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1صد و نود و دودیماه هزار و سی/چهاردهمي شماره/سیمرغ

 درهم و : کردمردمان را شاید بتوان به دو گروه عمومی تقسیم آن انبوه

برهم و راکد و کم تحرکی که خویشکاريِ روشن و آرمانِ مشخص و 

شمارانِ چارچوبی هدفمند براي خویش در اختیار ندارند، و آن کم

مقصودم از . اندنابهنجاري که چنین دارایی گرانبهایی را فرا چنگ آورده

هاي نی میلیع. خویشکاري، دقیقا تعریف دیرینه و کهن این کلمه است

) گاه سوزان(مبهم و درهمِ مهندسی شده در دل نهادهاي اجتماعی و اشتیاقِ 

به همین . دانمبراي دستیابی به پول و مدرك و مقام را خویشکاري نمی

ها و بازارِ هاي ایدئولوژیکی که به ضرب و زور رسانهترتیب خواسته

د تعریف ي ارجمناز دایرهمعنافروشی در ذهنها قالب شده را هم 

. بینمخارج میخویشکاري

اندرز چیده«دانم که در متنِ خویشکاري را کمابیش چنان می

، از متون پهلوي بازمانده از عصر ساسانی، تعریف شده »پوریوتکیشان

اي گزیده از آن را در بخش پرسشهاي همین شماره از سیمرغ ، و پارهاست

. امآورده

استی است درونزاد و خودبنیاد، و پرسش از خویشکاري، پرسش از خو

خواهیم باشیم و نگاهی است جستجوگر به آنچه که هستیم و آنچه که می

نقد وضع موجود خویشتن، و . خواهیم باشیمچرایی و چگونگیِ آنچه می

، که مدعی تعریف وضع مطلوب »من«نقد پیشنهادها و راهبردهاي پیشاروي 

. ري هستندهاي پرسش از خویشکاهستند، گرانیگاه
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اندیشیدن به این پرسشها، مستقل از پاسخهایی که مکتبها و 

اند، شاخصی است که داشتن یا نداشتن باورهاي گوناگون براي آن قایل

آنان که هدف و برنامه و آرمانی درونزاد . کندخویشکاري را تعیین می

و وامگیري از اند و با نقد و واسازي، و نه تقلیددارند و خود آن را برگزیده

اند، کسانی هستند که این و آن، جایگاهی براي خویش در هستی برساخته

اند، و به پاسخهاي اند، در آن ژرف اندیشیدهاین پرسشها را جدي گرفته

آنان، . اندمرسوم و معمول و تکراريِ مبهم و نارسا بسنده نکرده

در شمار افزونتر شمارانی هستند که خویشکاري دارند، و بقیه، هرچند اندك

ترند، چرا که تر و نامحسوسپریدهباشند، در تاثیر و ردپا و حضور رنگ

...خویشکاري ندارند
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:اخبار روزهاي گذشته

ي ایرانی، ي ایرانی، ي تاریخ اندیشهي تاریخ اندیشههشتمین و واپسین گام از دورههشتمین و واپسین گام از دوره

» » ننفلسفه و اسطوره در آثار افالطوفلسفه و اسطوره در آثار افالطو««با عنوانِ با عنوانِ ي خورشید ي خورشید از طرف موسسهاز طرف موسسه

ي نخست از این دوره خاتمه یافت و ي نخست از این دوره خاتمه یافت و برگزار شد و با پایان یافتن آن، مرحلهبرگزار شد و با پایان یافتن آن، مرحله

گام هشتم که در آذرماه برگزار شد، به گام هشتم که در آذرماه برگزار شد، به . . ي آن به آینده موکول شدي آن به آینده موکول شدادامهادامه

طی این دوره که از طی این دوره که از . . ي افالطونی اختصاص داشتي افالطونی اختصاص داشتبازخوانی و نقد اندیشهبازخوانی و نقد اندیشه

ابتداي ظهور ابتداي ظهور ي ایرانی ازي ایرانی ازشروع شده بود، تاریخ اندیشهشروع شده بود، تاریخ اندیشه13921392ابتداي سال ابتداي سال 

ی مرور شد و حاصل آن ی مرور شد و حاصل آن ي هخامنشي هخامنشخط در ایران زمین تا پایان دورهخط در ایران زمین تا پایان دوره

ها بود که توسط دانشجویان کالس انجام ها بود که توسط دانشجویان کالس انجام اي از مقاالت و ترجمهاي از مقاالت و ترجمهمجموعهمجموعه

ناگفته ناگفته ..پذیرفت و به زودي در قالب کتابی الکترونیکی منتشر خواهد شدپذیرفت و به زودي در قالب کتابی الکترونیکی منتشر خواهد شد

الس به الس به اخیر این کاخیر این کيي، دو دوره، دو دورهسمینارسمینار--ي ايي ايبا همت موسسهبا همت موسسهنماند که نماند که 

شد و در هر نشست آن شد و در هر نشست آن ي اینترنت پخش میي اینترنت پخش میشکل مستقیم بر شبکهشکل مستقیم بر شبکه

دانشجویانی که در شهرها و کشورهاي دیگر مقیم بودند نیز از پشت دانشجویانی که در شهرها و کشورهاي دیگر مقیم بودند نیز از پشت 

..ي اینترنت با کالس و حاضران در کالس همراه بودندي اینترنت با کالس و حاضران در کالس همراه بودندپنجرهپنجره

ي فعال در هاي خیریههاي کوره که از زیرسیستمگروه یاري به بچه

ي شادمانیزهاي میانی آذرماه با دو خبر خوب مایهخورشید است، در رو

نخست آن که کارِ احداث یک ساختمان براي . همگان را فراهم آورد

کودکان کوره نهایی شده و قرار است این بنا براي آموزش، درمان و 

خبر دوم آن که ثریا، دختري که . ي کودکان تهیدست تجهیز شودکتابخانه

طرناکی مبتال بود و زیر پوشش حمایتگران این ي خروندهبه بیماري پیش
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..ي اینترنت با کالس و حاضران در کالس همراه بودندي اینترنت با کالس و حاضران در کالس همراه بودندپنجرهپنجره

ي فعال در هاي خیریههاي کوره که از زیرسیستمگروه یاري به بچه

ي شادمانیزهاي میانی آذرماه با دو خبر خوب مایهخورشید است، در رو

نخست آن که کارِ احداث یک ساختمان براي . همگان را فراهم آورد

کودکان کوره نهایی شده و قرار است این بنا براي آموزش، درمان و 

خبر دوم آن که ثریا، دختري که . ي کودکان تهیدست تجهیز شودکتابخانه

طرناکی مبتال بود و زیر پوشش حمایتگران این ي خروندهبه بیماري پیش
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ي درمان را نیکوکاران و شهرداري منطقه هزینهگروه قرار داشت، با یاري 

پزشکان و جراحانی که اعضا و یاریگران این گروه هستند . دریافت کرد

پیشاپیش انجام جراحی رایگان بر ثریا را بر عهده گرفته بودند و با این 

کار بستري شدن و انجام مراحل درمانی وي به سرانجام ي اهدایی،اندوخته

.رسید

ي سیمرغِ علوم پایه با موضوع ي خورشید، نخستین شمارهگروه ترجمه

ي الکترونیک آن را به شکل رایگان در را منتشر کرد و نسخهشناسیعصب

توان به نشانی براي دریافت آن می. اختیار عالقمندان قرار داد

hhttttpp::////kkaannoooonn--kkhhoorrsshhiidd..oorrgg//??pp==994499اف اف ديديي پیي پیرفت و نسخهرفت و نسخه

اشت سردبیري این شماره را دکتر حسین پژم بر عهده د. . مجله را برداشتمجله را برداشت

مدیر روابط (و لیال امینی ) مدیر گروه ترجمه(خانمها بهنوش عافیت طلب 

. سازي آن نقشی چشمگیر ایفا کردنددر ویرایش و آماده) عمومی خورشید

ي سیمرغ علوم پایه، سیمرغ علوم انسانی ي خورشید سه مجلهگروه ترجمه
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ها از ههر شماره از این مجل. کندو سیمرغ ادبیات و هنر را منتشر می

ها تشکیل یافته که معموال ترجمه و گاه تالیف اعضاي اي از مقالهمجموعه

هایی الکترونیکی و رایگان در دسترس گروه هستند و در قالب نشریه

ي سیمرغ این گروه در ماه گذشته نخستین شماره. گیرندهمگان قرار می

عدي نخستین ادبیات و هنر را منتشر کرد و چشم به راهیم که در ماههاي ب

اعضاي این گروه از شمار به . ي سیمرغ علوم انسانی را نیز ببینیمشماره

نسبت زیادي از یاران خورشید تشکیل یافته که به صورت داوطلب مطالب 

ي ترجمه، ویرایش یا دوستانی که عالقمندند تا در زمینه. کنندرا ترجمه می

به مدیر گروه توانندبندي به این گروه یاري برسانند، میصفحه

)behnoosh.afiattalab@gmail.com (کنندنگارينامه.

 ي خورشید ي کوهنوردي پاییزهومین برنامهس، پانزدهم آذرماهروز جمعه

ین این روز چنان که به یاد دارید، برفی و سرد بود و به هم. برگزار شد

خاطر شمار کمتري از دوستان سر قرار حاضر شدند که بخت تنفس در 

اما . اندازهایی به راستی زیبا را از دست دادندهوایی پاك و دیدار از چشم

هاي سمت جنگل کارا را گرفتند و آن ده نفري که آمده بودند یکی از دره

کی در در نهایت هم تمرین کوچ. بازي خوبی هم کردندباال رفتند و برف

اي داشتند و تا کمی بعد از ظهر به پایین ي صخرهصعود از یک دهانه

.بازگشتند
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اي براي عصر روز جمعه پانزدهم آذرماه، نشست کوچک و صمیمی

ي این داشت سالگرد تاسیس آموزشگاه موسیقی زروان در محل تازهگرامی

استادان و در این نشست گروه خنیاگران زروان و . موسسه برگزار شد

هاي ناب و زیبایی مهمان نوازندگان این سازمان حاضران را به موسیقی

بخش و خوشی را به دوستانشان هدیه ي لذتکردند و عصرگاه آدینه

.کردند

 المللی بینآذرماه، سومین کنفرانسآذرماه، سومین کنفرانس2121و و 2020شنبه شنبه چهارشنبه و پنجچهارشنبه و پنجروز

با همت انجمن »تفکر اجتماعی و جامعه درخاور میانه و شمال آفریقا«

شناسی ایران و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار جامعه

اي در عصرگاه نخستین روز این همایش، در بخش انگلیسی سخنرانی. شد

، که »گرایی در برابر ناسیونالیسمملی/ دوستیوطن« ارائه کردم با عنوان 

رایی بومی ایرانی و گي تمایز میان ملیاي بود دربارهي مقالهارائه

ي سیمرغ خواهید این مقاله را در همین شماره. ناسیونالیسم مدرن اروپایی

دوستان و همکاران دیگري که در این دو روز در پژوهشگاه علوم . خواند

ها و دستاورد پژوهشهایشان را با انسانی حضور به هم رساندند و اندیشه

شناسانه و طرح مسائل مان شرقدیگران سهیم شدند، بیشتر بر محور نقد گفت

ي چکیده. محلی و موضعی خاص جوامع خاور میانه متمرکز بودند

هاي ارائه شده در این همایش در قالب کتابی منتشر شده و چشم به مقاله

. ها نیز به همین ترتیب در دسترس محققان قرار گیردراهیم که اصل مقاله

اي که من در این همایش ارائه کردم را در همین شماره از سیمرغ مقاله

.بخوانیدتوانید می  آذرماه12سه شنبهازآفرینش جهان داستانی کارگاه کارگاه چهارمین گام از چهارمین گام از

ي ي کند و موسسهکند و موسسهتدریس میتدریس میمسعود بربرمسعود بربرمهندس مهندس این دوره را این دوره را . . شدشدآغاز آغاز 

شامل چهار نشست با عناوین گام این . . ي آن استي آن استخورشید برگزار کنندهخورشید برگزار کننده

افق نویسنده، افق « ، »تاریخ، زمان، داستان « ، »نثر، سبک، تاریخ «

خواهد » افق متن، میان متنی، جهان داستانی « و » خواننده، میان اذهانی 
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پسین، در محل مرکز معماري 8تا 6ساعت ها، سه شنبهاین کالسها .بود

، پالك 10ایران به نشانی خیابان بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه 

.شودمیبرگزار 18

 ي ادبی سیمرغ براي نقد هحلقآذرماه نشستآذرماه نشست2525دوشنبه دوشنبه شامگاه روز

در این نشست ابتدا . ي سیاووشان برگزار شدشعر معاصر در دفتر موسسه

گزارشی فشرده از زندگی و آثار ملک الشعراي بهار ارائه شد و بعد استادان 

ي جایگاه بهار در تاریخ و صاحبنظرانِ حاضر به بحث و تبادل نظر درباره

هابحث. شعر نوي پارسی پرداختند

در ماه آینده با پرداختن به اشعار 

الدین گیالنی، عارف و ایرج، اشرف

.الهوتی ادامه خواهد یافت

:اخبار روزهاي آینده

 ایرانیي اندیشهتاریخ «با به پایان رسیدن بخش اول از« ،

تغییر آن ناولی. ي من دستخوش دگرگونی خواهد شدکالسهاي روز یکشنبه

ابتداي خیابان (از مرکز معماري به میدان انقالب اشکه محل برگزاري

شود، و دیگر آن که موضوع و محتوایش هم تغییر منتقل می)جمالزاده

اي از کالسهاي چیستا در ي تازهاز ابتداي زمستان دورهیعنی .کندمی

. ي خورشید برگزار خواهد شدعصرگاه روزهاي یکشنبه از سوي موسسه

، 1386سال ها از آنجا شروع شد که در ن کالسي ایقضیه

ي ژیل دلوز، و در آن بحث به اینجا ي اندیشهاي داشتم دربارهسخنرانی
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اي افراشته و گفتم از دید دلوز ساختار دانش به درختی با ساقهکشید که می

هاي با هم اي درهم و برهم از ریسهاي تناور شباهت ندارد، بلکه به شبکهتنه

در همان نشست، یکی . شبیه است و از این رو به ریزوم شباهت داردتنیده 

شود کالسی به این شکل برگزار کرد؟ و این از حاضران پرسید که آیا می

این . اي بود که بعد از چند سال با نام چیستا آغاز شدبذر آغازین دوره

برقرار بود و در جریان آن سی گام یک 1392تا 1389دوره طی سالهاي 

.اهه از بحثها به این شکل ارائه شدم

اي یک ساله روزهاي دوم از کالسهاي چیستا بعد از وقفهي دوره

گیردرا در بر میاي از سمینارهامجموعهاین دوره . شودیکشنبه برگزار می

که هریک به تنهایی خودبسنده و معنادار هستند، اما در ترکیب با هم 

هاي متفاوت ي شاخهاندازها را دربارهمتر از معانی و چشاي گستردهشبکه

هر . کشندآورند و حتا گاه به علوم پایه نیز سرکی میعلوم انسانی فراهم می

شود که خط و ربطی مشترك را دنبال دوره از چهار سمینار تشکیل می

مضمون سمینارهاي هر . کنند، اما اتصالشان سست و پر پیچ و خم استمی

شود و کالس در کل بر مبناي ن انتخاب میدوره توسط نظر دانشجویا

تواند واگرا و پراکنده باشد، اما در نهایت در رود که میپرسشهایی پیش می

.تورِ ریزومِ گفتمان کالس جایی خواهد یافت

ي مرکزي بحثها را پرسشهایی فلسفی ي چیستا هستهدر دوره

به مسائلی مشخص دهد، اما این فلسفیدن از مجراي پرداختن تشکیل می

روانشناسی، تاریخ و - شناسی، عصبهاي جامعهپذیرد که در حوزهانجام می
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هر نشست عنوان و موضوع مشخصی دارد و به یک . گنجندادبیات می

رخداد تاریخی، آراي یک اندیشمند جدي، یا سیر تحول یک مفهوم 

انه و کند، خالقخط سیري که این مضمونها را به هم متصل می. پردازدمی

ي آن توسط دانشجویان حتا تا حدودي بازیگوشانه است و بخش عمده

توانند تنها در یک یا شماري محدود از دانشجویان می.شودکالس تعیین می

هر . هاي یک دوره شرکت کنند، و یا در کل چهار دوره حضور یابندنشست

خواهد، تواند در هر نشست به هر شماري که میدانشجوي کالس می

با . توانند یک جلسه را رایگان حضور یابندمهمان دعوت کند و مهمانها می

دوره به صورت آنالین به صورت زنده بر e-seminarي همت موسسه

شود و دوستانی که در شهرها یا کشورهاي دیگر زندگی اینترنت پخش می
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طور بهwww.e-seminar.irتوانند با ثبت نام در تارنماي کنند میمی

هاي کالس مشارکت مجازي در کالس شرکت کنند و در پرسش و پاسخ

. نمایند

گام اول از سري دوم

سیر تکاملی و ساز و کارهاي عواطف و هیجانها: نشست نخست

شناسی مهر و عشق عصب: نشست دوم

ي مهمانی افالطونبازخوانی رساله: نشست سوم

ي سوانح العشاق از موالنا احمد غزالیبازخوانی رساله: نشست چهارم

: توانند با خانم امینی نویسی میمندان براي هماهنگی و نامعالقه

.تماس بگیرند021-88260555و2320765-0937

هاي کرند به شکل مجازي کارگاهي دي ماه، مجموعهاز نخستین هفته

ایست که در آن تدریس آموزشیي این نخستین دوره. برگزار خواهد شد

. شودیکسره به شکل مجازي برگزار میکنم و می

ي ده کارگاه است که مضمون کارگاههاي کرند، مجموعه

و فضاهاي انسانی و عملیاتیِ وابسته به آن » من«شان، مدیریت مشترك

هاي آموزشی زروان هستند ها شکلی ساده شده از دورهاین کارگاه. است

تا به حال ابتدا از طرف کانون خورشید و بعد از سوي 1380که از سال 

بستر تئوري . شوندو میشدهي فرهنگی خورشید راگا برگزار میموسسه

ي سیستمهاي پیچیده است که مدرس دوره ها، روایتی از نظریهاین کارگاه

ي ي سیستمهاي پیچیده، نظریهنظریه(آن را در قالب چهار جلد کتاب 
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تدوین کرده و در سال ) ها، روانشناسی خودانگارهي منشهقدرت، نظری

.به چاپ رسانده است1389

::هاهاعنوان کارگاهعنوان کارگاه

مدیریت خودانگارهمدیریت خودانگاره))22مدیریت هویتمدیریت هویت) ) 11

مدیریت داناییمدیریت دانایی) ) 44مدیریت پرسشمدیریت پرسش) ) 33

مدیریت زمانمدیریت زمان) ) 66مدیریت اهداف و آرمانهامدیریت اهداف و آرمانها) ) 55

مدیریت کنش متقابل فرديمدیریت کنش متقابل فردي))88مدیریت عواطف و هیجانهامدیریت عواطف و هیجانها) ) 77

مدیریت زبان و نوشتنمدیریت زبان و نوشتن) ) 1010مدیریت کنش متقابل سازمانیمدیریت کنش متقابل سازمانی) ) 99
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دیماه 13ي بعدي خورشید احتماال در جمعه ي کوهنوردي ماهانهبرنامه

ي فیسبوك اعالم قرار قطعی یک هفته قبل از برنامه بر شبکه. شوداجرا می

.شودمی

 ها، دو واحد ، عصرگاه چهارشنبه1392در نیمسال دوم تحصیلی سال

و تاریخ اجتماعی معاصر ایران ) 5:30- 4عت سا(شناسی درسیِ اسطوره

واقع در (هنر فرهنگ و کاربردي - دانشکده علمیرا در ) 5:45-7:30(

با توجه به محدود بودن فضا، ناگزیر . تدریس خواهم کرد) خیابان جمالزاده

ي دوستانی که دانشجوي این مرکز بندي را دربارهشدیم نوعی اولویت

ن دوستانی که خواهان شرکت آزاد در بنابراین در میا. نیستند اعمال کنیم

این کالس هستند، اولویت با دانشجویان رسمی کالس چیستا است، و بعد 

توانند در از آن اگر همچنان کالس گنجایشی داشت، عالقمندان دیگر می

مدیریت دانشجویانی که تمایل دارند به شکل آزاد در . آن شرکت کنند

) آقاي امیر زیبااندام(ي چیستا هي مدیر دورکالس حضور یابند بر عهده

.است

دکتر دکتر با تدریس با تدریس »»سیري دیوان شمسسیري دیوان شمس««از کالسهاي از کالسهاي دومین دورهدومین دوره

تشکیل تشکیل ساعت ساعت . . شودشودمیمیماه برگزارماه برگزارهفتم ديهفتم دياز شنبه از شنبه امیرحسین ماحوزي امیرحسین ماحوزي 

ن ن عصرگاه است و محلش مرکز معماري است در خیاباعصرگاه است و محلش مرکز معماري است در خیابا1818--1616کالس کالس 

ایست که دکتر ماحوزي براي بازخوانی و ایست که دکتر ماحوزي براي بازخوانی و دومین گام از دورهدومین گام از دورهاین این . . آبادآبادعباسعباس

نویسی مندان براي هماهنگی و نامعالقه..کندکندشرح دیوان شمس برگزار میشرح دیوان شمس برگزار می
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با نام ، که »چیده اندرز پوریوتکیشان«بخشی از متن پهلوي *

:شهرت داردهم » اندرز زرتشت«

هرکدام از مردم که به پانزده سالگی رسد، آنگاه باید این چند چیز 
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دوست؟ مرا که دشمن؟

13صد و نود و دودیماه هزار و سی/چهاردهمي شماره/سیمرغ

با نام ، که »چیده اندرز پوریوتکیشان«بخشی از متن پهلوي *

:شهرت داردهم » اندرز زرتشت«

هرکدام از مردم که به پانزده سالگی رسد، آنگاه باید این چند چیز 

ه کجا شوم و ام و باز بکیستم و که را خویشم و از کجا آمده: را بداند که

ام و مرا چه خویشکاري گیتی و چه مزد به مینو است از کدام پیوند و تخمه

ام؟ هورمزد خویشم یا اهریمنِ خویش؟ ام یا به گیتی بودهو از مینو آمده

ام یا یزدان خویشم یا دیوانِ خویش؟ بِهان خویشم یا بدترانِ خویش؟ مردم

د؟ مرا چه زیان؟ مرا که دیو؟ راه چند؟ و مرا دین کدام؟ مرا چه سو

دوست؟ مرا که دشمن؟

13صد و نود و دودیماه هزار و سی/چهاردهمي شماره/سیمرغ

با نام ، که »چیده اندرز پوریوتکیشان«بخشی از متن پهلوي *

:شهرت داردهم » اندرز زرتشت«

هرکدام از مردم که به پانزده سالگی رسد، آنگاه باید این چند چیز 

ه کجا شوم و ام و باز بکیستم و که را خویشم و از کجا آمده: را بداند که

ام و مرا چه خویشکاري گیتی و چه مزد به مینو است از کدام پیوند و تخمه

ام؟ هورمزد خویشم یا اهریمنِ خویش؟ ام یا به گیتی بودهو از مینو آمده

ام یا یزدان خویشم یا دیوانِ خویش؟ بِهان خویشم یا بدترانِ خویش؟ مردم

د؟ مرا چه زیان؟ مرا که دیو؟ راه چند؟ و مرا دین کدام؟ مرا چه سو

دوست؟ مرا که دشمن؟



14صد و نود و دودیماه هزار و سی/چهاردهمي شماره/سیمرغ

ام که شاید در ماههاي گذشته چند فیلم نه چندان مشهور دیده

اي به بحث و تحلیلی جدي و عمیق نیرزند، اما در حدي که خبري و نکته

بنابراین در این شماره از سیمرغ تنها به . شان نقل شود سزاوارنددرباره

با این توضیح که . کنمهایی به آنها بسنده میشارهمعرفی چند فیلم و ا

.اندماه گذشته اکران شدهفیلمهاي یاد شده همگی طی دو سه 

) ریاییکارآگاه ديِ جوان؛ فراز آمدنِ اژدهاي د«به تازگی فیلم *

Young Detective Dee: Rise of the Sea Dragon

(狄仁杰之神都龙王)اش را به دوستداراناکران شده که دیدن

این فیلم در واقع دومین بخش . کنمفیلمهاي سینماي هنگ کنگ توصیه می

اش کرده و کارگردانی) Tsui Hark(ایست که تسوئی هارك از مجموعه

نخستین فیلم از این . شودکنگ محسوب میمحصول مشترك چین و هنگ

Detective Dee and the(» ي شبحکارآگاه دي و رازِ شعله«وعه مجم

Mystery of the Phantom Flame ( مم..20102010در سال در سال نام داشت و

رزمی تعلق دارند و ماجراهایی -این فیلمها به ژانر تخیلی. عرضه شده بود

» دي«کنند که را از زندگی یک بازرس مخصوص امپراتور چین روایت می

آمیز را با روشهایی صرفا کوشد جنایتهاي مرموز و معجزهنام دارد و می

این شرلوك هولمزِ چینی، واقعیتی تاریخی هم داشته و . عقالنی حل کند

نام داشته و بین » جیِهدي رِن «یکی از کارگزاران دربار تانگ بوده که 

ي این شخصیت تاریخی درباره. یسته استززم میم می..700700تا تا 630630هاي هاي سال

دي «یادي نوشته شده که نخستین رمانهاي پلیسی چینی با نام داستانهاي ز

به ي گمنامی نویسندهکه در قرن هجدهم به قلم ) 狄公案(» گونگ آن

نوشته شده که آخرش هم معلوم نشد چه کسی بوده 不题撰人اسم 

!است
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15صد و نود و دودیماه هزار و سی/چهاردهمي شماره/سیمرغ

ساخت هستند و داستانی جذاب و ضرباهنگی تند هر دو فیلم خوش

اند که اي تخیلی زیبایی را در خود گنجاندهاندازهها و چشمدارند و منظره

.براي دوستداران این سبک از فیلمها دیدنی تواند بود

فیلم دیگري که فقط به خاطر ارتباطش با تاریخ ایران زمین *

فیلم . نام دارد) Book of Daniel(» کتاب دانیال«- !و الغیر- جالب است 

م است که کلیسایی یا نهادي ي مشهور دارد و معلویکی دو تایی هنرپیشه

میلی و آنها هم با بیاش را به هالیوودیان پرداخت کرده مذهبی پولِ ساختن

. اندسفارش را انجام داده

بازسازي به نسبت وفاداري است از کتاب دانیال در تورات و فیلم 

اش با داریوش، شاه میانرودان، که به آزموده شدنِ ایمانِ او ماجراي درگیري

شود با دیدن فیلم معلوم می. شودویارویی با شیرهاي گرسنه منتهی میدر ر

ي شرایط تاریخی جریان که کارگردان کتاب دانیال را خوانده، اما درباره

. دانسته استیافتن داستان هیچ چیز نمی

هایی که قرار است پارسی و مادي هاي هنرپیشهلباسها و آرایه

بینیم، و به اهان قرون وسطایی اروپا میباشند، کمابیش همان است که در ش

خصوص داریوش شاه بابل، که در کتاب دانیال با لقبِ مادي مشخص شده 



16صد و نود و دودیماه هزار و سی/چهاردهمي شماره/سیمرغ

و معلوم است حاکمی محلی یا کارگزاري براي شاهنشاه هخامنشی بوده، 

جاهایی با داریوش بزرگ اشتباه گرفته شده و با لقب شاه شاهان خطاب 

کند ریغویی که نقش او را ایفا میو نزار و ي زار بماند که هنرپیشه. شودمی

نه به شاهان شباهتی دارد و نه به داریوش مقتدري که در کتاب دانیال آمده 

هاي فیلم از کاخ شاه و بابل سخت همخوانی دارد، چون اما با منظره. است

هایی روستایی و تنگ و تاریک ساخته و در کارگردان اینها را شبیه به خانه

ي مکالمات ابومقبوض زي شبیه به سریالهاي صدا و سیما دربارهکل فیلم چی

!ي قدیم از آب در آمده استهاي خاکی کوفهو ابن منبسطون در کوچه

» !گُرگژدها«همین ماه پیش یک فیلم رزمی آبکی به اسم *

)Dragonwolf ( اکران شد که گذشته از همین اشاره به معرفی بیشتري

ي برجسته و مهمی در نکتهی به دست آورد و نه چون نه شهرت. نیاز ندارد

. خوردآن به چشم می
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کار که دو نفر رزمیاستداستانش هم از این روایتهاي تکراري 

شود و مثل برادر با هم دوست هستند و بعد هم سرِ یک دختر دعوایشان می

ي دوم آن فیلم ردهاما دلیلِ اشاره به این . کنندزنند همدیگر را ناکار میمی

شود هاي آغازین آن، قهرمان داستان وارد ساختمانی میبود که در صحنه

که در اختیار یک قشون مسلح از مردان مسلحِ وفادار به ضدقهرمان فیلم 

اش ایست که هرگوشهي خرابه و درهم ریختهساختمان یک بیغوله. است

غول مصرف مواد مخدر و اند و مشبرهنه روي زمین افتادهیکی دو نفر نیمه

. آغوشی با هم هستندیا هم

ي قراضه، دو نفر هستند که جالب این که رهبران این دار و دسته

تاکید شود شانشلختههايشان و لباسهاي افراطیده با خالکوبیسعی ش

یکی از آنها، خیلی نمایان و . پرستی عضویتی دارندکه در انجمنهاي شیطان

ايِ فروهر به آن آویزان بر گردن انداخته که یک نماد نقرهآشکار، گردنبندي 

کنم این صدور نگاه منفی به نمادهاي ایرانی دستاوردي باشد فکر می! است

!ستیز وطنی بتوانند به خاطرش به خود ببالندکه اشموغان ایران
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» مِگوژپشت نتردا«پرشماري که از داستان ي اقتباسهاي در میان همه

notre dame de Parisام، نمایش موزیکالِ ویکتور هوگو دیده

این نمایش با تاثیرپذیري فراوان از قالب نمایشی اپرا . جایگاهی ویژه دارد

. ساخته شده و محصول مشترك هنرمندان فرانسوي و کانادایی است

) Riccardo Cocciante(آهنگساز و کارگردان آن ریکاردو کوتچیانته 

با الهام از اثر ) Luc Plamondon(است و اشعار آن را لک پالموندون 

بر صحنه م در پاریسم در پاریس..19981998ر در ر در نخستین بانخستین بااین اثر براي . هوگو سروده است

رفت و بعد از آن در شهرهاي بسیاري مخاطبان زیادي را به خود جلب 

اش با چنان استقبال این نمایش در سالِ نخست نمایش. کرده است

اي روبرو شد که نامش در کتاب رکوردهاي گینس به عنوان گسترده

. پرهوادارترین نمایش موزیکال ثبت شده است

بازگو ) Gringoire(روایت، از زبان شاعري به اسم گرینگوار 

شود و داستان همان ماجراي گوژپشت نتردام است که در سالهاي پایانیمی
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ان اصلی وفادار شاعر به داست. زیستقرن پانزدهم میالدي در پاریس می

هایی گاه متفاوت را براي پردازيمانده، اما در شعرهاي زیبایش شخصیت

اصل شعرهاي فرانسوي بسیار روان و شیوا هستند . استبازیگران رقم زده

و جوش و باشکوه کوتچیانته بسیار خوش بر آن نشسته و موسیقی پرجنب

ی اثر، به خاطر زمخت ي انگلیساست، و این ترکیبی زیباست که در ترجمه

شاید به این دلیل . بینیمبودن شعرهاي انگلیسی، نشان چندانی از آن نمی

اند، به همان باشد که بیشتر گروههاي دیگري که این اثر را اجرا کرده

. اندي فرانسوي وفادار باقی ماندهي اولیهنسخه

ام آن توانند ندوستانی که مایل به لذت بردن از این اثر هستند، می

ي صوتی یا تصویري را از طریق را در اینترنت جستجو کنند و نسخه

. دریافت کنند) emuleیا torrentمثل (افزارهاي اشتراك پرونده نرم

ي اکیدم آن است اش هم به فراوانی در دسترس است و توصیهفایل صوتی

! اش را گوش کنید و اصل را فداي فرع نکنیدي فرانسويکه نسخه
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کتاب سوانح العشاق از شیخ احمد غزالی توسی، کتابی است 

هاي متنوع فرهنگ و تمدن ایرانی اش بر تمام پژوهشگران حوزهکه خواندن

کتاب، در اوایل قرن ششم هجري نوشته شده و حجمی به . ضروري است

چاپی را اشغال ييصفحهصفحه6060--5050متن آن بیش از متن آن بیش از نسبت اندك دارد و اصل 

. ایی عمیق و ایجازي چشمگیر و موضوعی دلکش داردکند، اما محتونمی

منشِ امام محمد غزالیِ اشعري نوشته در این متن که با قلم برادرِ صوفی

ي عشق است، نویسنده شده، و یکی از کهنترین متنهاي نثر پارسی درباره

نگرد و آن را از هایی پیاپی و بیتهایی کوتاه به مفهوم عشق میدر توالی نکته

ي متن با لقب احمد غرالی به خواننده. کندگوناگون وارسی میجوانب 

هایی از این دست و هم هم تعبیرها و کلیدواژه. کندخطاب می» جوانمرد«

گوید، شباهت چشمگیري به مضمون کلی سخنی که در باب عشق می

ي عشق در منابع کهن ایرانی و یونانی دارد، و سزاوار تقدیس مهرپرستانه

منابع را با هم مقایسه کند و دریابد آنچه را که باید است کسی این

.دریافت

یک نسخه از این کتاب با تصحیح دکتر علی محمد صابري در نشانی 

http://readbook.ir/2219/توانید با صرف وقتی وجود دارد و می

برانگیز را از این جم و تاملاندك، آن را دریافت کنید و شاهکاري کم ح

. نشانی برگیرید و بخوانید
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هاي تصویري ایرانجایگاه ادبیات داستانی در رسانه

مسعود بربر

هاي تصویري ایران، و یگانه متولی آنها، جایگاه ادبیات پارسی نزد رسانه

صدا و سیماي جمهوري اسالمی، کجاست؟ طرح این پرسش از آن جهت 

هاي ویرایشی خبرنویسان، یا غلط که بار دیگر مته به خشخاش غلطنیست

خوانی و درشت گویی مجریان، گویندگان، برنامه سازان و بازیگران این 

.رسانه سراسري گذاشته شود

جایگاه ادبیات : اگر بخواهیم پرسش را دقیق تر مطرح کنیم باید بپرسیم

یات کهن بگیرید تا معاصر ـ داستانی ایران زمین و شاهکارهاي آن ـ از ادب

هاي تولیدي صدا و سیماي جمهوري اسالمی کجاست؟در برنامه

بر کسی پوشیده نیست که خانواده هاي ایرانی ساعت هاي بسیاري را به 

.تماشاي سریال ها و مجموعه هاي داستانی تلویزیونی می نشینند

اي ساخته انههاي افسها، عاشقانه باشند یا تاریخی، براساس شخصیتسریال

شده باشند یا قهرمانان ملی کشورهاي آسیاي شرقی، آن چنان در جلب نظر 

اند که رقیبان نیز از آن رو که از غافله عقب نمانند مخاطب موفق عمل کرده

.تالش کرده اند و در این حوزه آستین باال زده اند
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جداي از اهمیت جایگزینی قهرمانان ساختگی کشورهاي آسیاي شرقی با

قهرمانان ملی که دستمایه سخن جامعه شناسان و فرهنگ شناسان باید باشد، 

نکته آنجاست که اتفاقا ادبیات داستانی ایران زمین بیشترین ظرفیت را براي 

.ساخت همین ژانر یعنی مجموعه هاي تلویزیونی داراست

یکی جایگاه ویژه نوع ادبی . نگارنده براي این مدعا دالیل گوناگونی دارد

یکی از بهترین نمونه هاي . در ادبیات داستانی پارسی است» حکایت«

.مجموعه حکایت را در زبان فارسی می توان در هزار و یک شب دید

امع الحکایات گرفته تا روضه العقول، از مرزبان نامه تا حتی کتبی واز ج

تاریخی همچون سیرالملوك خواجه نظام الملک سرشار از حکایت هاي 

.یدنی استخواندنی و د

را به سهو براي حکایت، آن هم در کتب قدیمی که » دیدنی«صفت 

حکایات ادب فارسی . قاعدتا خواندنی هستند و نه دیدنی، به کار نبردم

امع الحکایات سرشار از ایماژ و تصویرسازي وبویژه در کتبی همچون ج

به هاي بکر و ویژگی هاي سینمایی است تا به آن حد که گاه خواننده آشنا 

شگردهاي داستان نویسی امروز را به شگفتی وا می دارد و آوردن نمونه ، 

از جهت بسیاري آنها و دشواري برگزیدن یکی شان و نیز از جهت مجال 

.کوتاه این سخن، جایگاه بایسته خود را خواهان است

ادبیاتی که در حکایت ها به کار برده می شود، ادبیات تعلیمی می نامند و 

داشتن این ویژگی ها و با توجه به استقبال کودکان از مجموعه با در نظر

هاي کارتونی همچون پوریاي ولی، جاي شگفتی دارد که برنامه سازان و 
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نویسندگان سیماي سراسري ایران از مجموعه حکایت هاي نمادینی همچون 

کلیله و دمنه و مرزبان نامه غافل بمانند که در جذابیت آنها براي بزرگ و 

.ک تردید نیستکوچ

ویژگی ها و توانایی هاي سینمایی ادبیات پارسی تنها در ادبیات داستانی و 

.آن هم نوع ادبی حکایت یافت نمی شود

حتی آثار تاریخی ـ ادبی مستندي همچون تاریخ بیهقی آنچنان از ویژگی 

هاي سینمایی در همه ابعاد الزم سرشارند که شاید خواندنشان براي 

.ا حتی جنبه آموزشی جدي نیز داشته باشدنویسندگان سیم

اگر حکایت را الگو و منبع درخوري براي آثار اپیزودیک و 

مجموعه ها بدانیم، گنجینه حماسه ها و داستان هاي کهن پارسی همچون 

شاهنامه، پنج گنج نظامی، ویس و رامین و آثار متعدد دیگر، منبعی بسیار 

ا فیلم هاي سینمایی اسطوره اي، غنی براي ساخت ساعت ها و ساعت ه

.تاریخی و حماسی هستند

به اینها زندگی بزرگمردان تاریخ ایران زمین را نیز بیافزایید که جایشان در 

.مجموعه ها و فیلم هاي تلویزیونی ایران خالی است
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دلسردي عالقه مندان ادبیات فارسی از نادیده گرفتن این گنجینه بزرگ ادبی 

تري می یابد که بسیاري از ادیبان و نویسندگان معاصر آنگاه حقانیت بیش

ادب پارسی آثار متعددي از جنس بازنویسی آثار کهن قلمی کرده اند و 

آثار نو و بدیعی نیز با بهره گیري از فضاي تاریخی و شخصیت هاي بزرگ 

ایران زمین، در قالب داستان، نمایشنامه و حتی فیلمنامه توسط برخی 

.معاصر نوشته و منتشر نیز شده استفیلمسازان بزرگ 

کوتاه سخن آن که برنامه سازان سیما حتی نیاز نیست زحمت یادگیري و 

خواندن ادبیات کهن فارسی به قصد بازنویسی آن را نیز بر خود هموار 

پژوهشگران ادب پارسی و هنرمندان بزرگ عرصه سینماي ایران این . کنند

مایشنامه ها و فیلمنامه ها حاضر ن. زحمت را پیشتر به دوش کشیده اند

به راستی چنین گنجینه اي اگر همچنان بر کاغذ . هستند و خاك می خورند

به خواب رفته و زیر خروارها خاك مانده و به پرده تصویر درنیامده است، 

و نه فقط تنبلی (توجهی به تاریخ و هویت این سرزمین مهري و بیجز بی

توان نهاد؟میچه نامی بر آن) انگارانهساده
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گزارش جلسه نقد و بررسی کتاب

»شروین وکیلی«اثر»نفرین صندلی«

محدثه محمودي: نوشته

این گزارشی است از شصت و دومین جلسه از سري جلسات نقد 

و بررسی کتاب که توسط انجمن علمی فرهنگی دانشجویان ایرانی دانشگاه 

معروف -مرکزي دانشگاه ماالیا ماالیا در شهر کواالالمپور و در کتابخانه 

م به دانشگاه یوا)University of Malaya- UM) (– آگوستآگوست1313در تاریخ در تاریخ

الزم به ذکر است الزم به ذکر است . . برگزار شده استبرگزار شده است9292مرداد سال مرداد سال 2222مصادف با مصادف با 20132013سال سال 

گذشته آغاز گشته و با همت و سالسال33که برگزاري این جلسات حدوداً از که برگزاري این جلسات حدوداً از 

خوانی که غالبا در رشته هاي مختلف مشارکت دانشجویان عالقمند به کتاب

در مالزي مشغول به تحصیل بودند و با مدیریت انجمن دانشگاه یوام 

.   تاکنون به طور مرتب ادامه یافته است

از دانشجویان ایرانی دانشگاههاي نفرنفر1010حدودحدوددر این جلسه که 

University Putra(مختلف مالزي منجمله از دانشگاه یو ام، یو پی ام

Malaysia -UPM)(یونیتن ،)University TenagaNasional-

UNITEN(و یو آي تی ام)University Technology Mara- UiTM)(

هفته پیش از جلسه به آنان 2ه از حضور داشتند و همگی این کتاب را ک

معرفی شده بود را خوانده بوده و حتی تعدادي از دوستان نظرات خود را 

بعداز ظهر جلسه با معرفی 4در ساعت . بودندبه شکل مکتوب آورده

نویسنده و بیان پیشینه علمی و فرهنگی ایشان توسطی دو تن از افرادي که 

از نزدیک با آقاي دکتر وکیلی در تهران آشنا بودند و بر سر کالسهاي 
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گزارش جلسه نقد و بررسی کتاب

»شروین وکیلی«اثر»نفرین صندلی«

محدثه محمودي: نوشته

این گزارشی است از شصت و دومین جلسه از سري جلسات نقد 
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الزم به ذکر است الزم به ذکر است . . برگزار شده استبرگزار شده است9292مرداد سال مرداد سال 2222مصادف با مصادف با 20132013سال سال 

گذشته آغاز گشته و با همت و سالسال33که برگزاري این جلسات حدوداً از که برگزاري این جلسات حدوداً از 

خوانی که غالبا در رشته هاي مختلف مشارکت دانشجویان عالقمند به کتاب

در مالزي مشغول به تحصیل بودند و با مدیریت انجمن دانشگاه یوام 

.   تاکنون به طور مرتب ادامه یافته است

از دانشجویان ایرانی دانشگاههاي نفرنفر1010حدودحدوددر این جلسه که 

University Putra(مختلف مالزي منجمله از دانشگاه یو ام، یو پی ام

Malaysia -UPM)(یونیتن ،)University TenagaNasional-

UNITEN(و یو آي تی ام)University Technology Mara- UiTM)(

هفته پیش از جلسه به آنان 2ه از حضور داشتند و همگی این کتاب را ک

معرفی شده بود را خوانده بوده و حتی تعدادي از دوستان نظرات خود را 

بعداز ظهر جلسه با معرفی 4در ساعت . بودندبه شکل مکتوب آورده

نویسنده و بیان پیشینه علمی و فرهنگی ایشان توسطی دو تن از افرادي که 

از نزدیک با آقاي دکتر وکیلی در تهران آشنا بودند و بر سر کالسهاي 
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گزارش جلسه نقد و بررسی کتاب

»شروین وکیلی«اثر»نفرین صندلی«

محدثه محمودي: نوشته

این گزارشی است از شصت و دومین جلسه از سري جلسات نقد 

و بررسی کتاب که توسط انجمن علمی فرهنگی دانشجویان ایرانی دانشگاه 

معروف -مرکزي دانشگاه ماالیا ماالیا در شهر کواالالمپور و در کتابخانه 

م به دانشگاه یوا)University of Malaya- UM) (– آگوستآگوست1313در تاریخ در تاریخ

الزم به ذکر است الزم به ذکر است . . برگزار شده استبرگزار شده است9292مرداد سال مرداد سال 2222مصادف با مصادف با 20132013سال سال 

گذشته آغاز گشته و با همت و سالسال33که برگزاري این جلسات حدوداً از که برگزاري این جلسات حدوداً از 

خوانی که غالبا در رشته هاي مختلف مشارکت دانشجویان عالقمند به کتاب

در مالزي مشغول به تحصیل بودند و با مدیریت انجمن دانشگاه یوام 

.   تاکنون به طور مرتب ادامه یافته است

از دانشجویان ایرانی دانشگاههاي نفرنفر1010حدودحدوددر این جلسه که 

University Putra(مختلف مالزي منجمله از دانشگاه یو ام، یو پی ام

Malaysia -UPM)(یونیتن ،)University TenagaNasional-

UNITEN(و یو آي تی ام)University Technology Mara- UiTM)(

هفته پیش از جلسه به آنان 2ه از حضور داشتند و همگی این کتاب را ک

معرفی شده بود را خوانده بوده و حتی تعدادي از دوستان نظرات خود را 

بعداز ظهر جلسه با معرفی 4در ساعت . بودندبه شکل مکتوب آورده

نویسنده و بیان پیشینه علمی و فرهنگی ایشان توسطی دو تن از افرادي که 

از نزدیک با آقاي دکتر وکیلی در تهران آشنا بودند و بر سر کالسهاي 
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بعداز ظهر در اتاق 6ایشان حضور یافته بودند شروع گردید و تا ساعت 

. نه ادامه داشتبحث و گفتگوي کتابخا

در ایتدا افراد احساس خود را نسبت به شروع  هیجانی کتاب که 

باعث گیرایی بسیاري از افراد نسبت به خواندن کل متن گشته بود بیان 

حتی تعدادي از شرکت کنندگان اذعان داشتند که مقدمه کتاب . کردند

کل باعث شده بود که کتاب را تا آخر خوانده و حتی ظرف یکی دو روز

در نقد و بررسی این کتاب، افراد دو نوع نگاه را در . آنرا به پایان برسانند

مواجهه با این داستان برشمردند، اولین نگاه علمی و منطقی و دومین نگاه 

نگاه علمی و منطقی را که به دلیل روایت غیر علمی و خیالی . نمادین بود

سی داستان با نگاه نمادین داستان نمی توانستند بپذیرند و در نتیجه به برر

البته به نظر خوانندگان نویسنده در چند جاي متن نیز نکاتی را . پرداختند

قرار داده بود که خوانندگان داستان را واقعی نپنداشته و به نمادین بودن آن 

به طور مثال در جایی که نویسنده روایت می کند که در جبهه . پی ببرند

شته است و از آنجایی که افراد می دانستند هاي جنگ علیه عراق حضور دا

که با توجه به سن کم نویسنده در آن مقطع زمانی، ایشان نمی توانسته در 

آن زمان درجبهه هاي جنگ حضور داشته باشد، در نتیجه این نکته را نشانه 

اي براي غیر واقعی بودن کل روایت داستان در نظر گرفتند، که نویسنده به 

در جایی دیگر هم که . ري خوانندگان قرار داده بوده استعمد براي هوشیا

نویسنده آدرس خانه دکتر ایرانیان را بیان می کند به کوچه شهید کشوري و 

اشاره می کند که از نظر خوانندگان این یک آدرس کامال نمادین 13پالك 

است که باز تلنگري به خوانندگان می زند تا خود را براي دریافت و نفسیر 

.ادها ي داستان آماده کنندنم

در همین راستا خوانندگان بر این باور بودند که نویسنده 

خواسته با بیان یک داستان کامال نمادین، تصوري که از اقشار مختلف می

حال و آینده مردم در ایران داشته وهمچنین دغدغه هایی که ازوضعیت

که در حال رخ کشورش داشته را بازگو کند و حتی هشداري از فاجعه اي
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به همین جهت افراد تفسیر خود را . دادن در ایران است را بیان کند

ازعناصر و شخصیتهاي مختلف داستان و اتفاقاتی که در داستان رخ می داد 

. را بیان کردند

درادامه این گزارش برداشت خوانندگان را از عناصر مختلف این داستان که 

.تصار بیان می کنیمدر این جلسه مطرح گردید را به اخ

نمادهاعناصر

صندلی هاي 

چرم مشکی 

ایتالیایی

قدرت و جاه طلبی-1
ایدئولوژي-2
بیماري راحت طلبی-3
علم مدرنی که از غرب آمده، می توانی بهش -4

نگاه کنی و بررسیش کنی ولی نمی توانی آنرا از 
آن خودت کنی

همه افراد درآن خانه اي که باید :وطن –کشور ایرانخانه دکتر 

.زندگی کنند و نسل به نسل انتقال داده شودایرانیان 

بازماندگان 

دکتر ایرانیان

کلیه اقوام و مردمان و ساکنان ایران که داراي بینش ها و 

عقاید مختلفی هستند و باید با همدیگر در یک سرزمین 

زندگی کنند و در حفظ آن بکوشند و آنرا به نسل بعدي 

را نمی توانند به بیگانگان خود انتقال دهند ولی آن

بفروشند که سودي از آن کسب کنند

نماد مکانی براي آموزش جوانان وپرورش نسل بعد ایران دانشگاه تهران 

تنها مکان یا چیزمفید در ایران است که اگر وارثین .است

نتوانند از آن محافظت )  مردم سرزمین ایران(دکترایرانیان 
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د، الیق داشتن کل خانه دکتر کنند و یا در آن زندگی کنن

اینکه باید کل خانه به دانشگاه به . است) سرزمین ایران(

ارث برسد، یعنی باید کل کشورصرف آموزش مردم 

شود

وصیتنامه دکتر 

ایرانیان

دستور العمل براي کلیه مردم تا از کشورشان محافظت 

کنند و به بهترین وجه درکنار هم در آن زندگی کنند، 

منابع آنرا از بین ببرند یا اینکه تالش براي بدون آنکه

. زیاده خواهی یا تصاحب سهم گروه دیگر داشته باشند

در غیر اینطورت هیچ کسی نمی تواند در آن زندگی کند 

.و کشور از دست همگان می رود

در این میان افراد به نماد پردازي شخصیت هاي اصلی داستان که در واقع 

گروههاي مختلف فکري در ایران بودند نیز پرداختند نشانه اي از اقوام و 

. که توضیحات آنرا درجدول پایین به اختضار می بینید

نمادهاشخصیت ها

داناي کل و راوي داستان-1دکتر ایرانیان
خود نویسنده که نگران سرنوشت کشور است و -2

دغدغه آبادانی و محافظت از کشور و همچنین 
و عقیدتی را همزیستی گروههاي مختلف فکري

در کشور دارد  
نقش کیخسرو در شاهنامه-3
نیروهاي جبهه ملی در ایران که پیرو دکتر مصدق -4

بودند 
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جامعه روانپریش حال حاضر ایران که زخم خورده از میترا

قدرت طلبی ها و ایدئولوژي گرایی ها و راحت طلبی 

تنها بازمانده زخمی که میراث دار این سرزمین . هاست

.ر دانشگاه تهران هم تحصیل کرده استاست و د

ایده آلیست و روسنفکر چپ گرا در ایران که گرایش منصور

فکري آن از روسیه وارد ایران شده است و اعتقاد به 

کسی که به دنبال پیدا ( مبارزه با استکبارجهانی  دارد 

)کردن مغز متفکر صندلی ها و بزرگترین آنها است

وست با گرایشات اشرافی است که فرد متجدد و پول دفلور

به دنبال مفاهیم عمیق و خاصی نمی رود وتنها به دنبال 

قشر متوسطی که با . رفاه خویش و آرزوهاي خود است

هر گرایش، ایدئولوژي و منبع قدرتی کنار می آید ولی از 

. اجبار آن بدش می آید

ایثار گر –شهید سیاوش

نی خود زندگی می کند و کسی که در دنیاي تخیالت ذهرویا 

. در واقعیت بسر نمی برد

نمادي از بابک خرم الدین که پهلوان است و ورزشکار، بابک

خودش را فداي نجات و آزادي . و نهایتا ایستاده می میرد
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.هموطنانش می کند

نسل جدید سرگردان و بی هدف در جامعه که زخم مگابیز

گروهاي خورده از ایدئولوژي ها و جاه طلبی هاي

مانند افرادي . مختلف هستند و از همه جا رانده شده اند

که در دانشگاههاي آزادبی هدف تحصیل می کنند یا در 

خیابان ها با قیافه هاي عجیب غریب دیده می شوند و 

.همگان آنها را مورد بازخواست قرار می دهند

در افرادي که . اعرابی که با آوارگی وارد ایران شدند عبداهللا

گذشته حتی اسم هم نداشتند و سپس با لطف ایرانیان 

آنها به مرور به این . صاحب جا و مکان و حتی نام شدند

باور رسیدند که خود تنها گروه برگزیده از جانب 

نیروهاي برتر هستند و نهایتا به دنبال غصب کامل این 

.سرزمین بودند

ربانی جاه افراد پاکی که ق–نسل جدید مذهبی در ایرانمیثم

.طلبی هاي نسل قبلی مذهبی در ایران شدند

، و به هر چیزي هم رضایت )غالم(نسلی که بنده است غالمرضا

افرادي که به درد نخور هستند مانند معتادین ). رضا(دارد 
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این ها اولین کسانی هستند که در جامعه فدا . و هیپی ها

.   می شوند و ازبین می روند

دزدهایی که به 

ن خانه وارد ای

شده بودند و 

دیگر هیچ 

نشانی از آنها 

یافت نشده بود

مهاجمین به ایران مانند مغول ها که پس از ورود به ایران 

خود در تاریخ و فرهنگ این کشور هضم و حل شدند

نماد قانون و عرف که تالش در همگرایی همگان و وکیل دکتر 

.ایتا موفق نیستاجراي صحیح دستورات را دارد ولی نهایرانیان

البته عناصر ذکر شده در توصیف زیر زمین خانه دکترایرانیان نیز بسیار 

. مورد بحث قرار گرفت که در جدول زیر آنرا به اختصار می بینید

عناصر موجود 

در خانه 

نمادها

طبقات همکف 

و باالیی خانه 

نمادي از حال و آینده کشور
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زیرزمین خانه 

و وسایل آن 

ین اشاره به گذشته و تاریخ ایران دارد که نمی شود زیرزم

زندگی کرد ولی باید از آن آگاهی ) در گذشته(در آنجا 

همچنین در این کتاب آمده است که هر چقدر . داشت

طبقات پایین تر می روند، نورنیز در آن کمتر است و 

درنتیجه عبور و مرور در آن طبقات سختتر می شود و 

این جمله به . اه بازگشت نیز کمتراحتمال پیدا کردن ر

معناي آن است که هر چقدر در تاریخ عقب تر می رویم 

، به دلیل کمبود منابع معتبر تاریخی و دسترسی سختتربه 

آنها ، احتمال آگاهی یافتن از آن دوران بسیار کمتروپیدا 

. کردن راه درست بسیار سختتراست

فرهنگی کشور وسایل خانه هم اشاره به منابع  تاریخی  و

است که نباید از آنها سوء بهره برداري شود و و تنها باید 

نمی شود آنها . از آنها بهره برداري فرهنگی و معنوي کرد

. را جابجا کرد یا اینکه فروخت

طبقه اول 

زیرزمین

1400از ( اشاره به تاریخ ایران در دوره پس از اسالم 

در این طبقه دارد که با وجود نور) سال پیش تا کنون

، کلیه زوایاي این دوره بسیار ) تاریخ نوشتاري کامل(

روشن و واضح است و کلیه ثروتها و منابع آن 
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بسیارمشخص است

طبقه دوم 

زیرزمین

اشاره به تاریخ ایران در دوره پیش از اسالم و ایران 

.دارد) سال قبل1400تا 2500دوره بین ( باستان 

طبقه سوم 

زیرزمین

سال 2500به دوره قبل از ایران باستان و پیش از اشاره

گذشته دارد 

طبقه چهارم 

زیرزمین

اشاره به عالم موصول دارد که در فلسفه افالطون در از 

به این دوره نمی شود وارد شد و . آن سخن گفته می شود

( اگر کسی بسیار به دنبال کشف حقیقت این دوره باشد 

در آنجا از بین می رود و ) ن مانند مادربزرگ دکتر ایرانیا

.هرگز بر نمی گردد

کتابخانه هاي موجود در هر طبقه حاوي علوم تولید شده کتابخانه ها 

البته در کتابخانه طبقه . در همان دوره تاریخی هستند

چهارم که عالم موصول هست ، کتابهایی از کلیه  دوران 

ها حتی از دوران جدید نیز در آن یافت می شود 

همچنین تعدادي از وقایعی که در این داستان رخ دادند نیز مورد بحث و 

تفسیر قرار گرفتند
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نمادهاوقایع

نشستن روي 

مبل

خوردن میوه ممنوعه

نشستن میترا بر 

روي مبل و 

نجات آن 

مردم عادي باالخره از جانب قدرت ها و ایدئولوژي ها 

م آن جذب می شوند ، هرچند که گاهی می توانند از دا

نجات بیایند ولی آثار آن برروي وجود آنها تا ابد باقی 

می ماند

زخم خوردن 

میترا

بر اثر هجوم بدون دانش و آگاهی روشنفکران به 

ایدئولوژي ها و قدرت ها در طول تاریخ ، همواره مردم 

عادي در کشور زخمی می شدند

کشیدن دیوار 

در جلوي  

زیرزمین که در 

وصیتنامه ذکر 

شده

اي جلوگیري از وسوسه قدرت ها و ایدوئولوژي هایی بر

که در تاریخ گذشته کشور ایران وجود دارد، باید پس از 

آگاهی از این تاریخ با کشیدن دیواري در جلوي آن در 

آنر بست و در زمان حال زندگی کرد
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» مبل جادویی«نام بابا13911391که سال که سال » » صندلینفرین«بخشی از کتاب 

ي ي الکترونیکش براي استفادهارات فرهی چاپ شد و نسخهتوسط انتش

ي به بهانه؛نهاده شده)  www.soshians.ir(عموم بر تارنماي سوشیانس 

اش گزارشنقد و بررسی آن در دانشگاه کواالالمپور، که برگزاري نشست 

.در همین شماره از سیمرغ منتشر شده است

همورث ایرانیان، بزرگ خاندان ماجرا از وقتی شروع شد که دکتر ط

مرحوم ایرانیان از . ایرانیان، عمرش را به شما داد و به سراي باقی شتافت

. آن پیرمردهاي سالم و تندرست قدیمی بود که تا هشتاد سالگی عمر کرد

ها می گفتند قبل از آن که به طور ناگهانی در اثر سکته جان بسپارد، همسایه

هاي پرشیب اطراف روز صبح زود در خیابانتا روزهاي آخر عمرش،  هر

اما وقتی مرد، . گفتند خیلی پولدار استهمه می. کرداش پیاده روي میخانه

البته همان یک خانه . معلوم شد که از مال دنیا فقط یک خانه داشته است

این خانه را دکتر ایرانیان . شدهم در این روزگار ثروتی بزرگ محسوب می

-اي بسیار بزرگ بود، با نماي چهار طبقهخانه. رث برده بوداز اجدادش به ا

- می. هاي اربابی قدیمی تهران ساخته شده بودي پرابهتی که به سبک خانه

گفتند طرح ساختمانش را معیرالممالک، معمار مشهور دوران ناصري 

هاي تاریخ ذکر شده که پدر بزرگ دکتر ایرانیان دوست ریخته، و در کتاب
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گفتند پدربزرگش در ها میبعضی. اشی قاجارها بوده استاین معمارب

. جریان امضاي سند مشروطه هم نقشی داشته است

هاي خانه، در میان باغی چند هکتاري در دل یکی از کوچه باغی

یکی از آنها با راه . شددو در به این باغ باز می. قدیمی شمیران قرار داشت

گفتند تنها بعضی می. شدمیي تجریش منتهیپیچاپیچی به رودخانه

ي این ماجراهاي شوم، پس از کشتن خویشاوندانش از همین راه بازمانده

هرچند . جسدشان را به رودخانه انداخته و آنها را سر به نیست کرده است

. هیچ وقت جسد این افراد پیدا نشد

راه دیگري که براي ورود به خانه وجود داشت، و معموال مورد 

ي شهید سیاوش کشوري قرار گرفت، در انتهاي کوچهار میاستفاده قر

ي باریک و پردرخت، دو لنگه درِ بزرگ قرار در انتهاي این کوچه. داشت

بستی شد و کوچه را به بني دکتر ایرانیان باز میداشت که به باغ خانه

ي دیگر وجود در کل کوچه، فقط دو خانه. کردعبورناپذیر تبدیل می

ي مرحوم ایرانیان، بزرگ و دراندشت ویشان مانند خانهداشت، که هرد

شان از نظر عظمت و ابهت اما هیچ کدام. هایی بزرگ داشتندبودند و حیاط

. رسیدندبه پاي آن خانه نمی
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نماي خانه آجري بود و گذر ایام بر رنگ و رویشان تاثیر زیادي 

- هاي چوبی نردهبا پوششهاي بزرگ خانه با این وجود، پنجره. کرده بود

مانندشان هنوز شکوه هاي فرشتههاي بلندي که سرستوندارش، و ستون

اي دادند که این خانه در گذشتهقدیمی خود را حفظ کرده بودند، نشان می

حیاط خانه، از درختان انبوهی پر شده . دور، کاخی با عظمت بوده است

نیان، به حال خود رها شده و بود که بعد از مرگ ناگهانی باغبان دکتر ایرا

روبروي در اصلی خانه، و پاي . به تدریج به جنگلی انبوه شبیه شده بودند

ي شد، کنار آن مجسمههاي پهن و سپیدي که به در ورودي منتهی میپله

کرد، استخر سنگی بزرگی که یک پهلوان را سوار بر اسبش مجسم می

- کردهها در آن شنا میقسام ماهیها انواع و اگفتند قدیمبزرگی بود که می

ها تنها اما بعد از مرگ دکتر ایرانیان آبش خشک شده بود و از ماهی. اند

. چند اسکلت بزرگ باقی مانده بود

گیر و منزوي شده هاي آخر عمرش گوشهدکتر ایرانیان، در سال

هاي روشنفکرانه را با خوشحالی قبول ها و محفلقبلش دعوت دانشگاه. بود

اما . کرداش دیداري تازه میکرد و هر از چند گاهی با شاگردان قدیمییم

ي دهانش فلج شد، دیگر دل و دماغ ي اولش را کرد و گوشهوقتی سکته

حقوق . نشین شدي بزرگش خانهمعاشرت را از دست داد و در خانه

گرفت، در مقابل ثروتی که اي که از دانشگاه و وزارت علوم میبازنشستگی

. شدشت آنقدر اندك بود که حتی براي گرفتن آن هم از خانه خارج نمیدا

برد، گفته میاش را دم در خانههاي تلفنیاي که سفارشیک بار به فروشنده

کند با اش شرم دارد، چون حس میبود که از گرفتن پول بازنشستگی

. گیردگرفتن آن، دستش بوي نفت می

قدیمی بود، اما با این وجود يهاي دوآتشهخودش از آن مصدقی

ها این است که نفت دارند و این منبع ترین بدبختی ایرانیمعتقد بود بزرگ

- آن وقتها هم که در دانشگاه تاریخ درس می. شان کرده استخداداد، تنبل
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گفتند سر همین اظهار نظرها زد و همکارانش میها را میحرفداد، همین

رچند بعدها چند نفر از شاگردانش که به ه. از دانشگاه بیرونش کردند

مقامات بلندي رسیده بودند، کوشیدند تا از استاد دلجویی کنند و دوباره او 

ي سر و کله زدن با شاگردان اما دیگر حوصله. را به تدریس دعوت کردند

یکی دو باري سر کالس رفت و بعد رسما از تدریس استعفا . را نداشت

اند و به مخترع ویدیو و ن دوره و زمانه فرق کردههاي ایگفت جوانمی. داد

هایی اند مردم به احمقداد که باعث شدههاي کامپیوتري فحش میبازي

. ي تلویزیون تبدیل شوندي صفحهشیفته

تا آخرین روز عمرش از . دکتر ایرانیان آدم بسیار منظم و دقیقی بود

از این نظم و دقتش خبر همه. کرداي حساب شده و دقیق پیروي میبرنامه

گرفتند و هایی که یک روز در میان تلفنی از او سفارش میفروشنده. داشتند

همیشه هم موقع تحویل دادن اجناس مورد نظر دکتر انعامی حسابی 

ها هاي کتابنویسگرفتند، ناشرهایش که دقیقا در روز تعیین شده دستمی

گفتند ها که میشد، و همسایهمیهاي دکتر با پیک برایشان فرستادهو مقاله

هر روز صبح دکتر در ساعت خاصی براي نرمش و پیاده روي از خانه 

عالوه بر این، . همه بر این جنبه از شخصیت او تاکید داشتند. شودخارج می

هیچ کس فکر . دکتر ایرانیان آدمی بسیار خوشرو و مهربان هم بود

شاید به . اك را پنهان کرده باشداش نفرینی چنین وحشتنکرد در خانهنمی

دلیل همین منظم بودن هم فکر همه چیز را کرده بود و خودش توانست از 

.نحوست این نفرین در امان بماند

چون دو . گفت خودش از نزدیک شدن مرگش آگاه بودهوکیلش می

ي جزئی را ي آخري، به او زنگ زده بود و چند نکتهروز مانده به این سکته

مرحوم ایرانیان هیچ وقت ازدواج . هایش گوشزد کرده بودرد وارثدر مو

گفتند وقتی که خیلی جوان بوده، با دختري نامزد کرده و او را می. نکرد

که من –اي نامعلوم اما آن دختر در حادثه. خیلی دوست داشته است

بعد از آن دکتر تا آخر عمرش . فوت کرد- هایی در موردش دارم،حدس
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به همین دلیل هم از خودش . ند و دیگر هیچ وقت ازدواج نکردتنها ما

هاي ها و نوهي وارثانش، بچههمه. فرزندي نداشت که بخواهد وارثش باشد

دکتر ایرانیان، با وجود آن که خیلی از آنها را هرگز . اقوام دورش بودند

آن هایشان را تهیه کرده بود وها و نشانیندیده بود، فهرست دقیقی از اسم

و این . را به وکیلش سپرده بود، تا به محض مردنش، آنها را  خبر کند

. کاري بود که وکیل وظیفه شناسش انجام داد

یک روز صبح،  نانواي محل که عادت داشت براي دکتر نان داغ 

روي اول فکر کرد دکتر براي پیاده. ببرد، با در نیمه بازِ باغ روبرو شد

اما . و فراموش کرده در را پشت سرش ببنددمعمولش از خانه خارج شده 

ي دکتر را دید که پاي مجسمه. وقتی با احتیاط به داخل خانه سرك کشید

نانوا جلو . کندپهلوان سنگی نشسته، و انگار دارد به آب استخر نگاه می

رفته و دیده بود که دکتر همان طور که کنار استخر نشسته و به مجسمه 

روي صبحگاهی دردي در انگار موقع پیاده. استتکیه داده، جان سپرده 

اش حس کرده بود و در را براي همین باز گذاشته بود تا اگر اتفاقی سینه

بعد هم کنار استخر رفته، و در حالی که آخرین . افتاد، زود پیدایش کنند

زد، جان داده هایش را به بازتاب نور خورشید بامدادي بر آب گره مینگاه

. بود

ي هاي آن فهرست زنگ زد، و همهروز عصر وکیل به شماره تلفنهمان 

. وارثان را در دفترش جمع کرد
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:از مهدي سهیلیآمیزشعري طنز

الکنعاشق 

ش و زبانی الکنیعاشقی با دل خو

دوش اینگونه به معشوقه همی گفت سخن

کاي گگلچهره بده از ووفا کام دلم

نی نی نیش ججفا بر قققلبم مزززن

ددرد ففراغت چچنان نالللمز 

که گگرید به حاحالم مممرد و زززن

ررخت ماه و ممن عاشق خونین ججگر

للبت قند و ممن طوطی شکرشککن

چچشم مممستت غغزال ختتاست

زززلفت ککمندت مممشک ختتتن

تو شی شیرینی و ریزد ز لبانت نممک

عاشقم من به تو شیرین چو کوکوکوهککن

و نزاده ددگر مام فلکممهی چون ت

گگلی چون تو نیاید به باباغ و چچمن

کی توانم دي دي دیده ز رخت برگیرم

برنگیرد کوکوکودك لللب از لببن

ز لللطفت بده ماچی چی چی چی صنما

به من زار و غریب دودودور از وططن
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للبم با للبت گر ششود آششنا

سمممنمکم چون قققند، اي گگل یامی

بیایی ز وفاممرا در بغغل گر بی

هایی زنمت هر دددم بر دددهنبوسه

گر بیایی ز سسر تا قدمت گل ریزم

ز ننسرین و یایاس و سوسوسوسسسن

اي کرد ز اینگونه سخن معشوقشخنده

زآن سپس گفت به تقلید وي آن سیم بدن

کککشتت ممنم تا اببد غم مخوخور

ز دست فراغم ممکنبی سبب موي خود ا

من فقط ههههستم مامامال توتوتو

توتوتو هم هههستی مامامال مممن
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:از شعرهایم

شتا

گشت زخمى و خفت آزردهتاسرد شَدشت از دروغِسطحِ

و زرد و افسردهخفته آژند غنچه؛غمنايتنگشدر دل

چسبیدهخاكخیسبر رخِشکسته همچون اشکییهابرگ

ممکنی خسته باز رنجیدهاي سبز و گس فرو افتادمیوه

کوشدمیسرد یغماي بادآن بستانبرهنهسازدتا که 

پوشدوز عدم رخت بود میسازد خود» غیاب«هنر با بی

خواهدسیل بارانِ نوش مىجوشدمیتشنه دشت مظلومِ

هدخواآتشى از خروش مىسالِ ژولیدهزمستانِ در

فرِّ نوروز را کنى بنیادپژمردهآسمان باید اى 

بادتیاد،بهارآنیاد باد فروردینشکوه سازياد ش

دل سپاري و مشت بر بندي،ها به ژرفایتتا به آن ریشه

راست کن قد، اگر دماونديقامتت خم شکسته ده قرنی
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آتشفشان

1376مهر 

این پند رااى سنگدل کوه کهن، بشنو ز من

سود و زیان را خط بزن، فارغ شو چون و چند را

ن آوند راآ، سرشار تندر نمااز جوشش 

مجمر بشو، آتش بجو، در رقص کن اسپند را

زنجیرها بر پا شکن، از دست بگسل بند را

ها حک بر جبینها در گوش کن، واین گفتهاین چامه

ىشاید ز شعر آهنم، اى کوه، در خود بشکن

شاید که جنبش آورى، شاید ره آتش زنى

اى، تو برج خام آهنىاى، تو کم نهتو کم نه

تو کشتزار شورشى، صد عمر ز آن آبستنى

آتشفشان آغاز کن، تا کى هراسانِ تنى؟

تا چند رام کرنشى؟ تا چند پابند زمین؟

بنگر به من اى سنگدل، اندامِ خورشیدم ببین

، شعر تپش هر دم ببیندر پشت سرخِ جوشنم

دم ببینسطر هر یا، در رزم رااوج شکوه 

آیینه در قلبم نگر، وآنرا که من دیدم ببین

دل، اندرزها، در چشم آزادم ببیناى صخره

کن گوشوار این پند را، این پند کن نقش نگین
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از کى تو در دشت جنون، زاین بهت افگار آمدى؟

ره خوار آمدى؟هنر، در کنجِاز کى چو خار بى

شدى؟ مرسوم و هنجار آمدى؟ي خفتندل بسته

اى کوه، خاکت بر سرت، با دشت همکار آمدى؟

ى قدرت چه شد؟ آتشفشان، زار آمدىپس قصه

صد سفره ننگت باد، کُه، در جنگ افتادى ز زین

اما من امیدى به تو، بستم ز آغاز زمان

فشانسان جنبش کنى، دیدم تو را، آتشدیدم چه

پاى تو، اى سنگ فلج، درمان شود با شعرمان

یک بار دیگر شورشى، گردد به برخالت روان

روزى رسد طغیان کنى، خیزش کنى تا آسمان

سازم چنینتا آن زمان همراه تو، آشوب مى
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مرگ امیر

در باغ فین کاشان- 1377دى 

روى دریغبخیه خورده بر آبدم انگارزخم سرخ سپیده

زاغ پیرى شکسته در تب جیغوآن خروش قشنگ گنجشکان

ى حمامدر خزان خزینهچون شکوفه شکفت گلشن سرخ

شد چو خونِ ز رگ چکیده تمامبر جهنم نفیر گریه نوشت

رنگ قرمز گرفته چون طغیانآب شفاف و گرم سربینه

ى ایرانخط کشیده به سینهخون زرینه از رگ نقاش

میردخویش مىغرورآسمان با چون امیر از زمانه پوشد چشم

گیرددامن هر امیر مىى کاشانآن تباهىِ فینه
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نماد ـ معنا

ارجاع ـ تحویل، جم ـ جم، بازنمایی ـ آشکارگی

نماد برچسبى است که بازنمایى را رمزگذارى : اصل رمزگذاري

اتصال عناصر موجود در نظام . تواى ارجاعى نماد استمعنا مح.کندمى

که (انتخابگر و نظام )ى جهان خارج هستندکه بازنماینده(شناسنده

از طریق سیستمى به نام )ى اهمیت و ارزش یک پدیده استکنندهتعیین

دستگاه معنایى، نظامى خودارجاع، . شوددستگاه معنایى ممکن مى

بین نمادها و است که ) fuzzy(شوالیىِ باطات خودمختار، و پیچیده از ارت

نماد ـ معنا را با جفت دال ـ دوقطبیِ. یابدچیز ـ رخدادها جریان می

. دهندمدلول نیز نشان می

هاى تقارنِ ست که سیستم از مجراى آن شکستاايمعنا واسطه

توانبنابراین معنا را مى. کنداش را مدیریت مىحاکم بر روندهاى درونى

معنا چارچوبى . تجلى آزادىِ سیستم براى تنظیم رفتار خود دانست

ى ساختارش توسط حدود شناختى دارد و شالودهتنیده و زیستپیش

بندي شدنش صورت. معنا تنها زبانى نیست.شودشناختى تعریف مىزیست

تنها بخشى از به همین ترتیب،.در ابزارهاى غیرزبانى نیز ممکن است

هایى از بار معنایى یعنى همواره بخش. نمادها خودآگاه استساخت معنایى

ى ذهن باقى زمینهنشده در زبان، در پسبندىنشانگان به صورت صورت

معنا همواره ناتمام است، یعنى هرگز شکلى قطعى، شفاف و کامل .ماندمى

معنا به در ضمن، .زاستتنشذاتاًبه همین دلیل هم معنا . گیردبه خود نمى

. گردداگر به چیزى برنخورد به سوى من باز مى. ومرنگ شباهت داردب
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نماد ـ معنا

ارجاع ـ تحویل، جم ـ جم، بازنمایی ـ آشکارگی

نماد برچسبى است که بازنمایى را رمزگذارى : اصل رمزگذاري

اتصال عناصر موجود در نظام . تواى ارجاعى نماد استمعنا مح.کندمى

که (انتخابگر و نظام )ى جهان خارج هستندکه بازنماینده(شناسنده

از طریق سیستمى به نام )ى اهمیت و ارزش یک پدیده استکنندهتعیین

دستگاه معنایى، نظامى خودارجاع، . شوددستگاه معنایى ممکن مى

بین نمادها و است که ) fuzzy(شوالیىِ باطات خودمختار، و پیچیده از ارت

نماد ـ معنا را با جفت دال ـ دوقطبیِ. یابدچیز ـ رخدادها جریان می

. دهندمدلول نیز نشان می

هاى تقارنِ ست که سیستم از مجراى آن شکستاايمعنا واسطه

توانبنابراین معنا را مى. کنداش را مدیریت مىحاکم بر روندهاى درونى

معنا چارچوبى . تجلى آزادىِ سیستم براى تنظیم رفتار خود دانست

ى ساختارش توسط حدود شناختى دارد و شالودهتنیده و زیستپیش

بندي شدنش صورت. معنا تنها زبانى نیست.شودشناختى تعریف مىزیست

تنها بخشى از به همین ترتیب،.در ابزارهاى غیرزبانى نیز ممکن است

هایى از بار معنایى یعنى همواره بخش. نمادها خودآگاه استساخت معنایى

ى ذهن باقى زمینهنشده در زبان، در پسبندىنشانگان به صورت صورت

معنا همواره ناتمام است، یعنى هرگز شکلى قطعى، شفاف و کامل .ماندمى

معنا به در ضمن، .زاستتنشذاتاًبه همین دلیل هم معنا . گیردبه خود نمى

. گردداگر به چیزى برنخورد به سوى من باز مى. ومرنگ شباهت داردب
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نماد ـ معنا

ارجاع ـ تحویل، جم ـ جم، بازنمایی ـ آشکارگی

نماد برچسبى است که بازنمایى را رمزگذارى : اصل رمزگذاري

اتصال عناصر موجود در نظام . تواى ارجاعى نماد استمعنا مح.کندمى

که (انتخابگر و نظام )ى جهان خارج هستندکه بازنماینده(شناسنده

از طریق سیستمى به نام )ى اهمیت و ارزش یک پدیده استکنندهتعیین

دستگاه معنایى، نظامى خودارجاع، . شوددستگاه معنایى ممکن مى

بین نمادها و است که ) fuzzy(شوالیىِ باطات خودمختار، و پیچیده از ارت

نماد ـ معنا را با جفت دال ـ دوقطبیِ. یابدچیز ـ رخدادها جریان می

. دهندمدلول نیز نشان می

هاى تقارنِ ست که سیستم از مجراى آن شکستاايمعنا واسطه

توانبنابراین معنا را مى. کنداش را مدیریت مىحاکم بر روندهاى درونى

معنا چارچوبى . تجلى آزادىِ سیستم براى تنظیم رفتار خود دانست

ى ساختارش توسط حدود شناختى دارد و شالودهتنیده و زیستپیش

بندي شدنش صورت. معنا تنها زبانى نیست.شودشناختى تعریف مىزیست

تنها بخشى از به همین ترتیب،.در ابزارهاى غیرزبانى نیز ممکن است

هایى از بار معنایى یعنى همواره بخش. نمادها خودآگاه استساخت معنایى

ى ذهن باقى زمینهنشده در زبان، در پسبندىنشانگان به صورت صورت

معنا همواره ناتمام است، یعنى هرگز شکلى قطعى، شفاف و کامل .ماندمى

معنا به در ضمن، .زاستتنشذاتاًبه همین دلیل هم معنا . گیردبه خود نمى

. گردداگر به چیزى برنخورد به سوى من باز مى. ومرنگ شباهت داردب
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پدیدار بازنمایى: نمادپرستی چون به . تر استشده مهمنماد از خود

.تغییرناپذیر، مستحکم و جوهرین هستنددهد که یی ارجاع میمعناها

نمادش پدیدار بازنمایى:ي اپوشتله شده قربانىِ بزرگداشت

.شودمى

کمین و ردگیرى نقاط عطفى که در آنها ساختگى :راهبرد تیشتر

گیرى ابزارمندانه از آن، براى طرد نماد و بهره.»رودلو مى«بودنِ معناها 

.دستیابى به پدیدارهاى قابل مدیریت

Z دستگاه نمادین ـ معنایی چه ارتباطی با خودآگاهی و شناخت

مهمترین نمود چنین دستگاهی دانست؟ توان کند؟ آیا زبان را میبرقرار می

ارتباط این دستگاه با اختگی چیست؟

Oو خیلى عزیز انتچه کلیدواژه، عالمت، رنگ، طرح، نمادى براي

عزیزتر انتکند؟ آن نماد براياست؟ چرا؟ بر چه چیز داللت مىارجمند 

است یا آنچه موضوع داللتش است؟ اگر قرار شود بین نماد و موضوعش 

عزیز و انتچه معنایى براي؟یدگزینکدام را برمىیدا انتخاب کنیکى ر

یداند؟ اگر بخواهمحترم است؟ چرا؟ کى، کى، چطور و چرا آن را ساخته

؟یددهچه تغییرى در محتوایش مىیدش کنابازسازي

جمجم

جمجم

آشکارگیآشکارگی

بازنماییبازنمایی

ارجاعارجاع

تحویلتحویل

نمادنماد

معنامعنا
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پرسش ـ پاسخ

نماد ـ معنا، آشکارگی ـ بازنمایی، ارجاع ـ تحویل

تنش، در سطح معنایی به غیابِ معنایی مشخص : گرياصل پرسش

این گسست میان وضعیت . کندشده داللت میاي تعریفو خرد در حوزه

. نامندمیپرسشرا ) دانستن آن(و مطلوب ) ندانستن یک چیز(موجود 

ي فرهنگی که در بنابراین پرسش عبارت است از تنشی معنایی در حوزه

توان به تمام اشکال دانایی را می. باشدبندي شده اي زبانی صورتزمینه

ي بنابراین پرسش شالوده. هایی با این تنش فهم کردصورت سازگاري

.شناخت خودآگاه و علمی است

دارد و تنشِ شناختی یاد پاسخ، پرسش را از میان برمی: توهم پاسخ

پس پیکربندي دانایی بیش از آن که بر . کندشده را براي همیشه حل می

. شودها دانسته میها استوار گردد، مبتنی بر پاسخشپرس

بینی در مورد دانایی، که عبارت است از نزدیک:ي کَسویشتله

حفظ . بسنده کردن به پاسخ و حرکت نکردن از پرسشی به پرسشی دیگر

ها به هم دگردیسی پرسشآن روندکردن یک پاسخ و فرضِ این که دانستن

. نیاز ساخته استهاي جدید بیایی را از پرسشرا قطع کرده و شناس

راهبرد چیستا:این که پرسش یک نقطه یا یک واحد مجزا درك

اي از رخدادهاست که کلیت شناخت نیست، بلکه فرآیندي و زنجیره

هاي چون سازگاريها در این حالت همپاسخ. کندخودآگاه را پشتیبانی می

شوند که دستیابی به آنها لزوماً رفته میموضعی با تنشِ پرسش در نظر گ

. تر بگشایدتر و عمیقباید راه را براي ظهور پرسشی تازه و پیچیده

Zهاي آموزشی معموالً بر پاسخ و نه بر پرسش تأکید چرا دستگاه

توان راهبردي براي آموختن و آموزاندن یک علم تدوین کنند؟ آیا میمی

توان محتواي اطالعاتی و قدرت آیا میها باشد؟کرد، که مبنایش پرسش
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ها تعیین کرد؟ انتقال پرسش به ها را به سادگیِ پاسخبازنمایانندگی پرسش

تر است یا پاسخ؟ دیگري ساده

Oمسیر دستیابی به این پرسش را ترین پرسشی که دارید چیست؟مهم

این هایی که پیش از اي از پرسشواکاوي کنید، به شکلی که به زنجیره

تان بگردید و هايبه دنبال پاسخی براي یکی از پرسش. اید دست یابیدداشته

وقتی جواب را دانستید، مکث نکنید و پرسش بعدي را که از دل آن زاده 

هایی این پرسش تازه با پرسش خاستگاهش چه تفاوت. شود دنبال کنیدمی

دارد؟

جمجم

جمجم

آشکارگیآشکارگی

بازنماییبازنمایی

ارجاعارجاع

تحویلتحویل

نمادنماد

معنامعنا

پرسشپرسش

پاسخپاسخ
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: الیسمدوستی در برابر ناسیونوطن«

»دو سرمشق تعریف هویت اجتماعی

ي اجتماعی و جوامع المللی نظریهي ارائه شده در سومین کنفرانس بینمقاله

13921392آذرماه آذرماه 2121و و 2020آفریقا، آفریقا، خاور میانه و شمال 

ظهور ناسیونالیسم مدرن: نخست

گرایی و مفاهیم مشـتق از آن،  مفهوم ناسیونالیسم و کلیدواژه ملی، ملیت

. شودشناسی و تاریخ ایران بسیار به کار گرفته میها در متون جامعهاین روز

چگونـه  : کهشاید مهم شدن این پرسش در روزگار ما باشد،دلیل این امر،

اي از ملل و جوامع جدید که هر یک ملیتی بـراي خـود قائلنـد و    در زمینه

شوند، خـود  در سطح جهانی محسوب می) Nation State(ملتی -دولت

هـاي  ملـت -تر اینکه در این زمینه دولـت براي فهم دقیق. بازتعریف کنیمرا 

توانیم داشته باشیم، الزم است مدرن چه جایگاهی داریم و چه جایگاهی می

. به دست آوریم» ملیت ایرانی«نخست درکی دقیق درمورد مفهوم 

شـود، در واقـع   آنچه که امروز به عنوان کلید واژه ملیت ازآن یاد مـی 

هـاي  یا مشتقات آن اسـت کـه از زبـان   Nationاز وامگیري کلمه شکلی 

ایـن  . اروپایی و در طی یک و نیم قرن گذشته به ایـران وارد شـده اسـت   

مفهوم چنانکه در این نوشتار بحث خواهیم کرد، هـم از سـویی بـا مفهـوم     

ملیت کهنِ ایرانی متفاوت است و از سوي دیگر شکلِ ویژه و خاص آن را 
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: الیسمدوستی در برابر ناسیونوطن«

»دو سرمشق تعریف هویت اجتماعی

ي اجتماعی و جوامع المللی نظریهي ارائه شده در سومین کنفرانس بینمقاله

13921392آذرماه آذرماه 2121و و 2020آفریقا، آفریقا، خاور میانه و شمال 

ظهور ناسیونالیسم مدرن: نخست

گرایی و مفاهیم مشـتق از آن،  مفهوم ناسیونالیسم و کلیدواژه ملی، ملیت

. شودشناسی و تاریخ ایران بسیار به کار گرفته میها در متون جامعهاین روز

چگونـه  : کهشاید مهم شدن این پرسش در روزگار ما باشد،دلیل این امر،

اي از ملل و جوامع جدید که هر یک ملیتی بـراي خـود قائلنـد و    در زمینه

شوند، خـود  در سطح جهانی محسوب می) Nation State(ملتی -دولت

هـاي  ملـت -تر اینکه در این زمینه دولـت براي فهم دقیق. بازتعریف کنیمرا 

توانیم داشته باشیم، الزم است مدرن چه جایگاهی داریم و چه جایگاهی می

. به دست آوریم» ملیت ایرانی«نخست درکی دقیق درمورد مفهوم 

شـود، در واقـع   آنچه که امروز به عنوان کلید واژه ملیت ازآن یاد مـی 

هـاي  یا مشتقات آن اسـت کـه از زبـان   Nationاز وامگیري کلمه شکلی 

ایـن  . اروپایی و در طی یک و نیم قرن گذشته به ایـران وارد شـده اسـت   

مفهوم چنانکه در این نوشتار بحث خواهیم کرد، هـم از سـویی بـا مفهـوم     

ملیت کهنِ ایرانی متفاوت است و از سوي دیگر شکلِ ویژه و خاص آن را 
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: الیسمدوستی در برابر ناسیونوطن«

»دو سرمشق تعریف هویت اجتماعی

ي اجتماعی و جوامع المللی نظریهي ارائه شده در سومین کنفرانس بینمقاله

13921392آذرماه آذرماه 2121و و 2020آفریقا، آفریقا، خاور میانه و شمال 

ظهور ناسیونالیسم مدرن: نخست

گرایی و مفاهیم مشـتق از آن،  مفهوم ناسیونالیسم و کلیدواژه ملی، ملیت

. شودشناسی و تاریخ ایران بسیار به کار گرفته میها در متون جامعهاین روز

چگونـه  : کهشاید مهم شدن این پرسش در روزگار ما باشد،دلیل این امر،

اي از ملل و جوامع جدید که هر یک ملیتی بـراي خـود قائلنـد و    در زمینه

شوند، خـود  در سطح جهانی محسوب می) Nation State(ملتی -دولت

هـاي  ملـت -تر اینکه در این زمینه دولـت براي فهم دقیق. بازتعریف کنیمرا 

توانیم داشته باشیم، الزم است مدرن چه جایگاهی داریم و چه جایگاهی می

. به دست آوریم» ملیت ایرانی«نخست درکی دقیق درمورد مفهوم 

شـود، در واقـع   آنچه که امروز به عنوان کلید واژه ملیت ازآن یاد مـی 

هـاي  یا مشتقات آن اسـت کـه از زبـان   Nationاز وامگیري کلمه شکلی 

ایـن  . اروپایی و در طی یک و نیم قرن گذشته به ایـران وارد شـده اسـت   

مفهوم چنانکه در این نوشتار بحث خواهیم کرد، هـم از سـویی بـا مفهـوم     

ملیت کهنِ ایرانی متفاوت است و از سوي دیگر شکلِ ویژه و خاص آن را 
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ي ایرانی باید شـک  اش در زمینهکند که در مورد کارآمديیبندي مصورت

.کرد

تر از مفهـوم ملـت در دوران مـدرن بـه دسـت      براي اینکه درکی دقیق

گیري این مفهوم در اروپـاي بعـد از   هاي شکلآوریم، نیازمندیم تا به کانون

هایی که در گرماگرمِ یکی از نخستین حرکت. عصر رنسانس نگاهی بیندازیم

گیري مفهوم هویت ملـی منتهـی   نوزایی در اروپا آغاز شد و به شکلعصر 

شد، تالش کشورهاي به نسبت کوچک ساکن شبه جزیره ایبریا بـراي فـتح   

-پیما به همراه دولـت هاي اقیانوسدر اواخر قرن پانزدهم کشتی. جهان بود

اي کـه حاضـر بودنـد بـراي فـتح      هاي متمرکز و معموالً خودکامه مذهبی

اي دوردست و گشودن باب تجارت با مردم بومی بر روي ساخت هسرزمین

گذاري کنند، هم زمان در کشورهاي اسـپانیا  پیما سرمایههاي اقیانوسکشتی

. گرد آمدندو پرتغال

جمع شدن این متغیرها در این دو کشور همسـایه منتهـی بـه امضـاي     

ترتیـب  بـه ایـن   . مـیالدي شـد  مـیالدي شـد  14941494در سال در سال 1عهدنامه مشهور توردسیالس

2.اسپانیا و پرتغال با هم قرار گذاشتند تا جهان را بـین خـود تقسـیم کننـد    

ي هـاي تـازه کشـف شـده    ها در آن زمان بخش مهمی از سرزمیناسپانیایی

آمریکا و جزایر اطرافش را به قلمرو خود افزوده بودند و به همـین ترتیـب   

پـس قـرار   .ها در مسافرت خود به سمت شرق کامیاب شده بودندپرتغالی

شد اسپانیا نیمکره غربی کره زمین را زیر حلقه فرمان خود داشـته باشـد و   

.پرتغال در مقابل به نیمه شرقی این کره خاکی بسنده کرد

11 TToorrddeessiillllaass

22 DDaavveennppoorrtt,, 11991177..
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بندي سیاسی و نظامی بین دو کشور جالب است که با وجود این تقسیم

مـدرن  همسایه، همچنان در این دوران ما نشانی از مفهوم ملت بـه معنـاي   

در واقـع اسـتفاده از کلمـه ملـت یـا      . بینـیم کلمه در این دو سرزمین نمی

Nacionهاي مدیدي شکل مدرن خود را پیدا نکردبه اسپانیایی، تا مدت .

در زبان عامه مردم اسپانیا، همچنـان  Nacionالدي، کلمه میمی18841884ل ل تا سا

ـ به معناي گروهی از مردم بود که در قلمرو خاصی زندگی مـی  ایـن  . دکنن

به دنیـا  «و » زاییده شدن«مشتق شده بود و natereکلیدواژه از بن التینی 

داد، همچنان به معناي گروهـی از مـردم بـود کـه زادگـاه      معنی می» آمدن

. کردندمشترك داشتند و در یک قلمرو زیست می

که در طنین التینی کهـن خـود تـا    Patriaبه همین ترتیب کلیدواژه 

، در ایبریا به این مـیالدي مـیالدي 19251925کرد، تا سال کرد، تا سال میمیرا حمل حدودي مفهوم ملت

هـاي التینـی   بینیم که فرهنگبه این ترتیب ما می. شدمعنا به کار گرفته نمی

اروپا یعنی اسپانیا، پرتغال و ایتالیا اتفاقاً از نظر بکارگیري مفهوم ملیـت بـه   

وجود اگـر  با این . مانده بودندگرا و عقبشکل مدرن خود، به نسبت واپس

-گیري مفهوم ملیت در اروپا را بررسی کنیم، مهـم هاي شکلبخواهیم کانون

یابیم، همـین کشـورهاي اروپـاي جنـوبی     ترین کانونی که میترین و کهن

هاي دریایی اسپانیا و هستند که فرهنگ التینی دارند و از دوران ماجراجویی



53صد و نود و دودیماه هزار و سی/چهاردهمي شماره/سیمرغ

هاي اروپاي التین از تعریف کشور. المللی قدم نهادندپرتغال، به صحنه بین

ملیت، تعریفی بود که ریشه در عصر امپراتوري روم داشت و بـر تراشـیدن   

. یک پیشینه تاریخی و فرهنگی در زمینه تمدن کهن یونانی استوار بود

این همان تمدنی بود که هویت ملی خود را در برابر یک دیگري بزرگ 

تا حـدودي بـه غـرب    کرد و بعدها البته این دیگريیعنی ایران تعریف می

مشتقی از این باور . ژرمن را هم در بر گرفتغیرمسیحی منتقل شد و قبایل 

-ي کهن در امپراتوري روم، همان چیزي بود که در نهایت ملـی گرایانهملی

ها در واقع بـا  گرایی روس و اسالو را هم ایجاد کرد؛ با این تلقی که روس

از فروپاشی دولـت بیـزانس در   مندي از دین مسیحیت ارتودکس، بعد بهره

قرن پانزدهم، وارث فرهنگ یونانی باستان شدند و خودشـان را بـه عنـوان    

. عمده در برابر جهان اسالم یا شرق آن دوران تعریف کردند» دیگري«

این بازگشت به تعاریف کهن التینی براي تعریف هویت، امري بود که 

الیـا شـروع شـد و بعـد از     از ابتداي دوران نوزایی به طور مشخص در ایت

ي اسپانیا و پرتغال، گرانیگاهش کمـی بـه   هاي نظامی و دریانوردانهنوآوري

این برداشت در نهایـت  . ي ایبریا منتقل شدجزیرهسمت غرب، یعنی به شبه

گرایی نوین نوین منتهی شد که این در ابتداي قرن نوزدهم به شکلی از ملی

هاي دیگر تعریف ناسیونالیسم اروپایی، بـه  گرایی، اتفاقاً نسبت به کانونملی

.نسبت متاخر بود
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مفهوم ملیت در معنیِ هویت مشترك تمام ساکنانِ یک قلمرو تمدنی یـا  

بـا عـزل نظـر از مـورد اسـتثنایی و      -ي اروپا ي جغرافیایی، در قارهحوزه

نیومن در . امري به نسبت نادر و متاخر بوده است-امپراتوري رومزودگذرِ 

هاي ظهـور  به خوبی نشان داده که یکی از نخستین بارقه3کتاب زیباي خود

شـود و در تکـوین سیاسـت عقالنـی و     این مفهوم، به انگلستان مربوط می

در سالهاي میانی قرن هجدهم بود که . قرادادگرا در این سرزمین ریشه دارد

روح «و» بریتانیـا «هـایی در سـتایش از   براي نخستین بار سرودها و نقاشی

در این سرزمین پدیدار گشت و عناصري نمـادین ماننـد پـرچم    » بریتانیایی

. بخش به دست آوردنداهمیتی هویت

33 NNeewwmmaann,, 11998877..

مدارانـه از هویـت   در مقابل این شکلِ به نسبت ابتدایی و کمابیش قوم

بریتانیایی که تالیِ صورتبندي دولتی مدرن در این کشور بود و همزمان بـا  

اي شد، شکل دیگري از این مفهوم در اروپاي قارهانقالب صنعتی نمایان می

کارانـه و  ایـن شـکل نـو بـر خـالف قالـب محافظـه       . یافـت تکوین مـی 

در . خواهانـه داشـت  ي انگلیسی، بافتی انقالبـی و جمهـوري  طلبانهسلطنت

شرایطی که هنوز تنور انقالب فرانسه گرم بود و شکل جدیدي و به گمـان  

گیـري بـود،   رن در فرانسه در حال شـکل اي نخستین شکل از ملیت مدعده

را بـر مبنـاي دولـت    ملـت ملـت 17891789در سال در سال ) 5امانوئل ژوزف سیِز(4آبه سیِز

اي از مردم هستند که یک مجلس، یک از دید او ملت مجموعه. تعریف کرد

. قانون و در نتیجه یک قدرت را دارند

44 AAbbbbéé SSiieeyyèèss
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یـک  آبه سیز ملت را بر مبناي سیاسی و با تکیه بر تعریف دولت یعنی

کرد در حالیکه رنان نگرشی ساختارِ سیاسی واحد منسجمِ فراگیر تعریف می

تر را در نظر داشت و بیشتر بر آداب و سنن و فرهنـگ و تـاریخ   فردگرایانه

هر دو . کردمشترك و خاطرات مشترك تاریخی یک گروه از مردم تاکید می

دنـد کـه بـر    این عناصر بر مبناي نگرش مدرن و جدیدي از انسان متکی بو

مبنایشان قراردادي اجتماعی وجود دارد و این قرارداد سازمان دهنده ارتباط 

کننـد  میان اعضاي یک جامعه است و افرادي که در این جامعه زندگی مـی 

کنند که این تابعیت بر مبناي منافع مشـترك و قراردادهـاي   تابعیتی پیدا می

6.اجتماعی مشترکشان استوار شده است

66 VVaann DDeeuusseenn,, 11996688..

تـر و  تعریفـی پیچیـده  7ن بعد از آبه سیز، ارنسـت رنـان  حدود یک قر

او در . تر از ملیت را در اواخر قرن نوزدهم در فرانسه صورتبندي کردمدرن

در دانشگاه سوربون سخنرانی مشهوري کرد بـه نـام   1882یازدهم مارس 

کـه بـر مبنـاي    » ناسـیون «و کوشید در آن از تعابیر سنتی 8»ملت چیست؟«

-این یکی از نخستین نوشتار. یا دین استوار بود، فاصله بگیردجغرافیا، نژاد 

یکی از . کندهایی است که مفهوم ملت را بر مبناي متغیرهاي دیگر تبیین می

دیگري تمایل . متغیرهاي مورد نظر رنان وفاداري افراد به ملتی خاص است

اعضاي یک جامعه براي رعایت منافع جمعی خویش و رقابـت بـا جوامـع    

گذاري به صفات ویژه یک ملت در برابـر صـفاتی   دیگري ارج. استدیگر 

شود و چهارم توجـه بـه   است که به ملل همسایه یا ملل بیگانه منسوب می

77 EErrnnsstt RReennaann

88 RReennaann,, 11888822..
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در . هاي تاریخی یک ملت استحفظ فرهنگ ملی و آداب و سنن و داشت

گرایی مبتنی بر این باور است نهایت اینکه رنان معتقد بود اصوالً مفهوم ملی

به عبارت دیگر، زمینه . هایی تقسیم شده استبشر به طور طبیعی به ملتکه 

انسانی برسازنده بشریت قابل تقسیم به واحدهاي طبیعی هستند که آنهـا را  

هاي خاص خـود  نامیم و هر کدام از آنها شکل و شمایل و ویژگیملت می

. را دارند

ایانـه و کـامالً   بر این مبنا بود که ارنست رنان تعبیري به نسـبت فردگر 

او ملیت را، در واقع با این تعابیري که عنـوان  . مدرن از ملیت به دست داد

ایـن بـدان   . ي دردهاي مشترك تاریخی بازتعریف نمودشد، بر مبناي سابقه

معناست که او خاطره مشترك جمعی را در مورد آنچه را که بر یک ملـت  

ستن را مبناي تشکیل یک او خواست ارادي با هم زی. گرفتگذشته، مبنا می

دانست و آن جمله مشهورش هم به همین نوشتار مربوط است که ملیت می

اي است براي نشان دادن میل به بـا  پرسی بزرگ روزانهملت همه«: گویدمی

9».هم بودن

ي میانشان، از این نظر ي صد سالهسیز با وجود فاصلهارنست رنان و آبه

ایـن  . زدنـد ي تاریخی مشترکی  قلم مـی ینهبه هم شباهت داشتند که در زم

زمینه، از این نظر که رخداد سیاسی و تاریخی مهمی همچون انقالب بزرگ 

در . ي سرزمینهاي اروپایی متمایز بـود فرانسه را از سر گذارنده بود، از بقیه

این زمینه بود که در انتهاي قرن نوزدهم، شکل جدیـدي از مفهـوم هویـت    

ي گرایانـه و فردگرایانـه  حقوق شهروندي و مبـانی انسـان  ملی را با اتکا به 

ملیت فرانسوي در واقع گسستی نسبت به مفهوم ملیت . مدرن پدیدار گشت

وران عصـر  شد به این دلیل کـه در آراي اندیشـه  التینی کهن محسوب می

99 NNaasshh,, 22000011:: 339911..
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هاي قـرن  روشنگري ریشه داشت، همچنین رنگ و بویی از آراي رمانتیست

-گرفته بود و به این ترتیب تلفیقی بود از اندیشـه هجدهم را هم به خودش

نگریستند، حقوق و ساختار هایی که خردگرا بودند، فردگرایانه به انسان می

کردنـد و  حقوقی متکی به حق شهروندي و ظهور دولت مدرن را آماج مـی 

در عین حال در کنار آن به مفاهیمی رمانتیستی و حتی گاه خردگریزانه مثل 

کردند و به همین ترتیب با استفاده از زرگ در تاریخ، تاکید مینقش مردان ب

این ارثیه رمانتیستی، زبان و به خصوص ادبیـات را مبنـاي اصـلی ارتبـاط     

.دانستندانسان با هویت خودش و ارتباط اعضاي یک جامعه با همدیگر می

کـرد  تعبیر رمانتیستی از ملیت مدرن، همچون ماشینی رمزگذار عمل می

هـا و  کـرد و منظـره  ي فرهنگی مردمان را بازخوانی مـی یخ و پیشینهکه تار

، )هــا و اشــعار رمانتیــکاز مجــراي نقاشــی(انــدازهاي طبیعــی را چشــم

، و مهمتـر از  )از مجراي رمان و اپرا و تئاتر(شخصیتهاي نامدار تاریخی را 

ساز بر همه، زبان و میراث زبانی مشترك مردمان را همچون بند نافی هویت

کشید و به کمک این عناصر مشروعیت را به دولت نوپـاي مـدرن بـاز    یم

و این مشروعیتی بود که همزمان بـا فروپاشـی اعتبـار سیاسـیِ     . گرداندمی

مداري مانند کلیسا، با بحرانی در تثبیت معناییِ خویش روبـرو  نهادهاي دین

.  بود
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اي مثل انقالب و تعبیر فرانسوي از ملیت، که با رخداد خشن و ناگهانی

انقراض رژیم کهن همراه بود، شالوده و محور مرکزي ظهـور ناسیونالیسـم   

این شکلِ تازه از هویـت جمعـی، بـه همـراه بازسـازي نظـام       . جدید بود

نظر از نقش فراگیرِ نهادهـاي دینـی   و عزل) داريبر مبناي سرمایه(اقتصادي 

در قـرن نـوزدهم بـر    ي سرمشق مدرنیتـه را  ارکان سه گانه) سکوالریسم(

کارانـه و در  در انگلستان مفهوم ناسیونالیسم در بافتی محافظـه . ساختندمی

در . امتداد سنتهاي سیاسی قدیمی و در پیوند با تاج و تخت وامگیري شـد 

ي سـپاهیان انقالبـی   آلمان و ایتالیا و اسپانیا که به طور مستقیم مورد حملـه 

تر با ناسیونالیسـم نـوین فرانسـوي    ردهناپلئون قرار گرفته بود و تماسی گست

برقرار کرده بود، این ایده سیر تکاملی متفاوتی را طی کرد و حتا در غیـابِ  

نهادهاي سیاسیِ متمرکز، تشکیل چنین نهادهایی را طلب کرد، و این امـري  

.بود که در ایتالیا و پروسِ قرن نوزدهم به تدریج تکامل یافت

ي ناسیونالیسم کـه زیـر تـاثیر و در    نسخهاي، مهمترین در اروپاي قاره

آلمان بـرخالف  . تقابل با روایت فرانسوي شکل گرفت، در آلمان پدید آمد

انگلستان و فرانسه، از نظر سیاسی و از نظر تمرکزگرایی دولتـی، تـا قـرن    

هـاي  اي از دولـت تکهبیستم وضعیتی بسیار ابتدایی داشت و در واقع چهل

ها به این دلیل آلمانی. قدیمی مستقل از هم بودهاينشینکوچک و شاهزاده

مفهوم ملیـت خودشـان را   بهره بودند،که از یک دولت متمرکز مشخص بی

. به شکلی متفاوت با چارچوب انگلوساکسون و فرانسوي تعریـف کردنـد  

ماخر در تالش خود بـراي تعریـف ملـت    هردر، نووالیس،  فیختر و اشالیر

از . یعت و زبان مشترك مردمان تعریف کرده بودندآلمان، آن را بر مبناي طب

نگریستند، دید این افراد که در چارچوب اندیشه رمانتیک به مفهوم ملت می

وجود یک دولت فراگیر ضرورتی ندارد و آنچه که در یک ملت مبنا و رکن 

بخشی است یک طرز فکر و یک ویژگی فرهنگی و گاه حتـی  اصلی هویت

.نژادي است
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17401740تواند تا سال رچوب تعریف مفهوم ملت در آلمان، میدر واقع چا

هـاي  ، در مدخل10این سالی است که یوهان هاینریش زدلر. عقب برده شـود عقب برده شـود 

یعنـی شـهروند را در مقابـل    burgerي ي عظـیمش کلیـدواژه  نامـه لغت

geschlecht  ي به معناي مردم قرار داد و گفت که این مردم شـکل اولیـه

، عناصري هستند که شهروندان اما. کنندجا زندگی میجمعیتی هستند که یک

از دید او همـین شـهروندان کسـانی    . کندتعریف ملت مدرن را ممکن می

بینیم در این چارچوب می11.بودند که سنن و آداب و دولت مشترك داشتند

.فرانسوي در آلمان هم هوادار پیدا کرده است-که تعریف آنگلوساکسونی

1100 JJoohhaannnn HHeeiinnrriicchh ZZeeddlleerr

1111 ZZeeddlleerr,, 11774499..

بود که تـا  12ها براي صورتبندي ملیت، فولکآلمانیي اصلی کلیدواژه

اواسط قرن هجدهم هنوز مهم نبود ولی به تدریج براي خودش جـایی بـاز   

این کلیدواژه تا قرن شانزدهم در زبان آلمانی به معنـاي خـانواده یـا    . کرد

معنی گرفت و به » مردم«کم ولی کم. رفتتبار به کار میدودمان و گروه هم

هـاي اصـلی   ها به عنوان یکـی از کلیـدواژه  ان حاکمیت نازيویژه در دور

هـا  در دوران حاکمیت نـازي . تعریف ناسیونالیسم آلمانی، اهمیت پیدا کرد

عمال بیشتر نهادهاي اجتماعی و حتا محصوالت فنی پیشوند فولک را یدك 

کشیدند و این الگویی است که مثال در نـام خـودروي فـولکس واگـن     می

. تماندگار شده اس

1122 VVoollkk
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ها، فولک یا مردم کسانی هستند که بـه یـک ملـت تعلـق     از دید آلمان

فرانسـوي چنـدان   -دارند اما این مفهوم برخالف نگـرش انگلوساکسـونی  

بلکه همچنان خصـلت  . کندفردگرا نیست و بر قرارداد اجتماعی تاکید نمی

قومیت، نـژاد و زبـان مشـترك    . کنداش را حفظ میخونی و نژادي قدیمی

. کنـد اي هستند که مفهوم ناسیونالیسم آلمانی را ممکن مـی اي اصلیکلیده

ناسیونالیسم آلمانی، در واقع به دلیل غیاب تمرکز سیاسی در این سـرزمین،  

ها شکل گرفـت  طلبی فرانسويبیشتر به صورت یک واکنش در برابر توسعه

مـتن  بینـیم،  و به همین دلیل است که یکی از اولین متونی که این مورد می

، است که در واقـع واکنشـی اسـت بـه     »اي براي مردم آلمانخطابه«هردر 

.  ي ناپلئون به آلمانحمله

-ي آلمانی هم تعریف مفهوم ملت، تعریفی زبـان با این وجود در زمینه

گیرد، ایـن اسـت کـه    چیزي که در واقع مورد تاکید قرار می. مدارانه است

ي اصـلی  مشترك مردمان دسـتمایه ايساختار فرهنگی و تاریخی و اسطوره

هایی کـه  به همین دلیل است که درآلمان، جنبش. پیدایش مفهوم ملت است

ي فرانسـه  دانستند، بعد از انقالب فرانسه و حملـه ژرمنی میخودشان را پان

به آلمان رونق پیدا کردند، و هدف خودشان را وحدت زبـانی و فرهنگـی   

ه در دراز مدت قرار بـود بـه وحـدت    هدفی ک. کردندمردم آلمان تلقی می

. سیاسی و اقتصادي این مردم منتهی شود

ایـن برنامـه دو محـور    . ها بازگوکننده و روشنگر بودژرمني پانبرنامه

کـه  آلمانی و دیگري پاالیش زبان،بومییکی تدوین حقوق . اصلی داشت

و آفرینش این دومی همراه بود با ثبت و تدوین عناصر زبانی و ادبی آلمانی 

بود که گروسـیوس  بود که گروسـیوس  18441844تا تا 18351835بین سالهاي بین سالهاي . عناصر جدید در این زمینه

تاریخ ادبیـات ملـل   «و تاثیرگذار نوشت به اسم جلدي بزرگجلدي بزرگ55یک کتاب یک کتاب 

اش این بـود کـه   ر مهم بود و در واقع ادعاي اصلیکه بسیا» آلمان در شعر
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لمـان  یک روح جمعی عمومی و یک معناي تاریخی سنتی در میان مـردم آ 

اي را بـراي  وجود دارد که با مردم التین متفاوت است و هویت ملی ویـژه 

.آوردمردم آلمان به ارمغان می

ها تا مدت مدیدي داشـتند، یکـی وجـود مـردم     ژرمناي که پانمساله

لهسـتان، چکسـلواکی و مـثال    . هاي همسـایه بـود  آلمانی زبان در سرزمین

چشمگیري از مردم آلمانی زبـان را  لورن در فرانسه اقلیت-ي آلزاسناحیه

. دادند، بی آن که خودشان کشورهایی آلمانی زبان باشـند در خود جاي می

هاي جدید زبان آلمانی بـود کـه   مشکل دیگر، واگرایی و پیدایش زیرشاخه

همین روند . دادملت را کاهش می-ها قدرت این فرهنگژرمنبه گمان پان

مثل دانمـارکی و هلنـدي را در داخـل    هاي جدیدي دوم بود که زیرشاخه

.آوردسپهر مردم ژرمن پدید 

آید که پیدایش مفهوم ناسیونالیسـم  به طور خالصه این طور به نظر می

تر که خودش یک کانون کهن: مدرن در اروپا سه کانون اصلی داشته است

دانست و مدعی شکلی از احیاي مفهـوم  را وارث فرهنگ و تمدن التین می

ایـن کـانون بـه برداشـتی سـنتی از مـردم همسـایه و        . ي روم بودامپراتور

کرد و در اسپانیا و پرتغـال بـراي اولـین بـار در قالـب      زادگاه تاکید میهم

در انتهاي قرن پانزدهم میالدي موج فرهنگی . سیاسی نوینی صورتبندي شد

. و ادبی نوزایی در ایتالیا برخاست و با این جریان گره خورد

در فرانسـه و تاحـدودي   -در قسمت شمالی کانون قبلی دومین کانون

هاي انگلوساکسونی گرفت و بعداً در انگلستان و آمریکا نسخهشکل -هلند

کوشید تا بنـدناف خـویش را   این کانون دوم اتفاقاً می. کردخودش را پیدا 

تـر  با تعریف هویت التینی قرون وسطایی ببرد و خودش را به دوران کهـن 

اگـر  . امپراتـوران روم و فرهنـگ کهـن یونـانی متصـل کنـد      یعنی دوران
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دانستند و هویت ملـی  ها خودشان را نماینده پاپ میها و پرتغالیاسپانیایی

کردنـد، انقالبیـون فرانسـه و    اي دینـی تعریـف مـی   خودشان را در زمینـه 

روشنگران انگلوساکسون خود را شورشیانی در برابر نظام فرهنگـی قـرون   

نستند و ارثیه خودشان را بیشـتر بـه دوران کالسـیک روم و    داوسطایی می

. کردنددوران تمدن باستانی یونان منسوب می

گیري مفهوم ملیت در اروپا این کانون دوم شکلچنان که بحث کردیم، 

بر دو مبناي تلفیق شده با همدیگر اسـتوار بـود یکـی فردگرایـی، نگـرش      

-اش شـکل دي بود که نتیجـه حقوقی به مفهوم هویت، و مفهوم حق شهرون

گیري دولت یگانه فراگیري بود که بـر مبنـاي آراي عمـومی مـردم شـکل      

دیگري، نگرش رمانتیستی بـود کـه  زبـان و اسـاطیر و تـاریخ      . گرفتمی

دانسـت و نقـش سیاسـی مـردم بـزرگ را بـه عنـوان        مشترك را مهم مـی 

ظهـور  نـاپلئون از آن رو در تـاریخ  . گذاشـت آفرینندگان تـاریخ ارج مـی  

ها بعـد  کننده هر دوي این گرایشگرایی نوین چنین نامدار شد که جمعملی

سومین کانونی کـه تـا حـدودي واکـنش بـه      . از تثبیت انقالب فرانسه بود

شد، در آلمان شکل گرفت و به دلیل غیاب نظام انقالب فرانسه محسوب می

ومیت مشـترك  ها، بر نژاد، زبان و قسیاسی یگانه و متمرکز در این سرزمین

. کردمردم و آداب و سنن و اساطیر مشترك تاکید می
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با این تفاصیل، روشن است که ناسیونالیسم اروپایی در تمام مسـیرهاي  

هاي رقیب اشتراك داشت و بـر  هایی با نسخهاش، در ویژگیموازيِ تکاملی

ـ ساخت که شور ملیاین مبنا سرمشقی یکدست و فراگیر را بر می ي هگرایان

هایی محلی و فرانسوي، انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی اي اسپانیایی را به نسخه

ویژگیهـاي مشـترکی کـه    . سـاخت تر بـدل مـی  موضعی از فراروایتی کالن

توان کرد را میهمچون نخ تسبیحی این روایتهاي محلی را به هم متصل می

:در چهار سر فصل خالصه کرد

ي مدرن، شده هویت را بر مبناي سوژهنخست آن که تمام روایتهاي یاد 

کردنـد و از  یعنی منِ نوبنیاد خودمختار و کنشگر و عاقلِ جدید تعریف می

شان بر دسـتاوردهاي فکـري برخاسـته از جنـبش     این نظر زیربناي فلسفی

. نوزایی، عصر خرد، و انقالب صنعتی نهاده شده بود

. سـیار متـأخر بودنـد   ي این روایتها، چنان که گفتـیم، ب دوم آن که همه

شان به حدود سـالهاي انقـالب فرانسـه در دویسـت و     هاي دیرینهآغازگاه

اش به طـور عمـده طـی قـرن     گشت، و صورتبنديبیست سال پیش باز می

. نوزدهم تحقق یافت

سوم آن که عنصر وحدت آفرینِ اصلی در این روایتها، زبانِ مشترك و 

که باز در زبانی ملی صورتبندي برخورداري از میراث تاریخی مشترکی بود

ي اعضـاي  به عبارت دیگر، زبان مشترك عالم اصلیِ پیونـد دهنـده  . شدمی

شد و در جاهایی مثل مرز فرانسه با سوئیس یـا ایتالیـا   یک ملت قلمداد می

که زبان شهروندان فرانسوي، ایتالیایی یا آلمانی بود، زبانهاي محلی به زور 

.رواج زبان ملی باز شودشد تا جا برايکن میریشه

چهارمین نکته آن که تمام روایتهاي پدیدار گشـته از ناسیونالیسـم، بـه    

این روایتها یا مانند مورد فرانسـه در جریـان تحـولی    . شدت سیاسی بودند
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شدند، و یا ظهور چنـین  سیاسی و ظهور دولتی نوین صورتبندي و ظاهر می

اي سـازماندهی سیاسـی  کردند و به سـرعت بـه چنـین   دولتی را طلب می

ي ناسیونالیسم در سراسر قـرن  هاي تکثیر شدهدر عمل نسخه. انجامیدندمی

نوزدهم در اروپا گسترش یافت و در نخستین سالهاي قرن بیستم به ظهـور  

دولتهاي کوچک و بزرگ فراوانی انجامید که همگی بر محور زبان و ادبیات 

ي سـابقه -به اسـتثناي ایتالیـا  –مشترك سامان یافته بودند، و هیچ کدامشان 

.تاریخی دیرپایی به عنوان یک کشورِ مستقل نداشتند

اي را از سـر  مفهوم ناسیونالیسم در قرن نوزدهم مسیر تکـاملی پیچیـده  

اي از انسـان  گذراند و به عنوان سرمشقی مدرن و مسـتقر بـر مفهـوم تـازه    

کـار و  حافظهخودمختار و کنشگر، معموال در تعارض با نهادهاي سیاسی م

پـردازان هـم توافـق نظـر     در میان نظریه. گرفتسنن دینی قدیمی قرار می

چنان که به . ي حد و مرز هویت ناسیونالیستی وجود نداشتچندانی درباره

عنوان مثال جان استوارت میل موقعی که در مورد تعریـف ملـت صـحبت    

ت که حاکمیتی گرفاي از مردم در نظر میکرد، ملت را به عنوان مجموعهمی

بـه  . مشترك داشتند و میل داشتند این حاکمیـت مشـترك را ادامـه بدهنـد    

گرفـت کـه یـک مفهـوم     عبارت دیگر، او هم قرارداد اجتماعی را مبنا مـی 

-فرانسوي و روسویی است و در ابتداي کار نقش مهمی در پیـدایش ملـی  

داشت که این تعبیر به قدري ابهام. گرایی فرانسوي در دوران انقالب داشت

ي کتـاب  بعد از انقالب فرانسه، یک آمریکایی مثل توماس پین که نویسنده

کنوانسیون ملی فرانسه درآمد، م به عضویتم به عضویت..17921792هم هست، در هم هست، در حقوق بشر 

ي ضرورت اش دربارهبدون اینکه زبان فرانسوي بداند یا عقاید ناسیونالیستی
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مشکلی براي عضو شـدن  اشاستقالل آمریکا از بریتانیا و تابعیت آمریکایی

13.گیري ملی در کشور فرانسه داشته باشددر یک سطح باالي نظام تصمیم

هـاي دیگـري   در حوزهNationاین ابهام در مورد داللت دقیق مفهوم 

مثال میل یکی از متغیرهاي عمـده بـراي تعریـف ملـت را     . نیز نمود داشت

یک ملت مستقل است گرفت و معتقد بود که ایرلند جمعیت زیاد در نظر می

البته اینهـا مردمـی بودنـد کـه در یـک قلمـرو       . چون جمعیت زیادي دارد

کردنـد و قـرارداد اجتمـاعی مشـترکی     جغرافیایی نزدیک به هم زندگی می

گرایان ایتالیایی مثل ماتسـینی  این نگرشی بود که بعدها توسط ملی. داشتند

ودند کـه جمعیـت بـه    این منتقدان بر این باور ب. د شدنقنق) ) 18751875ال ال در س(

در عین حال مـثالً همـان حـدودها    . تنهایی براي تعریف ملت کافی نیست

1133 SSoolliinnggeerr,, 22001100:: 559933--661177..

-که در فرانسه منتشر مـی 14ي گارنیه پاژهدر لغتنامهبینیم کهبینیم کهمیمی18431843نی نی یع

-کنند که کشورهاي پرتغال و بلژیک ملت محسـوب نمـی  شود، عنوان می

. یت کافی ندارندشوند به این دلیل که مساحت سرزمینشان کم است و جمع

بینیم در این دوران، عالوه بـر تاکیـداتی کـه بـر قـرارداد      به این ترتیب می

اجتماعی و وجود دولت در زمینه فرهنگی فرانسوي انگلوساکسـون وجـود   

افزاري مثل مساحت کشور و شمار افـرادي  دارد، همچنان متغیرهاي سخت

. شودکنند هم مهم تلقی میکه در آن کشور زندگی می

ي دیگري از نااستواري مفهـوم ملیـت در ایـن دوران در کتـاب      نمونه

» ثـروت ملـل  «از دید او، مفهوم ملت در کتـاب  . نمایان استادوین کانان

دهد که طی صد سـال آینـده   اي از مردم را نشان میآدام اسمیت، مجموعه

1144 DDiiccttiioonnaaiirree ddee GGaarrnniieerr--PPaaggeess
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دگی کند که با همدیگر زننسلی اشاره میخواهند مرد و بنابراین به افراد هم

معتقد است که مفهوم ملت معنـی مرسـوم   کانانبه عبارت دیگر، . کنندمی

امروزین در متون نویسندگان اقتصادگراي اسکاتلندي مثل اسـمیت اصـوالً   

را به همان مفهوم سنتی قدیمی التینـی  Nationوجود ندارد و آنها مفهوم 

کـار  انـد، بـه   مکـان زاده شـده  زمان و هـم خودش به معنی افرادي که هم

15.گیرندمی

1155 CCaannnnaann,, 11990044..

روایتهاي رقیب از ناسیونالیسم اروپایی، چنـان کـه گذشـت، متـاخر و     

این سرمشق نظري در اواخر قرن هجـدهم پدیـدار شـد، در    . دیرآیند بودند

قرن نوزدهم به تدریج و گام به گام صورتبندي اسـتوار و محکمـی دسـت    

یاسـت اروپـایی   هاي آغازین قرن بیستم بود کـه در س یافت، و تازه در دهه

المللـی متکـی بـر    در واقـع نخسـتین جریـان بـین    . نمودي نمایـان یافـت  

ناسیونالیسم مدرن، جنگ جهانی اول بود کـه در جریـان آن ملتهـاي تـازه     

ي اروپایی و کانونهـاي تعریـف ناسیونالیسـم بـا یکـدیگر در      تاسیس شده

وپایی، هاي اربخش بزرگی از ملیت. آویختند و به جنگی خونین دامن زدند

هنگـري و  -هاي اتریشتازه بعد از جنگ اول جهانی و فروپاشی امپراتوري

ها بودند که بعد از عثمانی بر جغرافیاي سیاسی غرب نمایان شدند، و همین

اي کوتاه بار دیگـر جنگـی جهـانی را تجربـه کردنـد کـه بـاز هـم         وقفه

در جنـگ جهـانی دوم   . ناسیونالیسم در کـانون مرکـزي آن قـرار داشـت    

هـاي سیاسـی گونـاگونی پایبنـد بودنـد و      هاي متفاوت به ایدئولوژيجبهه
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رویکردهاي متفاوتی به مفهوم ساماندهی اقتصادي و حقوق سیاسـی افـراد   

با این وجود وقتی آتش نبرد تیز شد، باز هیجانِ برخاسته از هویـت  . داشتند

ازگشـت  جمعیِ ناسیونالیستی بود که غلبه یافت و بهترین نمود ایـن امـر، ب  

استالین به شعارهاي ناسیونالیستی بود، که خود تا چنـد سـال پـیش از آن    

.منادیانش را قلع و قمع کرده بود

. ي ناسیونالیسم اروپایی چندان درخشـان نیسـت  با این وصف، کارنامه

این روایت دیرگاه و تازه بـه دوران رسـیده از هویـت جمعـی، از سـویی      

تهاي مدرن در اروپا شد، و از سوي دیگر گرانیگاه سازماندهی و تکوین دول

ارکانی مانند زبان و نـژاد بـه   . جنگ و خونریزي میان این دولتها را رقم زد

ترِ قرارداد اجتمـاعی  سرعت در آن تقدس یافتند، و جایگزین مفاهیم قدیمی

همین ناسیونالیسـم بـود کـه در دوران    . و شعارهاي عصر روشنگري شدند

نهاي دیگر منتقـل شـد، و در دوران مشـروطه نیـز     استعمار به هند و سرزمی

.توسط روشنفکران ایرانی به سپهر تمدن ایرانی وارد شد
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ناسیونالیسم در ایران: دوم

ي مفهومیِ ناسیونالیسم دهد که شالودهمرور اسناد تاریخی نشان می

سه کانونِ فرهنگیِ همسـایه بـه   خورشیدي، ازخورشیدي، از12801280ي ي دههدههمدرن در حدود 

ي ایـن کانونهـا، از نظـر    هرسـه . انِ عصر قاجار وارد شده اسـت کشورِ ایر

جغرافیایی با ایران زمین پیوند دارنـد و در دورانهـایی تـاریخی بخشـی از     

نیرومندترین و موثرترین کانون، در . اندشدهسپهر تمدن ایرانی محسوب می

ي اقتصـادي و  قفقاز قرار داشت که به خاطر وجود چاههاي نفت از توسعه

ي آخونـدزاده، طـالبوف، و بقیـه   . منـد شـده بـود   نگی چشمگیري بهرهفره

روشنفکرانی که از طرفی سخنگوي هویت ایرانی بودند و از طـرف دیگـر   

زیر تاثیر ناسیونالیسم مدرن اروپایی قرار داشتند، با نوشتن رساله و داسـتان  

یـن  مـوازي بـا ا  . و نمایشنامه این سرمشق را در میان ایرانیان تبلیغ کردنـد 

پـذیرفت و گـاه   جریان، وامگیري مشابهی در دولت عثمانی نیز انجـام مـی  

مبلغان و ناقالن این مضمون هم افرادي مشابه و همسان بودنـد و در قفقـاز   

دومین کانون، مصر بود که به خصوص بعد از افزایش نفـوذ  . اقامت داشتند

مسـلمان  ها در آنجا، به صورت یکی از مراکز فعالیت روشـنفکران  انگلیسی

ها در این روشنفکران بیشتر زیر تاثیر تبلیغات سیاسی انگلیسی. در آمده بود

جنوب و روسها در شمال قرار داشتند، که هویتهـایی نوسـاخته و از نظـر    

ي ریشه مثل ناسیونالیسـم ترکـی و عربـی را بـا هـدف تجزیـه      تاریخی بی

. کردندامپراتوري عثمانی تبلیغ می

ایـن  . ل هند و پاکستان امروزین قرار داشتسومین کانون، در شما

زبـان بودنـد و هویـت    قلمروي بود که در آن دوران هنوز نخبگانش پارسی

هرچند استعمار انگلیس از نظر سیاسی . خویش را از یاد نبرده بودندایرانی

ي فرهنگـی  استوارتر از سایر نقـاط در ایـن منطقـه حـاکم بـود و برنامـه      

زدایی از منطقـه و جـایگزینی خـط التـین و زبـان      اي براي ایرانیگسترده
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سه کانون یاد . کردانگلیسی یا اردو را به جاي خط و زبان پارسی دنبال می

شده، به خصوص در شهرهاي باکو و تفلیس در قفقاز، قـاهره و بغـداد در   

بخش جنوبی عثمانی، و پیشاور و دهلی و الهور و کلکته در هنـد تمرکـز   

ر این شهرها بود که ناسیونالیسم اروپایی وامگیري شد و یعنی د. یافته بودند

. روشنفکران کوشیدند هویت ایرانی جدید را در قالب آن بازسازي کنند

جالب آن است که دو کانون مرکـزي درون کشـور ایـران، یعنـی     

تهران و تبریز، کمی دیرتر از این مراکز پیرامونی به این موضوع توجه نشان 

هـا  مزمان با فروپاشی دولت عثمانی و تثبیت حاکمیت انگلیسیدادند، اما ه

خالی از اغراق است . در هند، همین مرکز بود که بیش از پیش اهمیت یافت

اگر بگوییم انقالب مشروطه بیانی سیاسی از این ناسیونالیسمِ تازه وامگیـري  

د هاي مدرن نموگرا به پهلويشده بود، و گذار دودمانی از قاجارهاي سنت

.شدآن در روبناي خاندانهاي مسلط محسوب می

برخی از پژوهندگان، و در میانشان نامدارتر از همه، دکتر ماشـاءاهللا  

بر این نکته تاکید دارند که وامگیري مفاهیم و عناصر زیربنـایی  16آجودانی،

یعنـی ایرانیـان   . مدرن، در ایران به شکلی ناخالص صـورت گرفتـه اسـت   

..13831383آجودانی، آجودانی، 1166
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ومی مدرنیته را بر گرفتند و آن را با سـنت خـویش   مضمونها و عناصر مفه

اي دست یافتند که از دیـد دکتـر آجـودانی    تلفیق کردند و به دستگاه تازه

گرایی و بسـنده  این تلفیق. اي ناقص و ناتوان و پرتناقض بوده استدورگه

کردن به کارکرد عملیاتی و موضعیِ مفاهیم ایرادي اسـت کـه نویسـندگان    

بـه  -18و دکتر آرامش دوسـتدار 17تر سید جواد طباطباییمانند دک–دیگري 

انـد و بـر ایـن مبنـا     اش دادهسراسر تـاریخ دوران اسـالمیِ ایـران تعمـیم    

ورزي و هاي مفهومی نـاهمخوان و تعـارض درونـی دیـن    درآمیختگی رگه

ي انحطـاط اندیشـه و تمـدن ایرانـی     ، یا استبداد و آزادي را نشـانه فلسفه

. انددانسته

..13881388طباطبایی، طباطبایی، 1177

..20042004دوستدار، دوستدار، 1188

ي ملت پیش از عصر مشروطه و میان، این نکته که کلیدواژهدر این

برابر افتادن با ناسیون، داللتی دینی داشته، بارها مورد اشاره و نقد واقع شده 

با این وجود این نکته که اصوال سرمشق نظريِ ایرانیـان بـراي فهـم    . است

ـ  هویت جمعی ب شان در دوران پیشامدرن چگونه بوده و تا چه پایه بـا قال

ناسیونالیسم مدرن همخوانی یا تفاوت داشته، به ندرت مورد بررسـی واقـع   

انـد،  داشتی که گویا بیشتر نویسندگان در این زمینه پذیرفتهپیش. شده است

بخـشِ آن یعنـی   هـاي هویـت  آن است که مفهوم ملیـت و وطـن، و تـالی   

خواهی عناصري مدرن و نوپدید هستند که بعـد از عصـر   وطن/ گراییملی

شروطه به ایرانیان عرضـه شـده و بـه شـکلی نـاقص و نابسـنده توسـط        م

.روشنفکران وامگیري شده است

ي هویت جمعی ایرانیـان در  این برداشت، و ناپرسیده ماندنِ مسئله

چـرا کـه از سـویی تمـدن ایرانـی      . اسـت تاریخ دیرپایشان، امري شگفت
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یـات و متـون   ي جهان است، و از سوي دیگـر در ادب کهنترین تمدن پیوسته

ي هویت جمعی ایرانیان بسیار مورد تاکید بـوده  کهن ایرانی و انیرانی مسئله

هایی متمایز از کلیـدواژگان و  است و در دورانهاي تاریخی متفاوت، خوشه

نهادهـاي  مفاهیم براي رمزگذاري و صورتبندي آن پدیـدار شـده و شـکل   

. سیاسی را در ایران زمین تعیین کرده است

ي تاریخ، به ویـژه  ي هویت ملی ایرانیان در گسترهدربارهتوجهیبی

سـان  شناشناسـان و ایـران  با تقلید غیرنقادانه و پذیرش انفعالی آراي شـرق 

دانشمندانی کـه بـا وجـود تخصـص و دانـش      . اروپایی همگام بوده است

خبـر  هایی خاص از تمدن ایرانی، از بستر کلی آن بیچشمگیرشان در زمینه

بوده و در هر صورت همچـون نـاظري بیرونـی بـه زبـان و ادب پارسـی       

که بسـیار  -19آرمان ایران–به همین دلیل، مثال در کتاب نیولی . اندنگریسته

گیرد، تاریخ ظهور ملیت ایرانـی تـا ابتـداي عصـر     م مورد ارجاع قرار میه

ساسانی جلو کشیده شده است، و نویسندگانی که گویا آشنایی کمتـري بـا   

و برخی از -منابع ایرانی و متون کهن دارند، حتا این تاریخ را عصر صفوي 

.اندپیش کشیده-گرایان حتا تا عصر پهلويقوم

ین نکته نیسـت کـه در هـر دوران تـاریخی، بـه      البته تردیدي در ا

اي از فراخور بستر اجتماعی و سیاسیِ آن دوران، صورتبندي خاص و ویژه

با این وجود با بررسی این دورانهاي . مفهوم ملیت ایرانی وجود داشته است

هـاي پیـاپی، آنچـه چشـمگیر اسـت، شـباهتها و       متفاوت و آن صورتبندي

نگارنـده در پژوهشـی نشـان داده    . و گسستهاهاست و نه تمایزهاپیوستگی

..13871387نیولی، نیولی، 1199
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بنـدي آن در  سازي براي هویـت جمعـیِ ایرانیـان، و قالـب    است که مفهوم

ي پیشـامدرن، نخسـتین بـار در ابتـداي     گرایانهوطن/ گرایانهچارچوب ملی

دوران هخامنشی انجام پذیرفته و در منـابع پارسـی باسـتان بـه صـراحت      

متون یونـانی، عبـري و   (بیرونیِ آن دوران صورتبندي شده و در تمام منابع 

20.با ساختاري همسان انعکاس یافته است) هندي

..13911391وکیلی، وکیلی، 2200

، از آن هنگام »ي ایرانی بودنمسئله«سازي براي پاسخ به این مفهوم

در برشـهاي  . تا به امروز به شکلی پیوسته و مـداوم جریـان داشـته اسـت    

-اعراب، ترکان و مغـوالن ي مقدونیان، مانند دوران حمله–تاریخیِ بحرانی 

شـان  بیش از آن که با نفی و طرد نمادها و عناصر پیشین و جایگزین شـدن 

تر شدنِ هاي نو و غنیبا ساختهاي تازه روبرو باشیم، شاهد افزوده شدنِ الیه

بندي قدیمی هستیم، بی آن که مضمونهاي قدیمی به شـکلی  همان استخوان

ث در این زمینه البته درازدامنه اسـت و  بح. جدي و زیربنایی وا نهاده شوند

ي هویت جمعی ایرانیان، اما مقصود آن که مسئله. گنجددر این مختصر نمی

چالشی نوظهور و تازه نیست که زیر تاثیر ورود مدرنیته به ایران زمین طرح 

اي دیرپا و کهنسال است که انبوهی از متـون و  این مسئله. و حل شده باشد

اي چشمگیر و گسترده از ها و زنجیرهچیده از نمادها و دالاي بسیار پیشبکه

ي ها و جریانهاي فکري و جنبشهاي اجتماعی در گسـتره شخصیتها و نظریه
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اند، و هنگام اندیشیدن در این زمینه بیش از بیست قرن بر محورش زاده شده

.باید به کلیت این پیشینه و غناي این بافت معنایی توجه داشت

گرایی در برابر ناسیونالیسمملی: ومس

ي ي هویت جمعی در خزانـه هاي توصیف کنندهي کلیدواژهپیشینه

هـا را در بـر   اي پیچیده از کلیـدواژه فرهنگ ایرانی بسیار دیرپاست و شبکه

شهرسـتانی  » الملـل و النحـل  «تنها به عنوان یک نمونه، به کتـاب  . گیردمی

مبناي هواداران ادیـان راسـتین و دروغـین    کنم که نام خود را براشاره می

معنـی  » پیـروان ادیـان راسـت   «یعنی ملل در این نـام،  . انتخاب کرده است

گیرد که به پیروان ادیان دروغیت منسـوب  دهد و در مقابل نحل قرار میمی

توان به اشکال گوناگون گوید مردم را میشهرستانی در این کتاب می. است

بندي بر اساس چهار جهت جغرافیایی و هفت اقلیم قهبندي کرد، و از طبرده

گوید راه دیگرش توجه به دین ایشان است، و بـر ایـن   بعد می. کندیاد می

کـه  » اهـل الـدیانات و الملـل   «یکـی  . شوندتقسیم میمبنا مردم به دو رده

اند و چهار گروه مسلمانان و مسیحیان و یهودیان و زرتشـتیان را  خداپرست
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کـه فیلسـوفان و دهریـان و    » اهل االهواء و النحل«دیگري . ودششامل می

بـه ایـن   21.گیردپرستان و هندوها را در بر میپرستان و بتصابئیان و ستاره

ترتیب روشن است که نزد شهرستانی، ملت دقیقا به معناي پیروان یک دینِ 

بندي ِ دیگر ردهگوید که راهاز سوي دیگر هم او می. یکتاپرستانه بوده است

است و بر این مبنـا عجمـان و عربـان و رومیـان و     » امت«مردم، بر اساس 

باز اینجا معلوم است که مفهومی از . داندهندیان را برترین امتهاي زمین می

نزد او وجود داشته و آن -در معنایی نزدیک به ملت امروزین–هویت ملی 

.کرده استي امت مشخص میرا با کلمه

ابویعقــوب . بینــیمالمحجــوب مــیرا در کشــفکــاربرد مشــابهی 

نویسد که هر پیامبري، پیامبران پیش از خـود را  سجستانی در این کتاب می

..2727--2626: : 11..، ج، ج13731373شهرستانی، شهرستانی، 2211

با دیدن این امر از دشمنی با ایشان دسـت بـر   » هاامت«چون . کندتایید می

کنند و نسـبت  شوند، و آنان که چنین نمیدارند و به سویشان جذب میمی

ي کننـد و بـه جرگـه   عصب دارند، آن ملت را حفظ میشان تبه آیین پدران

بینـیم و  در اینجا هم باز دوقطبیِ ملت و امت را مـی 22.پیوندندملتی نو نمی

شده، امت مردمی روشن است که در چهارم هجري که این کتاب نوشته می

داده و ملت بر خویشاوند و همسان را به طور عام و مستقل از دین نشان می

کاربرد مشابهی را در تاریخ بیهقی . ایشان داللت داشته استدین و شریعت

کار جهان بر پادشاهان و شریعت بسته است «گوید بینیم، آنجا که میهم می

».و از یکدیگر جدا نباشند... و دولت و ملت دو برادرند 

..7474: : 13671367سجستانی، سجستانی، 2222
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ي ملـت مترادفـی   پس در دوران پیشامدرن، در زبان پارسی کلمـه 

کرده ابسته به دین و آیینی خاص را مشخص میبوده براي امت و اعضاي و

ي وطن، زادگاه و محلِ تولد یـافتنِ  به همین ترتیب داللت رایجِ کلمه. است

اي، یـا  محلهشهري، همداده که هموطن کسانی را نشان میکسان بوده و هم

هـاي  ها در کنـار کلیـدواژه  با این وجود هردوي این کلمه. زادگاه باشندهم

بـه  ) مثل ایرانی، فارسـی، عجمـی  (رچسبِ اسم خاص هستند دیگري که ب

از آنجا . کرده استاشاره می» هاي ایرانیمن«هویت ایرانی و وجوه اشتراك 

که این کلمات در صد سال گذشته همچـون برابرنهـادي و همتـایی بـراي     

انـد، در اینجـا چنـین قـرارداد     ناسیونالیسم مدرن مطرح شده و رواج یافته

خـواهی را بـه عنـوان همتاهـاي بـومی      گرایـی و وطـن  لـی کنیم کـه م می

ي ناسیونالیسم که در پارسی هم کنیم، و از همان کلمهناسیونالیسم فرض می

. بریمي مدرن بهره میي وامگیري شدهرواجی یافته، براي اشاره به نسخه

هـا  در کنـار ایـن داده  » ي ایرانیمشروطه«دکتر آجودانی در کتاب 

ه سالهاي آغازین جنبش مشروطیت را مرور کرده و به ایـن  شواهد مربوط ب

دمِ ورود آراي نتیجه رسیده که بر مبناي همـین داللـت قـدیمی، در سـپیده    

ي مدرن به ایران زمین، ملت معنایی کمابیش دینی داشته و به خصوص طبقه

علماي دین و روحانیون را در مقابل دولـت و اقتـدار سـلطانی نماینـدگی     

او همچنین با آوردن چندین مثال نشان داده که این دوقطبی . کرده استمی

در دوران پیشامدرن در منابع ایرانی وجود داشـته و معنـایی مشـابه را نیـز     

23.کرده استحمل می

ي سـیر  چنان که به اشاره گذشت، بحث دقیـق و درسـت دربـاره   

مفهومی، گرایی در ایران زمین، به پژوهشی پردامنه نیاز دارد که عناصرملی

..175175--165165: : 13831383آجودانی، آجودانی، 2233
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پردازان و متون اصلی، و بسترهاي عقیـدتیِ  ساختهاي نهاديِ پشتیبان، نظریه

مربوط بـه هـر دوران تـاریخی را بـه دقـت وارسـی کنـد و بـر آن مبنـا          

هاي پیـاپی را  هاي معنایی و نقاط شباهت و تفاوت میان صورتبنديگرانیگاه

هش را بـه  در حال حاضر نگارنده تنها بخشـی از ایـن پـژو   . به دست دهد

هاي خـویش بـه دورانهـاي    انجام رسانده و بنابراین قصد تعمیم دادنِ یافته

ي آغاز و پایـانِ ایـن   با این وجود، بر مبناي آنچه که درباره. دیگر را ندارد

گرایـی ایرانـی و   اي میـان ملـی  توان بـه مقایسـه  دانیم، میسیرِ تاریخی می

اي عملیاتی دست ورد به داوريناسیونالیسم اروپایی دست یازید و در این م

.یافت

گرایی پیشامدرن ایرانـی  ابتدا به شباهتهاي ناسیونالیسم مدرن و ملی

:بنگریم

هایی براي صورتبندي هویت جمعی هستند، و مردمی هردو، گفتمان: نخست

کننـد، بـه کمـک نمادهـا و     را که در قلمرو جغرافیایی خاصی زندگی مـی 

.کنندذات قلمداد میار و همسان و همتبرمزگانی تعمیم یافته، هم

شـوند  هردو با قدرت پیوند دارند، توسط نظامهاي سیاسی بازتولید می: دوم

شان به ظهور اشکال جدیدي از نظم سیاسی و معموال دگردیسی در گفتمان

. شودمنتهی می

هردو هویت جمعی را با تکیه بر اشتراك در عناصـري ماننـد زبـان،    : سوم

.کنندي تاریخی، و گاه خویشاوندي صورتبندي میربهزیستگاه، تج

شاید به دلیل همین شباهتها بوده که نزد روشنفکران عهد مشروطه، 

اي، و مترادفی براي هویت ملـی کهـن ایرانیـان    ناسیونالیسم اروپایی دنباله

گزینی با مفاهیمی مثل وطن و میهن پیوند خورده پنداشته شده و از نظر واژه

. این وجود تفاوتهاي میان این دو نیز باید مورد توجه واقـع شـود  با . است
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کنـیم، چـرا کـه پیشـنهاد     این تفاوتها را با شرح و بسط بیشتري وارسی می

.عملیاتی این نوشتار بر مبناي تمایزهاي ارائه شده استوار خواهد شد

گرایی قـدیم ایرانـی، در   نخست باید به این نکته توجه کرد که ملی

تر نظري پیشامدرن جریان داشته و هنوز روایتی مـدرن از آن بـه دسـت    بس

در مقابل، ناسیونالیسم اروپایی که با جذب عناصري سطحی و . نیامده است

گرایی کهن در گفتمان خویش، در ایرانِ معاصر جـایگزین  نمادهایی از ملی

اش بـر مبنـاي  ي مفهـومی آن شده است، قالبی یکسره مدرن دارد و شالوده

حدس نگارنده آن است . نگاهی مدرن به انسان و اجتماع استوار شده است

پردازان معاصر دیـده  که ایرانیان بر خالف آنچه که در آراي برخی از نظریه

. اندهوشی نبودهشود، در فهم و جذب ارکان مدرنیته دچار ناتوانی یا کممی

تر ملیاتی پیچیدههاي مدرن را، که به لحاظ عآوريچنان که ساختارها و فن

علت . اندهاست، را با سرعتی چشمگیر جذب کرده و به کار گرفتهاز نظریه

کژدیسه نمودن هویت جمعیِ مدرنِ ایرانیان، به نظرم تـزاحم و رقابـت دو   

گرایـی  یکی ناسیونالیسم مدرن، و دیگري ملـی . دستگاه نظري متمایز است

گیرند و مشابه را به کار میسنتی که با هدفی یکسان، مفاهیم و شاخصهایی 

کننـد و  اما آنها را به اشکالی متفاوت چفت و بسـت مـی  . کنندپردازش می

به . کنندقالبهاي نظري و راهبردهاي عملیاتی واگرایی را از آن استخراج می

بیان دیگر، رازِ نهادینه نشدنِ مدرنیته در ایران زمین، وجـود یـک سـاخت    

ي سرمشقی بیگانـه  است که همچنان سیطرهمعناییِ بومیِ مقاوم و سرسخت 
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آوري و ي فننشینی به نسبت کامل از عرصهتابد و با وجود عقبرا بر نمی

هاي فرهنگـی، دینـی، ادبـی و اخالقـی     سیاست عملی، همچنان در عرصه

ایران زمین بر خـالف  . داندي مدرن میمدعی است و خود را برتر از نمونه

هنـوز در آنهـا نهادینـه نشـده، نـه از نظـر       سایر سرزمینهایی که مدرنیتـه 

ژئوپولتیک و ارتباط با جهان دور افتاده و منزوي است، و نه با فقر اقتصادي 

از ایـن رو ریشـه نگـرفتن    . اي دست به گریبان استو جمعیتی و فرهنگی

قالبهاي نظري مدرن در این سامان را باید ناشی از علتی درونزاد دانست که 

اش، ي فرهنگـی ي دیرپاي تاریخی ایران و غناي اندوختـه هبا توجه به پیشین

.احتماال حضور یک سیستمِ معنایی رقیبِ بومی است

گرایـی  دوم آن که سیر تحول و الگوي زایش ناسیونالیسـم و ملـی  

ناسیونالیسم به شکلی کمابیش ناگهانی، به دنبـال  . ایرانی با هم تفاوت دارد

ها و مفاهیمی را به کار ایده. ه ظاهر شدانقالبهایی سیاسی در اروپا بر صحن

گرفت که دست باال سه قرن تا عصر نوزایی فاصله داشتند، و همگرایـی  می

شان و ي تاریخیکرد که نه بر مبناي پیشینهو پیوند میان مردمی را ایجاد می

. هاي طبیعی و جغرافیایی از همسایگانشان مجزا نبودندنه بر اساس مرزبندي

الیسم اروپایی، در شرایطی زاده شد که از نظر مفهومی جوان و یعنی ناسیون

کرد که تازه از انزواي قرون میانه نوپا بود، و جمعیتهایی را به هم متصل می

بیرون آمده بودند و پیوند درونزاد استواري با هم نداشتند، و عالوه بر اینهـا  

یـا دلیـل   ي تـاریخی  شد، کـه سـابقه  قایل می» ملت«حد و مرزي را براي 

این بدان معناست که فرانسویان، وقتی در پگـاه  . جغرافیایی خاصی نداشت

انقالب فرانسه هویت ملی مدرن فرانسوي را براي خویش ابداع کردنـد، از  

داري بـا  ي تاریخی تمایز چشمگیر و معنـی نظر تبار و دین و زبان و سابقه

بینیم ریخ اروپا بنگریم، میاگر به تا. اهالی اسپانیا و سوئیس و ایتالیا نداشتند

که در سراسر دوران پیشامدرن با واحدهاي سیاسی بـه نسـبت کوچـک و    

اي روبرو هستیم که در جزر و مد دایمی آمد و رفت قبایـل و  توسعه نایافته
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هـاي وحـدت بخشـی کـه در     جمعیتهاي متحرك قرار دارند و تنها شالوده

ي ري روم و بعـد از آن سـیطره  اختیار دارند در ابتداي کار اقتـدار امپراتـو  

این نکته که خاندان سـلطنتی روسـیه تبـار    . معنوي کلیساي کاتولیک است

هایی کـه در اصـل فرانسـوي نبودنـد     اند و در فرانسه بوربونآلمانی داشته

اي از تحـرك و ناپایـداري   دیرپاترین سلسله را تاسیس کردند، تنها نمونـه 

در واقع زمانی که ناسیونالیسم به . تبافتهاي قومی در اروپاي پیشامدرن اس

اي در مقابل ترکیب کلیسا و شاه براي تعریف هویـت جمعـی   عنوان گزینه

اي گران را بر دوش داشت و آن هـم مرزبنـدي   مردمان پیشنهاد شد، وظیفه

بودند، همگی به کـیش  میان مردمی بود که از نظر تبار و نژاد بسیار همگن

مـروي بـا جغرافیـاي کمـابیش همگـن و      مسیحیت گرویده بودنـد، در قل 

ي نویسایی و ادبیات و فرهنگ و هنـر  کردند، و پیشینههمریخت زندگی می

تمایزهـاي  . تا پیش از عصر نوزایی در میانشان چندان دیرپا و گسترده نبود

بخشِ موجود پـیش از ظهـور ناسیونالیسـم، عبـارت بـود از حـس       هویت

پیروي یا سرکشی در برابر اقتدار پاپ پیوستگی به یک قبیله یا عشیره، و یا 

در هـر دو مـورد هـم ایـن     . که در جنبش اصالح دین تجلـی یافتـه بـود   

ها و مرزبندي هویتها، که در نگاهی فراگیر تفاوتهاي بسیار انـدکی  پیوستگی

جزئـی بـودن   . انجامیـد با هم داشتند، به جنگهاي خونین و درازمـدت مـی  

نماید که به شده، زمانی چشمگیرتر میشکاف میان دو سوي متمایز پنداشته

ساختار مشترك مسیحیت پروتستان و کاتولیک بنگریم و آن را مثال با تمایز 

. میان مسلمانان و هندوهاي هند، یا زرتشتیان و مسلمانان ایران مقایسه کنیم

هـایی  تمایزهاي قومی و تبـاري اروپاییـان هـم، کـه جملگـی بـه خوشـه       

د و اروپایی تعلق دارند، قابل مقایسه با تفـاوتی  خویشاوند از جمعیتهاي هن

بـادامی خراسـانی،   هـاي چشـم  نیست که مثال در ایران زمین میان تـرکمن 

. بینیمهاي دراویدي بلوچستانی، اعراب خوزستانی، و دیگران میبراهویی
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در ایران زمین، در مقابل، شکلی یکسره متفاوت از ظهـور هویـت   

ي گرداگرد ایران زمین از ابتداي هزاره. بینیممیملی را در دوران پیشامدرن 

بقایاي یافته . ي ظهور شهرنشینی و ظهور خط بودسوم پیش از میالد، صحنه

ي ري، قفقاز و گرداگرد ي سند، ایالم، سومر، منطقهشده از شهرسوخته، دره

ي دهد که از کهنترین موج استقرار شهرنشـینانه کویر مرکزي ایران نشان می

ایران زمین . ، همزمان با مصر و آناتولی در این منطقه بروز یافته استجهان

تا دو و نیم هزاره بعد از ظهـور شهرنشـینی و نویسـایی، همچنـان از نظـر      

سیاسی نامتحد باقی ماند و واحدهاي سیاسیِ به نسبت کوچک آن در قالب 

هـایی  هایی مثل دولت ایالم یـا پادشـاهی  دولتشهرهایی منفرد، و یا اتحادیه

شناسـانه نشـان   هـاي باسـتان  داده. یافتمهاجم مثل دولت آشور تشکل می

اي میـان  دهد که از ابتداي این دوران ارتباط تجاري چشمگیر و گستردهمی

مراکز جمعیتی کل این قلمرو برقرار بوده و به این ترتیب شـکلی از تبـادل   

اسی، در سراسر فرهنگی و اقتصادي، مستقل از ارتباطها یا حتا تماسهاي سی

. این قلمرو جغرافیایی وجود داشته و نهادینه بوده است

ي قـرن ششـم پـیش از    ظهور کشورِ یگانه و متحد ایران، در میانـه 

ي مرکزي را چنان به استواري با هـم متحـد   میالد تحقق یافت و این شبکه

کرد که نیروي کافی براي فتح کـل جهـانِ نویسـاي در دسـترس را بـراي      

بـه تفصـیل   بـه تفصـیل   » » داریـوش دادگـر  داریـوش دادگـر  ««چنان که در کتـاب  چنان که در کتـاب  . . خامنشی آزاد کردخامنشی آزاد کردههشاهان 

و به احتمال زیاد از یک نسل پیش از آن، مم..پپ521521شک از سال شک از سال بیبی2244آمده،آمده،

اش، بیـانی دولتـی و   ي دیرپا و پیشاسیاسـی این هویت ملیِ ایرانی با سابقه

هـا، مفـاهیم و قواعـد    سیاسی نیز به خود گرفته بود و در قالـب کلیـدواژه  

..13911391وکیلی، وکیلی، 2244
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را » ایرانـی مـنِ «اي از شد و شکلِ تـازه مشخص و صریحی صورتبندي می

.دادمحور قرار می

ایران زمین بر خالف اروپا، سرزمینی است که از تنوع جغرافیایی و 

هاي ملیت ایرانـی در  کهنترین صورتبندي. قومی چشمگیري برخوردار است

تنوع و گوناگونی دهد که از همان ابتداي کار ایندوران هخامنشی نشان می

شده و حتا به عنوان مبنایی براي اقتدار دولت فراگیـرِ  به رسمیت شمرده می

اسناد به جا مانده از ایـن  . گرفته استهخامنشیان، مورد تشویق هم قرار می

هـا  دوران، کهنترین رمزگذاري و مرزبندي قومیتهاي ایرانـی اسـت، و داده  

ناي لباس، شکل ظاهري، زبان، قوانین دهد که اقوام به روشنی بر مبنشان می

شان از هـم  هاي خاصعرفیِ محلی، تولیدات اقتصاديِ اصلی، و حتا سالح

تـر، در قالـب   اند، و بـا ایـن وجـود در سرمشـقی عمـومی     شدهمتمایز می

با هـم یگانـه   » این بومِ پهناور و گسترده«و » این سرزمین پارس«شهروندان 

شان به شاهنشاه، حضورشان در ه خراج دادنبه شکلی ک. اندشدهانگاشته می

شان از قوانین عمومی و فراگیر حـاکم بـر   ارتش رنگارنگ ایرانی، و پیروي

.شده استکل قلمرو هخامنشی، مبناي هویت مشترك ایشان قلمداد می

ي تـاریخ  م بـر صـحنه  .ي قرن ششم پاي که در میانهملیت ایرانی

شـد، و  جهان باستان محسوب می» دولت«ظاهر شد، به قول هگل کهنترین 

کامیـابی  . پهناورترین امپراتوري پایدارِ تاریخ را تا دوران مـدرن نتیجـه داد  

بـه قـول   (این تلفیقِ خاص از تنوع قومی و یگانگیِ ملی، چندان بـود کـه   

ساز خود را بعد از فروپاشی تداوم پیوسته و سرنوشت» آرمان ایران«) نیولی

. بعدتر هم نسبت به نظامهاي سیاسی حفظ کرداین دولت هم حفظ کرد، و 

ي ناسیونالیسـم  گرایی ایرانی یکسـره بـا آنچـه کـه دربـاره     سیر تحول ملی

در ایران زمین ابتـدا ارتباطهـاي تجـاري و    . بینیم متفاوت استاروپایی می

تماسهاي فرهنگی میان مردمان بوده، که بـه شـکلی تـدریجی و آرام طـی     
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شـتاب بـه   ته، و تنها در گامهایی دیرآیند و بـی بیست و پنج قرن ادامه داش

شـان در قالـب یـک نظـام     ظهور دولتهایی بزرگتر و در نهایت ادغام همـه 

یعنی هویت مشترك مردمـی کـه بـه اقـوام     . سیاسی فراگیر انجامیده است

متفاوت تعلـق داشـته و در سـرزمینهایی بـا اقلیمهـاي گونـاگون زنـدگی        

ی طوالنی رمزگذاري و تثبیـت شـده، و   کردند، پیشاپیش در گذر تاریخمی

اصوال بر مبناي این زیربنا بوده که دولتی عظیم و پایدار ماننـد شاهنشـاهی   

ي هخامنشیان در واقع میـراث درآمیختـه  . هخامنشی مجال ظهور یافته است

این واحدهاي قومیِ درهم جوشیده را بازبینی و بازنویسی کردند و به ایـن  

ي ایران شـرقی و سیاسـت سلسـله مراتبـیِ     رستانهترتیب بود که دینِ یکتاپ

ایالمی و سازماندهی ارتش آشوري و مناسک میانرودانی و فنون کشاورزي 

سغد و خوارزم که براي دیرزمانی با هم در تماس بودند، به شکلی رسـمی  

.با هم در آمیختند و هویت سیاسی مشترکی را رقم زدند

بت به تاریخ ظهور دولت ایرانی، این پیشینی بودنِ هویت ایرانی نس

. دهدگرایی و ناسیونالیسم را توضیح میکلیدي است که تفاوتهاي دیگر ملی

ي اعراب تا شاه عباس هیچ دولـت  ي حملهدر ایران زمین، عمال در فاصله

فراگیري روي کار نیامد که کل قلمرو باستانی عصر ساسانی را احیا کند، و 

دولتهاي سامانی و آل بویه که به ایـن طـرح تـا    . زمامدارانش ایرانی باشند

حدودي نزدیک شدند، زیر فشار اقوام بیابانگرد شـرقی درهـم شکسـتند و    

سلجوقیان که خود را وارث و مبلغ شکلی خاص از این هویت ملی معرفی 
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کردند و بزرگترین خدمت را به بسط زبان پارسی دري انجام دادنـد، از  می

هـا  کردند که از برخی جنبـه ی خلیفه پیروي میروایت خاصی از اقتدار دین

ماهیتی یکسره ضدملی داشت و عناصري بنیادین از هویت ملی قدیم ایرانی 

ي میـان فروپاشـی   ي هـزار و چهارصـد سـاله   در فاصله. کردرا نقض می

ساسانیان و ورود مدرنیته به ایران زمین، مفهوم ملیت ایرانی با قـوت تمـام   

هاي سیاسی و منابع دینی بـه روشـنی   ادبی و رسالهوجود داشت و در آثار 

انعکاس یافته، در حالی که در سراسر این دوران بیشتر نهادهاي سیاسی یـا  

. اند و یا رویکردشان ضدیت با ملیت ایرانی قدیم بوده استغیرایرانی بوده

گرایی ایرانی در این دوران در غیابِ پشـتیبانی دولتـی   این که ملی

کرده و کمتـر توسـط   داشته، و نهادهاي سیاسی را تعیین میوجود و تداوم 

توان بین سـیر تحـولِ آن و   شده، مهمترین تفاوتی است که میآن تعیین می

دار بـودنِ  این تمایز چنان که گفتیم، بـه ریشـه  . ناسیونالیسم غربی بر شمرد

. کنـد اش در سپهري پیشاسیاسی اشـاره مـی  مفهوم هویت و تکوینِ آغازین

ایی ایرانی بیش از آن که بر نهادهاي اجتماعی و سـاختهاي سیاسـی   گرملی

افزاري ریخت و ظاهر و نژاد مردمـان  تکیه داشته باشد، یا بر شباهت سخت

افزارِ عمومی و فراگیر بـوده کـه در   هایشان تاکید کند، نوعی نرمیا زیستگاه

راك و سطحی فرهنگی در قالب آیینهایی مانند نوروز و آداب مربوط به خو

یافته و در نظامهـاي فلسـفی و ادبـی و دینـی     پوشاك و بهداشت نمود می

ایرانـی را  » هايمن«شده و در نهایت در سطحی روانشناختی رمزگذاري می

گرا زندگی کننـد  آورده است، که ممکن بوده در قلمرو دولتی ملیپدید می

گـر از دیـدي   به عبـارت دیگـر، ا  . یا نکنند، و بدان وفادار باشند یا نباشند

سیستمی به موضوع بنگریم، ناسیونالیسـم اروپـایی را سرمشـقی گفتمـانی     

نهادهاي سیاسـی مـدرن، آمـوزش و    (خواهیم یافت که در سطح اجتماعی 

تکوین یافتـه و بـر سـطح    ) پرورش متمرکز مدرن، حقوق شهروندي مدرن

در . تاکیـد داشـته اسـت   ) نژاد مشترك، زیستگاه و اقلیم مشـترك (زیستی 
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بینیم که در سطح فرهنگـی  گرایی ایرانی گفتمانی را میابل، در مورد ملیمق

یعنـی در نظـام سلسـله   . کرده اسـت ظهور یافته و بر سطح روانی تکیه می

گرایی ایرانی به سـطوح فرهنگـی و روانـی    ، ملی25ي فرازمراتبی چهارگانه

.هاي اجتماعی و زیستیوابسته است و ناسیونالیسم مدرن به الیه

فاوت چشمگیر و مهمِ دیگر این دو، از همین تمایز سلسله مراتبی ت

اي اروپایی پدید آمد که ناسیونالیسم در زمینه. شودها ناشی میدر خاستگاه

ي کشـور  انـدازه کمابیش هـم (قلمروي از نظر جغرافیایی به نسبت کوچک 

را گرفت که مردمی مسیحی، هند و اروپایی و روستانشین را در بر می) چین

سوژه در چهار سطح سلسله مراتبیِ زیستی، سوژه در چهار سطح سلسله مراتبیِ زیستی، / / سته به منسته به مندر مدل نظري پیشنهاديِ نگارنده، سیستمهاي وابدر مدل نظري پیشنهاديِ نگارنده، سیستمهاي واب2255

براي بیشتر دانستن در این زمینه و براي بیشتر دانستن در این زمینه و . . شوندشوندصورتبندي میصورتبندي می) ) فرازفراز: : اشاشکوتاه شدهکوتاه شده((روانی، اجتماعی و فرهنگی روانی، اجتماعی و فرهنگی 

..13901390: : وکیلیوکیلی: : آشنایی با تمایزهاي این مدل با دیدگاههاي مشابه پارسونز و لومان بنگرید بهآشنایی با تمایزهاي این مدل با دیدگاههاي مشابه پارسونز و لومان بنگرید به

مردمی که در سراسر قرون وسطا و بعد از آن تاریخی . داددر خود جاي می

. خشن از کشمکشهاي قومی و اختالفهاي دینی را پشت سر گذاشته بودنـد 

در ایـن زمینـه از فقـر تمایزهـاي معنـابخش، و در ایـن بسـترِ خـونین از         

و کشمکشهاي دیرپا بر سر تفاوتهاي جزئی بود که ناسیونالیسم ظهور کرد،

. زبان را به عنوان رکنِ اصلیِ تعریف هویت جمعی مـورد تاکیـد قـرار داد   

شد که همانا تري میبخش قدیمیزبان در این زمینه، جایگزین متغیر وحدت

و نه مردم سرزمینهایی مثل فرانسـه  –تنها بند نافی که مردم اروپا . دین بود

کرد، دیانت مسیحی و را در هزار سالِ قرون میانه به هم متصل می-یا آلمان

مرجعیت پاپ بود که جنبشهاي نظامی بزرگی مانند جنگهاي صلیبی را هـم  

تواند بـا  هویت مشترك و فراگیرِ مسیحیانِ اروپایی البته نمی. ممکن ساخت

اي محسوب زمینه و مقدمهعنوان ناسیونالیسم مورد اشاره واقع شود، اما پیش

لی و رقیبی و معارضی برایش بـر  شد که ناسیونالیسم مدرن همچون بدیمی

همزمـان بـا جنـبش اصـالحات مـذهبی و پیوسـتن       . صحنه پدیدار گشت
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سرزمینهاي شمالی به االهیـات لـوتري، ایـن مشـروعیت و مرجعیـت نیـز       

. دستخوش تباهی شد و هویت مشترك مسیحی نیز همراه با آن از میان رفت

اروپـا در  تاریخ خونین جنبش اصالح دین و جنـبش ضداصـالح دیـن در    

بخشـی را  ي گرانیگاه هویـت اواخر قرن هجدهم امکان احیاي دین به منزله

تـزي  منتفی ساخته بود، و در این هنگام بود که ناسیونالیسم همچـون آنتـی  

. ظهور کرد و زبان را به عنوان جایگزین آن پیشنهاد کرد

امروز پیوند میان ملیت و زبان در اروپا به قدر کافی نمایان است و 

اما باید به این مسئله دقت داشت که فراگیر شدنِ . نمایدطبیعی و بدیهی می

اش بـه درون حـد و مرزهـاي    استفاده از یک زبان ملی و محـدود مانـدن  

کشوري خاص، امري متاخر است که بعد از ظهور ناسیونالیسم و به عنـوان  

. ي سیاسی آن تحقق یافتپیامد و نتیجه

الب فرانسه فقط توسـط نیمـی از جمعیـت    زبان فرانسوي تا دوران انق

ي مربوط به تسلط بر زبان فرانسه آماره. گرفتفرانسه مورد استفاده قرار می

ل فرانسویان تا دوران انقالب کبیـر  درصد كدرصد ك1212فقط فقط از این هم کمتر بود و 

چنین الگویی حتا در ایتالیا نیز 26.کردندفرانسه درست این زبان را تکلم می

اش مـدیونِ شـعارهاي   گیـري این کشوري است که شـکل شود ودیده می

م که م که ..18601860تا سال تا سال . . استاستجوزپه ماتسینی و تاکیدش بر زبان مشترك ایتالیایی 

% % 2525اولین شکل از اتحاد سیاسی مدرن در این کشور شکل شکل گرفت، فقـط  اولین شکل از اتحاد سیاسی مدرن در این کشور شکل شکل گرفت، فقـط  

ي قضیه درباره. کردندتالیایی به طور روزمره استفاده میاین مردم از زبان اياین مردم از زبان اي

یعنی در قـرن هجـدهم مـیالدي    . آلمانی به همین ترتیب مصداق داردزبان 

توانستند به زبان آلمـانی صـیقل خـورده    فقط سیصد تا پانصد هزار نفر می

2266 AAggeerr,, 11999900::222200..
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چـون  . عامل اصلی در ترویج زبان آلمانی، تئاتر بود. امروزین صحبت کنند

در آن دوران حتی دولت فراگیري هم در سرزمینهاي آلمانی زبـان در کـار   

.د که سیاست مشترکی براي ترویج این زبان داشته باشدنبو

هاي ملی جدید، که زیـر حمایـت دولتهـاي ناسیونالیسـتیِ     ي زبانهمه

اي بودند که توسط همه هاي محلیاتفاقاً زبانمدرن پرورده و ترویج شدند، 

زبان بلغـاري  . گرفتنداعضا و باشندگان یک سرزمین مورد استفاده قرار نمی

زبان اوکراینـی در واقـع گـویش    . مربوط به غرب این کشور استدر واقع 

زبـان  . خاصی است که در آغاز در جنوب شرقی این کشور رواج داشـت 

مجاري در قرن شانزدهم اصالً یک زبان ادبی بود کـه نخبگـان از گلچـین    

زبان لتونی که بـاز بـه همـین ترتیـب توسـط      . ها پدید آوردندي لهجههمه

، در واقع ترکیبی از سه چهار زبان متفـاوت و گـویش   نخبگان شکل گرفته

متفاوت است و زبان لیتوانی هم به همین ترتیب از بر هم افتـادن دو زبـان   

.متفاوت به وجود آمده است
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شان به نهادهاي حاکمیت، حتـا  نوپا بودن این زبانهاي ملی، و وابستگی

چنان کـه  . یابدبازتاب میي ثبت این زبانها و نویسا شدن مردم نیزدر شیوه

، با وجود اینکه زبانی ملی است و دیرگـاهی اسـت بـه    سلت کرواتزبان 

-ها با الفباي التین و رومی نوشته میزبان ادبی تبدیل شده، توسط کاتولیک

گاهی ایـن زبـان   . نویسندها آن را به خط کریلیک میشود ولی ارتودوکس

ا از مجراي آمـوزش و پـرورش   سابقه و ساختگی بود و تنهملی یکسره بی

کـه یـک   27مثالً ایوار آندرآس آسـن . یافتمتمرکز دولتی بود که رواج می

را 28ن النـدزمال م زبـا م زبـا ..18451845تـا  تـا  18081808اي اي ناسیونالست نروژي بود، بین ساله

مردم نروژ و از رسوخ زبـان و  » دانمارکی شدن«براي این ایجاد کرد که از 

2277 IIvvaarr AAnnddrreeaass AAaasseenn ((11881133 ––11889966))

2288 LLaannddssmmååll

البتـه ایـن تـالش آن    29.گیري کنـد فرهنگ دانمارك در میان نروژیان جلو

زبان الندزمال همانی است . خواست به نتیجه کاملی نرسیدطوري که او می

را به وجود آورده که در مرکز و غرب 30که در نهایت امروز زبان نینورسک

گیرد و در واقع فقط یک پـنجم جمعیـت   نروژ بیشتر مورد استفاده قرار می

بعد این همه تالش مردم نـروژ دو زبانـه   هنوز . گویندنروژ با آن سخن می

ي جالـب  نکته. زنندهستند و دانمارکی و نینورسک را با همدیگر حرف می

اش آن اسـت کـه تقریبـاً تمـام     در مورد زبان به ویژه درچارچوب اروپایی

شناسیم به جز آلمانی که کـه در ابتـداي کـار از    اي که ما میهاي ملیزبان

هاي ملی به شکل یک د، به ضرب و زور دولتشمجاري فرهنگی ترویج می

. اندزبان فراگیر جا افتاده

2299 HHaauuggeenn,, 11999977:: 44..
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در تمام مواردي که با تثبیـت ناسیونالیسـم مـدرن در سـرزمینی حتـا      

غیراروپایی روبرو هستیم، این تاکید بر زبان مشترك و تالش براي اسـتانده  

ـ   . شودکردن و به کرسی نشاندن زبان ملی دیده می اي در ایـن مسـیر، زبانه

اي که تا پـیش از اسـتقرار دولـت ناسیونالیسـتی در منـاطق      قومی و محلی

شوند و تکلم اند، همچون رقیبی خطرناك نگریسته میگوناگون رواج داشته

اي از وفادار نبودن بـه ملیـت مـدرن    به زبانی جز زبان ملی به تنهایی نشانه

یسم با نـوعی  به همین خاطر است که بعد از ظهور ناسیونال. شودقلمداد می

انقراض گروهی زبانهاي محلی روبرو هستیم و به خصوص در اروپا تثبیـت  

.کنی زبانهاي قومی و محلی منتهی شده استزبانهاي ملی هنجارین به ریشه

بـا  . ي هویت ملی کهن ایرانی، قضیه شکلی به کلی متفاوت دارددرباره

فردوسی، (حماسه مرور آثار نویسندگانی که هویت ملی ایرانی را در قالب 

سهروردي (، و فلسفه ...)طبري، بیهقی و (، تاریخ ...)نظامی، اسدي توسی و

شود که هویت ملـی کهـن ایرانـی بـر     اند، روشن میصورتبندي کرده...) و

خالف هویت ناسیونالیستی مدرن به یک متغیـرِ یگانـه مثـل زبـان وابسـته      

زبـان  . بردا بهره میاي از مضمونها و شاخصهنیست، و به جاي آن از شبکه

ملی، البته شاخصی مهم در این میان است، اما هیچ تعارضـی بـا زبانهـاي    

اند قومی و محلی ندارد و بزرگترین آفرینندگان فرهنگ ایرانی، کسانی بوده

شان پارسی دري مادريکه با یکی دو زبان قومی آشنایی داشته و گاه زبان

وس وشمگیر زیاري، ترکـی بـودن   طبري بودن زبان مادري قاب. نبوده است

زبان مادري امیر نوایی، یا تاتار بودن زبان مادري بیدل دهلوي نه تنها تـاثیر  

اي بر کاربرد پارسی دري نزدشان نداشته، کـه احتمـاال باعـث غنـاي     منفی

استفاده از این زبان نیز شده و به آفرینش شـاهکارهایی منتهـی شـده کـه     

گذشـته از  . دهنـد مدن ایرانی را تشکیل میي معنایی تبخشی مهم از خزانه

ي هویت ملی ایرانی نبوده، که بخواهـد  این، زبان تنها شاخص تعیین کننده

یکی از شاخصهاي عمده، اخالق . در رقابت با زبانهاي قومی به خطر بیفتد
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و سلوك شخصی بوده، که در قالب روایتهاي اساطیري مربوط به انسانهایی 

ده، و تنها در قدمی بعـدي بـه نظامهـاي سـازمان     شآرمانی صورتبندي می

به این ترتیب شخصیتهایی مانند حضرت . شده استي دینی مربوط مییافته

ي اخـالق پهلـوانی   علی یا رستم که جایگاهی کمابیش یکسان را در حوزه

کنند، با وجود همنشینی و همسانی به دو سنت دینی به کلی متفاوت ایفا می

ین است همنشینی آدم و کیومرث یا جمشید و سلیمان، تعلق دارند، و همچن

. دهدسامی نشان می-هایی را در اساطیر موازيِ هند و ایرانیسازيکه نظیره

تر از پایبندي به مناسکی خاص، دین هم با تعریفی به نسبت گسترده و فربه

کرده است و به همین دلیـل  در قدمی دیگر هویت ملی ایرانیان را تعیین می

آیـین بـود بـه    ي ملت را که به معناي افراد هـم در عصر مشروطه کلمههم 

بـه عبـارت   . اي براي ناسیونِ اروپایی مورد استفاده قرار دادندعنوان ترجمه

ي ناسیون به ملت، خطاي چندانی هم بر قلـم روشـنفکران   دیگر، در ترجمه

ـ ناسیونالیسم مدرن مفهومی الغرتر و خاص. عصر مشروطه نرفته است ر از ت

گرایی ایرانی بوده، کـه در هنگـام ترجمـه بـا یکـی از      دوستی و ملیوطن

رمزگذاري شده، ) ملت(پسندترین شاخصهاي هویت ایرانی، یعنی دین مردم

شاید با این سودا که مخالفت روحانیون و مدافعان دیـن سـنتی برانگیختـه    

.نشود

م زبـان  اش بـه مقـا  ي زبان پارسی، و برکشیده شدنسیر رشد و توسعه

ملی ایرانیان طی هزار و دویست سال گذشته، خود به قـدر کـافی بیـانگرِ    

زبان پارسـی، و  . تفاوت میان زبان ملیِ مدرن با زبان ملی نزد ایرانیان هست

اند، در هیچ اي که در این زبان آفریده شدهي شاهکارهاي فکري و ادبیهمه

ظـام آموزشـی دولتـی    مقطعی از تاریخِ پیشامدرن ما با زور و توسط یک ن

سیر گسترش این زبان و مضمونهاي مستتر در آن، درسـت  . اندترویج نشده

ي خود ملیت ایرانی، روندي گـام بـه گـام، تـدریجی، و     مانند سیر توسعه

دیرپا بوده که بر محور تماسِ مردمان با ایـن زبـان و برگـرفتنِ آزادانـه و     
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ـ  . شان استوار بوده استمشتاقانه ه از اهـالی یوگسـالوي   حکیم بوسـنوي ک

اي مدرن بوده و نخستین تفسیر بر حافظ را فراهم آورده، مثل ادیبان هنـدي 

ي انگلستان زبان و ادب پارسی را در این قـاره تـرویج   که تا پیش از سلطه

کردند، وابسته به دربارِ ایران نبودند و از سوي نهادي سیاسی براي کاري می

ذوق بودنـد کـه   ه سادگی ادیبانی خوشایشان ب. خاص گماشته نشده بودند

کردنـد و  گرفتند و درونی مـی پسندیدند و آن را بر میزبانی و اثري را می

بستند و این الگویی عمومی است که زبان پارسی، کمر همت به تبلیغش می

انـدازي  اش، و در چشـم نظام اخالقی ایرانی و بیانهاي دینیِ معموال عارفانه

.رانی در گذرگاه تاریخ بر اساسش بسط یافته استتر، خود هویت ایکلی

گیرينتیجه: چهارم

گرایی سنتی ایرانی در یک و نیم اندرکنش ناسیونالیسم مدرن و ملی

آنچه که در تـاریخ معاصـر   . قرن گذشته، چندان بارور و زاینده نبوده است

از عصـر  ي ناسیونالیسم مدرن اسـت، کـه   بینیم، وامگیري مشتاقانهایران می

مشروطه شروع شد، و با تکیه بر هر دو رکنِ دین و تاریخ و زبـان پارسـی   

ي معارض و رقیب انقالب مشروطه را به سرانجام رساند، و بعد به دو شاخه

تجزیه شد و ابتدا دولت پهلوي و بعد دولت جمهوري اسالمی را با تاکیـد  

در تمـام ایـن   . دبر تاریخ پیش از اسالم یا میراث دوران اسـالمی نتیجـه دا  

دوران، سرمشــق نظــري غالــب بــراي تعریــف هویــت جمعــی ایرانیــان، 

گراي عصر پهلوي که خواه در روایت باستان. ناسیونالیسم مدرن بوده است

مـدار  گرفت، و خواه در روایـت دیـن  دوران هخامنشی را مرجع تاریخ می

. گیردامروزین که عصر صفوي را معیار می
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ايِ ناسیونالیسم یا زود باید بدان پرداخت، نقد ریشهاي که دیر اما مسئله

اندیشـمندان صـدر   . ي سازگاري آن با تمدن ایرانی اسـت و بازبینیِ درجه

مشروطه که از استبداد شاهان قاجار و واماندگی صنعتی و اقتصادي ایران و 

سـاختند،  ي سنت مربوط مـی انحطاط هویت جمعی ایرانیان را با کل پیکره

اي را نیز بـر  هایشان، کوشیدند تا هویت جمعی تازهایر وامگیريهمراه با س

. این ارمغانِ نو، ناسیونالیسـم مـدرن بـود   . مبناي آراي مدرن وامگیري کنند

ي غالـبِ مرسـومش در   ناسیونالیسمی که در واقع ارتباط چندانی با نسـخه 

کشورهاي اروپـایی نـدارد، بلکـه روایتـی دورگـه اسـت کـه بیشـتر بـا          

انگاريِ مفاهیم دیشی و کمتر از سر ناآگاهی، از ترکیب و همسانانمصلحت

ایـن  . هـاي مـدرن اروپـایی ناشـی شـده اسـت      سنتی ایرانی و کلیـدواژه 

ناسیونالیسمِ مدرنِ ایرانی، به خاطر ساخت و بافت مدرنی کـه داشـت، در   

ي ایـران همنشـین شـد و    ها با رونـد مدرنیزاسـیون شـتابنده   دوران پهلوي

ولوژیک الزم براي مشروعیت بخشیدن بـه نظـام سیاسـی را    چارچوب ایدئ

فراهم آورد، و این همان نقشی بود که کمابیش با همین قالب در کشورهاي 

با این وجود ناسیونالیسم یاد شـده  . اروپاییِ چند دهه قبل نیز ایفا کرده بود

گرایـی  یعنی در برخی از ارکان با مضـمونهاي ملـی  . ماهیتی دورگه داشت

ایرانی گره خورده بود و حاصل تلفیقی شکننده بود که گـاه معـانی   قدیمی

نشـاند و گـاه مضـمونهایی    ناسازگار و دور از همی را با هم به یک جا می

.انگاشتپذیر را نادیده میهمسان و ترجمه

ــه خــاطر تســلط و چیرگــی چشــمگیر نســل اول   ــا ایــن وجــود، ب ب

مـان، ایـن   هـن سـرزمین  ي کهاي ایرانی بـر سـنت و اندیشـه   ناسیونالیست

هایی که در ناسیونالیسـم  گراییِ شکننده، از سویی از افراط و تفریطترکیب

به شکلی که زبانهاي قومی در ایـران  . اروپایی رواج داشت، پیشیگري کرد

ي خاصی فـرو کاسـته   کن نشدند، ملیت به نژاد و شکل و قیافهزمین ریشه

ب فرانسه و اتحاد آلمان به دست نشد، و خشونتی از آن نوع که بعد از انقال
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بـا ایـن وجـود تثبیـت     . ها شاهدش بودیم، در ایران زمـین رخ نـداد  نازي
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ترین جنـگ قـرن   والنیخورده از ایران زمین هستند، از نظر زمانی طجوش

وامگیـري  . انـد بیستم بود و آن را واپسین جنگ کالسیک تاریخ نیز دانسـته 

هاي قومی، به ظهـور  ي ناسیونالیسمِ مدرن در حوزهقالب دست و پا شکسته

هاي دیگري منتهی شد ها، یا پانفارسنها، پاعربها، پانکردها، پانتركپان

شـان بـود، و   میـراث تـاریخی مشـترك   خبـري از  شان بیکه وجه اشتراك

اش ي ریشه و تبار و معناي دقیق کلیدواژگانی که تقدیسشان دربارهنادانی

زوال هویـت جمعـی ایرانیـان، هرچنـد در جریانهـاي تـاریخی       . کننـد می

اي ریشه دارد و به خصوص با سیر استعمار در منطقه گـره خـورده   پیچیده

اش، در قالـبِ ناسیونالیسـم مـدرن    است، اما با این وجود در شکل کنونی

.است که رو به انقراض دارد

:توان در سه بند بیان کردپیشنهاد این نوشتار را به طور فشرده می

باید به تبار متمـایز، محتـواي معنـایی ناسـازگار، و کـارکرد      : نخست

بایـد  . گرایی کهن ایرانی و ناسیونالیسم مدرن اروپایی آگاه بودمتفاوت ملی

تفاوت و تمایز در این دو گفتمان مجـزا را شـناخت، و هـردو را بـر     نقاط 

.شان و دستاوردهایشان، نقد کردشان و پیشینهاساس استواري نظري

. گرایی ایرانی تـدوین شـود  اي نو از ملیضرورت دارد که نسخه: دوم

هـاي نظـريِ   شک باید بسترهاي استوار مفهومی و پیچیدگیاي که بینسخه

هـاي سـودمند و ارزشـمند    را مد نظر قرار دهد و گرانیگـاه سرمشق مدرن

اما تردیـد هسـت کـه    . ي آن را وامگیري کندسازانهشناسانه یا مفهومروش

یعنی . ي ناسیونالیسم مدرن وجود داشته باشدلزومی به برگرفتنِ کلیت پیکره

هـا  ما در ایران زمین روایتی مجزا و گفتمانی بسیار دیرپاتر و از برخی جنبه

تر از هویت جمعی را داریم، که الزم است در پرتو تماس با سرمشق پیچیده
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ها در ایرانشناسی وضعیت دانشگاهآسیب

...یادداشتی که به سفارش روزنامه ي آرمان نوشته شد

1356دانشگاه تهران، 

کارکردهاي آن بحث ي دانشگاههاي ایران و کارکردها و کژدرباره

پردازم، تنها تصویري کلی ان میو سخن بسیار است و آنچه در اینجا بد

تر است، و در قالب یادداشتی کوتاه است از رئوس اختاللهایی که نمایان

اما پیش از پرداختن به آن، نخست به این نکته اشاره کنم که نهاد . گنجدمی

اي بسیار دیرینه و پر فراز و دانشگاه در ایران، در دوران پیشامدرن پیشینه

هایی که بر ها و آیینعابد بابل و ایالم باستان با کتیبهم. داشته استنشیب

شاپور هایی مثل جنديمحور دانش اخترشناسی سازمان یافته بودند، دانشگاه

گرا علومی مانند پزشکی و ریاضیات و و نیمروز که به شکلی عرفی

دادند، و نهادهاي دوران اسالمی که ممکن بود مثل معماري را تعلیم می

دولتی یا مثل انجمن اخوان الصفا غیردولتی باشند، همگی در زیر هانظامیه
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گنجند و این نهاد را به یکی از عنوان تاریخ دانشگاه در ایران زمین می

. کنندارکان کهن اجتماع ایرانی بدل می

اما اگر از این پیشینه چشم بپوشیم، و تنها به تاریخ مدرنِ این نهاد 

یس دارالفنون یا دانشگاه تهران را مبنا بگیریم، با بنگریم، بسته به این که تاس

در این مدت، اگر . دورانی صد و ده ساله یا هشتاد ساله روبرو خواهیم بود

بخواهیم تنها خروجیِ سیستم را بررسی کنیم، با نهادي موفق و پویا مواجه 

هاي معتبر یعنی شمار دانشمندان و نخبگانی که در سطح دانشگاه. شویممی

اند، نسبت هاي ایران بیرون آمدهاند و از دانشگاهاعتبار علمی داشتهجهان

ها ي دانشگاههمچنین سرعت توسعه. به جمعیت کشورمان چشمگیر است

و نهادینه شدنِ ارج و قرب » تحصیل دانشگاهی«در ایران و اقبال عمومی از 

دهد که اي میهستند، نشان از جامعه» دانشگاه دیده«کسانی که 

.شماردداند و تخصص را ارزشمند میاندوزي و تخصص را مهم مینشدا

هایی روبرو با این وجود، به خصوص طی ده سال گذشته، با داده

زند که نهاد دانشگاه رو به افول و تباهی هستیم که به این گمان دامن می

ي هوشمندي خیزد، نتیجهدارد، و اگر هم همچنان بخاري از این دیگ بر می

جویان و فرهنگ عمومی جامعه است، و نه کارکرد درست و مدیریت دانش

. ي نهاد دانشگاهشده

اش وارد ایرادهایی که به نظرم به نهاد دانشگاه در شکل کنونی

برخی از این اختاللها، از اشکالی . گنجاندتوان در دو ردهاست را می

خیزند، و بر میهاي ایرانیزیربنایی و تنیده شده در کلیت ساخت دانشگاه
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برخی . گرددشان به همان هشتاد یا صد سال پیش باز میبنابراین سابقه

اند و دیگر، از سوءمدیریت و نادانی و خطاهاي  کارگزاران ناشی شده

هاي گذشته شیوع بیشتري ي کمتري دارند و به خصوص طی دههسابقه

نی دو نوع ایراد هاي ایراشناسی دانشگاهبه عبارت دیگر، آسیب. اندیافته

نهادي و فردي را در سطح ساز و کارهاي کالن اجتماعی یا کردارها و 

.گیردانتخابهاي افراد در بر می

:شود در دو بند گنجاندایرادهاي نهادي را می

هاي ایران با نوعی عدم انسجام در سرمشق نظري دانشگاه: نخست

رض میان سرمشق علوم و فنون از همان ابتداي کار، نوعی تعا. روبرو هستند

مدرن و بافت فرهنگی پیشامدرن ایرانی وجود داشته که همچنان حل نشده 

به خصوص (هاي نظري ي برخی از حوزهاز این رو درباره. باقی مانده است

/ دو سرمشقِ رقیبِ بومی) فلسفه، االهیات، حقوق، و حتا معماري و پزشکی

به تدریج دومی اولی را از میدان به در ایم که مدرن را داشته/ سنتی و غربی

هاي ما از تلفیق و جذب و کنار هم نشاندن کارگزاران دانشگاه. کرده است

اند و موضوع، اما متفاوت از دانایی ناکام ماندهسنخ و هماین سرمشقهاي هم

از این رو همواره کشمکشی بر سر اسالمی کردن یا بومی کردن دانشهاي 
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دانشهاي سنتی جاري بوده است که به خاطر روزآمد کنی غربی، یا ریشه

نشینی دایمی فرهنگ سنتی در برابر مدرنیته نشدن علوم قدیم، به عقب

مداري و رونویسی از علوم تولید شده در نتیجه، ترجمه. انجامیده است

ي این دانشها، یا هاي غیرایرانی بوده، و سستی و ناتوانی در توسعهدانشگاه

.ي دانشِ نهفته در فرهنگ خودمانندوختهنگري در اژرف

ها در کشورهاي توسعه یافته با صنعت و اقتصاد دانشگاه: دوم

ها عمدتا از ي دانشگاهبه شکلی که هزینه. پیوندي انداموار و تنگاتنگ دارند

شود که توسعه و ترقی و اي تامین میسوي شرکتها و نهادهاي اقتصادي

در ایران . دانندآوري میروي پیشرفت دانش و فنسوداندوزي خود را در گ

چنین پیوندي به شکلی سست در چند مقطع زمانی برقرار شد، اما دیري 

هاي هاي دولتی یا شهریههاي مدرن ایرانی معموال از بودجهدانشگاه. نپایید

مردم تغذیه )ِ گرایییا مدرك(اندوزي پرداخت شده به خاطر شورِ دانش

ها هنوز به شکلی معنادار بدان معناست که خروجیِ دانشگاهکنند، و اینمی

به همین دلیل هم بر خالف . شودو نمایان به افزایش ثروت ملی منتهی نمی

ي فرهیخته و دانشگاه ي مرسوم در سایر کشورها، بیکاري در طبقهقاعده
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هایی که به خاطر تنگناي اقتصادي با ي کشورمان بیشتر است، تا طبقهرفته

. شودتر متوقف میشان در سنین پایینیربناي فرهنگی تحصیل در فرزندانز

ها هنوز نهادهایی عرفی و زمینی نیستند که سود به عبارت دیگر، دانشگاه

.حاصل از آن به شکلی ملموس سبک زندگی مردم را دستخوش تغییر سازد

اي هم هست، که به سوءمدیریت و اما ایرادهاي غیرنهادي

شود، و در خود نهاد گزاران مربوط میي مسئوالن و سیاستکارندانم

:توان در سه بند خالصه کرداین ایرادها را به نظرم می. دانشگاه ریشه ندارد

ساالرِ فضاي دانشگاهی کشورمان از یک نظام شایسته: نخست

اي واقعی و عادالنه محروم است، و به همین دلیل سلسله مراتب دانشگاهی

بندي افراد بر حسب دانش، هوشمندي که بر خالف قاعده، رتبهشکل گرفته 

دهد، بلکه جایگاه افراد را بر اساس متغیرهاي و تولید فکر را نشان نمی

بودن به لحاظ سازمانی، یا ربطی مثل مدیریت روابط اداري، مطیعبی

ي این امر، ابهام در نقشها، مسئلهنتیجه. کندهاي سیاسی تعیین میوابستگی

ي برانگیز بودنِ الگوهاي جذب و ارتقاي سازمانی نیروهاي انسانی، و غلبه

این . هاي اخالقی بر متنِ کار علمی استهاي اجرایی و گاه آلودگیحاشیه

بندي دانشگاهیان به کارکردهاي آموزشی سیاسی شدنِ الیه/ اداري

موزش و هایی بسته و تکرار شونده از آها هم تعمیم یافته و حلقهدانشگاه

هایی علمی تنظیم آزمون را خلق کرده که تنها براي برآورده کردنِ حداقل

بار، محترم شمردن استقالل رفت از این بیماري فاجعهراه برون. اندشده

ها و دانشگاهیان است، و تقویت انجمنهاي علمی و پایبندي به دانشگاه
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ن این انجمنها با شان، چفت و بست کردساالرانه در مدیریتقوانین شایسته

هاي ها، آزمونها، و جایزهنهادهاي صنفی و صنعتیِ مربوط، ایجاد مسابقه

.ها مختلفکالن ملی براي تشخیص و تشویق استعدادها در رشته

خیزد، دلسرد ساالري بر میاختالل بزرگی که از غیاب شایسته: دوم

ي ایشان با این شدنِ نیروهاي نخبه از نهاد دانشگاه، و قطع ارتباط کارکرد

اي که طی سی سال گذشته بار و پردامنهفرار مغزهاي فاجعه. هاستسازمان

ها یعنی دانشگاه. شاهدش هستیم، تا حدودي در همین عارضه ریشه دارد

در جذب و حفظ نیروهاي بااستعداد و نخبه ناتوان هستند، و دانشجویان و 

هاي غیرعلمی یههاي علمی خود از حاشاستادانی که به خاطر دغدغه

شوند، اقامت در گریزان و از ناعادالنه بودن ساز و کارها دلسرد می

سرزمینهایی بیگانه را به ماندن و کوشش 

در . دهنددر کشور خودشان ترجیح می

اي از واقع بخش بزرگ و تعیین کننده

ي علمی و فرهنگی ایرانی، در ي نخبهطبقه

به خدمت در نهادهایی حال حاضر خارج از کشور اقامت دارند و

. دادهایشان ارتباط چندانی با کشورمان ندارنداند که مسائل و برونمشغول

تري که در کشور باقی ي نخبگان سرسختاین عارضه درباره

اند هم مصداق دارد، یعنی بخش بزرگی از این نخبگان نیز در فضاهاي مانده

شان اهیت فعالیتاند، در حالی که مغیردانشگاهی به فعالیت مشغول

یعنی با انبوهی از نویسندگان، پژوهشگران و استادان . دانشگاهی است
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روبرو هستیم که در خارج از نهاد دانشگاه به تالیف و ترجمه و تدریس 

ي نفوذشان از استادان رسمی ي مخاطبان و دایرهاند، و گاه دامنهمشغول

ساالري، به ایستهبه عبارت دیگر، غیاب ش. تر استها افزوندانشگاه

. محرومیت نهاد دانشگاه از نیروهاي نخبه و توانمند منجر شده است

خیزد و آن از ایرادي که شرحش گذشت، اختاللی دیگر بر می: سوم

. هاستتوش و توان بودنِ فضاي علمی در درون دانشگاههم ایستایی و بی

ی نوعی فضاي محرومیت دانشجویان از استادان تاثیرگذار و نخبه، به چیرگ

به شکلی که آنچه تدریس . ها دامن زده استحاصل بر دانشگاهخموده و بی

اش هم شود در بسیاري از موارد روزآمد و دقیق نیست و فراگیريمی

به همین . هایی به همین اندازه نادقیق را ندارددستاوردي جز عبور از آزمون

دن پاسخِ مرسوم خوانی جاي کتابخوانی، و حفظ کردلیل است که جزوه

شمار دانشجویان به خاطر . جاي طرح کردن پرسشِ نوآورانه را گرفته است

شود، در اقبال عمومی براي تحصیل دانشگاهی، به شکلی شتابنده زیاد می

خونی و ناتوانی ي استادان به خاطر عوارضی که گفتیم، به کمحالی که طبقه

و دلسوزي هم که به همین دلیل استادان خوب. چشمگیري دچار است

 همچنان هستند، توانِ اجرایی و زمان الزم براي رسیدگی به کار انبوه

اي از دبیرستان، و ها را به دنبالهي اینها دانشگاههمه. دانشجویان را ندارند

هاي قدیمی بدل کرده، که باید تر از همان مکتبخانهاي روشنفکرانهنسخه

ي امتحان پس داده شود، بی آن سهچیزي در آنجا حفظ شود و بعد سرِ جل

.دار بودن در حریم علم ارجی داشته باشدکه پرسشگري و مسئله
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1354گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه تهران، 

هاي این حقیقت که ایران در حال حاضر یکی از بزرگترین طبقه

دانشجو را نسبت به جمعیتش داراست، و در / آموختهجمعیتیِ دانش

رقیب است، باید در کنار این ي خاورمیانه به کلی از این نظر بیهمنطق

ي بزرگ دانشگاهی پس از حدود یک حقیقت نگریسته شود که این طبقه

هاي علمی در تولید صنایع پیشرفته، سرمشقهاي نظري، نظریهقرن نتوانسته

. آوري پیچیده، دستاورد قابل اعتنایی داشته باشددر سطحی جهانی، و فن

ي ایرانی، در همین قرن از این نکته البته به جاي خود باقی است که جامعه

عوارض یک جنگ جهانی لطمه دیده، در یکی از بزرگترین جنگهاي معاصر 

درگیر بوده، و آخرین انقالب سیاسی کالسیک قرن بیستم را از سر گذرانده 

همچنان با هاي ما با تمام این حرفها، آشفتگی و ناکارآمدي دانشگاه. است

مان، و رواج ي فرهنگی غنی کشورمان، جوان بودن جمعیتتوجه به خزانه

مان قابل درمان است، اگر هرچه سریعتر نویسایی و سواد عمومی در جامعه

دارِ گذشته تدبیري در این مورد اندیشیده شود، و دست کم خطاهاي ریشه

.اند، وا نهاده گردداز دستهایی که بدان معتاد شده
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امشاسپندان و دروندان

ي نوشت و دربارهزمانی که مارکس کتاب هجدهم برومر را می

ي خود قرار داده داد، چند گروه را آماج حملهانقالب فرانسه داد سخن می

شدند، ترین و واپسگراترین هم قلمداد میبود، که یکی از آنها، که مرتجع

ک بودند که از سلطنت کیش آیین کاتولیهواداران پاپ و پیروان راست

regime(کردند و خواهانِ بازگشت به رژیم کهن ها طرفداري میبوربون

ancient (چند سال بعد، مارکس مانیفست را نوشت و در آن . بودند

او به هنگام تدوین این متن . ها را صورتبندي کرداصول عقاید کمونیست

، و نوشتارهاي مخالفان به شدت زیر تاثیر آراي انقالبیون فرانسه قرار داشت

.هاي پیاپی فرانسه را مد نظر داشتو موافقان انقالب

شگفت آن که در میان روشنفکران فرانسوي، شخصیتی هست که 

کاران مرتجع مورد نظر هم در فضاي بعد از انقالب فرانسه از محافظه

بخشِ وي براي نوشتن شد، و هم چند سال بعد الهاممارکس محسوب می

ي هواداران یعنی کسی در این میان هست که هم در جبهه. بودمانیفست 

دین کاتولیک و اقتدار معنوي پاپ آرایی تاثیرگذار داشته، و هم بعدتر 

ي کارگر و فرودست ي طرد اقتدار سنتی حاکمان و رهایی طبقهدرباره

این شخص، هوگو فلیسیته روبر دو . نظراتی انقالبی و رادیکال داشته است

ندان، فیلسوف و سیاستمداري که در آن زمان بسیار نام داشت؛ االهی31هالم

. نامدار، و امروز بسیار گمنام است

31 Hugues-Félicité Robert de Lamennais
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مم..18541854ي ي در برتانی به دنیا آمد و در فوریهدر برتانی به دنیا آمد و در فوریه17821782در سال در سال دوالمنه 

آرامگاهش یکی از عناصري بود که گورستان به نسبت . درگذشت

هور ساخت و چه بسا یکی از ي پرالشز در پاریس را معتبر و مشدورافتاده

دالیلی بود که بعد از قرنی باعث شد تا دوستان صادق هدایت کالبدش را 

ي ابدي هدایت توان همسایهدر این جا دفن کنند و به این ترتیب او را می

.خودمان دانست

دوالمنه یکی از روشنفکران فرانسوي است که سیر تحول فکري پر 

است و همواره هم چندان در ابراز عقاید و فراز و نشیبی را سپري کرده 

پایبندي به اصولِ مورد نظرش سرسخت و جسور بود که خطراتی را به 

ي آثار حجیم او امروز بیش از ده جلد بزرگ را در مجموعه. خریدجان می

ي سیاسی قرن نوزدهم، به و خارج از متخصصان تاریخ اندیشه32گیردبر می

.شودندرت خوانده می

ه در ابتداي کار پیرو خردگرایانی مانند ولتر و روسو بود، اما المن

اش رخ داد، از پیامدهاي بعد از انقالب فرانسه که در دوران نوجوانی

به . داران گرویدي دیناو به تدریج به جرگه. نگران شدخردگرایی عرفی دل

اوج اقتدار ناپلئون، کتابی نوشت به نامم، در م، در ..18081808ال ال شکلی که در س

ي حدود قرن هجدهم و ي دستگاه کلیسایی در فرانسهتأملی درباره«

Réflexions sur l'état de l'église en(» ي وضعیت بالفعل آندرباره

France pendant le 18ieme siècle et sur sa situation

actuelle ( که از ترس مفتشان ناپلئون بدون اسم نویسنده چاپ شد و

دوالمنه در این . هایش را جمع کردشد و دولت نسخهبالفاصله هم توقیف 

32 de Lamennais, 1837.
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ي ي کلیساي کاتولیک بر اخالق جامعهمتن از اقتدار معنوي پاپ، سیطره

فرانسوي، و بخشهایی از نظم رژیم کهن دفاع کرده بود و براي احیاي دینی 

. در فرانسه فراخوان داده بود

ي دیگري برادرش رسالهالمنه به همراهم،م،..18141814در سال در سال کمی بعد، 

De la(» ي سنت کلیسایی در مورد نهاد روحانیتدرباره«نوشت به نام 

tradition de l'église sur l'institution des éveques ( که در

آن به رژیم ناپلئون حمله کرده بود و دخالت وي در دیانت را محکوم کرده 

ن اقتدار سیاسی پاپ در ایتالیا، در همین هنگام ناپلئون بعد از نابود کرد. بود

. سابقه زد و اسقف اعظم پاریس را خودش انتخاب کرددست به کاري بی

برادران دوالمنه در این رساله دولت را از دخالت در کار دین بر حذر 

کردند و به شدت بر ها هواداري میداشتند و تلویحا از سلطنت بوربونمی

.بردندگالیکانیسم حمله می

ي کشیشی درپوشید و دست اسقف رن جامهم بهم به..18171817ه در ه در دوالمندوالمن

ها و نوشتارهایش به طور رسمی به دستگاه پاپ پیوست، در حالی که رساله

ها بسیار مشهور کرده بود و شخص پاپ یکی از او را در میان کاتولیک

دوالمنه در همین سال شاهکارش را . خوانندگان پر و پا قرص آثارش بود
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ي اي دربارهرساله«ست دینی آفرید، که کتابی است به نام ي سیادر حوزه

Essai sur l'indifference en matière(» ي دینتفاوتی در مادهبی

de religion .( او در این متن از سویی از دموکراسی سیاسی هواداري

اي را شرح و بسط داده بود که طبق آن کرده بود و از سوي دیگر نظریه

و معنوي جامعه باید به دست یک دستگاه متمرکز و مشروع راهبري اخالقی 

ي مسیحیان باشد، و این به معناي هواداري از اقتدار پاپ بر زندگی روزمره

او به صراحت نوشته بود که باید نفوذ معنوي پاپ بار دیگر احیا شود . بود

. و به وضعیت پیش از انقالب فرانسه بازگردد

لد دیگر را به این کتاب افزود و آن را جم سهم سه..18241824دوالمنه تا سال دوالمنه تا سال 

کاري ي حجیمی تبدیل کرد که همچون زیربناي نظري محافظهبه مجموعه

پاپ لئوي دوازدهم از انتشار این کتابها . دینی در آن دوران اهمیت یافت

هاي گوناگون بسیار خوشحال شد و محتوایشان را تایید کرد، و شاخه

در میان روشنفکران کاتولیک بعدي، . مسیحیت کاتولیک نیز چنین کردند

کاري سیاسی در فرانسه، بسیار تحت ژاك ماریتن هنگام صورتبندي محافظه

33.تاثیر این اثر قرار داشت

المنه در این نوشتار گفته بود که داوري شخصی، براي حل و فصل 

گیري در قلمروي امور دنیوي و دمِ دستی بسنده است، اما به کار تصمیم

از دید او مارتین لوتر با وارد کردن داوري شخصی در . آیددین نمی

بعد از . ي دیانت، غولی خطرناك را از درون بطري بیرون آورده بودندحوزه

نیتس همین کار را به قلمروي فلسفه تعمیم داده بودند او،  دکارت و الیب

ه المعارف بیانی سیاسی از آن را پرداختو در نهایت روسو و اصحاب دایره

گفت داوري دوالمنه می. بودند که در نهایت به انقالب فرانسه منتهی شد

کند شخصی وقتی در جایگاهی نادرست به کار گرفته شود، خطا ایجاد می

33 Armenteros, 2011.
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ستیزي سیاسی را در این زمینه خدا و سنتهاي فلسفی بیو پیدایش آیین

. کردتفسیر می

سال همچون دوالمنه بعد نوشتن این کتاب مهم، تا بیش از ده

م ناگهانم ناگهان..18301830ي ي در دههدر دههآنگاه، . خادمی وفادار به کلیسا خدمت کرد

چرخشی فکري را تجربه کرد و این بار هم در بیان و صورتبندي آراي 

توان بی اغراق دو تن از خویش چندان درخشان عمل کرد که می

روهاي وي ترین خوانندگان آثارش، یعنی مارکس و انگلس را دنبالهمشتاق

34.انستد

ماجرا از وقتی شروع شد که کلیساي کاتولیک شروع کرد به وامگیري از 

آراي دوالمنه، و کوشید به کمک این دستگاه نظري اقتدار پیشین خود را 

34 Patsouras, 2005: 217.

یوس هشتم درگذشت و کشمکشهاي میان م پاپ پم پاپ پ..18311831سال سال در . احیا کند

بت فرعی کاردینالها و اعمال نفوذ پادشاه اسپانیا باعث شد شخصیتی به نس

به نام بارتولومیو آلبرتو کاپِلّاري به جاي وي به مقام پاپی نشین و حاشیه

این مرد لقب گریگوري شانزدهم را براي خود برگزید و . برگزیده شود

Mirari Vosصادر کرد، مم..18321832ت ت اولین فرمانی که چند ماه بعد در او

. بودنام داشت و کامال زیر تاثیر کتابهاي دوالمنه تنظیم شده
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ي اسقفها، کاردینالها، کشیشها و پاپ این فرمان را خطاب به همه

لیبرالیسم و رواداري کارگزاران کلیساي کاتولیک صادر کرده بود و در آن 

قالب اصلی فرمان در واقع . دینی را براي اقتدار کلیسا خطرناك دانسته بود

و در آن نسبت به » دیني تفاوتی در مادهبی«بیانی عملیاتی بود از کتاب 

ارتباط نزدیک دولت و امور دینی هشدار داده شده بود و تاکید بر آن بود 

که کارگزاران کلیسا باید از نفوذ دولت سکوالر بر روندهاي دینی 

در این فرمان در ضمن رواداري دینی نکوهش شده بود، . جلوگیري کنند

قرار گرفته بود و بندي ي معنوي و دنیوي مورد تاکیداقتدار پاپ در حوزه

. ها اختصاص داشتاز آن هم به محکوم کردن فراماسون

پاپ انتظار داشت کارگزارانش این فرمان را اجرا کنند و به 

ي خودش خواست که خود دوالمنه بر این روایت از نظریهخصوص می

اما در کمال تعجبِ همگان، دوالمنه این تالش پاپ براي . صحه بگذارد

ر کردنِ اقتدار سیاسی خویش را بر نتابید و فرمان پاپ را مردود استوارت

دانست و بعد هم خودش از منصب کشیشی استعفا کرد و از کلیسا کناره 

بعد از آن چندین نامه میان او و پاپ رد و بدل شد و این دو به . جست

دیگري منتشر م فرمان م فرمان ..18341834پاپ در پاپ در به شکلی که . دشمنان هم تبدیل شدند

ي خطاهاي درباره«: که نام دیگرش این بودSingulari Nosه نام کرد ب

»!المنه

ها و به خصوص فرمان اخیرِ پاپ که نگاريبا مرور این نامه

شود که دوالمنه بین ایمان به مسیحیت و صریحتر از بقیه است، روشن می

سلوکی مدرن مثل لیبرالیسم و جدایی دین از سیاست هیچ تعارضی 

زمانی هم که چنین تعارضی از طرف پاپ ایجاد شده، صریحا دیده، ونمی

دوالمنه بعد از این درگیري . طرف آزادي و محدودیت دین را گرفته است

هایی نوشت و منتشر کرد که از با کلیسا، یکسره از مسیحیت برید و رساله

برخی جهات، بستر مفهومی الزم براي جنبشهاي انقالبی اواخر قرن نوزدهم 

: توان به محتوایشان پی بردهاي کوتاه میاز نام این رساله. آوردهم میرا فرا
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کشی از مردم کشی از مردم ، سیاست بهره، سیاست بهره))18391839((، ارتقاي مدرن ، ارتقاي مدرن ))18371837((کتاب مردم کتاب مردم 

، و کشور و ، و کشور و ))18411841((، رفتن و آمدنِ مردم ، رفتن و آمدنِ مردم ))18411841((، بحثهاي انتقادي ، بحثهاي انتقادي ))18391839((

این آخري با سانسور حکومت روبرو شد و باعث ، که، که))18401840((حکومت حکومت 

این نویسنده بعد از رهایی . خود دوالمنه یک سال را در زندان بگذارندشد 

طرحی از یک «اش را نوشت به نام از زندان، کتاب بزرگ چهارجلدي

که در آن به کلی از ) Esquisse d'une philosophie(» فلسفه

.هاي مسیحی فاصله گرفته استدگم

هاي ي نوشتهدو المنه یکی از مهمترین کسانی بود که از مجرا

را در » مردم«پرخواننده و متنوعش، هم به شعر و هم به نثر، مفهوم مدرنِ 

ي فرهنگ سیاسی دوران خویش رواج داد و به این ترتیب همچون حلقه

و - »شهروند«بر محور –واسطی عمل کرد که گفتمان قدیمیِ انقالب فرانسه 

را به هم -»خلق/ دممر«ي درباره- گفتمان مدرنِ مارکسیستها و آنارشیستها 

او یکی از هواداران افراطیِ دادن حق رأي سیاسی به همگان . متصل ساخت

بود و معتقد بود به این ترتیب اقشار ستمدیده خود به خود توانمند 

35.شودشوند و نیاز به انقالب سیاسی ویرانگر مرتفع میمی

دو المنه یکی از شخصیتهاي بسیار تاثیرگذار در اروپاي قرن 

ي محافظه کاري سیاسی و مارکسیسم و نوزدهم بوده است و هردو شاخه

اما آنچه باعث شد من این متن را . دانندآنارشیسم خود را وامدار وي می

زمانِ انتشار این زمانِ انتشار این . . م نوشته استم نوشته است..18431843که در که در اش بنویسم، کتابی است درباره

ه او ه او ي دوران زندان وي است و دورانی است کي دوران زندان وي است و دورانی است کرساله، کمی بعد از خاتمهرساله، کمی بعد از خاتمه

خواهان تندرو خواهان تندرو کند و به طور کامل به آزاديکند و به طور کامل به آزاديچرخش خود را کامل میچرخش خود را کامل می

هاي هاي ها و مجلهها و مجلهاو در همین سالها شروع کرد به نوشتن در روزنامهاو در همین سالها شروع کرد به نوشتن در روزنامه. . پیونددپیونددمیمی

ي پاریس در عنوان نمایندهم بهم به..18481848خواه، و در نهایت در سال خواه، و در نهایت در سال آزاديآزادي

35 Spiegel, 1991: 452.
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مجلس موسسان فرانسه هم عضویت یافت، اما طرحی که براي دولت

مشروطه پیشنهاد کرد به قدري رادیکال بود که باقی نمایندگان آن را طرد 

با این اوصاف، این نکته شگفت است که نام کتابی که او در . کردند

Amschaspands et(» امشاسپندان و دروندان«م منتشر کرد،م منتشر کرد،..18431843

Darvands (36است!

36 de Lamennais, 1843.

ره و غریب این نام کتاب براي چنین کسی در آن دوران نامنتظ

ایست در بیش از هشتاد صفحه رساله» امشاسپندان و دروندان«متن . است

که با لحنی شاعرانه اصول عقاید دوالمنه را با زبان تخصصی زرتشتیان 

دهد و در آن کوشش شده در حد امکان از کلمات پارسی استفاده شرح می

آن در شابهطوري که واژگانی مانند ایزد، دیو، دروج، اهریمن، و م. شود

متن به تفسیري از گاهانِ زرتشت شباهت . سراسر متن تکرار شده است

اند و هریک همچون امشاسپندان یکایک نام برده و ستوده شده. دارد

مثال در ابتداي فصل نخست که به . انداي از اهورامزدا معرفی شدهفروزه

درت خوانیم که شهریور قمعرفی بهمن و شهریور اختصاص یافته، می

دوالمنه متن را همچون نوعی کتاب دعا نوشته 37.برخاسته از اهورامزداست

37 de Lamennais, 1843 : 5.
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اي را در آن گنجانده و این همه را هاي ادبیو داستانهاي کوتاه و قطعه

دستاویزي براي پند و اندرزهایی قرار داده تا خواننده را به زندگی 

امري مثبت و راستکارانه و پرهیز از دروغ تشویق کند و زندگی و گیتی را 

. دوست داشتنی بنماید

کتاب تنها به شرح امشاسپندان بسنده نکرده و فرشتگان دیگري 

همچنین در جایی نام 38.اندمانند سروش نیز در آن مورد اشاره واقع شده

رتبه و ایاثریم را که اسم یکی از گاهانباران است به عنوان موجودي هم

ساختار کتاب گفتارهاي 39.ستآورده ا) اسپندومد(مخاطب سپندارمذ 

امشاسپندان با هم است، که در آن به شرح خویشکاري خویش و 

. پردازندي چیرگی بر دروندان و دروغزنان میجویی دربارهچاره

38 de Lamennais, 1843 : 15.
39 de Lamennais, 1843 : 25.

هاي زرتشتی کمابیش به جا و درست به در متن کتاب کلیدواژه

شنایی به دهد که دوالمنه با منابع زرتشتی آکار گرفته شده و این نشان می

نسبت خوبی داشته است، و از لحن شاعرانه و بالغتش ایمان و اعتقاد به 

این با توجه پایبندي دیرپاي نویسنده به . تراوداین کلیدواژگان بیرون می

. خطاهایی هم البته وجود دارد. کیش کاتولیک بسیار نامنتظره و غریب است

را در پاورقی درست مثال گاهی بهمن را دهمن نوشته، هرچند معناي آن 

ي دهنده«هم یاد شده که 40از موجودي به نام اَششینگ. شرح داده است

.و گویا منظورش اشا در اوستا بوده باشد41است» دانش روشنایی

توان با احتمال زیادي حکم کرد که با مرور نوشتارهاي دوالمنه، می

لی از نوعی بحران مذهبی شده و به کدستخوشدستخوش18411841حدود سال حدود سال او در 

40 Aschesching
41 de Lamennais, 1843 : 23.
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این دقیقا . دین مسیح دل بریده و دین زرتشتی را به جاي آن برگزیده است

همان سالی است که چرخش این فیلسوف دین از کلیسامداري به 

در همین سال دوالمنه به خاطر نوشتن کتاب . خواهی کامل شدآزادي

مدت یک سال زندانی بود و از یادداشتهاي زندان او بر » کشور و حکومت«

را شروع » امشاسپندان و دروندان«ید که دقیقا در همین دوران نوشتن آمی

یک صدا از «زندان او با نام م یادداشتهايم یادداشتهاي..18461846در سال در سال . کرده است

این » بهمن و شهریور«منتشر شد که فصلِ ) Voix de prison(» زندان

داد که او این بخش را دو سال کتاب در آن گنجانده شده بود و نشان می

. در زندان نوشته است» امشاسپندان و دروندان«ز چاپ کتاب پیش ا

امروز در گفتمان روشنفکران » امشاسپندان و دروندان«کتاب 

با این وجود در قرن نوزدهم یکی از . اروپایی به کلی از یادها رفته است

شد و ردپایش را در آثار بسیاري از متون مهم و خواندنی قلمداد می

اي از این تاثیر آن که نمونه. توان بازجستدان مینویسندگان و هنرمن

گوگ، سی و چهار سال بعد از انتشار این کتاب، وقتی براي ونسان ون

کرد و این امر نوشت، از بندهاي این کتاب نقل قول میبرادرش تئو نامه می

گوگ در تاریخ گوگ در تاریخ اي که وناي که وندر نامهدر نامه. . هایش تکرار شده استهایش تکرار شده استدو تا از نامهدو تا از نامهدر 

بهمن و بهمن و ««م از آمستردام به برادرش نوشته، کل فصلِ م از آمستردام به برادرش نوشته، کل فصلِ ..18187777ژوئن ژوئن 1212

با این تفاوت که دوالمنه شکل صرفیِ با این تفاوت که دوالمنه شکل صرفیِ 4422کلمه به کلمه نقل شده،کلمه به کلمه نقل شده،» » شهریورشهریور

گوگ آن را به شکل رایج در گوگ آن را به شکل رایج در برد و ونبرد و ونقدیمی فعلهاي فرانسه را به کار میقدیمی فعلهاي فرانسه را به کار می

گوگ به قدري پایدار گوگ به قدري پایدار تاثیر این متن بر ونتاثیر این متن بر ون. . زمان خودش برگردانده استزمان خودش برگردانده است

براي ايايم باز نامهم باز نامه..18781878ود یک سال بعد، وقتی در سوم آوریل ود یک سال بعد، وقتی در سوم آوریل بوده که حدبوده که حد

43.نوشت، بندي از همین بخش از کتاب دوالمنه را نقل کرده استتئو می

42 http://vangoghletters.org/vg/letters/let120/letter.html
43 http://vangoghletters.org/vg/letters/let143/letter.html
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اش براي فهم روبر دو المنه یکی از شخصیتهایی است که شناختن

اش بر گُدارِ عمیقِ جریان روشنگري اروپایی و چگونگیِ شاخه شاخه شدن

نیز، بر » امشاسپندان و دروندان«متنِ . ن نوزدهم، ضرورت داردي قرمیانه

سیر تحول لیبرالیسم اروپایی و به خصوص تکوین گرایشهاي ادبی رمانتیک 

ها ي نفوذ و رسوخ اندیشهافکند، و گذشته از آن درجهدر اطرافش نوري می

.دهدو آراي ایرانی در قلب جنبش روشنگري فرانسه را به خوبی نشان می
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یازده راه ندیدن

گروه بازي زروان، براي ، نوشته شده»بازي اصفهان«ي چارچوب نظرکه به عنوان متنی 

...ي فرهنگی خورشیدموسسه

چگونه دیدن، پرسشی بنیادي است، و گهگاه چگونه ندیدن، 

بینیم؟ دیدن نه در معناي به راستی چگونه می. پاسخی است براي آن

اي افزاريِ کلمه، که البته به جاي خود مسئلهشناختی و سختعصب

یعنی چگونه . شناسانهسطحی روانچشمگیر و دلکش است، بلکه در 

کند، به قالب توجه مان گذر میي چشمانشود که آنچه را از دریچهمی

فهمیم، و از اش میکنیم و چرا چنانکنیم و چطور آن را تفسیر میگرفتار می

بینیم؟چه راه به این ترتیب می

نه تنها به خاطر پیچیدگی . دیدن، چالشی شگفت است و سترگ

ي گیرنده و پردازشگر عصبی متصل بدان، و نه تنها به خاطر مانهچشم و سا

ي مسیرهاي عصبیِ قشر مخ و گامهاي پیاپیِ برساختنِ کنندهبغرنج بودنِ گیج

اي که این هایی عصبی، بلکه به خاطر جایگاه مرکزيجهان بر اساس تکانه

تکامل . کندجهانِ اطرافمان ایفا میدیدن در آفرینش پدیدارها و خلق زیست

اش به جایگاهی مرکزي در دستگاه چشم و ظهور بینایی و بر کشیده شدن

اش در نظام شناختی انسان، بحثی است حسی نخستیان و محوریت یافتن

اما به . درازدامنه که اینجا نه مجال پرداختن بدان است و نه خیال آن

وضوع شناسانه از متوان نگریست و آن هم برشی رواناي از آن میگوشه

ي دیدن، شناسانهي عصبفرض گرفتنِ آن معجزهیعنی با پیش. است

شناختی، گشاید و آن هم این که ما در سطحی روانپرسشی دیگر رخ می

بینیم؟ و چرا و اي خودآگاه و هوشیار، چرا و چطور چه چیز را میدر الیه

بینیم؟چطور چه چیز را نمی
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در . بسیار خواهند نوشتاند وي چطور دیدن بسیار نوشتهدرباره

هایی جسته ما داده. بینیمسطحی روانشناختی، ما با تفسیر کردن است که می

هاي حسیِ منتشرِ برخاسته از محرکهاي بیرونی، یا و گریخته را، تکانه

بندي نهیم و جمعکنیم و بر هم میها و روندهاي درونی را، پردازش مینوفه

کنیم و بر مبناي آن تفسیري از ج میکنیم و الگویی از آن استخرامی

سازیم و به این شکل چیزي را در مان بر میجهانِ پیرامونوضعیت زیست

بینیم و رخدادي را در بستر رخدادهاي دیگر اي از چیزهاي دیگر میزمینه

دهیم و پیرایش گیریم و آرایش میما شواهد را بر می. دهیمتشخیص می

کنیم و به ي آنچه که هست خلق میانی دربارهکنیم و بر مبنایشان داستمی

چیزها در . »بینیممی«ي این داستان و با تکیه بر این تفسیر است که پشتوانه

یابند و رخدادها در گیرند و وجود میاي از چیزهاي دیگر قرار میشبکه

به این ترتیب، ما با . زایندشوند و معنا میبافتی از رخدادهاي دیگر تنیده می

. کنیمکنیم، که همزمان اختراعشان میمان تنها پدیدارها را کشف نمیدندی

دهند، بند جهانِ ما را تشکیل میاما این برساختنِ پدیدارهایی که زیست

پذیر هاي بیرونی و شواهد عینی و رسیدگینافی استوار و محکم با داده

. شودخارجی دارد، و مدام به کمک بازخوردهایی از این دست اصالح می

هاي برخاسته ي من، و شواهد و دادهزاد آفریدهتعادل میان آن داستانِ درون

سازد، و در این میان داستانهاي از جهان است که دیدن را ممکن می

هایی موازي نیز شاهدي جهانهاي دیگرِ برساختنِ زیستدیگري، یعنی شکل
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ستانی دیگر را به تواند داستان مرا دگرگون سازد و دااست نیرومند که می

. جایش بنشاند

هایی از جهان خارج بر داده: بینیمبه این ترتیب، ما گویا چنین می

منظور از این جهان خارج، سپهرِ . گیریمگیریم و عینیت آن را مبنا میمی

تمام چیزهایی است که بنا به فرض بیرون از سیستم پردازنده قرار گرفته 

گذرد نیز، چه که در اندرون من میاندرکنش من و دیگري و آن. است

اي بیرونی همتاي وقایع عینی جهان خارج، براي دستگاه پردازشگر، داده

ي من در سطح روانی به این ترتیب نظامِ شناسنده. شودمحسوب می

شان به سه مرجعِ من، گیرد، آنها را بسته به خاستگاههاي حسی را بر میداده

کند، و در ها را پاالیش میاین دادهسازد، دیگري و جهان منسوب می

ها با پاالیش کردنِ این داده. کشدنهایت معنایی را از دل آن بیرون می

حذف و نادیده انگاشتنِ انبوهی از شواهد و تمرکز و توجه بر اندکی از 

ي خورد، و الگوي تفسیر کردنِ این عناصر مهم و شیوههاي مهم رقم میداده

آورد و به هم است که معنایی برایشان پدید میشان بهچفت و بست شدن

داستانی که . کندجهان روایت میاین شکل داستانی را در دل زیست

دهد، و ماهیت من و چیستیِ چیزها و چراییِ رخدادها را به ما توضیح می

.سازددیگري و جهان را براي ذهنِ خوداندیش روشن می

ها، با دن شواهد و دادهبا گلچین کر. بینیمما به این ترتیب می

شوند، و اي و اتفاقی قلمداد میپالودن و پیراستنِ آنچه که نامهم و حاشیه

ما . هاي مهم و شواهد کلیدي، در قالب داستانی معناداربا ترکیب کردن داده

هاي تفکیک امور مهم از نامهم را از هاي این ترکیب را و شیوهسرمشق

به ویژه –هاي نمادین ماعی و واسطهآموزیم و نهادهاي اجتکودکی می

ما همواره از درونِ این میراث . کنندآن را براي ما پیکربندي می- زبان

گیریم، و سازیم، نادیده میدهیم، داستان مینمادین است که تشخیص می

. بینیممی
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ي دیدن را مسیري ؟ اگر شیوه»بینیمنمی«اما چگونه است که 

هاي متکثر جهانی براي هماهنگ کردنِ زیستهنجارین و راهبردي اجتماع

شویم و آن هم هنجار بودنِ راه ندیدن بدانیم، با معماي دیگري روبرو می

شود شود و باعث میگیر میچگونه است که گاه گفتمانی همه. است

مردمان چیزي که پیشارویشان قرار گرفته را نبینند؟ چگونه است که مردمان 

سان، صفتهایی و روندهایی و عوارضی را در با الگوهایی کمابیش هم

بینند؟ و چگونه است که به همین ترتیب چیزهایی را در خویشتن نمی

شود دهند؟ چیست آن ساز و کار غریبی که باعث میدیگري تشخیص نمی

کسی بعد از دیدن چیزي، راه رفته را باز گردد و دیگر آن چیز را نبیند؟ و 

شود ي دیدن یک چیز سرکوب میتجربهچیست آن ترفندي که به کمکش 

چگونه است که من از دیدن من، از دیدن . گرددآن میو ندیدن جایگزین

شود؟ آیا با راهبردهاي مشترکی این سه دیگري، و از دیدن جهان عاجز می

بیند؟ یا ندیدنِ من با ندیدن دیگري مسیرهایی ي زیست جهان را نمیعرصه

کند؟ کدام مکرِ نهفته در ندیدن جهان فرق میمتفاوت دارند و این همه با

تر و تر است؟ من یا دیگري؟ و کدام یک را متنوعیک براي ندیدن مناسب

توان ندید؟استوارتر می

ي این پرسشها دایره

ي پهناور است و دامنه

شان زنی دربارهگمانه

گسترده، اما در مقام 

اي گذرا، فکر چکیده

کنم در کل دوازده می

راي ندیدن وجود راه ب

...داشته باشد

ي چشم و چیزها را ایست که فاصلهدوربینی، و آن عارضه: نخست

توان با نگریستن به چیزها از دور، می. کنددر بیشترین حد ممکن تنظیم می
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با پرهیز کردن از نزدیک شدن به چیزها، و با بسنده کردن به دورنمایی مبهم 

اي شتابزده توان به طرحی کلی و سایهمی. شان سر باز زدو محو، از دیدن

. ي چیزها قانع شد، و به این ترتیب جزئیات را فداي کلیات کرداز منظره

توان با توجه نکردن به جزئیات، با نادیده انگاشتن تمایزها، و با دقت می

هایی توان چیزها را به بستهمی. ها، یک سیستم را ندیدنکردن به زیرسیستم

، و رخدادها را به کلیتی انتزاعی و تکرار شونده فرو هموار و زمخت

ها را به هایی مبهم و پوك، و شوندهها را به جعبهتواند هستندهمی. کاست

هایی خالی و پوچ تحویل کرد و به این ترتیب اندرون آن و شاهراه

توان با زدنِ برچسبهاي کلی به چیزها و می. دگردیسی این را ندید

شان در شان در طبقاتی کالن و عظیم، با چپاندنبندي کردنرخدادها، با رده

هایی برساخته از شباهت، تمایز میان چیزها و خواص رخدادها را تاقچه

توان همچون چشمی دوربین و تیره و تار، نگاهی گذرا می. نادیده انگاشت

توان اي از آن بسنده کرد و به این شکل میبه چیزها انداخت و به سایه

.ندید

توان می. ي دوربینیایست واژگونهبینی، و این بیمارينزدیک: دوم

به چیزها بسیار بسیار از نزدیک نگریست و چندان در جزئیات غرق شد که 

توان بر تمایزها تاکید کرد و شباهتها می. از آن غفلتی از کل تصویر برخیزد

ت، و کل را را ندید، زیرسیستمها را برجسته کرد و سیستم را نادیده انگاش

ي یگانگی چیزها و با خیره شدن به توان با اغراق دربارهمی. فداي جزء کرد

بندي و وجوه تفاوت میان رخدادها، قدرت انتزاع را فلج کرد و توانایی رده

توان با سردرگمی در امور خُرد و ریز خیره می. نگري را فرو کاستکلی

توان می. اي فراوان چشم پوشیدهبندي این دادهماند و با سرگشتگی از جمع

با غرقه شدن در خال و خط و زلف، رخ را ندید، و عارض را به قامت 

.ترجیح داد
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ندیدنِ پیرامون، و آن ناتوانی از نگریستن به حواشی چیزها و : سوم

توان چندان به تفکیک و تمایز موضوعِ می. بسترِ ظهور رخدادهاست

گرداگردش فرو بپاشد و آن چیز و گاههاي مشاهده تاکید کرد، که تکیه

. اش معنا و مفهوم خود را از دست بدهدرخداد به خاطر کنده شدن از زمینه

. شود آنقدر خالی و عاري و برهنه به چیزها نگریست، که نامرئی گردندمی

اش قطع کرد، و به این ترتیب توان بند ناف موضوع را از پیکرِ زمینهمی

توان چیزها را مستقل از چیزهاي دیگر، و می.جنینِ نگاه را سقط کرد

ربط به رخدادهاي دیگر فرض کرد، و به این ترتیب رخدادها را بی

پدیدارهایی خودساخته و دست و پا شکسته را جعل کرد، که جایگزینِ 

توان موضوع را به این ترتیب، با ننگریستن به زمینه، می. موضوع شوند

.ندید

توان از می. م، راه دیگر ندیدن استقیاس بودنِ چشبی: چهارم

نسبت چیزها با هم و تناسب رخدادها با هم چشم پوشید و به این ترتیب 

توان به این ترتیب می. شان ندیدپدیدارها را در کلیت و موقعیت راستین

داوري را فلج کرد و چیزها را یکه و رخدادها را معلق در فضا در نظر 

نگاشتنِ محور مختصات، جایگاه موضوعِ مشاهده توان با نادیده امی. گرفت

پوشیدن از قدرت و لذت و معنا و بقایی که از توان با چشممی. را گم کرد

خیزد، و با مقایسه نکردنِ این شاخصها با چیزها و از رخدادها بر می

ي موضوع مشاهده دستخوش ابهام و محتواي قلبمِ پدیدارهاي دیگر، درباره

توان با خودداري می. ان با مقایسه نکردن و نسنجیدن، ندیدتومی. کوري شد
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اي براي ارزیابی و معیاري براي داوري، نادیده قضاوت از دستیابی به سنجه

توان به این ترتیب ندید، و دیدن را می. کرد و نافهمیده حکم صادر کرد

.مفروض گرفت

ح چشم را در پس زبان نهادن و کلمه را بر مشاهده ترجی: پنجم

توان با مطلق پنداشتن مفاهیم، با تاکید بر می. دادن، راه دیگرِ ندیدن است

انتزاعی دانستنِ معناها، و با پافشاري بر خلوصِ صفات، چیزها و 

رخدادهاي عینی و ملموس و پیشاچشم را نادیده انگاشت و آنها را 

ر نظر تر دتر و استعالییتر و خالصهایی و بروزهایی از چیزي عمیقنشانه

توان چیزِ پیش چشم را ندید و رخداد مقابل روي خویش را می. گرفت

اي تشخیص نداد، و به جاي آن نمودي از امري مطلق را گمان برد و تجلی

. از مفهومی انتزاعی را خیال کرد

توان روایتها و قضاوتهاي شخصی را بر به همین ترتیب، می: ششم

یم مطلق و انتزاعها دست شست، اما توان از مفاهمی. مشاهده ترجیح داد

توان دیدن را فداي می. همچنان به روایتها و تفسیرهاي هنجارین پایبند ماند

یعنی بابت پایبندي به موضعی خاص و مقید بودن به . قضاوت کرد

دیدگاهی ویژه، چیزهاي پیش چشم را تحریف کرد و رخدادهاي مشاهده 

ها و شواهد ه خاطر ناهمخوانی دادهتوان بمی. شده را کژدیسه دریافت کرد

ي داستانی که داشتها و تفسیرها، اولی را نادیده انگاشت و با پشتوانهبا پیش

توان با داستان سراییدن، می. کنند، ندیدي هستی سر هم میهمگان درباره

ربط، با تحریف کردن، و با سوار کردن باري گران از معانی و ارجاعهاي بی

.را خفه کرد و مدفون، و به این ترتیب دیدن را مهار کردامرِ دیده شده 

بسته به سابقه و . توان چیزي را به جاي چیزي دیگر دیدمی: هفتم

توان چیزهاي نو را نادیده اي که در اختیار است، میتجربه و اندوخته

توان می. پا افتاده فرو کاستگرفت و آنها را به امور آشنا و بدیهی و پیش

ی از پیش تعریف شده و با تجربه محک خورده و به لحاظ هنجارین قالبهای
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چیزها و رخدادها را تراشید و دور ریخت، تا در این قالبهاي تنگ و تاریک 

توان با مسخ کردن چیزي به می. جاي گیرند و مفهوم و مقبول واقع شوند

.چیزي و فسخ رخدادي به نفع رخدادي، ندید

ي توان واله و شیفتهمی. خیره نگریستن راه دیگر ندیدن است: هشتم

چیزها و رخدادها شد و چندان سودایی چشم را بر آنها متمرکز ساخت، که 

توان به عواطف و هیجانها میدان داد، چندان که می. شان ناممکن گردددیدن

اي ریز و گذرناپذیر ست بگیرند و مردمک را به نقطهلگام شناسایی را در د

توان با خیره شدن، با شیفتگی، و با خودداري از نگاه کردن می. بدل سازند

.به چیزهاي دیگر، ندید

ترین راههاي بستن چشم و هراس از دیدن، یکی از شایع: نهم

ي داستانهایی شد که دیدن را براي چشم توان فریفتهمی. ندیدن است

. پندارنددانند، یا افتادن نگاه بر چیزهایی خاص را خطرناك مییانمند میز

از . کنندهاي فراوانی هستند که خطرِ نگاه کردن را گوشزد میاسطوره

اسفندیاري که با گشودن چشم آماج تیري گزین قرار گرفت، تا گورگونی 

مهیب که با چشم در چشم شدن با پهلوانان ایشان را به سنگ تبدیل 

کرد، اینها همه روایتهایی هستند که براي ترسیدن از دیدن و ترساندن از می

از این روست که وقتی چیزهاي مهم و رخدادهاي . انددیدن طراحی شده

گردند، گرداگردشان بیشتر چشمهایی بسته حضور دارند کلیدي پدیدار می
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ن از زور شاکه چه بسا بر اهمیت موضوع نیز آگاه باشند، اما پلکهاي فشرده

.  ماندترس ناگشوده می

این در واقع نوعی اضافی . لوچ بودن راه دیگرِ ندیدن است: دهم

کند و توجه به دیدن و افراطی دیدن است، که در دیدنِ عادي تداخل می

این از آن روست که منِ نگرنده، . سازدآنچه که هست را ناممکن می

ایست و پارههتک. مرکزي و انسجامی و وجودي یکپارچه ندارد

هاي مختلف، که از نهادهاي اجتماعی ایست از بخشها و افزودهتکهچهل

در این حالت چشمی . اندبرآمده و در سطحی روانشناختی بر هم تلنبار شده

. اي خاص به پدیداري خاص بنگردیگانه در میان نیست که از زاویه

نگرند جایی میچشمهایی در میان است هنجارزده و نابهشیار، که هریک از

اند و با هم زاویه دارند و واگرا و به پیش داشتها و قضاوتهایی خاص آغشته

نگرند، از این روست که حتا وقتی به یک چیز می. نمایندو ناهمخوان می

کنند و تصویرهایی مغشوش و درهم ریخته و ناسازگار را به ذهن متبادر می

لوچی و دوبینی و تا به تا . سازندیدیدنِ خود آن چیز یا رخداد را ناممکن م

.بودنِ اندامهاي دیدن، راه دهمِ ندیدن است

ي ما همه. در نهایت، سراب دیدن راه دیگرِ ندیدن است: یازدهم

توانیم آنچه را که مشتاقش هستیم به جاي آنچه که پیشارویمان هست می

دیدن برهوت توان عطش را بهانه ساخت و سرابی دید، تا از رنجِ می. ببینیم

توان توهم را و خیال را جایگزین امر ملموس و عینیِ پیش می. گریخت

.ي میل بر حس، ندیدچشم کرد، و به این ترتیب با غلبه
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نقاشمعرفی

هلندي، ) Vincent Willem van Gogh(سنت ویلم فان خوخ فین

مم..11980980زاده شد و در زاده شد و در 19531953است که در است که در نقاش نامدار و مشهوري 

درگذشت و بیشتر مردم دنیا نام او را با خوانشی فرانسوي در یاد دارند و 

گوگ از چندین زاویه شخصیتی در خور ون! نامنداش میگوگونسان ون

اش، و از اش، و انزواي نسبیتوجه است، از طرفی به خاطر خودآموز بودن

و به دست سوي دیگر به این خاطر که تازه در بیست و هفت سالگی قلم م

گرفت و تمام آثار پرشمارش را در ده سال پایانی عمرش خلق کرد و این 

. دقیقا دورانی بود که با پریشانی مالی و بحرانی روانی نیز روبرو بود

ي خواندنی و شیوایی از اش بیهوده است، چون زندگینامهدرازگویی درباره

رسی برگردانده شده و به پا) »شور زندگی«با نام (او به قلم ایروینگ استون 

اش به زیر و بم حیات این نقاش تاثیرگذار توانند با خواندنعالقمندان می

از آنجا که چشمها به دیدن برخی از آثار او بیشتر عادت کرده، .  آشنا شوند

هایی کمتر شناخته کتم و نمونهاز آوردن نقاشیهاي مشهورش خودداري می

:کنمشده را اینجا معرفی می

))18821882((دخترك در خیابان دخترك در خیابان 
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)1883(ساحل شوِنینْگن : و پایین) 1883(گاو نشسته : باال

))18861886((آسیاب بادي آسیاب بادي 
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))18871887( ( 33ژاپنی ژاپنی ))18871887((22ژاپنی ژاپنی  ))18881888ژوزف رولَ پستچی ژوزف رولَ پستچی 
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))18901890((انداز انداز چشمچشم: : و پایینو پایین) ) 18891889((33باغ بیمارستان سن پل باغ بیمارستان سن پل : : باالباال))18891889((از آرل از آرل انداندچشمچشم: : و پایینو پایین) ) 18881888((کشتزار آرل کشتزار آرل : : باالباال
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خالصه دردسرت ندم، پهلوونه اومد و اژدهـا رو کشـت،   ... 

بعدش هم نگهبانا رو لت و پار کرد و رفت تـوي اون بـرج   

و شقه دم همون دروازه با قزلقاقوس خان درگیر شد و زد خان رو د. کناري

! کرد، عین خیار

گفتی؟ اون خـانوم  آره، سؤالت چی بود؟ آهان، زیباي خفته رو می

چون سالها بود خـواب  . ي سمت چپ خوابیده بودتوي اون اتاق کوچیکه

گرفت، قزلقاقوس خان گفتـه بـودن   بود و تختخوابش هم جاي زیادي نمی

لی بشه براي انبار ي زیباي خفته خاتختشو ببریم بذاریم اونجا که اتاق قبلیه

خالصه، دردسرت ندم، پهلوونه رفت زیباي خفته رو پیدا ... کردن آلو قیسی

یه چند بـاري صـداش زد و   . دونست باید چه کار کنهکرد، اما درست نمی

بعد چند راه دیگه رو امتحان کرد، . شهتکون تکونش داد، اما دید بیدار نمی

د، حتا یواشکی نیشگونی هم هلش داد، قلقلکش داد، براش قصه تعریف کر

دیگـه داشـت عصـبانی    . اما زیباي خفته بیدار نشد کـه نشـد  . ازش گرفت

شو دیدن از دور که اون باالي برج یکی دو بار گن سایهها میرعیت. شدمی

آبجی، پاشو دیگه بابا، ما ایـن همـه کـارِ    «: پاشو کوبید زمین و نعره زد که

»!خسته نباشی بگوحماسی کردیم واست، دست کم پاشو یه

من اون موقـع رفتـه بـودم گوسـفندا رو     . اي نداشتاما هیچ فایده

اما اون پهلوونـه  . گفتم که باید ماچش کنهبچرونم و نبودم، وگرنه بهش می

اونقدر جوونمرد بود که اصال ذهنش به همچـین عمـل منـافی عفتـی هـم      
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ایۀ القزلقاقوس و الخـواص و  ي مستطاب فی الحکداستان زیباي خفته، برگرفته از رساله

!)الفواید المأج و البوس
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نفینمصقطب الاهورا پارسا شیخي تذکره

آن قائد طریقت تنبور، آن نگاهبان شارع تار و سه تار و سنتور، آن 

چیره دست فن نوازندگی، آن سرآمد موتورسواري و رانندگی، آن مهیبِ 

هیمنه خوانندگی، غالب بر قالب صوت و سوت و صدا، شارح سرودهاي 

آقا اهورا کهنسالِ جابلقا و جابلسا، شیخنا و موالنا، استاذ االکبرنا االعلی،

ساسان پارسا، از مشاهیر عظماي طهران بود و به هیبت همچون اسواران بنی

.ي زمان بودي اقران و گزیدهبود و نابغه

گویند که چون از مادر زاده شد هزار معجزه به منصه ظهور رسید 

ي تنبوري شبیه شد و و از آن میان این که گویند ماه در آسمان به کاسه

آوردند و کفتران و قمریان به جاي بق بقو صداي تنبور از حنجره بر می

به جاي تارهاي مرسوم، ترنج نتهاي باستانی بر م بریشهايو کرمعنکبوتان 

مغان و پیشگویان و حکیمان از گوشاگوش گیتی پس . بافتندها میپنجره

و دست وي نگریستند و مژده دادند گرد آوردند و ایشان خطهاي کف پا

به »با مهر«سزاوار به دنیا گام نهاده که کار موسیقی را »با الگویی«کسی که 

اما این معجزات در ذهن مردمان چندان اثر بکرد که .سامان خواهد نمود

و مشایخ نویسانتاریخ زایش موالنا پارسا را همگان از یاد بردند و تذکره

متأخر را در این معنی تشتت آراست، چرا که در غوغاي طبل و کوس و 

.اش مفقود گشتتنبوري که از زادن وي برخاست، سال و ماه زاده شدن

عنفوان کودکی کرامات بسیار داشت و پس گویند شیخنا پارسا در 

کشید و در اي به قدر سالی قد میهمچون سهراب بن رستم به هفته

کرد و هنوز ده حراز همینشیان انوباوگی بود که ریشی به اسلوب هخام

ور ذواالکتاف در بیشاپورِ فسالی از عمرش نگذشته بود که به تصویر شاه

از غایت و پس شیخنا به مکتب جنگاوران ورود کرد . شدفارس مانند همی
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، کار با هنرهاي رزمی آغازید و چنین مهري که به هنرهاي گوناگون داشت

ي کبود پوشید مده بود که کمربند سیاه کرد و خرقهبود که هنوز سالی برنیا

وار در اقلیم جبال و مردمان کردستان و و تنبور به دست گرفت و گوسان

هاي پیاپی این برخی گویند که زلزلهکرد و آذرابادگان بسیار گردش همی

ي وي بوده است و گویند از این رو بود صفحات از تاثیر صداي لرزاننده

ن و هریس از ارتعاش ساز و آواز او با خاك یکسان شد، با که چون ورزقا

عالمه مقدم وپویان تطهیريسردار،شیخِوتبریزيطباطبایی محمد میر

ها مشغول شد و هزار ابوالسوشیانت به ترمیم خرابیامیرحسین ماحوزي 

کشید که همگی به راه راست مردمان را از زیر آوار بیرون همیکرور 

.رمند گشتندو تنبوهدایت شدند و به مکتب زروانیان پیوستند

در کتب قدما در باب احوال و حاالت شیخنا پارسا سخن بسیار 

در سرزمین سیام عینک دودي خویش به فقرا و گویند نوبتیچنان که . است

اي و گویند اهالی جزیره؛بخشید از بهر دهشهندوچینی محرومان بِرموي و 

گشتند تا عینک وي باز پس در این سامان سالی گرد جهان به دنبال شیخ می

کرد و از این رو شیخنا را در آن اقلیم طارد العیانکه دهند و وي ظهور نمی

.خوانند

از «ي شریفهي رسالهدرشیخ علیرضا افشاري شمشکی طهرانی 

کرده است که نقل از قول رسوالن اهل حق »ابوالحسن صبا تا اهورا پارسا

طاقت بود و ناممکن بود سازي را ببیند شیخنا پارسا در ابتیاع ساز سخت بی

پس . نثار نکند و آن ساز خریداري ننمایدو دار و ندار خویش به فروشنده

از اینجا بود که طی سفرهاي طوالنی خویش به دور دنیا، انبوهی از 

سازهاي عجیب و آالت غریبه گرد آورده بود و هر از چندگاهی آنان به 

سکونت طهران ي قریهغرب چون نخست در پس . آوردصدا در همی

وي بهره جستند و علم طغیان آن سامان از غیبتنشینِمردم کوهداشت، 

کردند و را تاسیس همیبرافراشتند و کوس استقالل نواختند و استان البرز 
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در این شهر را از پیامدهاي مکتب زروانیه استقرار وي در طهران و ظهور 

.انداین جریان دانسته

طباطبایی تبریزي ورود محمد عالمه همچنین گویند نوبتی به خانقاه 

ي محقر از تنبور خالی است، غیرتش بجنبید کرد و چون دید آن خانههمی

از اینجا بود که وي نواختن تنبور و تنبوري به دست شیخِ طباطبایی داد و 

انقراض صوتی و آلودگی نابودي اتمسفر به خاطر را آغاز کرد و 

ا را پیامد این هاشتقاق قارهکنی نسل شباقولیزها و ریشهها و جلباقوت

خبر نیست، چرا هیچ از این معنی و معاصران ما را و ما را اندفاجعه دانسته

...ي ما دیگر ن شباقولیزي باقی مانده و نه جلباقوتیدر زمانهکه 
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ي دریافت سیمرغگوشزدي درباره

شي کوچکی براي دوستانم منتشربه عنوان هدیهایست کهنشریهسیمرغ 

چرا که .خواهند بفرستندکس که میبینم که دوستانم آن را براي هرکنم، و مانعی نمیمی

همچنین براي پرهیز از ایجاد مزاحمت براي . دوستانِ دوستان من، دوستان من هم هستند

اش را نداشته باشند، تنها سیمرغ را براي کسانی ي خواندنآنها که شاید وقت و عالقه

گر تمایل دارید پس لطفا ا. فرستم که به شکلی براي دریافتنش ابراز عالقه کرده باشندمی

نام خود را در گروه خودتان یا دوستتان در فهرست ارسال مجله قرار بگیرد، نشانی

simorgh_magazine@yahoogroups.com .و بازخوردهاهمچنین . ثبت کنید

.دیبفرستsherwinvakili@yahoo.comبهبراي بهبود سیمرغ خود را پیشنهادهاي

: ، به این نشانیخواهید یافتتارنماي رسمی من هاي پیشین سیمرغ را در شماره

http://soshians.ir/fa
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