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 اول دف�ت 
 ١مهدی جا�

 
ی ی آسو �ای که در قالب این دف�ت و�ژەمجموعه ف ان م�خوان�د چ�ی

های و�ژە ی آسو هر کدام مجله و ُجنگ و مجموعه مقاله است. دف�ت
ا�م که های خود را دارند. برای این دف�ت تالش کردەمشخصه
ف نظرسن�ب فراهم مجموعه ای از �ادداشت و جستار و مصاحبه و ن�ی

 
�
 به سوی ژانر مجله گرا�ش پ�دا کردە است. اما دق�قا

�
آور�م که طبعا

ز نظر تص��ری �ا توز�ــــع صفحات و تن�ع آنها در همان ن�ست چون ا
تر که معموً� در مجله از گنجد. مطالب سبکچارچوب مجله ن�

ور�ات است در اینجا در  نظر گرفته �شدە است. افزون بر این،  �ف
ف�ت توا�سته در آخر دهای کوتاە مثً� در معر�ف کتاب که ��ادداشت

ف �  همهب�ا�د تدارک �شدە است. برای همنی
�
ی صفحات بین�د که تق��با

  .های به �سبت طوالیف استدارای مقاله و �ادداشت
ای در جهت روشنگری آنچه هدف اص� بودە فراهم آوردن مجموعه

 «مفهوم 
گ

ا�م  بودە است. بنابراین، از کسایف دعوت کردە» ایران فرهن�
رند،  ااند و دهای مختلف ایران و فرهنگ � و کار داشتهکه با مؤلفه
اسخ  اند به دعوت ما پاند نتوا�ستهی کسایف که دعوت شدەگرچه همه

                                                
د ادب�ات است و در هلننگار، و پژوهشگر فرهنگ و مهدی جا� و�راستار و روزنامه.  ١

� 
گ

 کندزند�
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ف با دعوت از فرزانه خانم خجندی، ع��ز حک��،  گ��ند. همچننی
شهزادە سمرقندی، اسفند�ار آدینه از تاج�کستان و از�کستان و 

�م که کنندگان داشته باشا�م تنو� در مشارکتافغا�ستان س� کردە
 را �شان دهد. اما این مجموعه را وزەبه نحوی تن�ع ح

گ
ی ایران فرهن�

 
�
 �  �فا

گ
چه در دان�م و ناچار از آنگا� اول�ه برای مباحث ایران فرهن�

  .ا�م تنها بخ�ش منعکس شدە استنظر داشته
و بار انتشار د �� ی این مجموعه به دال�ل مختلف به درازا کش�د و ته�ه

ه نظرسن�ب ای بای برسد �ا پاسخ تازەتازە یآن به تع��ق افتاد تا مقاله
ی ارائه شود. از  در�افت شود و در هر صورت کار با ک�ف�ت و وزن ب�ش�ت

ی دوستان و �وران که بردباری �شان دادند تا روز انتشار برسد از همه
 .گزارمی آسو سپاسجانب خود و تح����ه

 شوم. هم خواهم وارد بحث معنا و مفهوم ایران فدر اینجا ن�
گ

رهن�
ف در ها و هم در نوشتهدر خالل مصاحبه هایی که خواه�د خواند و ن�ی

 ای که برای این مجموعه نوشتهمقاله
گ

 ام درک و تصوری از ایران فرهن�
ی رو�رو اسارائه شدە است که گاە روشن ت. تر است و گاە با ابهام ب�ش�ت

 امری که به خودی خود �شان �
گ

بحث   ن�ازمند دهد مفهوم ایران فرهن�
نچه ی آن پ�دا شود. اما آتری در�ارەب�ش�ت است تا توافق جم� وسیع

ی ز�ان فار� است که ا�نون در سه کشور  گانهی سهروشن است حوزە
دە است و در حوزە اث ایرایف البته از این سه کشور هم فراتر گس�ت  ی م�ی

اث آن در کشورها �  و مرزهای س�ا� رود و جهان ایرایف را که امروز م�ی
د. موض�ع تبع�د و مهاجرت اخت�اری مختلف زندە است در بر � گ�ی

 ابعاد تازەهم خاصه در جماعت ایرایف به مسئله
گ

ای ی ایران فرهن�
 .بخش�دە است

 ایرانمجموعه را �س از جستاری در شناسایی حوزە
گ

اث فرهن�  های م�ی
را به  استاد عمری زن�م. به گفتگو با استاد دار�وش آشوری پیوند �

جستجو در گوشه و کنار و �شت و �نوشت ز�ان فار� گذراندە 
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ف سه کشور و  است. اصل بحث با او ه��ت و ز�ان است که امروز بنی
  .سه نام فار� و دری و تاج�� تقس�م شدە است

گفتگو با دک�ت مهرزاد بروجردی در واقع نو� نقد س�ا� بر بحث ز�ان 
ه او چندان با این گزارە که ز�ان فار� حامل ه��ت و ه��ت است چرا ک

 .ما است موافق ن�ست و ما�ل است از نگاە ادیبانه به ه��ت دور ش��م
گفتگوی سوم با فرزانه خانم خجندی است که از شاعران شاخص 
تاج�کستان است. داستان اص� در این گفتگو پیوندهای مردم سه  

ام خواند گرچه سه ن� را �گانهکشور حول ز�ان است. ز�ایف که او آن 
 داشته باشد. 

ف د�دگا� در مقاله ی ع��ز حک�� هم آمدە است. او که خود از چننی
ن��سان خوب افغا�ستان است گوشهروزنامه جمان و ن�� ای نگاران، م�ت

ح �  دهد و چرایی اینکه فار�از س�است ز�ایف در افغا�ستان را �ش
 .دافغا�ستان به نام دری نام�دە ش

ت��ن موضوعات شناخت انعکاس میهن و وطن در سینما �� از مهم
ف است. عالقه ه  ی هر سمند بود�م در�ارەفرهنگ م� از چشم دور�نی

کشور این موض�ع را برر� کن�م اما حال�ا به برر� پرو�ز جاهد 
 . ا�م�سندە کردە» ایران«سینمای  یدر�ارە

که وطن خود را شهر به   ا�مدر قدم بعدی وضع مهاجران را سنج�دە
ف شهر با خود � است  ن��سپور که خود داستانبرند. ماه�خ غالمحسنی

در اینجا گزار�ش از نظرات مختلف اهل قلم به دست دادە است که در 
عنوان مطلب بخویب چک�دە شدە است: ایرایف که وطن مهاجر است 

 است
گ

 .همان ایران فرهن�
ایران شدە است. منصورە شجا�   این ایران با خادمان و نخبگان خود 

های ای در مبارزات زنان ایران است چهرەشدەکه کنشگر شناخته
 . کند پ�شگام زنان ایران را به کوتا� معر�ف �
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�م �ادداشیت  پ�ش از اینکه بحث خادمان را در بخش نظرسن�ب یپ بگ�ی
ن است. ای» میهن«ی خواه�د خواند از رضا فرخفال که تأم� در واژە

ی �س�ار پ��سامد در دوران ما در شاهنامه تنها چندبار ب�ش�ت به کار اژەو 
ش � های دهد و به معمارینرفته است. مفهوم میهن را فرخفال گس�ت

�� با گنبدی بهکشاند. میهن همچون خانهاص�ل ایرایف � ف  ای ف�ی
 .ی آسمان�شانه

از  د؟ هدفانساز بودەاما ز�ر آسمان فرهنگ ایران چه کسایف فرهنگ
بحث خادمان و متون اسا� فرهنگ ایران در بخش نظرسن�ب آن 

د ترها به دست ده�م تا ا�ر خواستناست که راهنمایی خاصه برای جوان
ست داشته ای در دبه کتایب مراجعه کنند �ا آثار ک� را بخوانند نامنامه

را  گباشند. در این نظرسن�ب آرای متن�ع پانزدە نفر از اهل قلم و فرهن
خوان�د که بعد از مطالعه نو� وحدت نظر هم در تن�ع آن خواه�د �

 .�افت
خوان�د که در اصل برای ی مهدی خل�ب را �در پا�ان این دف�ت مقاله

پاسخ به نظرسن�ب آسو نوشته شدە اما از پرسش و پاسخ سادە به 
ف اسا� �ا جستاری مفصل رس�دە است و �شان � دهد که مفهوم منت

ان از تو مع�ار چه تحو� را � کردە است و به چه اعتباری امروز �
 .متون اسا� فرهنگ ایران سخن گفت

ف که در آغاز دف�ت آمدە کوش�دەدر مقاله هم  امی صاحب این قلم ن�ی
ک ایران را  ات مش�ت تن�ع فرهنگ ایران و هم مع�ارهای �شخ�ص م�ی

اث تنها ��شان دهم بدون اینکه بخواهم ادعا کنم که ما ک  ل� این م�ی
اث حاصل   ف است. ز�را حق�قت آن است که این م�ی گروە و کشور معنی

ودە ی جهان ایرایف بکار هزاران گروە از نخبگان اقوام مختلف در پهنه
ی این پهنه تعلق دارد. من عمدا� از است و امروز هم همچنان به همه

اث م کنمام چون فکر �بحث ز�ان فار� و ه��ت هم تن زدە  م�ی
�
ا �فا

. و ایشود. و با همد� نزد�کدر ز�ان خالصه ن� ن تر است تا هم��ایف
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ی است که موالنا به آن اشارە دارد  ف  -همان چ�ی
گ

اش شخصییت که زند�
 است. از وخش و سمرقند و بلخ و 

گ
خود نموداری از ایران فرهن�

دە است  .ن�شابور تا قون�ه و دمشق گس�ت
� 

�
گزارم که ماند �ادی و سپا�. از مدیران آسو �س�ار سپاسنهایتا

ها ی این مجموعه را در اخت�ار من قرار دادند و بعد از سالفرصت ته�ه
نگاری را در من ب�دار کردند. خاصه از هامون دو�ارە حس مجله
ردە و کام که مرا در طول کار �اری و همرا�ن�شابوری ممنون

ف از دوستان بخش طرا� و و�را�ش فیف  مشکل گشایی کردە است و ن�ی
 آمادە و آراسته

گ
� ف م از مادرم که کناند. و �ادی �که این دف�ت را به پا��ی

سازی این دف�ت از جهان گذشت. مادرها در آخ��ن روزهای آمادە
ا. ر ها نه او را د�دە بودم نه وطنم ی وطن اند. و من سالهم�شه �شانه

ز�م. مادر خود ر�شه در بلخ داشت و در ایران ام و �اما با ا�شان ز�سته
�اد  داشت اما از زادە و ز�سته و بال�دە بود و ایران را به جان دوست �

ف غافل نبودد�گر آسمان .های وطن ن�ی





۱۳ 
 

 
 

 
 
 
 
 

» 
گ

 » ایران فرهن�
ک با د�گران  مرزهای شناوری دارد مش�ت

 مهدی جا�
  

 در اساس �ک مفهوم تار��ف است. �عیف بحث در بخش
گ

هایی ایران فرهن�
ف های  اث ایران است که ا�نون جزو دارایی کشورهای د�گر و �زمنی از م�ی
 ن�ازمند آشنایی با تار�ــــخ 

گ
د�گر هم هست. بنابراین بحث از ایران فرهن�

� است که ما با همسا�گان امروز خود دار�م. �ک � مو� ی عشانهمش�ت
ک و علم به حضور آن در �ک جغراف�ای  اث مش�ت شناخت فرهنگ و م�ی
د�گر، جایی است که ایران�ان در مواجهه با آن احساس آشنایی کنند و آن 

 و بهرا به
گ

ف کنند و در آن بازتایب از خاطرەساد� ی قو� �افت طبع تحسنی
 این آشنایی هر قدر آشنایی فرد 

�
ک ب�ابند. طبعا اث ایران و با تار�ــــخ ممش�ت �ی

ناسد. شاش ب�ش�ت باشد، ب�ش�ت است. �عیف خود را به�ت �تحوالت 
 بخ�ش از خود چنان

�
اث ایران ببیند طبعا ی از م�ی ف که ا�ر ک� در کاشغر چ�ی

ف است در هر جغراف�ای د�گری.   را باز�افته است. و چننی
اث ایران سهم ایران�ان و فره�ختگان پار� در تمدن جها ت. ایران یف اسم�ی

به دل�ل تار�ــــخ کهن خود با �س�اری از اقوام و ملل بدە �ستان داشته است 
ی های فرهنگ و تمدن د�گران تاث�ی پذیرفته و به ن��هها و تازەو از نوآوری

های فرهنگ و تمدن خود بر آنها تأث�ی نهادە است. ها و تازەخود با نوآوری
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اتوری پایران به �شتوانه اش �ش از اسالم خود و مشارکت فعالی سه ام�پ
 جهان

گ
اتوری �س از اسالم، فرهن� روا پرورش دادە است و از همه در ام�پ

سوی اقال�م عالم مسکون تأث�ی پذیرفته و نقش و �اد آن را متقابً� در 
ف ها و فرهنگ�س�اری از ز�ان اه�م توان پ�دا کرد. ا�ر از مفها �ها و �زمنی

ستفادە کن�م با�د بگ���م ایران هرگز از جهان جدا اخ�ی در بحث ه��ت ا
�ت هم غریب «نبودە و هم�شه  بودە است! بنابراین شعار » هم �ش

، نه غریب «انزواطلب �ا استثناءطلب  �ت به  برای ایران و ایرایف » نه �ش
 .ستمعنا اش با جهان یب شهادت تار�ــــخ و فرهنگ آم�خته

ت. غ���ان دنبال شدە و شناخته اسبخ�ش از این نفوذ و تأث�ی خاصه در م�ان 
ف دهه ق تا همنی  غ���ان به �ش

گ
ی م�الدی زندە بودە است و پا�ه ۶۰ی ش�فت�

ف خاورشنا� و ایران های مهشنا� شدە و ترجمطالعات �س�ار و شکل گرفنت
هایی را پروردە که عمر خود را در خدمت ادب ناب حاصل کردە و شخص�ت

 اند (بر و فرهنگ ایران گذاشته
گ

 ای �ک نمونه از صدها نمونه بنگ��د به زند�
ی این ی جل�له). حیت امروز هم سلسله۱۳۵۲و�ل�ام جونز در: طاهری، 

جم  د�ک دی��س توان ازها ادامه دارد و برای نمونه �شخص�ت م�ت
ف  و شاهنامه نامدار  فار� �اد کرد. �ا ج�مز با�ن کهو د�گر آثار  و�س و رامنی

نو�  جای خویب برای مردن عاشقانه به ایران عالقه دارد و کتا�ش
ف عشق است که به انقالب خاطرە . تأث�ی و نفوذ شود ختم � ۵۷نگاری همنی

ایران در فرهنگ رو� و فکر یونایف و دین یهودی هم �س�ار بحث شدە است. 
 :  )پارس�ان و کتاب مقدس (در مورد تورات بنگ��د به کتاب ادو�ن �امو�پ

�ذیریاما با همه ف ی تأث�ی ، روشن یر ها و حکمت اهای غریب از متون و آینی ایف
 ایران ن�ست. بنابراین تفاویت وجود دارد 

گ
است که غرب جزو اقال�م فرهن�

م�ان قبول و پذیرش و ترجمه و آشنایی و حیت نفوذ در فرهنگ عمو� 
ون از اقل�م خود، و حضور مستق�م و مؤثر فرهنگ ر ساز و مستمر دب�ی

 بناقل�م مرکزی فرهنگ و اقل�م
گ

این �ک مرکز ابر های همسا�ه. ایراِن فرهن�

http://tiny.cc/9dy69y
https://www.amazon.co.uk/gp/product/1907970444/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_taft_p1_i8
http://tiny.cc/voy69y
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 بحث ما در مرکز است تا در حاش�هدارد با حاش�ه
�
ها.  های متعدد. طبعا

 گرچه ارزش شناخت این دو� هم نبا�د دست کم گرفته شود. 
 

ک اث پار� و ه��ت مش�ت   م�ی
وع کن�م که خاصه بعد از استقالل  از �ک مسأله که همچنان تازە است �ش

تر مط�ح شدە است. از شوروی جدیهای آس�ای م�انه و قفقاز جمهوری
 در ج��ان است: رود� در واقع، دعوایی م�ان پارە

گ
های ایران فرهن�

سمرقندی و موالنای بل�ف و کمال خجندی و ابن سینا و ابور�حان و 
 هستند؟خوارز� و امثال ا�شان متعلق به کدام حوزە و کدام کشور 

؟ چه ک� � ان�ان ی ساماز سلسلهتواند زر�شت ایرایف است �ا بل�ف
حون های م��وط به ج�حون و س�تجل�ل کند؟ ایران �ا تاج�کستان؟ �ادمان

و بخش�دە است؟ چقدر از این مباحث م� است و  به کدام فرهنگ ن�ی
چقدر از آنها فرام�؟ آ�ا با�د مثل استاد شکوری بگ���م تاج�کستان همان 

ف ۱۹۹۶خراسان است (نک: شکوری،  باشد، وقیت این  )؟ و حیت ا�ر چننی
 خراسان م�ان دو مرز س�ا� مختلف تقس�م شدە چه کن�م؟

اث خود را به  � که م�ی » ار�ز�ان پ«واقع�ت این است که جهان مش�ت
ثبت کردە است مل� طلق ک� ن�ست (گرچه پار� هم حکم مطلق 

ک ما به عریب هم نوشته اند �ا به د�گر ندارد و بزرگان �س�اری در تار�ــــخ مش�ت
اث مرز س�ا� ن�انز� د. گرچه شناسها مثل تر� و هندی و اردو). این م�ی

ک اند حق دارند آن را بزرگ دارند همه ی مرزهای س�ا� که در آن مش�ت
اث فخر کنند؛ چه ت���ت فرزندان نام آوری مثل  و به سهم خود به این م�ی
های گونا�ون �ا   خوارز� و ب�دل دهلوی و مولوی بل�ف باشد �ا ه�ف

گشا و مکاتب فکری که مثل فکر و فرهنگ از مرزهای های گرەدا�ش
 اند. کنند و کردەس�ا� و خاندایف و زمایف عبور �

ف (که معادل س زمنی الح هایی برای اصطعالم پار� و جهان ایرایف �ا خون�ی
باشد) و �ا هر طور د�گر که آن را  The Persianate World انگل��



 
گ

 ایران فرهن�
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ف بنام�م، جهایف بود ا ی های به هم پیوسته. ابزارهاها و فرهنگز �زمنی
تجارت و س�است بود و جنگ و سفر و ز�ارت » جهان پار�«ارتبا� این 

شا�ردی. -و شاعری و تصوف و موس��ت و آموزش و معماری و استاد
های ای از حما�تجهایف که در آن تجارت ممکن بود و ا�من بود و شبکه

توا�ست در بخارا جود داشت. ابن سینا �ونقل و توز�ــــع و ما� و حمل
متولد شود و در همدان به وزارت برسد و در اصفهان کتابخانه داشته باشد 

س�د ع� همدایف � همدان  توا�ست در و تأل�ف کند و درس بگ��د. �ا م�ی
به دن�ا آ�د و در ختالن (در جنوب تاج�کستان امروز) از دن�ا برود و 

�ان و اهل دل باشد و �ا راوندی از موطن خود در  اش ز�ارتگه صوفآرامگاە
که کاشان را� آس�ای صغ�ی شود و در آنجا به فار� کتاب بن��سد. چنان

توا�ست اقطار این عالم را به پای سفر بپ�ما�د و از شهری نا�خ�و �
د و عازم شود.   به شهر د�گر برات بگ�ی

 ای فرهنگ و تجارت در هتوان گفت که ایران�ان واسطهاز این منظر، �
 بودەحوزە

گ
و ا�ر به دوران معا� هم نظر کن�م،  .اندی ایران فرهن�

ف  ای چونروزنامه توا�ست در هند چاپ شود و در ایران � حبل المتنی
صادق هدا�ت در آن د�ار انتشار �ابد اما در این  بوف کور خواندە شود �ا

دود ایران و آس�ای م�انه مح د�ار اثرگذار باشد. این دایرە البته به هند و 
� های فار� در مکه روزنامهست (چنانها ن�ست و بازتر و فراتر از این

ی به وطه داشتهتأث�ی ا در ع� م�ش ها که ). این۱۳۹۷اند؛ نک: زار�، �ف
 �ادکردی نمونه�

�
 وار است. گ��م �فا

 
 پوشانهای موازی و همجهان

مردمان  اند و از گرچه پارس�ان و سفرای فرهنگ ا�شان �س�ار سفر کردە
ف از پارس�ان آموختند اما راە و مرام همهآموخته ان ی این مردماند و آنها ن�ی

ها با ها بدە �ستانها و م�یها و یونایف که رو�ن�ست؛ چنان» پار�«
ت�م که از اعراب آموخ  پارس�ان داشته اند اما از ا�شان متمایزند. مثل خود ما 
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 اما راە و مرام ما با همه
گ

ها عریب ن�ست. بنابراین با�د گفت ی آم�خت�
های پار� و هندی و عریب و پهلوی و یونایف به موازات هم وجود جهان
 اند. �� زودتر و د�گری دیرتر به این م�دان که منطقهداشته

گ
ی زند�

ون رفته ماست وارد شدە �ا زودتر و دیرتر از م�دان اث مب�ی ا با اند. اما م�ی
اث  �س�ار آم�خته است ضمن اینم�ی

گ
که های این عوالم موازی فرهن�

ی خود را هم دارد. هر ن�ع فه� که �� را بردارد و د�گری را تمایزهای و�ژە
، را� به آبادی فرهنگ و  فروگذارد و �� را تجل�ل کند و د�گری را تحق�ی

 نخو 
گ

 اهد برد. معرفت ایران فرهن�
 در هر زمان جغراف�ای خاص خود را داشته است. 

گ
رن ا�ر در ق ایران فرهن�

چهارم هجری باش�م این جغراف�ا متفاوت است از منظری که در قرن 
 ها نتوان کرد. اما طی این دورانبین�م. حکم �کسان به همهچهاردهم �

�
بعا

 مراد �آن
گ

ی است که چه از ایران فرهن� ف  امروز برای ما اهم�تکن�م چ�ی
های مختلف، موقع�ت ایران و فرهنگ ایرایف دارد و آشکار است. در دورە

ف متفاوت بودە و معنای ایرایف بودن هم �کسان نبودە است. هم ، هر  چننی
 

گ
هایی که برای فرهنگ ایران �شمار�م در گذر از هر دورە به کدام از و�ژ�

های خاص خود را داشته است ف ف است مثً� وضع د�گری افت و خ�ی . چننی
ف جشن باال  اشهای ایرایف که در هر دور زمان تفاوت کردە و اهم�تها و آینی

ف امروز هم مث�ً  ف شدە تا به امروز رس�دە است (و همنی نوروز در  پاینی
ف متفاوت است). �ا وضع ز�ان در  افغا�ستان با ایران در اهم�ت و آینی

ار به حل رشد کا�ف نداشته و ناچتاج�کستان که دیرزمایف در دوران شوروی م
�اش�ب افتادە است. �ا موس��ت و رقص و آوازخوایف زنان که در چهل سال 

 اعتنایی و طرد و رد شدە است. و از این شمار �س�ار. دوران انقالب محل یب 
 را معموً� به سه کشور فار� ز�ان خالصه حوزە

گ
ی ایران فرهن�

تر تمام و تاج�کستان) اما از منظر وسیع(�عیف ایران و افغا�ستان  کنند�
ان هایی از ایر ای که زمایف ایران در آن حضور س�ا� داشته بخشحوزە

 را در خود حفظ کردە است؛ حیت ا�ر آن حضور س�ا� قرن
گ

ها فرهن�
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ف است پ�ش به پا�ان رس�دە باشد. نمونه ی هند از این شمار است. چننی
 ایران در قفقاز (مث

گ
اث فرهن� ل نخجوان و ارمنستان)، کشورهای م�ی

ی آس�ای م�انه (از جمله بخارای از�کستان و مرو ترکمنستان) �ا در حاش�ه
جنویب خلیج فارس (از بح��ن تا امارات). اما این هم هست که ایران حیت 

 داشته است. چنان
گ

 و که در م� بدون حضور س�ا� هم نفوذ فرهن�
 -ثمایف ی عمتاثر از م� دورە-ر� �ا� شمال آف��قا ز�ان و فرهنگ فا

شناخته بودە و نفوذ داشته است (گرچه نفوذ فار� پ�ش از دورە عثمایف 
 ). ۱۳۷۸هم در م� شناخته شدە است؛ بنگ��د به: سجادی، 

 
 را �شناس�م؟

گ
 چگونه ایران فرهن�

  
گ

 ن�ازمند شناخت فرهنگ ایرایف است. فرهن�
�
 طبعا

گ
شناخت ایران فرهن�

ت. هم مکایف بودە و هم که در هر زم ان هم وحدت داشته و هم ک��
. هم ایران دە نورد�شهر را در�شهری بودە و هم مرزهای ایرانفرامکایف

 است که �
گ

ف فضای فرهن� هم�د توان شعر حافظ را فاست. تنها در چننی
از �« گ��د: وقیت � مان  رقصند س�ه چشنازند و �به شعر حافظ ش�ی

ی و ترکان س ق دارد سعدی را » مرقندی. کشم�ی و ا�ر حافظ روی به �ش
ی آثارش مناظر غریب اقل�م توان گفت که روی به غرب دارد �ا پنجرە

 ما را ب�ش�ت �شان �
گ

دهد: از فرات و دمشق تا فرنگ و طرابلس و فرهن�
ام ماللیت پد�د آمدە بود � در از صحبت �اران دمشق«قسطنطن�ه. 

و  وانات ا�س گرفتم تا وقیت که اس�ی فرنگ شدمب�ابان قدس نهادم و با حی
 »ام به کار گل بداشتند. در خندق طرابلس با جهودان

 های ب�ستون و چهلستون اینوار شماری از پنجرەا�ر بخواه�م فهرست
ه ها را برشمار�م کها و ستونتوان�م این �شانفرهنگ را �اد کن�م، �

 طبقات مردم آاند های تار�ــــخ فکر و فرهنگ ایرانصورت
گ

ن �ا سبک زند�
دهند که دست کم هزار سال بعد از هجرت را را � دورایف دراز �شان �

 پوشاند: �
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های فار� تا هر جا کتاب برداری و تار�ــــخ کتابت فار�: �سخه
اث پار� �برداری ��سخه  از م�ی

گ
 توان �افت؛شدە است، رن�

: استعارە ته خود �ادگار �و کاشمر است گرف از �و که ها و نمادهای ایراین
ف فل� و مفاه�م م��وط زمان و ُزروان تا آ�ش جاودان آ�شکدە ها و گنبد س�ب

اث ایران پ�دا  های ست. به طور خاص استعارەهر جا رفته باشند اثری از م�ی
به نمونه حافظ و خ�ام و مولوی مرزهای خ�ال ایران  ادب و حکمت ایرایف 

 را ساخته
گ

 اند؛فرهن�
: سطورەا  هر جا �ادی از اساط�ی باشد شاهنامه مرجع  های ایراین

�
طبعا

د� که با قهرمانان شاهنامه نلرزد ایرایف ن�ست! اما این –اص� است 
اساط�ی در متون متعدد د�گری هم پرا�ندە شدە است (خاصه متون 

) گرچه شاهنامه � همه  ی آنهاست؛زر�شیت و مانوی و �ارسایف
 در اقل

گ
: سبک زند� �ی و  قنات است و بادگ اقل�م ایرایف اقل�م �م ایراین

تا/ قلعه مسل� و روس�شییف و حکمت قضاقدری و کشت د�� و کلیب ک�چ
. اقل�� محافظه مآب و مبادی به آداب جوانمردی و کار و سنیت �شییف

آزاری و سودمندی گ��ن که یب «هایی چون آلع�اری و پهلوایف با ا�دە
ف و دیناست فرهنگ و این  ؛»آینی

 : که �ا شاهکار خشت و آجر و ساروج است مثل طاق   معماری و ه�ن ایراین
فردوس از باغ و  یقاپو و بهشیت است آینهک�ی و ارگ بم و عا�

ا. این ه�ف به اند بنا ر های عتیق کا�ش و نگارگری؛ و �ا به سنگ برآوردەنقش
�ن و عییف   ب ی ایرانت��ن نمونهطور خاص چه �سا به�ت

گ
اشد. چرا که فرهن�

های چییف و عریب و یونایف و هندی و پار� و  ی است آم�خته از ه�ف ه�ف
که در تخت جمش�د و اصفهان و مغو� و آشوری و بودایی و د�گرها چنان

�ز و بخارا و سمرقند و قندهار و بدخشان � ��ت بین�م. و موسمشهد و ت�ب
ان آم�خته است؛ ف ف م�ی ف به همنی  این نوا� ن�ی

 : د خ�ی شنا� ایرایف در نخداشنا� و دیوشنا� و فرشته اله�ات ایراین �ب
 مزدا بر اه��من و درک دن�ا چونان پل 

گ
� الصه خ» جهان د�گر«و �ش و چ�ی
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ا�ت خواندە� اند  شود و از باب اخال�ت و معنوی آن را اله�ات نوری �ا ا�ش
 توان جمع د�د؛�» حکمت خ�وایف «که همه را در 

: آخرالزم تصور پا�ان جهان �ا تجدد جهان و رجعت زر�شت در  ان ایراین
 ی ایرایف است که شا�د کم�ت قو�اش بخش مه� از اند�شهصورت ��ان

 بر ی نهایی خ�ی ی ما از آن دور ماندە باشد. غلبهی منطقهاز اقوام شناخته
 �ش در کنه فرهنگ ایرایف �شسته است؛

 : مله در ی جهایف از جن زر�شت در اند�شهگذشته از تأث�ی دی اد�ان ایراین
یونان قد�م، دین مهر سوی د�گری از این اند�شه را به جهان شناساندە 

ترش از دین مایف است که است که سوی درخشان آن است؛ سوی تار�ک
به هر کجا سفر کرد بخ�ش از فرهنگ ایران را خواە ناخواە با خود برد و 

�ن مع أث�ی رف فرهنگ ایران نبود و ن�ست اما تمعر�ف کرد. گرچه مایف به�ت
ی داشته ن�قاط� را که در اند�شه ایرایف  توان انکار کرد. او فرهنگی ��ش

را به اقصا نقاط جهان برد و در فکر مس�� ») پار�«(و در این مورد نه 
 داشت چنان

گ
که در فکر عرفایف در دن�ای ایران و اسالم. تأث�ی بزر�

ف ردە �اد کرد. در کنار  شنا� مغان و ستارە ف با�د در همنی تق��م ایرایف را ن�ی
های معنوی و عرفایف هم �اد کرد که مثً� د�ار این دو دین، با�د از گرا�ش

اب «روم ع� موالنا را چندان در اخت�ار داشت که فرهنگ دورە را  �ش
 )۱۷: ۱۳۶۹اند (ر�ا�، توص�ف کردە» ایرایف در جام یونایف 

: شهر ایراآرمان رد و خلق ی فشهر مبتیف بر چهار س��هدرک ایرایف از آرمان ین
��  ی استاد شفبندی چهارگانهاست (با نظر به تقس�م و خدا و س�است

 های فکری قلندر�ه). مجموعهی ج��ان) در بارە۲۷: ۱۳۸۶کدکیف (
گ

 ی بزر�
ها حول این چهارسو شکل گرفته است که به ها و خردنامهاز متون و حکمت

 حک�مانه است. ازستا�ش فضا�ل �
گ

مینوی  پردازد و راهنمای زند�
گرفته تا پروردن آرمان شه��اری ایران در متویف مثل  جاودان خرد و خرد

 ها. نامهو د�گر س�است نامهقابوس شاهنامه و تار�ــــخ بیه�ت و
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ە ساز ادب فار� خاصه حضور دا�� و فرهنگ سازی: تقل�د و نظ�ی
های های �س�ار از متون فار� به ز�انشدە هم ترجمه های آن باعثقله

ە د و هم زنج�ی ەهمسا�ه صورت گ�ی د (بسازیای از نظ�ی رای ها شکل گ�ی
ەنمونه ترجمه ) که ۱۴۷-۱۴۵: ۱۳۹۴های تر�؛ نک: سمندری، ها و نظ�ی

ا فارغ از ارزش ادیب آنها در انتقال و تداوم فرهنگ جهان پار� نق�ش به �ف
. بر�ف شاعران و ن��سندگان ادب فار� بخت بلندتری داشته و اند داشته

اند فردو� و سعدی و اند. از ا�شاننق�ش مسلط در این امر پ�دا کردە
ایران�ان به نظا� و جا� که دە ها اثر به تقل�د آثار آنان خاصه در م�ان غ�ی

 وجود آمدە است. 
 

 است
گ

 ا�سان ایراین محور ایران فرهن�
 

گ
 مت� به ایران�ان و ایرانایران فرهن�

�
این فرهنگ  دوستایف است که با  طبعا

همد� داشته باشند. توان گفت که ا�سان ایرایف ک� است که با اساط�ی 
 دارد و چه �سا نام ا�شان 

گ
ایرایف همد� دارد؛ به پهلوانان شاهنامه دلبست�

زر�شت  ایرایف گذارد؛ خود را با م�ش و منش پ�ام�ب دارد و بر فرزندان خود �
بیند حیت ا�ر مسلمان باشد؛ چه �سا د�دگا� مانوی دارد و در پیوند �

ە � ت خواند و آن را گنج حکمشناسد؛ ادب فار� را �جهان را مغا� ت�ی
کند؛ دیوان حافظ در خانه دارد �ا موالی روم؛  بیند و بدان مباهات ��

ن را هایی از آ�سا پارە گلستان را در مدرسه و مکتب خواندە است و چه
اش رنگ ایرایف دارد؛ کند؛ آواز و موس��ت حفظ دارد؛ خ�ام را زمزمه �

نوازد و با آن خاطرە دارد؛ نوروز برا�ش جشن شنود �ا �ی ایرایف �نغمه
 م� است؛ در خانه

گ
کند؛ گنبد ایرایف را در شهر �ای با معماری ایرایف زند�

سازد؛ در برابر فرنگستان خود را دارای و مسجد و معبد و کاخ خود باز �
 شود؛ و ا�شخص�ت و ه��ت تار��ف �

گ
ر بیند و قصد ندارد � تا پا فرن�

ک است  شهروند ایران هم نباشد تار�ــــخ کشورش با تار�ــــخ قد�م ایران مش�ت
ی ایران دارد و ها دغدغهی اینهمهو همپوشایف دارد. و بر � و صدر 



 
گ
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اش جلوە کند و جاودان بماند چرا که ه��ت خواهد که ایران و فرهنگ�
  و فرد�ت و جمع�ت خود او از آن است. 

 البته ا�سان ایرایف �س�ار ب�ش�ت از این
گ

های هاست اما ا�ر بخواه�م و�ژ�
 او را �شناس�م آنچه �اد شد بخش مه� از آن اس» متمایز«

گ
های ت. و�ژ�

ک« ف �س�ار است. چنان» مش�ت که با اسالم و قرآن و مس�ح�ت و او ن�ی
ف  ف تورات و انج�ل و د�گر آینی ف ن�ی های تار��ف �ا حا�ف در این �زمنی

 کن�م هم از �ک بابتهای وثیق دارد. آنچه از تمایزهای او �اد ��سبت
ِک م�ان او و �س�اری از همسا�  گان است. در خاص� او و از �ک منظر مش�ت

ا� های ما در تار�ــــخ و مذهب و معماری و موس��ت و ز�ان و واقع، اش�ت
 معر�ف �

گ
ف فرهن� هناور کند. �زمییف که گرچه پآداب ما را از �ک �زمنی

ست که ز�ان و فرهنگ ایرایف از همه جا قدرت و است اما مرکزش جایی 
ی دارد (و این در �ک جا گرد ن�امدە است. هر  اث بخ�ش از مشدت ب�ش�ت �ی

ما در �زمییف و کشوری و در م�ان مرد� ع��زتر از با�ت بودە و هست؛ 
مثل درو�شان مول��ه که در ترک�ه ع��زترند �ا رقصندگان چرخندە که در 

 درخشند نه در ایران). تاج�کستان �
 

 و اند�شه و ز�ان پار�
گ

 رقبای ایران فرهن�
لههای مقاباست و هم با قدرتایران در گذر روزگاران هم قدرت ساخته 

اتوری جو رو�رو شدە است.  های ب��تان�ایی و رو� در قرون جد�د، ام�پ
اث پار� مقابله کردە ا فرهنگ و اند تو عثمایف هر کدام با بخ�ش از م�ی

ش دهند. نفوذ فرهنگ غریب چه از سوی  اند�شه و ز�ان خود را گس�ت
ف فرهنگ مارکس�سیت ها �ا انگلوف�لفرانکوفن ن�سیت لنی-ها و ن�ی

ارضه با و معهایی از فرهنگ پار� را طرد کردە و به تضع�ف آن بخش
آن پرداخته است. �نوشت دردنا� خط ن�ا�ان در قفقاز و آس�ای 

ر های د�گم�انه و تاج�کستان �ا در جمهوری ترک�ه و در جمهوری
که تضع�ف ست چنانها جویی شوروی �ک نمونه از این مقابله
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ی فار� در هند و پا�ستان و �ش��ق و ترو�ــــج انگل�� بخ�ش آ�اهانه
نما�د. امروز در جمهوری اسال� هم که ایران را در ت�ف د�گر را وا�

که در بخ�ش خود دارد مبارزە با تصوف و دراو�ش معمول است چنان
 همه

�
های علم�ه در افغا�ستان و حیت ی حوزەاز روحانیون و در تق��با

 شود. تاج�کستان مبارزە با نوروز مشاهدە �
 هم 

گ
نظ�ی قو� و نا�ش از تن�ع کمبخش د�گری از تنش در ایران فرهن�

انه، هر  بینهای کوتهگذاریز�ایف و مذهیب است. اما به دل�ل س�است
چه مسلمانان ش�عه و سیف و چه -گروە از اعضای این تن�ع اجتما� 

اث  -ها و د�گر صاحبان عقا�دها و ایزدیها و آشوریارمیف  بخ�ش از م�ی
اث پار� را از خود � ین کنند. از او بخ�ش را طرد �دانند ایران / م�ی

ف پارە های فرهنگ-منظر، با�د گفت که مطالعات م��وط به گفتگو بنی
ف وسیع در بوته ک  این �زمنی ی اجمال با�ت ماندە است و مبایف مش�ت

فات در ها و اختالتواند کمک کند تا تنشکم�ت بحث شدە؛ امری که �
ا�ات کمرنگ شود. سا�ه  ی درک اش�ت

مثً�   اند. ها کامً� نقش باز�دەسازی م� هم در این تنشه��تبر�ف مبایف 
سازی س�ا� م� با د�گری فرآیند �شک�ل ه��ت«این تصور که 

)Otheringباعث شدە »های جم� همراە است) از سایر ه��ت ،
انگاشته شود و �� از لوازم ه��ت م� به شمار » بدی�«سازی د�گری

د، سازی همراە باشبرای شماری از ملل با د�گریآ�د. اما ا�ر بحث ه��ت 
. ه��ت م� در�ارە ی ه��ت م� ایران�ان این بحث نه رواست و نه منط�ت

ساز. چرا که گرا و فرا��ی است تا استثناءطلب و د�گریدر ایران ه��یت جمع
اث ایران � . طرد د�گریدر این منطقه هر جا بروی رد پایی از م�ی و  بییف

ک ایرایف است. بنابراین، برای ملل رد پارەد�گران، ط اث مش�ت هایی از م�ی
ف  » یساز د�گری«توان ه��ت را از راە تار��ف از جمله ایران�ان دشوار � تبینی

ی خرد جاودان ایران را هم داشته باشد کرد. راە آسان و مرد� که �شتوانه
 و تمایزها م

گ
ام به تن�ع فرهن� ک و اح�ت اث مش�ت ان مرد� �اذعان به م�ی
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کایت دارند و چه �سا  است که در فرهنگ ایران و ز�ان پار� با ما مش�ت
� اند که در خود موطن اصهایی از فرهنگ قد�م و ق��م را حفظ کردەپارە

 رنگ شدە است. از �اد رفته �ا کم
دە حق اش ادا نخواهد شد این بحث وسعیت دارد که در این اشارات ف�ش

شناس�م، که �چنان» ناسیونال�سم«که و آن ایناما �ک نکته مسلم است 
ک تواند همهن� اث مش�ت  بر تن م�ی

گ
ی این معایف را ب�ان کند و لباس تن�

ایران و بحث ه��ت م� ایران�ان است. ه��ت م� ما از قد�م با تن�ع 
وم ی �ک ققهرمانان از اقوام مختلف ما گرە خوردە است و هرگز بر پا�ه

) و ۱۸۴۸/ ۴ : ۱۳۶۹ب�امد ز هر کشوری؛ نک: مول، نچرخ�دە (سپا� 
ک م�ان ایران و رق�ب بزرگش توران هم قائل بودە  حیت به پیوندهای مش�ت

 بین�م). که در آبان �شت اوستا �است (چنان
 

 مهر ایران
ر �ک ای دشناس�م و ن�ازمند بحث جدا�انهآنچه در ه��ت ایران�ان باز�

 و جستار مستقل است، ادب و اخالق 
گ

و جوانمردی و مدارا و آهست�
ی که محور آن به ز�ان امروز  ف ت و اس» ز�سیت هم«دوراند��ش است. چ�ی

به مردمان است. عشق و حکمت شاعرانه و اخال�ت » مهر«به ز�ان ادب ما 
اث بزرگ ایران است. چنان  یکه ُبن اند�شهمبتیف بر خرد جاودان م�ی

 را ارتقاء �حافظ و موالناست و اساس اثر بزرگ فردو�
گ

بخشد ؛ و زند�
 بین�م. ر�ای او �های دلکه در گلستان سعدی و غزلچنان
��م از سفری به ایران بازگشته بود. دە سال بود روی وطن  ۲۰۱۴سال 

ار شدە  ف ی و ر�ا�اری تحم�ل شدە به همگان ب�ی را ند�دە بود. از اسالم ق�ش
 در ت کردند. خ��گفت البته همه به من محببود. در عوض مرتب �

چه مردم عمً� و از روی دل و حق من مهر �شان دادند. به او گفتم آن
 �ابند، مذهب واق�برند و تعا� �دهند و از آن لذت �باور انجام �

ا�شان است و مذهب واق� ما مردم عشق است. شاهدش تار�ــــخ 
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ف که حافظ که حا فظ عرفان و ادب ما. ع�اری و جوانمردی ما. ببنی
ک و ه��یت ماست چقدر از مقام واالی  فرهنگ ما و خاطرات مش�ت

و مقصد ح�ات » .ام و از هر دو جهان آزادمبندە عشق«گ��د: عشق �
عاشق شو ارنه روزی کار جهان � آ�د/ ناخواندە «داند: را عشق �

 .  »نقش مقصود از کارگاە هسیت
  
 منابع:  

دە ، برگرداننمعن��ت، ز�ان و اح�ای م� تاج�کان ؛خراسان است اینجا شکوری، محمدجان،
�ل�ک به فار� بحرالدین علوی، دوشنبه: دف�ت ��ش فرهنگ ن�ا�ان،   . ۱۳۷۵/ ۱۹۹۶از خط س�ی

، ف  . ۱۳۶۹، تهران: پاژنگ، ز�ان و ادب فار� در قلمرو عثمایف  ر�ا�، محمدامنی
ف زرگر نژاد،  فت اير  نقش تعل�م و ت���ت در تر�ت «زار�، ستار، غالمحسنی ی ان دورەو پ��ش

 ۳۸، شمارە ۱۰، سال مطالعات تار�ــــخ اسالم ،»های فار� ز�ان م�قاجار از منظر روزنامه
ف   ). ۱۳۹۷(پای�ی

ف نگا� به بر�ف واژە«سجادی، صادق،  های فار� رایج در م� و شام به روزگار سالطنی
 ). ۱۳۷۸(زمستان  ۱۴، شمارە نامه فرهنگستان ،»مملوک

تاث�ی ز�ان و ادب�ات فار� در ادب�ات دیوایف «آباد، مهناز و د�گران، سمندری یوسف 
�ز)، سال  ز�ان و ادب فار� ،»عثمایف  (بهار و تا�ستان  ۲۳۱، شمارە ۶۸(دا�شکدە ادب�ات ت�ب
۱۳۹۴ .( 

، محمدرضا، ران: سخن، ، تههای �ک ا�دئولوژیقلندر�ه در تار�ــــخ، دگرد�� شف�� کدکیف
۱۳۸۶ . 

، ات ایرایف ی مطالعس�ی فرهنگ ایران در ب��تان�ا، �ا تار�ــــخ دو�ست ساله م،طاهری، ابوالقاس
 . ۱۳۵۲تهران: انجمن آثار م�، 

. اب�ات ۱۳۶۹، تهران: انتشارات و آموزش انقالب اسال�، شاهنامه مول، ژول (مصحح)،
 مکمل آن از این قرار است: 

 سوی ت�سفون رفت گنج و بنه / سپا� نماند از �الن �ک تنه
 مه و�ژە گردان آزادگان / ب�امد سوی آذرآبادگانه

 سپا� ب�امد ز هر کشوری / ز گ�الن و از د�لمان لشکری
 ز کوە بل�چ و ز دشت �وچ / گرازان برفتند گردان ک�چ

 همه پا� با هد�ه و با نثار / به پ�ش �اپردٔە شه��ار
 بدان شهر شد شه��ار بزرگ / که ازم�ش کوته کند چنگ گرگ

  





 

۲۷ 
 

 
 
 
 
 

 گانههای م� سهز�ان فار� و ه��ت
( ، تاج��، افغا�ستاین  (ایراین

 ١گفتگو با دار�وش آشوری
  
در دوران پ�ش از انقالب نخبگان ایران با تاج�کستان چقدر آشنایی -

ان ما ن��سکه بر�ن از فضال و ادبا و داستاندان�م  داشتند؟ چون �
اند. مثً� سع�د نف�� و صادق هدا�ت سفرهایی به آن د�ار داشته

ی معروف ، سا� که کنگرە۱۳۲۴هر دو در گرو� بودند که در سال 
ن��سندگان هم در تهران برگزار شدە بود، از ایران به تاشکند رفتند. 

روی برای جشن ب�ست و ی فرهنگ شو آن موقع به دعوت خانه
ن سال تأس�س دا�شگاە تاشکند به از�کستان رفتند. خود  پنجمنی

کند که با صدرالدین عیین مالقات  سع�د نف�� هم از این �اد �
�کان بین�م کارهایی از تاجکردە است و بعدها هم در بن�اد فرهنگ �

شود، از فضالی افغا�ستان هم از جمله صدرالدین عیین منت�ش �
خ�� ناآشنا ه

�
مینطور. اما ا�ر افغا�ستان آشنا بود تاج�کستان ظاهرا

بود تا قبل از فرو�ا�ش برای عموم ایران�ان. شما آ�ا خودتان با 
 و ادیب آن دوران چه اندازە 

گ
تاج�کستان آشنا بود�د؟ در فضای فرهن�

 وآمدی داشتند؟شد و تاج�کان رفتاز تاج�کستان �اد �

                                                
ی س�ا� و اجتما� است و در شنا�، و فلسفهگر� ز�اندار�وش آشوری، پژوهش.  ١

� 
گ

 .کندپار�س زند�
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�کستان ی تاجکند بحث خا� در�ارەمن �اری � یتا جایی که حافظه-
� چندایف در بارە ف م دا�ستی آن جا ن�در م�ان نبود. و من، در واقع، چ�ی

. این که این منطقه ز�ان ار�ای فاال اطالعات ک� تار��ف و جغراف�ایی
اند و بخ�ش از و رود� و شاعران د�گری از آن جا برخاسته است

استگاە ز�ان و ادب�ات فار�. برای من، که از خراسان بزرگ است و خ
ف اندازە آشنا  تار�ــــخ و جغراف�ای تار��ف ایران بزرگ ناآ�اە نبودم، تا همنی
اتوری شوروی شدە بود  بود. بعد هم که به عنواِن بخ�ش از ام�پ

، که �»تاج�کستان سوو�یت « گلَدسَته، در   مثل«گفت ، به قول الهویت
» گلدسته«من و د�گر روشنفکران ایرایف از این ، »این باغ ُسوو�یت ُرسته

ی ن� ف  دا�ست�م. و باغ سوو�یت چ�ی
 
الهویت و شعرها�ش را همان موقع در دست داشت�د �ا این آشنایی -

 م��وط به بعد از انقالب است؟
هایی از او خواندە بودم. و� در نظر ما آشنا�ان با شعر  �ادم �- ف آ�د چ�ی

 ای نبود. برجسته کالس�ک فار� ه�چگاە شاعر 
 
 �عین عمدی وجود داشت که بحی� از الهویت �شود �ا .. -
ی گفتمان ها�ش در همان ما�هشاعر س�ا� و حزیب بود و حرف-

. البته در  ف تبل�غایت بلش��سم رو� و مدا� برای رفیق استالنی
 شد. مطبوعات حزب تودە از او �اد �

 
ز�ان مطنطن و فضالیی قدما و از نظر ز�این هم تفاوت ز�ادی با آن -

 نخبگان ایراین داشت. 
 مانند بهار داشت�م �ا در تغزل شه��ار را،  -

گ
در آن زمان شاعران بزر�

ها آوردها�ش. با توجه به این ما�هگذشته از ن�ما و م�ج شعر نو و دست
ف من، و گمان � مان، ادب�ات الهویت برایدر ز�ان کنم �س�اری د�گر چ�ی
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ی ندا ی وطهی م�ش شت. دست باال شب�ه ادب�ات س�ا� دورەچشمگ�ی
 ی آن روزگار. خواهانهبود در خدمِت ا�دئولوژی� آزادی

 
 ب�ست سا�-ی چهل، �عین پانزدەو� در همان دوران مثً� در دهه-

هایی بعد از آن سفرها، بن�اد فرهنگ به ر�است دک�ت خانلری تالش
کشور افغا�ستان و   برای معر�ن بزرگان فرهنگ و ادب هر دو 

های صدرالدین عیین که منت�ش تاج�کستان داشت. مثً� �ادداشت
. وا�نش شما �ا دوستاین که � جاین د�د�د شد به س� سع�دی س�ی

ها را مطالعه کردە بودند، چه بود؟ راجع به ز�ا�ش و و این �ادداشت
 کردند؟محتوا�ش چه فکر �

اری ه عنواِن �ک د�ال�ت نوشتبرای من ز�ان و سبک گفتار� تاج�� ب-
فار� بامزە و جالب بود. و� به عنوان فکر و فرهنگ، هم در ق�اس با 

ف ادب�ات کالس�ک فار� و هم آنچه از ادب�ات ارو�ایی ترجمه � شد، چ�ی
ای در آن نبود. از د�دگاە فرهنگ و ادب�ات مدرن هم از آنچه در آن تازە

و  تر بود. البته، در ز�ر� تیغ ترور ندەماشد وا�سزمان در ایران تول�د �
، این �نوشت همگایف ز�ان ر فضای ها دها و فرهنگسا�سور استالییف

ی اتحاد جماه�ی شوروی بود، حتا ز�اِن رو� با �سته و خفقان گرفته
اث شکوهمند ادب�ات  اش در قرِن نوزدهم. م�ی

 
گری رشد  د� ها توجه کردە بود�د که ز�ان در آنجا جور و� به تفاوت-

 کردە است؟
بعد -ی جغراف�ایی و شکاف تار��ف فاصلهاین تفاوت طب�� است. با  -

اتوری روس�ه شد و بعد جزیئ از  از این که آس�ای م�انه بخ�ش از ام�پ
اتوری روس�ه ان ز�ان فار� در آن جا تحت تأث�ی ز� -ی بولش���ام�پ

ا رد. همچنان که مهای رو� را فراوان جذب کرو� قرار گرفت و واژە
ی قرن نوزدهم، ز�ر� نفوِذ ز�ان فرا�سه بود�م و آنچه از در ایران، از ن�مه



 
گ

 ایران فرهن�
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ها و آمد از راِە این ز�ان بود، از جمله ا�دەی مدرن �علم و اند�شه
وط�ت. همچنان که افغا�ستان از راِە مفهوم های س�ا� انقالب م�ش

م، ز�ر� ی، در قرِن نوزدههند ب�ش�ت تحت تأث�ی ز�ان انگل�� بود. بار 
اتوری �س�ار پهناور� ز�اِن  فشار� قدرِت کولون�ال�سم روس و ب��تان�ا ام�پ

ف به پارەفار� و حوزە � آن ن�ی
ه بخش هایی تج��ه شد. سی نفوِذ تار��ف

اص� آن در ایران کنویف و افغا�ستان و تاج�کستان نا���ر در سه مس�ی 
 افتادند جدا�انه

گ
 فار� ی� نفوذِ . همچنان که حوزەی س�ا� و فرهن�

 ی هند را ز�ان انگل�� فتح کرد. قارەدر شبه
 
ن خودمان و تاج�کان و مردم - ن پیوند که ما بنی به هر حال، اولنی

ک است. چقدر �افغا�ستان � ه توان گفت کبین�م ز�ان مش�ت
ه با�د کن�م، ز�این است کفار� که ما آن را با ه��ت ایراین م��وط �

ک فرام� ف اث مش�ت راتر از ه��ت م� ایراین به آن نگاە شود و �ک م�ی
باشد؟ �عین ا�ر فار� را بخ�ش از ه��ت م� خودمان بدان�م به 
، آن وقت این را چطور در افغا�ستان �ا تاج�کستان با�د  عنوان ایراین
ارز�ایب کرد چون آنها هم از قرار ز�ان را بخ�ش از ه��ت خودشان 

ار� را با�د چطور د�د، بخ�ش از ه��ت م� است �ا دانند؟ ف�
ک؟ اث مش�ت ک و م�ی  بخ�ش از ه��ت مش�ت

 نگاە کن�د �ا س�ا�. بدی�-
گ

 دارد به این که به ز�ان از د�د فرهن�
گ

 �ست�
و  مصالح«ی د�دگاِە س�ا� خود و آنچه ها بر پا�هاست که دولت

ف  بینند س�ا� �ی ز�ان را دانند، کل مسئلهخود �» منافع� م� . همچننی
ی� فار�کسایف که ذهن ا�دئولوژ�ِک س�ا� دارند. از آن جا که منطقه

های س�ا� به سه کشور تقس�م شدە است، هر کدام ز�ان با مرز�ندی
کوشند ه��ت م� �» دولِت مستقل«ها به عنواِن از این قسمت

که این   کنند   خودشان را داشته باشند �ا �سازند، نا���ر با�د فراموش
� دارند. شما � � مش�ت

گ
� ز�ایف و فرهن�

اث تار��ف دان�د که سه کشور م�ی
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ە نام�د» دری«شان را ها از حدوِد شصت سال پ�ش ز�ان فار�افغان
ها در مورِد تاج�کستان البته روس». تاج��«شان را اند و تاج�کان ز�ان

شناسان �شود. ز�انگذاری با فار� ایرایف خواستند که این فاصله�
وی از س�است دولت شوروی گفتند که ز�ان تاج�� ز�ان  روس، با پ�ی

. و دولِت افغا�ستان هم مد� ی ز�اند�گری است از خانوادە های ایرایف
. و کوش�دند که » دری«شد که  ز�ان د�گری است جز فار� ایرایف

ا به گاە دارند. تتوانند آن را از نفوِذ فار�� مدرِن ایرایف دور نهرچه �
 ولتورکدر برابر� » فرهنگ«ی جایی که، برای مثال، تن به پذیرش� واژە

فرهنگ  یهای فرا�سه و انگل�� ندادند، چرا که واژەدر ز�ان کالچر�ا 
ته خانه به کار رفدر ایران دو�ارە زندە شدە و از جمله در نام �ک وزارت

را برای نام کولتور ی واژە دانم، همانها، تا آن جا که �بود. افغان
ە برند. مسئله در این فضا �ک� خانه به کار بردند و همچنان �وزارت

های جد�ِد افغا�ستان و تاج�کستان در ملت-س�ا� است. دولت
ذاری  گخواهند با ایران فاصلهطلِب ه��ِت م� جدا�انه برای خود �

ایران  � برای دولتی ه��ِت مکنند. ز�را ز�ان فار� به صورت قباله
 اند. ەشان را هم دگر کردگذاری با آن نام اص� ز�اندرآمدە و برای فاصله

 
� است - به هر حال، فارغ از اسم ز�ان، فار� همچنان ز�ان مش�ت

. دن�ای کشورهای  در این منطقه. فرض کن�د برو�م �اغ ز�ان عریب
، هرچند عریب م� و لبنان و عراق و حجاز دار� م و شا�د آنها عریب

ن خودشان قائل هستند و بر�ن معتقدند  هم به نو� این تمایزها را بنی
تر. مثً�، در تر است و عریب د�گران آم�ختهعریب حجاز فصیح

مرا�ش و الجزایر با ز�ان فرا�سوی فراوان آم�خته است، �س کم�ت 
ک است اینجا  ن ب�ست کشور مش�ت عریب است. ا�ر آنجا مثً� ز�ان بنی

ن  ک است �ا پنج، شش کشور سابقه بنی ز�ان  ای از سه کشور مش�ت
فار� دارند مانند پا�ستان و هند و ترک�ه و از�کستان. به هر حال، 
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گذاری رس� به چند ز�ان، چقدر این تقس�م شدن �ک ز�ان با نام
ن �ا مخدوش کی ز�ان با ه��ت م� را �ی مسئلهرابطه ند تواند تعینی

 ه ن�ازمند تع��ف د�گری باش�م؟�ا شکل د�گری بدهد ک
اتوری- ف� ام�پ

ف ی دولت و ز�ان نهای پ�شامدرن رابطهبا پا�ان �افنت �ی
شود به قرن های مدرن، که م��وط �شود. از آغاز دولتدگرگون �
ها شکل ست)، دولتو�ا (و فرا�سه پ�شاهنگ این ماجرانوزدهم ار 

� دِن مفهوِم فرمانفرماکنند. در انقالب فرا�سه، با آمای پ�دا �تازە یی
شود و با حکومت مدرن کاشته �» ملت-دولت«، تخم »ملت«

شود. آلمان ب�سمار� هم، به دنباِل فرا�سه، از ناپلئویف تثب�ت �
اقتصاد «پ�شاهنگان این ماجرا است. انقالب صنعیت هم با پد�د آوردِن 

ی مرزهای م� پ�دا �نقش بن�ادی در شکل» م� ، سکند. سپگ�ی
ها از راە استعمار ارو�ایی به کشورهای آس�ایی پا ی این مفهومهمه

شوند با رفته آشنا �ی قرن نوزدهم رفتهگشایند. ایران�ان هم از ن�مه�
» فکرهامنورال«ارو�ا و هرچه ب�ش�ت از راِە ز�اِن فرا�سه. در این برخورد 

ه ژە از فرا�سه، بو�های مدرن را از ارو�ا، بهشوند که ا�دەهم پ�دا �
های مدرن آورند. در این مرحله و ز�ر� فشار� ا�دەجهاِن بو� خود �

ف است که ز�ان های د�گر که در دروِن ی ز�انماننِد همه-  فار� ن�ی
اِن در مقاِم ز� -بدل شدند» م�«های ملت به ز�ان-ساختار� مدرِن دولت

ا � اص� نوشتاری و ادیب در جهاِن پ�شامدرِن ام�پ  و ادیب
گ

 توری� فرهن�
، در درون مرز�ندی ه  نقش� ز�اِن م� را ب» دولِت ایران«ی های تازەایرایف

د که نق�ش است س�ا�� در خدمِت دولت و نهادها و گردن � گ�ی
 . ف  ساختار� ن��د�ِد آن ن�ی

 
ه آورد کی ملت مرزهای م� را پد�د �گ���د مفهوم تازەشما �-

ار�ش� م� است. آنگاە ن�از به ز�ان م� هم نگهباین آن با دولت و 
س�م که پ�ش از تأس�س مفهوم مدرن ملت  پ�ش آمد. ممکن است ب�پ
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ها خودشان را چگونه از هم متمایز تعلق افراد به چه بود؟ حکومت
 کردند؟ �

با آمدن دن�ای مدرن، صنعت چاپ، علم مدرن، دا�شگاە مدرن، -
، و نهادهای اج � تازە، انقالب عل� و صنعیت

تما� و س�ا� و دولیت
ا�ش کنند. چنان که گفتم، با پ�دای پ�دا �های تازەها در کل نقشز�ان

 شود، بهپ�دا �» ز�ان م�«های مدرن است که مفهوم ملت-دولت
ورِت آموزش� �ا�ی م� و ن�از به ز�اِن واحد م�  خصوص از راە �ف

� های س�ا� َت�برای آن در نظام ر  فدرال). ا�دئولوژی حا�م بمرکز (غ�ی
باوری �ا ناسیونال�سم مدرن است در �ا� جهان. در یپ این روند ملت

های این ج��ان و به عنوان �� از عوامل بن�ادی آن است که در نظام
های موجود در قلمرو دولت �ک ز�ان مرکز در م�اِن ز�انس�ا�� َت�

شور ها در کشود. د�گر ز�انبا�ست ز�اِن م� �ا ز�اِن رس� دولت �
ند. نا���ر در ذ�ِل آن قرار �  گ�ی

 
کند حتا ا�ر �عین جدا کردن مرزهای م� مردم هر مرزی را ناچار �-

� با �ک حوزە ی تمدین داشتند، آن را مجزا کنند و دو�ارە ز�ان مش�ت
 تع��ف کنند، حتا در جایی که ز�ان �� بودە مثل ز�ان فار�. 

د که ز�ان تاج�� و ز�ان دری افغا�ستان از نظر ساختار داننهمه �-
ز�اِن گفتار و نوشتار چندان تفاویت با ز�ان فار� ایرایف ندارند. البته 
ف ز�ان نوشتار و گفتار را نبا�د فراموش کرد. در دوران مدرن  تفاوت بنی

ی پ�دا �ز�ان نوشتاری اهم�ت �س�ار ب�ش�ت و کار�رد همه کند. از گ�ی
انتظا� و  هایهای دولیت و بوروکرا� و ار�ش و دستگاەدستگاەسویی 

شان به ز�ان رس� نوشته شود. از پل�س پ�دا � ف شود که با�د همه چ�ی
ستانسوی د�گر، د�ستان وند و شها بر پا �ها و دا�شگاەها و دب�ی

در�س آیند. حتا تشان به م�ان �های و�ژەهای عل� مدرن با ز�انرشته
ای ات بو� هم، ز�ر نفوذ ره�افت مدرن به ز�ان و ادب�ات، ز�ان تازەادب�



 
گ
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��ف کند. در این س�ی تار ای و مدر� پ�دا �خانهجز ز�اِن سنیت مکتب
سه کشور ایران و افغا�ستان و تاج�کستان ز�ر� نفوِذ سه فرهنگ و ز�اِن 

ی� واژ�ان و مفهوممدرن و وام از  ها در ز�اِن نوشتاریها از آنگ�ی
�ر� نفوِذ افتند. فار� ایرایف ب�ش�ت ز های گونا�ون از �کد�گر جدا �جنبه

ز�ان و فرهنِگ فرا�سه و فار� افغا�ستایف ز�ر نفوِذ ز�ان و فرهنِگ 
و�ژە از انگل�� و فار� تاج�کستایف ز�ر نفوِذ ز�ان و فرهنِگ رو�، به

 دوراِن �سلط ا�دئولوژی ُبلش��سم و دولِت بلش���. 
این تفاوِت آ�شخورهای� فرهنِگ مدرن برای این سه بخش� اص� ز�اِن 

ی آنو�ژە از نظر� واژ�ان، فاصلهفار�، به کردە است.   ها را افزونگ�ی
ومندتر کردِن فشار دولت های افغا�ستان و تاج�کستان برای تثب�ت و ن�ی

ی از نفوِذ  خش باین فاصله از راِە ز�اِن آموزشگا� و اداری و پ�شگ�ی
، بر شتاب  شدەمدرن ، از سویی ف تر ز�ان فار�، �عیف فار� ایرایف ن�ی

ف این روند افزودە و، از سوی د�گر، رسانه های مدرن، از گرفنت
ار  های اجتما� جد�د، با مدل قر مطبوعات تا رادیو و تل����ون و شبکه

، به ف� فار� ایرایف
ر به و�ژە در افغا�ستان، این سه شاخه را بار� د�گگرفنت

 هم نزد�ک کردە است. 
 
- 

گ
، که و�ژ� البته قبل از دوران مدرن و قبل از سوادآموزی همگاین
ش چنداین نداشته و این   گس�ت

�
ع� جد�د است، ز�ان نوشتاری واقعا

 به فار� منح� ن�ست. 
ی سواد و آموزش و این که دولت وظ�فه دارد که لوازم آن بله، توسعه-

سطح ابتدایی و باالتر از آن را برای نوجوان ی کودکان در را برای همه
 

گ
های مدریف است که انقالب عل� و های جامعهفراهم کند، از و�ژ�

وری برای انقالب صنعیت را از � گذراندە اند و به عنوان مد� �ف
، به د�گر قارە ها و مدرنگری و توسعه از آن جا، از ارو�ای غریب

ف   ها راە �افته است. �زمنی
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تحول سبک نوشتار هم در دوران جد�د بحث مه� است. مثً� - 

ل های صدرالدین عیین � بین�م که ن�� او مثا�ر برگرد�م به �ادداشت
وطههای دورەن��سندە ی خودمان چون �س�م شمال و ی م�ش

شود. ن�از به سادە شدن ز�ان وجود دهخدا، از ن�� نخبگاین جدا �
 یشود و از دایرەشتار دارد عمو� �ی نو دارد برای این که حوزە

ردم عادی ن��سند، مرود. ا�ر نخبگان با سنت ادیب �نخبگان فراتر �
 سادەی گفتاری خود نزد�کبه شیوە

�
بته هر تر است و الاند که طبعا

 ی خاص خود را هم دارد. منطقه لهجه
های� ِگ  مدرن در پرتو انقالب صنعیت به فرهناز روزگار� نفوِذ فرهنگ-

اخت�ار  رفته در -ی اجتما� رفتهی قرن نوزدهم، صحنهآس�ایی از ن�مه
د که مخاطبصنعت چاپ و مطبوعات قرار � اش همگان است و گ�ی

نه تنها شاە و در�ار و وزرا و علما و ادبا. ز�اِن نوشتار با�د به ز�اِن گفتار، 
و اجتما� های س�ا� ا�دە حتا گ��ش� عام�انه، نزد�ک شود و پ�ام

کارها   ت��ن اینمدرن را از راە مطبوعات به عامه برساند. �� از درخشان
-و-دچرن«اش با عنوان هایدر ایران کار ع� ا��ب دهخدا است با مقاله

 . صور� ا�اف�لی در روزنامه» پرند
 
 کردە-

گ
د و ا�شما به هر حال بخش اعظم قرن شم� حا�ن را زند�

ن دوران و بعد  وطه ز�اِن فار� نقش مرکزی در ه��ت در همنی از م�ش
س�م � شه گ��ند هم�ایران�ان پ�دا کرد. ا�ر از ادبای آن دورە ب�پ

� کنند. وهمینطور بودە است، از سعدی و حافظ و فردو� �اد �
ن ز�ان در ه��ت م� به �د درسیت تا چه اندازە جداین مرک��ت �افنت

 است و چه اندازە قد�م؟ 
�م، در دن�ای سنیت ز�ان به عنواِن شاخص� ه��ِت م� در چنانکه گفت-

م�ان نبود. ز�را، ا�رچه ز�اِن فار� و فرهنِگ پ��اری که بر بن�اِد آن 
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دە س�ا تا بال�ان ی� آای را در قارەآف��دە شد، قلمرو جغراف�ایی �س�ار گس�ت
ق- گرفتدر بر�  فار� که در �ش

گ
شنا� از آن به ناِم دن�ای فرهن�

ی به  -برند) نام �Persianate worldمآب (ز�ان �ا ایرایف  ف اما هنوز چ�ی
ی قرارداِد ی نظ�ّ�هبه معنای� س�ا�� مدرن، بر پا�ه» ملت«نام 

 ، � بن�انمجموعهاجتما�، پد�د ن�امدە بود. �عیف
ار� دولت گذی ا�ساین

) همگاین با خواسِت (ارادە ی به نام ی� ف هم  »ز�اِن م�«. در نت�جه، چ�ی
توا�ست وجود داشته باشد. آموزش هم، در اساس، در اخت�ار ن�

، همان مکتب ه هایی که بها و مدرسهخانهنهادهای دییف بود. �عیف
ف �های خانوادەبچه وختند آمهای کماب�ش مرفه سواد خواندن و نوشنت

، عالمان دییف �ا مال و آخوند  ف �ا در مراحل باالتر، ب�ش از هر چ�ی
ون �ند که از م�انپرورد� د. آمشان طب�ب و منجم و اد�ب هم ب�ی

درصد  شش-شان به کل جمع�ت هم خ�� کم بود. شا�د از پنج�سبت
رفت. اما در قرِن نوزدهم با آغاز همگایف شدن آموزش در ارو�ا فراتر ن�

� نهادهای سکوالر مدرن برای آموزاندن علم مدرن و پرورش�  با ب��ایی
نای ا�سانّ�ِت مدرن، �عیف ا�سایف که با مفهوم آزادی به ها با معا�سان

معنای� س�ا� آشنا شدە است، از اوا�ل قرِن ب�ستم پای این گونه 
ف  اتورینهادها به �زمنی ف باز شد.  های آس�ایی و ام�پ های کهن آن ن�ی

ف با مرز�ندی ملت از -های س�ا� کنویف و ساختار� دولتکشور ایران ن�ی
، »ایران�ان«گرد�� تار��ف است. با این روند بود که ما آمدهای� این د یپ 

و د�گر مردمان در این قارە، از بندگاِن خدا و رعّ�ِت پادشاە، �عیف 
 ی م�جامعهبهرە از هرگونه ارادە و اخت�ار، به عضوی از موجوداِت یب 

، به صورِت نظری و بر اساس� قانوِن اسا�،  تبد�ل شد�م. �عیف
خت�ار� قدرِت س�ا� �ا دولت، از راِە نموِد خواسِت ا-های صاحبا�سان

ی دولتجم� در انتخابات. در این مس�ی بود که با شکل لِت م-گ�ی
ورِت  وط�ت و ا�دئولوژی� ناسیونال�سیت آن، و �ف مدرن، با انقالب م�ش

 »ز�اِن م�«گذاری� نهادهای مدرِن دولت و کارکردهاشان، وجوِد بن�ان
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وری شد. در نت� ف �ف اِث بزرگ نوشتاری و ن�ی جه، ز�اِن فار� با م�ی
�ت فرهنِگ ما�ه ف� ا���

امون آن شکل گرفته بود، و سخن گفنت وری که پ�ی
�ک مردم به آن، به صورِت طب�� نامزِد این مقام بود و در این بارە هیچ

وطه، از آذر�ا�جایف و کرد و مازندرایف و هر  از پ�شاهنگان نهضت م�ش
 ک نداشت. ز�ان و گ��ش� د�گر، ش

 
ز�ان فار� از نظر� تار�ــــخ دوران پ�شامدرن هم �ک ز�ان ارتبا� بود -

 کردند. های مختلف صحبت �برای اقوا� که حتا به ز�ان
 ز�ان فار� در �ک تار�ــــخ نزد�ک به هزارە در منطقه -

گ
از آس�ای  ی بزر�
ی هند ەقار مرکزی از افغا�ستان و ایران و تاج�کستاِن کنویف گرفته تا شبه

، به قول ز�ان اتوری عثمایف  lingua( »ز�ان م�ان�ب «شناسان، �ک و ام�پ
francaی ارتبا� برای کسب و کار و تجارت هم. رفت ) بود و وس�له

ف و هند به آس�ای م�انه و افغا�ستان و ایران، تا و آمد کاروان ها از چنی
ک ن�از داشت و در �ک دو  ا�س به �ک ز�ان مش�ت ف اتوری ب�ی ان طوالیف ر ام�پ

اِث  ز�ان فار� این نقش را داشت. از این گذشته ز�اِن فار� با م�ی
، در جا�گاِە ز�اِن فردو� و سعدی و مولوی و حافظ و عظ�م شاعرانه

، فرهنِگ صوف�انهنام ف ط�ف ی لهای بزرگ و کوچک د�گر، و، همچننی
 اعارفانه رس�دە» رندی� «ی و به مرتبه شدە

گ
این  ز ی آن، که بخش بزر�

�ِم ی عظها قوم د�گر که در این پهنهادب�ات حامل آن بود، برای دە
 ی فراوان داشت. ز�ستند جاذبهجغراف�ایی �

 
ن نقش را داشت �ا در ترک�ه چنان که- . در هند هم همنی   ی عثماین
غدی ، ز�ان س»راِە اب��شم«تر از این دوران، بر � ای، دی��نهدر دورە-

ف جا�گا� دا ها، کدام از این دورانشته است. اما فار� در هیچهم چننی
ِک �ک نبودە بل�ه ز�اِن مش�ت » ز�ان م�«فهم�م، به معنایی که امروز �

� بزرگ بودە است و دامنهحوزە
اتوری آن �س�ار پهناور ی تمدیف تر ی ام�پ
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 �
اتوی س�ا� ایران. در واقع، �س از سکوالر�زە شدِن مفهوِم قرآیف از ام�پ

� مدرِن واژە در  ملت ف� بار معنایی
اِن از ز�» ناسیون«ی� عثمایف و گرفنت

ف ص»منورالفکران«فرا�سه و آوردن آن به ایران به دسِت  د و ، در همنی
 یا�م و واژەاندی سال است که �ای �سبت را هم به آن چسباندە

ا�م که مفهوِم پر کار�رد س�ا� در دن�ای مدرِن را از آن ساخته» م�«
 ما است. 

 
خب، چطور شد که به خصوص برای �سل شما ز�ان تبد�ل شد به -

ای مرکزی. چنانکه شما خودتان، که �� از افراد شاخص آن مسئله
 از عمرتان را بر � مسئله

گ
ی ز�ان  �سل هست�د، بخش� بزر�

 ا�د. گذاشته
ف� دولت -

ملِت مدرن در ایران و پ�دا�ش� نهادهای -ج��اِن شکل گرفنت
هم در  ی ز�ان م� را اداری و ار��ش و آموز�ش و دا�شگا� نا���ر مسئله

 ایران، به
گ

و�ژە در دوراِن رضاشاە، ط�ح کردە بود. و منورالفکراِن بزر�
ورت ، بنا به �ف ، »جّددت«ها و ن�ازهای روزگار� همچون محمدع� فرو�ف

سامان دادن به این ز�اِن م� بودند. با همِت او بود که -و-در فکر� �
ف  ف در همان دوران با این هدف بر پا  فرهنگستاِن ز�ان ایراننخستنی  ن�ی

ف  شد. دهخدا سپس کار روزنامه  و شاعری را زمنی
گ

نگاری و ن��سند�
� ز�گذاشت و، با همان نگرش� ملت اِث ادیب ِن اباورانه برای گردآوری� م�ی

را  رفت و عمر� خود  نامهلغتی عظ�ِم تأل�ِف فار�، به دنباِل پروژە
پای آن �ف کرد. از همان دوران احمد ک�وی را دار�م که با �ی 

ا�ش و �ە کرد. البته از  سازی ز�ان را دنبال �پرشور ط�ح� پ�ی
ون، در های گونا�ها و سل�قههای �س�ار کساِن د�گر، با سبککوشش

 توان �اد کرد. بازسازیی بازسازی ز�ان �ای گونا�وِن زمینههشاخه
ف از کار�رِد یب  مرز� -و-حدسب� ز�اِن فار� و گرا�ش� هرچه ب�ش�ت به کاسنت

های  گردایف از نحو عریب برای درماِن ب�ماریهای عریب و رویواژە
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� فار� از جمله کوششکهنه
جمان و ن��سندگاِن این ی ن�� های م�ت

 بود. دوران 
، بخِت در �سِل من هم کسایف همچون من، با روح�ه ی ناسیونال�سیت

طبع راِە آنان را های� آن استادان را داشتند و بهبرخورداری از آموزش
های ادیب ما�ه �ا شارالتانهای یب های آدمن���دنبال کردند. ا�ر از �اوە

ذشته و گهای فره�ختگایف که در �سل  بگذر�م، با�د گفت که د�دگاە
ف به کار� ز�ان پرداختند، هنوز ادیبانه بود و  �سِل ما از راِە ترجمه و نوشنت

وری� د�گر� ز�ان، بهبه جنبه ، و�ژە ز�اِن علم و فرِق آن با ز�اِن اهای �ف دیب
نا� مدرن به شپرداختند. حتا پا�شایی ز�انپرداختند �ا �س�ار کم �ن�

ه ها بتوانند بب �شد که ذهنی �، هم سبدا�شگاە تهران، از دهه
دازند و ط�ح مسائل ز�ان، از مسئله ی اسا�� چالش� مدرنّ�ت با ز�ان ب�پ

جمله ز�اِن علم، همچنان ادیبانه ماند، �عیف محدود در چارچوِب ز�اِن 
ادب�ات. و� کوشش� من در قلمرو� ز�ان در این جهت و در این زمینه 

� ر 
گ

ح چگون� ه�افِت من به این قلمرو دراز بودە است. از آن جا که �ش
گر� د�ی گنجد، خوانندگان را به مصاحبهاست و در این مصاحبه ن�

نم  کراهنمایی �» ز�اِن باز«ی خود با شما، آقای مهدی جا�، در�ارە
نت � توانند تر هم �توان �افت. خوانندگاِن خواهانکه بر روی این�ت

 ، و ز�اِن باز، لوِم ا�ساین فرهنِگ عهای به درامدهای من بر کتاب
ف مقاله � ز�اِن فار�های کتاب همچننی

 مراجعه کنند.  بازاند��ش
 
، که شما - های ز�این ن ه�ن برگرد�م به بحِث تار�ــــخ ز�اِن فار�: در همنی

اشارە کرد�د، شاعران �آمدی هستند که امروز در مرز ایران قرار 
ند. مثً� رود� را شاعری ایراین � لمرو �م اما رود� نه در قدانن� گ�ی

� ایراِن کنوین متولد شدە و نه در آن جهان را ترک کردە. مزار  جغراف�ایی
�م تواناو هم در نزد�� سمرقند است (در از�کستان). ما چطور �

غزنه  یبدان�م؟ �ا سنایی غزنوی را که زادە» ایراین «رود� را شاعر 
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ن� است. کشا�ش م�اِن افغا�ستان و ایران و تر   ک�ه هم بر � تعینی
ی حوا� بلخ است و مولوی هم جالب است. او زادە» ه��ِت م�� «

 خود را در قون�ه، در دوران پادشا� ن��ای بخش� عمدە
گ

ی زند�
 عثمان�ان، گذراندە است. چه بخ�ش از این آدم ایراین است؟ 

ف ن�مچه مشکل ماجرا در عمق این است که ما آد� - زادگاِن مدرن، و ن�ی
مدرن، با کش�دِن مرزهای س�ا�� م� به دور خود، خودمان را �ک 

ا�م در این قفس س�ا� انداختهبدجوری  -به�ت است بگ���م-جوری �ا 
ا�م. نه مولوی تصوری از پا�ه ب��ا کردەهای یب و در آن این جنجال

داشت، نه رود�، نه سعدی، و نه حتا فردو� که ما » ه��ِت م�«
دان�م. در ق�اس �» سنِد ه��ِت م�� ایران�ان«ی او را هشاهنامامروزە 

، افق نگاِە �س�ار گشادەبا ما، آنان، این بزرگاِن اند�شه تری به گر و باه�ف
نه از روم ام، نه از «جهان و هسیت داشتند. مولوی خود گفته است: 

ل ز خ�ابرتر ا«، �عیف خود را با مطلِق »رنگ ام! رنِگ یب زنگ ام، همان یب 
 خواهد و تمنای�� � -ی سعدیبه گفته- »و ق�اس و گمان و وهم

ی خود و بازگشت به آن  ف� قالِب ��ش
د. در را دار » ستانیف «فروانداخنت

ی� ا�سایف خود سخن گفته است: جای د�گری هم از ترک�ِب َ�سگانه
رغانهم ز� ترکستان، ن��ی ن��ی «

َ
وراِن این فره�ختگان و اند�شه». م ز� ف

د�دند، در ز�ر آسمان، در حضور � جهاناِن پ�شامدرن خود را در دور 
خدا �ا خدا�ان و فرشتگان. اما ا�سان مدرن خود را در حضور خود و 

نجا گ��د ایکشد و �بیند و �س. و دور خود خط �جماعت ا�سایف �
 یادارەایران است، آنجا افغا�ستان، آنجا آلمان و آنجا فرا�سه و از 

خود برای رود� و سعدی وافالطون و گوته و شکسپ�ی  واِل ثبِت اح
ی شک، اینان، ماننِد همهکند. یب صادر �» ه��ِت م�«ی شناسنامه

 -آدم�ان، به �ک فضای� ز�ایف 
گ

ها با تار��ف تعلق دارند. اما دولت-فرهن�
آور�م   اند. به �اد های س�ا� خود این فضاها را �س�ار تنگ کردەن�ت

یف در جهاِن ی� یونار خراسان �ا بغداد با فلسفه و نفوِذ اند�شهکه غزا� د
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س اسالم �
�
، در آنُدل جنگ�د. و ابن رشد، به همان ز�ان، به ز�اِن عریب

) در دفاع از فلسفه به او پاسخ � �  گفت. این(اسپان�ای کنویف
هم��ایف

 و تمدیف 
گ

جدا� به معنای آن است که این دو به �ک فضای� فرهن�
اتوری سلجو�ت �ا دولِت عربمش�ت  ز�ان ک، �س�ار فراتر از خراسان �ا ام�پ

 اند. در اسپان�ا و قلمرو� حا�م�ِت آن، تعلق داشته
هاشان در فهرسِت مهایی که بر گرِد اینان برای ثبِت نا این دایرە 

ف� این بزرگاِن �» افتخاراِت م�«
کش�م، ا�ر تنها به معنای فروگرفنت

�ت در قفس مر  ت. این هاسزهای� س�ا�� کنویف باشد، اهانت به آن��ش
چ به گ��ند ا�ر با گای ست که �های افتخارات م� ماننِد دایرەدایرە

 بکشند، در آن اس�ی �
گ

ون  تواند از آن پا ب�ی شود و ن�دور م�غ خان�
هایی مانند مولوی و سعدی و افالطون و شکسپ�ی کجا گذارد. اما عقاب

�ت، از هر کجا که های�  و دایرە � افتخاراِت م� کجا! این بزرگاِن ��ش گ�پ
ا توانند آثارشان ر ها و مغزهای� کسایف هستند که �باشند، از آِن دل

ای هها که با هدفبخوانند و با ا�شان دمساز باشند، نه از آِن دولت
ف� تار��ف برای آن، -س�ا�، در ط�ح ساختار� دولت

ملت و ساخنت
ند قاب کن» م�«ی� ا�شان را در �ک چارچوِب خشکاندە خواهند بدِن �

، به نوشتهآن که، بهو به دیوار افتخارات بچسبانند یب  ها�شان راسیت
 اعتنایی داشته باشند! 

 
 گ��ند که چرا دوتار را به نام ساز ایراین ثبت کرد�د. �ا حیت �-
های ناسیونال است که فجایع دن�ای مدرن نظریاز دِل این این تنگ-

، که به بهای جان صد م�لیون ا�سان،  هم درآمدە است. دو جنگ جهایف
 

گ
� فرهن�

گ
ارو�ا را به جان هم انداخت و آلمان را، با آن غنا و آف��نند�

ه هایی است کک�ش شگفت به دست �ک دیوانه داد، حاصل این خط
کم در حال باز کردە است. اما در خود ارو�ا این مرزها کم��ش امروز  

اما آن  شود. رفته احساس ارو�ایی بودن فرا��ی �-شدن است و رفته



 
گ

 ایران فرهن�
 

٤٢ 
 

ف و جاافتادن اند ملت-جاها که دولت های مدرن در حال شکل گرفنت
و » ه��ِت م�«(واین در دن�ای مدرن نا���ر است) و برای آن به 

ِن ها و قاپ�دسازید، کشا�ش بر � تار�ــــخن�ازمند ان» تار�ــــخ� م�«
ق ف در ج��ان است. در علِم �ش شنا� و در افتخارات از �کد�گر ن�ی

� ما هم کسایف از حوزەحوزە
اند  ەی تمدن ایرایف �اد کردی زندگایف تار��ف

ف حوزە تعلق دارد، همچنان   که به نظرم ترِم درسیت است . رود� به همنی
سنایی و هزار نام د�گر. البته ا�ر ایران را به  سینا و که فردو� و ابن

دە �م-ی تار��ف معنای گس�ت � کلمه بگ�ی
گ

که احساِن   همان ایرایف - فرهن�
ر آن ب شنا�� خود راگاِە ایرانتک�ه ی ایران�کادا�شنامه شاطر در�ار 

 و نه ایران با مرزهای س�ا� کنویف  -نهادە است
 
 به هر حال. -

گ
 ایران فرهن�

 قلمرو ب-
گ

� آن که �س�اری قوم-زرگ فرهن�
،   هایها و ملتتار��ف کنویف

�ک اند، مز�ان، که با ز�انو نه تنها فار� ، در در آن �ش ف انند  های د�گر ن�ی
کردان و ترکان و مازندران�ان و گ�ل�ان و ترکاِن سمرقندی و �س�اری د�گر، 
 ا سا�ناِن ایران و افغا�ستان و تاج�کستان و �ا� آس�ای م�انه ت

یپا�ستان و هندوستان. و بازهم دوردست ف  تر. نقا�ش و خطا� و آش�پ
ها هم در همه ف و قالیبا�ف و موس��ت و د�گر ه�ف ا بخ�ش هی این �زمنی

� کالن و  اِث ادیب ف با م�ی ک است. فرهنگ و ز�اِن فار� ن�ی اث مش�ت از م�ی
ف دل �د تا ی این حوزەاش در همه-انگ�ی ک است، از قفقاز بگ�ی  ها مش�ت

ف ...   ایران کنویف و افغا�ستان و تاج�کستان و هند، حتا ترکستان چنی
 
 او�غورها، مثً�. -
 در همهگونه  -

گ
� فرهن�

گ
ف� َ�سگان�  در عنی

گ
اتوری� «ی این ای �گان� ام�پ

 
گ

 وجود داشته و هنوز هم کماب�ش وجود دارد. » فرهن�
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اتوری -  �ا به قول شما ام�پ
گ

�ان فار�؟ ز این را چه بنام�م، ایران فرهن�
ک ما و همسا�گانمان؟  �ا فرهنگ مش�ت

اند به نظرم خوب است. که گذاشته» ی تمدن ایرایف حوزە«این نام -
اتالبته، با وروِد کولون�ال�سم ارو�ایی و جهانگشایی  های وریهای ام�پ

ب��تان�ایی و رو� در قرِن نوزدهم و نفوِذ ژرِف معنوی و ماّدی تمدِن 
-و-های جد�د در این قلمرو، چفتملت-ل دولتمدرن، از جمله �شک�

پیوسته  ی این حوزەهای ارتبا�� تار��ف م�اِن بخش� عمدە�ست
ها تر کردن این ارتباطها در ضع�فتر شدە است. ازنقش� دولتضع�ف

ف ها برای فاصلهو کوشش آن از  ها هم، �اد کرد�م. آ�شخور� آنانداخنت
سان ن�ست. مردماِن این منطقه هنوز تمدِن مدرن و شکِل پذیرش� آن �ک

اند و، برخالف ملت را نگذراندە-دوران جا افتادن در قالِب دولت
کوشند از تنگنای� این اند و �ها، که این دوران را از � گذراندەارو�ایی 

ون آیند و خود را  فِق  توانند اببینند، هنوز ن�» ارو�ایی «قالب ب�ی
دە از  و جهایف پ�دا کنند. و فراموش نکن�م که،ای تر تار�ــــخ� منطقهگس�ت

-سوی د�گر، این منطقه، و در کل �ا� خاورم�انه، در قالِب ساخت
ن�فتادە، با اسالم س�ا� و دولِت -جا-هنوز ملِت -ساز� دولت-و
های دییف از این دست درگ�ی شدە است. همان  و جنبش» اسال�«

ار�ــــخ� ما � برآوردە! و گودز�ال �ا اژدهایی که از ژرفنای اق�انوس� ت
دان�م �انجام کار به کجا خواهد کش�د. به هر حال، روزگار به کام  ن�

 و ه��ت م� اند! 
گ

 کسایف ن�ست که نگران ه��ت فرهن�
 
ن این مرزها با�د پل زد. - این اواخر این ا�دە رون�ت �افته است که بنی

، به کار بردە و  ی که نج�ب بارور، شاعر افغا�ستاین ر دتعب�ی
و افغا�ستاین و تاج�ک و  شعرها�ش خود را همزمان بدخشاین 

را ا�ر از د�د �ک تاج�ک نگاە  » تمدن ایراین «نامد. و� این خراساین �
، آ�ا او هم � ا�د این پذیرد که بکن�م �ا از د�د �ک دا�شور افغا�ستاین



 
گ

 ایران فرهن�
 

٤٤ 
 

ا � دهد آن را تمدن آر�ایی بنام�مرا تمدن ایراین بخوان�م؟ �ا ترجیح �
ی د�گر؟ ن  چ�ی

 گمان �-
گ

ای که نگا� محدود به مرزهای کنم، برای �امداِن فرهن�
رایج  ، با توجه به اصطالح»ی� تمدن ِایرایف حوزە«س�ا�� کنویف ندارند، 

تواند معنا داشته ، �Persianate worldشناسان، �عیف در م�اِن ایران
ظرم هم به ن» آر�ایی « ی� شناسم. واژەاش ن�باشد. من نام د�گری برای

ها بوی� مفهوِم نژادی دارد. ا�ر بکوش�م در کار�رِد مفهوم-و-خ�� رنگ
ف و دقیق باش�م، به هر حال، �بار�ک هوِم کار� ما این جا با �ک مف-و-بنی

ک، نه از �ک تبار و نژاد.   است و اقواِم دارای فرهنِگ مش�ت
گ

 فرهن�
 
ی س�ا� دور شد و به ەها با�د از حوز �س برای حل این اختالف-

 نزد�ک شد. حوزە
گ

 ی فرهن�
 زنند تا قدرتها به آن دامن �این در واقع تعصیب است که دولت-

زش را آمو » ز�ان م�«خودشان را تثب�ت کنند. آموزش� رس� هم که 
ومند کردِن این ه��ت است. باز هم فراموش نکن�م که � � ن�ی دهد در یپ

ال� به جای تق��ت ه��ت م� از راە در ایران دولِت جمهوری اس
» ال�اس«آموزش� رس�، ماننِد ع��ستاِن سعودی، در یپ تق��ِت ه��ِت 

 ه��ِت «است، البته با خوا�ش ش�� خود از اسالم و، در حق�قت، 
وط�ت شکل  »م� ای را که به کوشش� منورالفکران از دوران انقالِب م�ش

ی آموز�ش و اداری و ار��ش گرفته و در دوراِن سلطنِت پهلوی بازوها
 خود را ساخته بود، �کوب کردە است. 

 
 از شما مقالهبه -

گ
رج شدە د» ی پ��ااند�شه«ی �س�ار خویب در تاز�

ی و�دئویی که از استاد شف�� کدکین منت�ش شد. است، به بهانه
فار� در ایران، �عین استاد کدکین در آنجا به نحوی ز�ان های غ�ی

ن و گ��د اینکند و � و مح�، را خف�ف �های قو�ز�ان ها منت
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گ���د  ی چنداین ندارند. در این چارچویب که شما �ادب�ات و سابقه
ها و مرزهای س�ا�، از طرف د�گر هم با ملت-که از طر�ن با دولت

رو هست�م، و شا�د ها در آذر�ا�جان رو�هاقوام، مثل کردها و ترک
دعای دولت ندارند، اما ادعای این را دارند  ها در خوزستان، که اعرب

ان ی ز�ای با�د به ز�ان مادری باشد. شما رابطهکه آموزش مدرسه
فار� چگونه حل �م� و ه��ت م� را با ز�ان ؟ چه کن�د های غ�ی

 کن�د؟مد� پ�شنهاد �
ی ها مسائل خ�� پ�چ�دەح� ندارم. اینمن برای این مسائل راە-

 -س�ا�
گ

اند. در این باب با�د کارشناساِن آموزش نظر بدهند و  فرهن�
های آموز�ش متناسب با مناطق  و برنامه برای آن س�است دولت

، به گونا�ون کشور ط�ح ر�زی کند. به هر حال، نظاِم آموز�ش کنویف
اِث دوراِن کیپ کردِن دستگاِە اداری کشور  عنواِن نظاِم آموز�ش م�، م�ی

ت که هدِف آن پد�د آوردِن ملِت �گانه و �کپارچه از مدِل فرا�سوی اس
ش� 

 است. این پروژە که در دوراِن پهلوی با گس�ت
گ

از نظر� ز�ایف و فرهن�
فِت نما�ایف توانایی  های ما� و اداری دولت و نظاِم آموزش� �ا�ی پ��ش

� ش�� داشت، با وجوِد دولت اسال� و پروژە ش� ه��ِت مذهیب
ی گس�ت

اتوری� ش�� در منطقهبه �ا� کشور  ی ، با هدِف پد�د آوردِن �ک ام�پ
 رو به رو شدە 

گ
� �ا وال�ِت فق�ه، با مانع� بزر� خاورم�انه در ز�ر� فرمانروایی
 �ست ن�ست. است. تا جمهوری اسال� هست امکاِن خروج از این بن

 
 امروز شما است �ا کشورهایی که  -

گ
در همان فرا�سه که محل زند�

 �د این مسئله چگونه حل شدە است؟شما آشنا هست
ها شکل ملت-چنان که اشارە کردم، در قرن نوزدهم در ارو�ا دولت-

ها، ی ناسیونال�سم به عنوان ا�دئولوژی دولتنهایی گرفتند و با اشاعه
� دولت، ه��ِت م� 

ف� ه��ِت دییف
به جای� ا�مان به کل�سا، و کنار گذاشنت

  به م�ان آمد. در انقالِب فرا�سه،
گ

 و �کپارچ�
گ

، »ملت«با باور به �گان�



 
گ

 ایران فرهن�
 

٤٦ 
 

ف بروند. این ها و لهجهگفتند که ز�ان� های بو� و مح� با�د از بنی
وط�ت و اوا�ل دوران رضا شاە همان ا�دە ای است که در دوران م�ش

، ماننِد ک�وی �ا محمود افشار مدیر مجله ی منورالفکرهای ایرایف
یونال�سیت های ناس�گر ز�ر� نفوِذ ا�دە، پدر ای�ج افشار، و �س�اری دآیندە

ی آموزش� �ا�ی م�، کم مدرن پ�ش آوردند. دولت هم، از راِە برنامه
ف س�است بود. این همان س�اسیت است که، به تقل�د  � همنی و ب�ش پ�گ�ی
ف کشورهای د�گر در  ، آتاتورک در ترک�ه و همچننی از الگوی ارو�ایی

با   بین�د کهاند. برای مثال، �دەی آس�ا دنبال کر خاورم�انه و قارە
 های فار� و ز�اِن �شتو در افغا�ستان در ج��انکشا��ش که م�اِن ز�ان

 ست در راِە جا افتادِن ساختار� است، مسئله
گ

ی ز�اِن م� چه سدِّ بزر�
ملت مدرن در آن کشور. در ایران و ترک�ه، ماننِد کشورهای -دولت

، مسئله ی بر ی تصم�مارو�ایی  ای ز�اِن م� زمایف رخ داد که هنوز گ�ی
 حل شهای ه��ِت قو� ب�دار �شدە بود و مسئله بهاحساس

گ
د. ساد�

 ی� ه�ّ�ِت م�های ه��ِت قو�، که داع�هو� با ب�دار شدِن احساس
 برای خود دارند، بحرایف در این زمینه پد�د آمدە است. 

، ن ت که �م قریف اسو� در فرا�سه، و بر�ف د�گر از کشورهای ارو�ایی
 های بو� را در در جوار ز�اِن م� س�اسِت زندە کردن و حما�ت از ز�ان

، های ابها در مدرسهاند و افزون بر آموزش� بر�ف از آنپ�ش گرفته تدایی
 اند. ها گذاشتههای رادیویی و تل����ویف هم برای آنبرنامه

 
تها، برای رس�دن به وحدت مآ�ا، از نظر ناسیونال�ست- ز�این  � ک��

ن برود؟�  با�ست از بنی
 مدرن، ی قرِن ب�ستم، برای �شک�ل دولتبله، در قرِن نوزدهم تا ن�مه-

� ، چه، با جهت �کپار با�ست ملیت از همهبا الگوی فرا�سوی و آلمایف
ی� م�، ساخته و پرداخته شود. این برنامه همان است  تار�ــــخ� �کپارچه

دان�د، ایران واحد اند. چنان که ��دەنام» سازیملت«ی که پروژە
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 دارد. س�است
گ

 است و ترک�ب قو�� رنگارن�
گ

های روزگار جغراف�ایی بزر�
پهلوی اول و دوم هم بر اساس وحدت بخش�دن به این مجموعه بود، 

� آن» ملت ایران«با عنوان  اِث ادیب نان  همچ بر محور ز�ان فار� و م�ی
ف� ملِت ترک ب

ی ر محور ز�اِن تر� و حل کردِن همهکه در ترک�ه ساخنت
ی� ی دولِت آتاتورک بود. در پروژەاقوام در این ه��ِت �گانه برنامه

های م� در جا�گاِە ز�اِن رس�� ی دولت، ز�انآموزش� عمو� به ه��نه
 �دولت در برنامه

�
� م�

 �شینند. ی� آموز�ش
جهت دچار از همه اما، ا�نون، با آمدن و پا�دار شدِن جمهوری اسال�

ت وال�«ا�م. چون با این انقالب و ادعای حا�مّ�ِت بحران عم��ت شدە
ملت در ایران شکست خوردە و شکاف برداشته -ی دولتپروژە» فق�ه

جمهوری اسال� از نظر� ز�ایف امتداد س�است  است. س�است آموز�ش 
ت. سدوران پهلوی است و ز�ان فار� همچنان ز�اِن آموزش� �ا�ی ا

اما هدف آموز�ش آن د�گر نه م� بل�ه دییف است. البته با تک�ه بر 
ف به شهرونداِن  ف� د�گر مردماِن این �زمنی

ه��ت دییف ش�� و فروکاسنت
ف ه  ی دو و سه �ا بدرجه کل محروم از هر ح�ت (ماننِد بهائ�ان). همنی

ف در م�اِن  است که احساسات قو� » ملت«شکاف انداخنت
 هم به شدت دامن زدە است.  طلبانه را جدایی 

 
ند، ای که از وحدت دار از نظر گفتمان حا�م نگاە کن�م، شا�د تل�ت -

اصطالح عددی مسئله را الینحل � کند. ز�را وحدت را �ک امر به
د ی رضاشاە این تفکر مکان�� حا�م بودە که همه با�بینند. از دورە�

ن وحدت باشند. ای�� باشند، �ک جور لباس بپوشند و متحدالشکل 
کند. حال آنکه در فرهنگ ایران وحدت مکان�� مشک� را حل ن�

ت اصل بودە  ت درک � شدە است. وحدت در ک�� هم�شه با ک��
کن�د با�د آن گفتمان را تصحیح کرد تا بتوان وحدت است. فکر ن�

 جد�دی تع��ف کرد از ملت؟



 
گ

 ایران فرهن�
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ف س�اسیت در پ�ش   - این �ک  گرفت. این مشکل رضا شاە نبود که چننی
لباس -و-مآب شدِن رخت) بود و ارو�ایی universalروا (فرموِل جهان

فت در جهاِن مدرن، که از راِە کولون�ال�سم ارو�ایی از �شانه های پ��ش
اتور ژاپن، را تماشا کن�د که در مدِل جهایف شد. عکس ، ام�پ های م��ب

، دی انقالیب خود برای مدرنگری ژاپن به سبِک ارو�برنامه ر قرِن ایی
� سنیت ژاپن را از تن به در آوردە و به سبِک پادشاهاِن 

نوزدهم، جامگایف
ی� ژاپن�ان را واداشت که ر�خت ارو�ایی جامه پوش�دە است. هم او همه

ی و لباس ژاپیف را کنار بگذارند و به ر�خِت ارو�ایی درآیند که �شانه
فت و  ی اە هم جامهبود. همچنان که نا�الدین ش» آدم شدن«پ��ش

ف گونه ببین�د که آتاتورک در ترک�ه چشاهانه ه  ی ارو�ایی به تن کرد. همنی
ی نگارەی مردماِن خود که ز�انکرد. او با جسارِت شگفیت نه تنها جامه

، تا ترک�ه را با شت-عریب  ف ارو�ایی کرد، �عیف التییف اِب فار�� ز�اِن خود را ن�ی
گری ی رضاشا� برای مدرنند. پروژەمآب و مدرن کهرچه ب�ش�ت ارو�ایی 

 
گ

مآب کردن ایران، افزون بر آوردن صنعت و بر پا کردِن نهادهای� �ا فرن�
� ایران�ان را هم �

� مدرن، ر�خت ظاهر و جامگایف
بِک با�ست به سدولیت
 آورد. در�» ملِل متمدن«ی همه

ت در «ی شما هم که این گفته  کدر فرهنِگ ایران هم�شه وحدت با ک��
ام هم برای» هم�شه«، برای من روشن ن�ست و پذیرش� این »شدە�

ت در هسیت در قلمرو� آسان ن�ست. البته، در�ارە ی وحدت و ک��
اندن آن بحثی سنیت و االه�ات بحث �فلسفه ها به شدە. اما گس�ت

 »رواداری«تواند معنای� حضور� ی فرهنگ و زندگایف واق� �حوزە
، �ا، �(تولرا�س) در آن  ف به «ت، شود گفداشته باشد که ه�چگاە چننی

ازی هم »این غل��ف  ف دل�ل، خواجه حافِظ ش�ی ، نبودە است. به همنی
نا���ر بودە �ا� را ز�ر� خرقه �ا عبا چنان بکشد که مردم خ�ال کنند  

 » کشم پنهان و مردم دف�ت انگارند!... �ا� �«کتاب است: 
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با برداشِت آن از ملت به عنواِن  ملت-البته خوِد این فرموِل دولت
و  های مدرنه�ّ�ِت �کپارچه، د�گر آن قدرت گذشته را ندارد. رسانه

 پیوندانند، تحوالت های اجتما�، که تمام عالم را به هم �شبکه
، عظ�� در جهان ا�جاد کردە اند. ز�ان انگل�� به عنوان ز�ان جهایف

ردە ی خودش در آو ز�ر نفوذ و سلطهها را ی ز�انتوان گفت که، همه�
 های جوان از ن�د که در ز�اِن �سلیباست. ز�ان فار� امروز ما را �

های انگل��، مانند ط��ق مطبوعات و سفرها و ماهوارە چقدر لغت
شود. د�گر دیوار و حصاری از آن گونه  نقل و نبات، روزانه وارِد آن �

ف� معر شد به دور کشورها کشکه در گذشته � وف �د، ماننِد دیوار آهننی
در اتحاد جماه�ی شوروی، در کار ن�ست که قلمرو سلطنت آخوندهای 

 ما را برای ا�شان در امان دارد. 
داد که   »ملت«با�د تع���ف تازە از مفهوِم رأی ام که �و� با شما هم

ت در وحدت را در بر داشته باشد.   ک��
 
آموزش و پرورش چگونه کن�د که در �ک دولت مطلوب فکر �-

 های مح� و م� را حل کند؟ی ز�انتواند مسئله�
ی مسئله تنها م��وط به آموزش و پرورش ن�ست. بل�ه مسئله-

ی آموزش و های آن در م�ان است. وظ�فها�دئولوژی دولت و س�است
ە اما� ی دوازدپرورش ا�نون این است که هر چه ب�ش�ت مسلمان ش�عه

ه» ِگ شهادتفرهن«�سازد و 
�
ها بکارد. تا زمایف که این ی آنرا در کل

ا�ط حا�م است هیچ فرمو� برای اصالح کارساز ن�ست.   �ش
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 سنت و س�است
 ١در گفتگو با  مهرزاد بروجردی

 
هایی که شما و نظرات س�ا� شما را متمایز ت��ن د�دگاە�� از مهم-

کند از آنچه ما در ایران و فضای عمو� دا�شگا� در ایران �
شناس�م این است که از ادبا و فضالی ما که معموً� مراجع ما برای �

ی خواه�د که پرسشوارەایران هستند، �شناخت فرهنگ و تار�ــــخ 
ه��ت م� را، به قول شما، ما�مل� خودشان ندانند و اجازە دهند که 
دازند. بنا بر این با�د پرس�د   ا� نظر ب�پ اهل س�است هم در آن به اش�ت
که س�است به معنایی که شما به عنوان دا�شور علوم س�ا� با آن 

ای دارد و س�است چه سه� در آشنا هست�د، با ه��ت م� چه رابطه
 تواند داشته باشد؟آن �

کن�م، به هایی که در ایران نوشته شدە نگاە �کنم وقیت ما به تار�ــــخفکر �-
ها ی این به اصطالح تار�ــــخبین�م که عمدەخصوص در قرن ب�ستم، �

ا و جالب است اما نوشته ی ادبای ماست و از لحاظ ز�بایی ز�ان �س�ار گ�ی
د که با آ�� ای هم دارند. برای مثال، به نظر کنم اشکاالت عد�دەفکر �

نگاری مدرن به اصطالح آ�ادم�ک کامً� ب�گانه هستند �عیف ی تار�ــــخشیوە

                                                
ف دک�ت مهرزاد بروجردی استاد دا�شکدە . ١ در دا�شگاە و�رجین�ا   المل�ی امور عمو� و بنی

 .در آم��کا است تک
https://www.spia.vt.edu 
https://vt.edu 

https://www.spia.vt.edu/
https://vt.edu/


 
گ

 ایران فرهن�
 

٥٢ 
 

ی است که به  ف ب�ش�ت حرف و حد�ث و حفظ و تق��ت و �ش��ق آن چ�ی
اث به آن نگاە داشتند و نه بازر� دقیق و فرض�ه ور برای محعنوان م�ی

که   ایلهمقاکنم حرف من در شناخت تار�ــــخ کشوری مثل ایران. فکر �
وع شد که ن�ب�ست و دو سال از نوشتنش � شود گذرد با این مطلب �ش

�م.  بل�ه وار جلو برو�م با تار�ــــخ شلخته با�د از علم تحل�� س�است بهرە ب�ب
ای را رود، �عیف شما فرض�همحور جلو �س�است بر اساس تحل�ل فرض�ه

 . بهوجود دارد �ا خ�ی  بین�د که آ�ا قراین برای آنکن�د و بعد �مط�ح �
� به توان داشت بل�ه با�د قدعالوە با موض�ع برر� برخورد عاط�ف ن�

طرف به آن نگاە کن�م نه این که نگا� یب  عقب گذاشت و با د�دی
احسا� داشته باش�م. تار�ــــخ توسط افرادی نوشته شدە است که 

ای� ی ه��ت داشتند �عیف دغدغهدغدغه رای  بی حفظ �ا ا�جاد �ک م�ی
تعصب وجود دارد و د�د  آ�د در آن اغراق وایران و بنابراین به نظر �

انتقادی به خود عمدتا غا�ب است. برای مثال، �ز�ش ب�گانگان، 
ە، ایران را تافتهتئوری ر نظر ی جدابافته حساب کردن و دهای توطئه و غ�ی

ا�ات تار�ــــخ ایران با د�گران.  ف اش�ت  نگرفنت
 
خواستم نظر شما را بدانم ین بحث را ادامه بده�م �قبل از این که ا-

های ای که این ن�ع نگاە به تار�ــــخ در کتابی این که در دورەدر�ارە
شد، در دن�ای آن دورە، مثً� اواخر قرن نوزدهم دا�شوران ما مط�ح �

ی اول قرن ب�ستم، این ن�ع نگاە به تار�ــــخ که شما از آن صحبت و ن�مه
 کن�د در کار �

گ
 رمانت�ک �ا  های فرن�

�
وجود نداشت؟ �عین گرا�ش �سبتا

 ن�ع مقابلش را هم در ایران تول�د �حیت غرب
�
 رد؟ کمرکز که طبعا

ی قرن نوزدهم م�الدی صحبت کن�م، واقعیتش آن است که ا�ر در�ارە-
های این قرن اوج تفکر ناسیونال�سیت در �ا� دن�ا است و خ�� از نگرش

ثر و آلودە به این تفکر است. و� ما هر چه به قرن ب�ستم تار��ف هم متأ
ود و شها عوض �ش��م، به خصوص از اواسط قرن ب�ستم نگاەوارد �
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دوم،  فرو�ا�ش  �ک وقا�� صورت گرفته در تار�ــــخ، مثل جنگ جهایف اول و
اتوری ها سبب ی اینفاش�سم، وهمه نزول و ها، رشد�س�اری از ام�پ

وع کنند به تفکر انتقادی �سبت به سنت فکریشود که افرا� شان. د �ش
ات بین�م که این تی تحق�قات دا�شگا� هم �به موازات این در حوزە غی�ی

د. صورت �  گ�ی
 
ی که شما نقد �- ن کن�د، �ک امر استثنایی م��وط به �عین آن چ�ی

دا�شوران ایران ن�ست بل�ه در واقع  گذاری است از قرن نوزدهم و 
 سازد. م به امروز که تار�ــــخ را از آن خودمحوری م� دور �ب�ست

فکری در دوران رضاە شاە و  الگوی کنم اینمتأسفانه من فکر �-
محمدرضا شاە و حیت امروزە در دوران جمهوری اسال� هم با ما هست. 
�عیف ما هنوز هم ما، به شکل غالب، به طرف الگوی نگاە انتقادی به خود 

ی حرکت ا�م. حاال چه بعد از انقالب که شدە است تع��ف نکردە چشمگ�ی
و تمج�د از نقش �شیع و اسالم در تار�ــــخ ایران و بزرگ کردن این مسئله و 

ای چه در قبل از انقالب که بزرگ کردن و پ�دا کردن �ک ن�ع پیوند افسانه
خواست تار�ــــخ ایران را به عنوان تار�ــــخ پادشا� تنظ�م کند. و تار��ف که �

�ف رو به الطوا�نگار نه انگار که در طول ا��� این دوران با �ک نظام ملوکا
آن دولت مرکزی آنچنان قوی نبود. البته  ا�م �عیف نظا� که دررو بودە

تاد ی اسبا�د حق و انصاف را نگاە داشت. برای مثال، وقیت من نوشته
د من تقاخوانم، بدون شک این انی دو قرن سکوت �کوب را در�ارەزر�ن

هللا صفا های اقبال آشت�ایف �ا ذبیحمتوجه ا�شان ن�ست و� وقیت نوشته
م در مورد بین�د که این اشکاالیت که من �خوان�د �ادبا را � و این گونه گ�ی

 آن افراد صادق است. 
 
  ای که این ن�ع نگاە به تار�ــــخ با ه��ت م� دارد دق�قبه کوتا�، رابطه-

�
ا

خواه�د بگ���د که ما هر جور به تار�ــــخ نگاە  ا �کجاست؟ �عین شم
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 کن�م؟ این را از د�د س�ا�کن�م، دار�م ه��ت م� خودمان را تع��ف �
ن �  چگونه تبینی

�
 کن�د؟دق�قا

د کنم که ا�ر ما بخواه�م با د�د انتقادی به تار�ــــخ ایران نگاە کن�م با�فکر �-
س�م که این وقا�� که در طول  ه ها پ�ش آمدە است چقرناز خودمان ب�پ

ی بر ه��ت ما ایران�ان داشته است. برای مثال، ببین�م این که ما از  تأث�ی
خط م��ف به الفبای امروزی رس�د�م، این به چه شک� ا�جاد شد؟ چه 
ی بر ه��ت ما داشت؟ آمدن صف��ه برای ایران، که تا آن زمان �ک   تأث�ی

 سیف 
�
ی به کشور عمدتا لوتر، وجود آورد؟ �ا ب�ای�م جمذهب بود، چه تغی�ی

به ایران�ان آ�ا� از وجود ممال� محروسه و این   ۱۸۶۵ورود تلگراف در 
شود به هم وصل کرد و از وقا�عش مطلع ی کشور را �که چهار نقطه

ی پد�د آورد. ببین�د، وقیت � کند به گ��م س�است کمک �شد، چه تغی�ی
شیع مثً� با�د پرس�د که آ�ا �محور، منظورم این است که تحل�ل فرض�ه

؟ چرا ایران متفاوت ماند؟ شدەشکل ایرایف  ی بازسازی سلطنت است �ا خ�ی
های سؤا� که برای مردم عادی و محققان هموارە مط�ح بودە است. پاسخ

که ایران   گ��ند مختل�ف به این سؤال دادە شدە است. برای مثال، بر�ف �
هنگ گ��ند به خاطر فر ست و بر�ف �ی ز�ان اتفاو�ش را مدیون مسئله

توان این امر را واالتری است که ایران داشته است، که در جواب آن �
�ادآوری کرد که فرهنگ واالتر فقط مختص ایران ن�ست بل�ه به تار�ــــخ 

ه بین�د که چنان فرهنگ واالیی داشتند ککن�د �یونان هم که نگاە �
 ایف را بپذیرند. اما در مورد ایران �ک تفاوتروم�ان را وادار کردند فرهنگ یون

ند آیند به یونان، یونایف �اد �مهم با یونان وجود دارد: روم�ان وقیت � گ�ی
ند بل�ه ایران�آیند فار� �اد ن�ها به ایران �اما وقیت عرب ان هستند  گ�ی
وع � ی عریب ز�را عریب �که �ش  حقوق و  شود ز�ان دین و کنند به �ادگ�ی

ە. �ا مثً� اتفا�ت که برای م�ی ف غ�ی ن افتاد، آنها النه��ها �ا مردم شام در بنی
اما  �شینان صحرای ع��ستان داشتند هم فرهنگ واالتری �سبت به باد�ه

ی آمدند و ادغام شدند. چرا این مسئله در مورد ایران رخ نداد؟ عرصه
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 هم وجود نظر سو�پردازد. ن��� بر اساس فرض�ه به این مسائل �تار�ــــخ
ت به ی ایران �سبگ��د نه ما �ک تفاوت س�ا� مه� در�ارەدارد که �

ف  ف النه��ن �شام و م� و بنی هایی که نام بین�م به این معنا که این �زمنی
اتوریبردم برای مدت ل ام�پ ا های د�گر بودند امهای مد�دی، تحت کن�ت

ر هم ا فتح نکردند و تأث�ی اسکندایران اینگونه نبود. روم�ان هرگز ایران ر 
ی نبود که  ف محدود بود و برای ایران�ان خاطرە و شکوە گذشته چ�ی

ە ها�شان برا�شان زندپیوندشان را با آن از دست دادە باشند �ا افسانه
ل را در ی ه��ت ایرایف با�د این مسائکنم در نگاە به مسئلهنباشد. فکر �

�م.   نظر بگ�ی
 
توان گفت گ���د ببین�م، �ای که شما �از این زاو�ه ا�ر این مسئله را -

ه��ت م� بحی� در ج��ان است و قرار ن�ست زماین نهایی شود و خاتمه 
 پ�دا کند و بعد از آن به شکل جام� به ه��ت م� رس�دە باش�م. 

من کامً� موافقم که نه تار�ــــخ �شیت پیوسته دارد و نه ه��ت امری ثابت -
بین�د ا�د و هر وقت الزم �ی خودتان گذاشتهر کتابخانهاست که شما د

 که هایی دار�د. این امور هموارە س�ال هستند و بر اساس اتفاقآن را بر�
 شوند. افتد آنها عوض �در جامعه �

 
رو و�هی انقالب اسال� ر شوند. امروز وقیت ما با تج��هحیت بازخواین �-

ناس�م که قبل از انقالب خودمان را به شش��م طوری خودمان را ��
ه شود بخ�ش از سؤال ه��یت ما کشناخت�م. این تج��ه �این شکل ن�

ی متوس� بود�م که حام�ان خودمان ها، ملت و طبقهما چه جور آدم
بودند.  ی متوسطرا ن�ن کرد�م و کساین را � کار آورد�م که ضد طبقه

 ت ما باشد. تواند بخ�ش از آن سؤال ه��این �
ن�م، به ککامً� درست است. همانطور که به آمدن اسالم به ایران نگاە �-

ف شود نگاە کرد. حاال مثً� من ا�ر بخواهم نگاە بحثاین هم � ی در انگ�ی
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ه تواند این باشد که آمدن اسالم باین رابطه مط�ح کنم �ک تئوری هم �
ن بود  ی پزش� و گفت مانند ایشود مقا�سه کرد با �ک استعارەرا � ایران 

ف فرد برای مدیت قدرت  که و�رو� وارد بدن �ک جامعه شد و برای همنی
ی که استاد زر�ن دهد. تکلم خودش را از دست � ف ن کوب به آهمان چ�ی

بدن  یگ��د دو قرن سکوت، درست؟ حاال آن و�روس بخ�ش از شالودە�
 ء که از خارج آمدە کنار آمدەما شدە است و بدن ما بعد از مدیت با این �ش 

وع به  است و دو�ارە ز�ان باز کرد�م و این بار با فار� مسلمان شدە �ش
ای کسایف ن��س�م محل دعو تکلم کرد�م و سخن گفت�م و حاال تار��ف که �

است که این آمدن اسالم را آمدن �ک دین به حق و پا�ان دوران جاهل�ت 
یف ی مهاجمان خار�ب و دییف که با گروە خوبینند و د�گرایف آن را غلبهما �

ند. هر دو نظر را �ایران�ان �کسان نبودە در نظر � داشت،  توان باور گ�ی
 فرد.  �سته به اعتقادات هر

 
تواند �عین ه��ت م� �سته به این که شما چه نگا� به آن دار�د �-

بدهد و  بی د�گری جواهای شما را به شیوەتواند سؤالتغی�ی کند و �
ن حال دو �ا سه �ا چند شاخه از ه��ت م� �  توانند در کنار همدر عنی

 وجود داشته باشند. 
 خ�� جالب است، ایران در گذشته �زمییف -

�
کامً� درست است. اتفاقا

ف به   نبود که مسافرت در آن آسان باشد. سخیت مسافرت در این �زمنی
د فاح�ش در کشور دار�م در مور های کجا انجام�دە؟ به اینجا که ما تفاوت

ق و غرب و شمال کشور. فکر  ف جنوب و �ش لهجه، غذا، آداب اجتما� بنی
ها بودە است. ای از این گونه تفاوتشدەی ساختهکنم ایران مجموعه�

 کردەاین افراد آمدە
گ

اند. اند و به زور �ا با توافق جم� در کنار �کد�گر زند�
ی که برای من جالب است ف اثرات اتفاقایت است که برای این ممل�ت  چ�ی

مالت اعراب کن�م به حگرد�م و فکر �پ�ش آمدە است. ببین�د وقیت بر�
دهم و حمالت ترکان در قرن در قرن هفتم و حمالت مغول ف ها در قرن س�ی
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شود که این تداوم پانزدهم و شانزدهم م�الدی، این سؤاالت مط�ح �
ت ف کشور با وجود اینح�ی رو�دادهای هولنا� به چه صورت بودە  انگ�ی

است. اینجاست که این مبحی� که در مورد ز�ان فار� مط�ح شد وارد این 
کنم نگاران مان دارم و فکر �شود که من با �س�اری از تار�ــــخنزاع فکری �

ی آنچه عامل حافظ ه��ت ایرایف بودە است و نقشش غلو  شا�د در�ارە
 کردە باشند. 

 
ن  این نکتهبه هر حال - ای است که شما در نقد استاد فق�د �ارشاطر و ن�ی

د که ا�ی فار� و ه��ت ما اشارە کردەکتاب شاه�خ مسکوب در�ارە
شمرند �ا به تعب�ی شما محمل � آنها ز�ان فار� را محور ه��ت م�

تار��ن است. تداوم این ه��ت � دانند. به اعتقاد شما نگاە آنها غ�ی
تار��ن بودن چ�ست؟منظورتان از غ  �ی

تر ببین�م، تفکری وجود دارد که از سنت رمانت�سم در ا�ر بحث را وسیع-
بیند �ا ی ه��ت م� �آ�د که خالصه ز�ان را به عنوان �چشمهغرب �

کند که تع��ف ز�ان را �س�ار �س�ار وسیع هایی استفادە �از �ک واژە
های ی تج��ه، گنجینهگ��د ز�ان ظرف ه��ت استکند. مثً� ��

ک است، مظهر ذات اند�شه است، نمود روح جم� است، �ا  مش�ت
رن شناسان قسخنایف از این دست. در حا� که وقیت ما به نظرات ز�ان

دارند که  بین�م که کامً� برعکس این ن�ع نگاە، اعتقاد کن�م �ب�ستم نگاە �
ای ز�ان هر زندان ش�شز�ان ل�ح سف�دی ن�ست. به قول و�تگنشتاین، ما د

� 
گ

کن�م. �عیف ما آن وسط هست�م و این ز�ان است که به ما زند�
ی �  هایی برای ارتباطتوانایی  دهد. حاال چرا بحث ز�ان و ه��ت مهم گ�ی

است؟ به این خاطر که دعوا بر � این است که آ�ا این ز�ان است که 
ا ه رشد و نمو ز�ان ر سازد و �ا این تخ�ل جم� است کتخ�ل جم� را �

 سازد. کند. به نظرمن، این تخ�ل جم� است که ه��ت م� را �ممکن �
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از هم تأث�ی  گذارند و ی د�ال�ت�� دارند، بر هم تأث�ی �به هر حال رابطه-
ند. فرض کن�د ا�ر شما قبل از حافظ باش�د از شعر سعدی تأث�ی � گ�ی
�د و شعر سعدی را ادامه �� �د، و احتماً� �ک خالقییت �سبت دهگ�ی

به شعر سعدی خواه�د داشت. و� ا�ر بعد از حافظ باش�د، به ناچار 
شود و در تخ�ل شما تأث�ی حافظ هم جزیئ از مراجع تخ�ل شما �

ی به آده�د �ا خالق�ت �گذارد و شما �ا آن را ادامه �� ن ن کن�د و چ�ی
را شاعران سبک هندی کردند. چکن�د، مانند کاری که جا� �ا اضافه �

ه ای دو طرفتواند رابطهبا�د �ک طرف این رابطه درست باشد؛ �
 باشد. 

ببین�د، در این که ز�ان نق�ش کل�دی در گرد هم آوردن افراد دارد و فرهنگ -
ک را امکانو افسانه ک و پیوندهای مش�ت ه کند کپذیر �های مش�ت

م که گ��با این ندارم. و� �گونه ش� ن�ست. من هیچ دعوایی هیچ
امروزە، در قرن ب�ست و �کم، ه��ت م� نه با ز�ان، نژاد، مذهب، و نه 

ک ا�جاد ن� ها به خودی خود وحدت م� شود، اینحیت با تار�ــــخ مش�ت
کنند و ما با�د این را درک کن�م. چند تا مثال بزنم برای این که ا�جاد ن�

کر  توان�م فن را محور قرار ده�م ن�ی ز�ابحث روشن شود. ا�ر مسئله
ی  کن�م که مثً� بل��ک و کانادا و سوئ�س چندز�ایف حس ناسیونال�سیت کم�ت
ال�ا و  دارند. �ا از طرف د�گر، آ�ا ز�ان انگل�� وحدت آم��کا و کانادا و اس�ت
، آلمان و ات��ش را �� کردە  ب��تان�ا را به ارمغان آوردە است؟ آ�ا ز�ان آلمایف

؟ �ک زمایف ز�ان فار�، ز�ان ادبا و دولتمردان هند و آس�ای م�انه و است
 این شکل ن�ست و امروزە هم 

�
حیت عثمایف هم بودە است و� ا�نون لزوما

ک  کها  ی پیوند ایران و افغا�ستان و تاج�کستان، به این معنا�دە ز�ایف مش�ت
ی ن�ست که شهروندان این سه کشور را قانع کند تا  ف ز احساس ا دارند، چ�ی

ناسیونال�سیت خودشان �سبت به آنچه که در مرزهای خود دارند دست 
 اسبردارند. بنابراین، من �

گ
ت گ��م که ز�ان تنها �� از عنا� هر فرهن�

ا�  و اشتباە است که ا�ر فکر کن�م با تأ��د �س�ار بر روی ز�ان وجه اش�ت
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در  ما امروزە برو�ما�م. مثً� بدی� است که ا�ر من و شمردم را فهم�دە
 به معیف آن ن�ست که فرهنگ 

�
�م لزوما دا�شگاە ز�ان چییف و ژاپیف �اد بگ�ی

�س�ار  شکا�م، چون فرهنگ هر کشوری یب ژاپیف و چییف را هم شناخته
بین�م این فراتر از مرزهای ز�ایف آن کشور است. امروزە آنچه که ما دار�م �

 بهااست که با اتفاقایت که در دن�ا �
�
ک د�گر لزوما این معنا  فتد، ز�ان مش�ت

اق ای باشد برای حفظ وفگفت ب�مهن�ست که آنچه استاد �ارشاطر �
م�. فرو�ا�ش یوگسالوی و چکسلوا� را مد نظر داشته باش�م که این  

 توانند به ز�ان �کسایف تکلم کنند اما �ک کشور نباشند. کشورها �
 
 ورهای عریب د�د که ز�ا�شان عریب استتوان در کشاین را به راحیت �-

دە هستند و از نظر ملییت جدا از  اما کشورها از مرا�ش تا عراق گس�ت
شود �ک ه��ت عریب در نظر گرفت که در کنار �کد�گرند. اما آ�ا ن�

ی است ه��ت های م� هر کشور معنا دارد؟ ه��یت که چ�ت
ی ز�ان که در�ارەی م�. چنانهای پرا�ندەبخش برای این ه��توحدت

ن انگل�� هم � ا� ا�جاد � کند بنی ن را گفت که به نو� اش�ت  توان همنی
خواهد آم��کا و ب��تان�ا مثً�. به هر حال ک� که امروز فرض کن�د �

ای به انگل�� بن��سد به ناچار با�د تار�ــــخ موض�ع و داستان �ا مقاله
��کایی فارغ از اینکه آم –د ه�ن خود را در دن�ای انگل�� ز�ان مطالعه کن

ک حرف تازە ای بزند. در �ا ب��تان�ایی است و �سبت به آن تار�ــــخ مش�ت
مورد فار� هم همینطور. �ک سپهر فار� وجود دارد که دست کم 

ک هستند. چرا ما ه��ت های تاج�کستان، ایران و افغا�ستان در آن مش�ت
 م؟م� را در تناظر با این سپهر ز�این تع��ف نکن�

مثال خویب زد�د. ما ب�ست و �ک کشور عریب دار�م که به خاطر ز�ان -
ا� دارند و� � ها و بین�م که آن مسئله مانع جنگعریب با هم �ک اش�ت

ی ف خود این کشورها، مثل عراق و ک��ت، ن�درگ�ی یها بنی ف که   شود. چ�ی
 و 

گ
ف وحدت فرهن�  به نظرم مهم است این است که تفاوت قائل ش��م بنی
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ف  و ایران�ان ی وحدت م�. برایمسئله  ز�ان هاایتال�ایی  و هاآلمایف  همچننی
ک  نو� ادیب    وحدت مش�ت

گ
 وجود م� وحدت که زمایف  زد رقم را فرهن�

 و وحدت �ا ه��ت م�،  نداشت
گ

ف این دو مسئله، وحدت فرهن� . ما ا�ر بنی
رو�د و � رس�م. شما وقیت به دن�ای عربتفاوت بگذار�م به�ت به نت�جه �

�ت دان�د، معموال خود را فن�پرس�د که خودتان را عرب �از �ک لبنایف �
 عرب. �ا مثً� ببین�د که ز�ان تر� �س از ف�

�
و�ا�ش شوروی ر داند نه لزوما

ک �شک�ل بدهند. این  سبب �شد که ترک�ه و آذر�ا�جان �ک کشور مش�ت
گردد به این که ما تع��فمان از ناسیونال�سم چ�ست و چه نگا� نگاە باز �

 به آن دار�م. 
ارد. ی ناسیونال�سم وجود دی خ�� متفاوت در�ارەدان�د که دو نظ��ه�

ە گ��د هر ملیت همان است که بود��� نظر آنتویف اسم�ت است که 
گذارد. در مقابل او نظر � م� ه��ت تار��ف  ماه�ت بر را است و تأ��د

ت داند. �عیف این دولار�ست گل�ف وجود دارد که دولت را مقدم بر ملت �
بین�د  گ��د که شما �دهد. مثً� �است که به ملت شکل و محتوا �

را  ن، ا�ائ�ل، پا�ستان (و حیت شا�د ایران)کشورهایی مثل ایرلند، لهستا
ی لبهمذهیب بدان�م، �عیف کشورهایی که با غ-با�د به عنوان کشورهای قو�

 اند. تفکر د�گری�ک مذهب آن را سنگ بنای ه��ت خودشان گذاشته
ادف با آر�ایی بودن � وصل  داند و ما را هم وجود دارد که ایرایف بودن را م�ت

ە و این تداوم را �کند به پادشا� بیند. خواهد در ایران ب� کوروش و غ�ی
 ب�ش�ت  ایرایف  ناسیونال�سم آ�ا که رو�م کلنجار ب�ش�ت  این سؤال با با�د ما
ف  است گفتمایف  �ا است شدە بنا ز�ان بر  میهن مام محصور و محور،زمنی
آمدە  و  اینکه در کدام برهه از زمان کدام نظ��ه و باالخرە �حدات؟ و

ی روشنفکری ایران به چه عرض اندام کردە و مط�ح شدە است و جامعه
 اند. ها برخورد کردەشکل با این نگاە

 و ها را وارد برر� ه��ت تار��ف بحث من این است که ما با�د اینجور نگاە
 ایران کن�م و به جای نگارش فرهنگ م�ی 

گ
ی ا��� همحور که دغدغاثفرهن�
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اث عبارت ما بودە است با�د تار�ــــخ بن��س�م. به است،   نامه �سد�گر، م�ی
 ی انتقادی به �ک �یبن��س�م. تار��ف که به شیوە با�د تار�ــــخ حال

ف کردەسؤال ا�م �عیف وجدان خودمان را هایی پاسخ دهد که ما از آن پره�ی
ف به اینخ�� راحت کردە ها. �ک مثال بزنم که سؤال ا�م از پرداخنت

مشخص �شود  چرا با نظر دک�ت �ارشاطر مخالف بودم. به نظر من، مثً� 
تار��ف است، �کنند، و من �ا�شان این صحبیت که � گ��ند گ��م غ�ی

ز�ان فار� محور ه��ت ایران�ان بودە است. درست است وقیت که 
شد اما خ�� از ادبای ما  ها آمدند فار� ز�ان ما ماند و مبنای ه��تعرب

. االن این بخ�ش از دعوای ماست با   ف وع کردند عریب �اد گرفنت هم �ش
دانند. در دن�ای عرب هر آنکس را  کشورهای عریب که این افراد را عرب �

ها چون دانند و� ما ایرایف که به عریب نوشته است از فرهنگ خودشان �
نای ز�ان اند مبنا�مان را مبیب نوشتهسینا و د�گرایف هم به عردان�م ابن�

 کن�م بل�ه ه��ت ایرایف آنها است که این مسئلهنوشتاری آنها حساب ن�
 کند. را برای ما مهم �

درد امروزە ما تکرار همان گذشته  یحرف من این است که این نگاە که چارە
 و  ها عمل نکردند. روسها مانند عربتواند بر خطا باشد. غریب است �

که   ۱۸۰۰انگل�س و آم��کا ن�امدند مقهور فرهنگ ایرایف �شوند. از سال 
فته ی ارتباط با ما ب�ش�ت شد، آنها به هیچ وجه حا�ف نبودند فناوری پ��ش

خودشان را با معن��ت ایرایف مبادله کنند بل�ه به �س�اری از تفکرات ما که 
عقالیف � رس�د لبخند زدند. بنابراین،  د گفت که ما شو ن�به نظرشان غ�ی

با این چالش که امروزە در مقابل ه��ت غریب دار�م با�د به همان شک� 
م. شما گ��برخورد کن�م که در مقابل اعراب کرد�م. فقط ایران را هم ن�

�د. آ�ا ک� � د از تواند بگ��د م� قبل و بعمثً� م� را در نظر بگ�ی
ن فظ کردە؟ به هیچ وجه ایی ناپلئون �� است؟ چون ز�ا�ش را ححمله

 طور ن�ست. 
 



 
گ

 ایران فرهن�
 

٦٢ 
 

داز�م که خود شما هم به تداوم  - ا�ر بخواه�م به حس تداوم ب�پ
شود؟ ا�د، این حس تداوم از چه ط���ت پ�دا �فرهنگ ایران اشارە کردە

ها و تغی�ی حیت مرزها این همان ح� است که بر رفت و آمد دولت
ن مسئله  شما بنی

�
ە است و ظاهرا هماین ت با مرز خ�� به اینی ه��چ�ی

�م  قائل هست�د در صوریت که ا�ر به فرض موس��ت ایران را در نظر بگ�ی
 های ما در عراق همشود و بر�ن دستگاەدر افغا�ستان هم نواخته �

ها هم هست. �ا شاعران و شود و در قرائت قرآن م�یخواندە �
�د که خابزرگان ما مثل ابن یران رج از مرزهای امروز اسینا را در نظر بگ�ی

اند و حیت بر�ن مثل موالنا مدفنشان خارج از اند و برآمدەمتولد شدە
ن مرز و ه��ت رابطهاین مرزها است. آ�ا � هماین قائل شد این توان بنی

و گفت که داخل این مرز �ک ه��ت دار�م و داخل مرز بعدی ه��یت 
ها است و این مرز د�گر موجود است؟ �ک جاهایی فرهنگ فراتر از 

همان جایی است که ما امروز در این دف�ت و�ژە به دنبالش هست�م. 
 تا کجاست و چه شناسه�

گ
هایی دارد و خواه�م ببین�م این ایران فرهن�

ا�ر بخواه�م ایران را در م� �ا یونان �ا ارو�ای غریب �ا روس�ه پ�دا کن�م 
ز زماین ن�د آذر�ا�جان امرو با�د دنبال چه عنا�ی بگرد�م �ا مثً� فرض ک

هایی از گرجستان. اینها �ک ای از ایران بودە است �ا حیت بخشپارە
ک را ادامه � دهند و این باعث شناسایی عنا�ی از فرهنگ مش�ت

ن ما و آنها. ا�ر بخواه�م � این مسئله صحبت کن�م با�د � شود بنی
ک را ب��اغ چه شناسه  اب�م؟هایی برو�م تا آن ه��ت مش�ت

ا این هها و ایتال�ایی من با حرف شما کامً� موافقم. در مورد ایران و آلمان-
 کند �عیف این که ز�ان فار� �ا آلمایف �ا ایتال�ایی  نو�حرف کامً� صدق �

 به وجود آورد در زمایف که وحدت م� وجود نداشت. به 
گ

وحدت فرهن�
ا� که آقای �ارشاطر � ف علت آن وجه اش�ت ا شاه�خ مسکوب از آن همنی

 کنند کامً� درست است و ک� منکر این حرف ن�ست. صحبت �
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البته ز�ان تنها ن�ست. معماری، موس��ت و ه�ن هم در این نظام -
�د �ا  ارتباطایت هست. مثً� کاش�کاری �ا ن�ع معماری گنبد را در نظر بگ�ی

 که ایت مرد�پذیری را. �عین تمام آن نظام ارتباطآرایی و مهمانسفرە
ز�ان، صورت آشکارش است و گرنه ز�ان �ا خط فار� ممکن است در 

ک ز�اد �  بین�د. ترک�ه �ا جمهوری آذر�ا�جان نباشد و� شما امور مش�ت
ا� ز�ادی را - ف است که همجواری این کشورها وجوە اش�ت بله، برای همنی

ام ردەک  به وجود آوردە است. من به ا��� کشورهای عرب خاورم�انه سفر 
شن��د وقیت به این  و به رغم تما� این دعواهای عرب و عجم که �

هایی  کشورها � ف ف چ�ی  به خاطر همنی
�
رو�د خ�� حس آشنایی دار�د، دق�قا

 است. اصً� معن
گ

کات فرهن� د که مرزی ندار  ا که شما گفت�د. این ها مش�ت
ف این ملت باشد. پا�ان فرهنگ هر  ها  بکش�م و مرز جغراف�ایی تصن� بنی

 از فرهنگ ز�ان فار� و 
گ

ف حال این هم �ادمان باشد که بخش بزر� در عنی
 اند. اند که سوابق نژادی و مذهیب مختل�ف داشتهعریب را مردمایف نوشته

 
گذاری ایران�ان در در مورد ز�ان عریب هم همینطور است. �عین سهم-

 اای از این بدە �ستانادب�ات عریب نمونه
گ

ن ملل ست که بهای فرهن� نی
های همسا�ه هم�شه وجود داشته است اما به همجوار و فرهنگ

ن آنها در ناسیونال�سم هایی های افرا� شا�د  بازتابرسم�ت �شناخنت
 من�ن داشته است و بحث را از جای اص� خودش منحرف کردە است. 

 یب ا�م که بعد از آمدن اسالم، عررو بودەها با این معضل رو�هما ایرایف -
ف شود ز�ان قانون و دین و فار� �� شود ز�ان شعر و ادب�ات و به همنی

ای ی ما �سته به این که در چه حوزەی متفکر جامعهدل�ل افراد نخبه
مشغول فعال�ت بودند نوشتارشان �ا گرا�ش به فار� داشت �ا به عریب 

ا   �ات ف�ا به هر دو در مواردی. اینها را با�د به عنوان بخ�ش از اش�ت
گ

رهن�
 بپذی��م. 

 



 
گ

 ایران فرهن�
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وری �- ه بین�د که آنچه برای مدرن�ت با�ستشما در تع��ف ه��ت �ن
است در نظر گرفته شود، به خصوص به دموکرا� و عدالت اجتما� 
توجه دار�د. �عین ه��ت را نه تنها با تار�ــــخ و ز�ان بل�ه با نظام س�ا� 

اث و سو اجتما� هم به درسیت در پیوند � نت و بین�د. با توجه به م�ی
ادیب ما ا�ر بخواه�م دموکرا� را به عنوان �� از عوامل ه��ت  فکر 

ن کن�م؟ آ�ا الزمه اش م� �شناس�م چگونه با�د پیوندش را با سنت تبینی
این است که در سنت ما عنا� دموکرات�� قابل باز�ایب باشد؟ چگونه 

ن مدرن�ت و سنت را در این چارچوب تع��ف �این رابطه ن�د؟ کی بنی
ی شورا در اوا�ل انقالب است. شورا در آغاز شود زد، مسئلهه �مثا� ک

آمد انقالب �ک مفهوم چپ بود و به خصوص از کمون�سم رو� �
ن قرآین هم � د شورا و ششد چون جامعه مذهیب بود و گفته �اما تبینی

ا ی سنیت برای آن پ�دمشورت در قرآن هم آمدە است. �عین �ک ر�شه
ن � ن تو کردند. دموکرا� را چطور �اش � ایراین کردند و تبینی ان تبینی

 ایراین کرد؟ 
ه برای هایی ککنم �� از سنتاین بحث �س�ار خویب است. من فکر �-

 است  هایی کند مفاه�م و ارزشمن نو� فرهنگ ایرایف را این قدر جالب �
اند. کنار دەماند و با هم کنار آگ���م با هم آشیت کردەکه ما به خاطر آن �

، نصف راە را من آمدم و نصف  ف آمدن �عیف دعوا و دلخوری را کنار گذاشنت
راە را او آمد و آشیت کرد�م. این �ک توازیف را در فرهنگ ایرایف به وجود 

 ی شورا را که شما مط�ح کرد�د آوردە است که �س�ار جالب است. مسئله
رود که هست، �ادمان نبه نظرم نه تنها چیپ و اسال� است بل�ه م� هم 

اسم مجلس ما قبل از انقالب مجلس شورای م� بود و در جمهوری 
اسال� هم شد مجلس شورای اسال�. به فرهنگمان نگاە کن�م که این 
صحبت ز�با که با دوستان مروت و با دشمنان مدارا، از درون کدام فرهنگ 

ما�هآمدە است و چقدر � ە آنچه امروز  ی دموکرا� باشد �ا تواند خم�ی
نام�م. من این التقا� بودن فرهنگ ایران را ستا�ش �سامح و �ساهل �
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کنم خ�� ز�باست که ما تا به امروز که دار�م صحبت کنم و فکر ��
ای محمد و هبین�م نامرس�م �گذاری فرزندان که �کن�م به سنت نام�

 شاپور هنوز ادامه دارد.  های کامً� ایرایف مانند خ�و و ع� در کنار نام
-ی عوام� که �ک دولتزد در�ارە�اد احمد ک�وی حرف خویب �زندە

، کرد: دموکرا�کند. ا�شان بر روی چهار اصل تأ��د �ملت را ا�جاد �
 اجتما�. فکر �

گ
ش کامً� کنم حرفرفاە اجتما�، آموزش و پرورش و زند�

ه با�د دلمشغول سنت باش�م و این کدرست بود. امروزە به نظرم ما خ�� ن
ی بو� هست �ا نه. همانطور که � ف د این اول من در نق کتابدان�د  آ�ا چ�ی

گرا است. خ�� نگران سنت نبا�د بود. کدخدا و مال� از آن تفکر بو�
ها، م��د م��دان، نظام رفت اما کشاورزی و دهات با�ت ماندند. محتسب

دند و رفتند اما آن کشور با�ت ماند. به ها آمالقضاتشاە شاهان، قا�ف 
ی که  ف وضع�ت خط�ی نظرم با�د امروزە به این فکر کن�م که با در نظر گرفنت

دمان بر کند با�د تأ��جوام� چندز�ایف و چندقو� مانند ایران را تهد�د �
ها باشد و نه تأ��د بر نژاد و عنا� آزادی، حق شهروندی و حق اقل�ت

 باش�م داشته �اد به هم را الیوت .اس .یت  بزرگ شاعر خون و ز�ان. سخن
 آوردە عمل به حال زمان در که دارد وجود وقیت  فقط سنت گفت� که

 شود. 
 
این درست است. اما مسئله این است که این امر در ه��ت چگونه -

وانند تشود؟ مثً� ا�ر بگ���م پهلواین �ا جوانمردی، مردم �داخل �
د به شو عنوان ه��ت خودشان تع��ف کنند. و� چطور �اینها را به 

 دموکرا� به عنوان ه��ت قائل شد؟
ببین�د ا�ر بحث قب� را بپذی��م که ه��ت در هیچ زمایف عن� قط� و -

ناپذیر ن�ست، ما را به این نت�جه ساند که امروز ر ی منط�ت �ثابت و تغی�ی
�م برای مثال خواست توانکن�م �ی ه��ت صحبت �هم که در�ارە



 
گ
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�ن خواسته ی س�ا� ع� حا�ف است ب�اور�م و دموکرا� را که مهم�ت
 ی ه��ت کن�م. وارد معادالت فکری و مباحث خودمان در�ارە

 
ی که شما اشارە کرد�د به آن مثل مدارا به عنوان �ک عن�  - ن این چ�ی

ی که عرفای ما به آن قائل و عامل بودن ن ، چ�ی  �ا هم��سیت
گ

، ا�ر د فرهن�
�م و آن را تق��ت کن�م این �اینها را پا�ه شود �ک ی دموکرا� بگ�ی

رابطه با ه��ت اما وقیت � گ���د به سنت کار نداشته باش�م دو�ارە این 
سؤال مط�ح � شود که خارج از سنت و فرهنگ آ�ا امکان دموکرا� 

توان دموکرا� را بدون توجه به سنت م� و مح� هست؟ �عین �
ن و ترو�ــــج کن�م؟  تبینی

که زدم   هایی کنم این مسئله بدون سنت م� باشد. آن مثالمن فکر ن�-
 بر �

�
ف ایران�ان چند خصلت جالباتفاقا ف مسئله. ببین�د در بنی  گردد به همنی

، عدم اعتماد به قول مسئوالن که شدە است بخ�ش  هست، مثل بدبییف
عیف ای دموکرا� بد ن�ست. �های رفتاری ما. اینها به نظر من بر از خصلت
ی توانند شما را تنها با قول توخا� دادن قانع کنند. مردم به د�دەافراد ن�

کنم کنند تا برعکس آن ثابت شود. فکر �شک به قول دولتمردان نگاە �
. امروزە کامروزە دورایف ن�ست که ب�فت�م در دوگانه � ی بو� و خار�ب

 ی واال کجاست. ی �ک اند�شهمهپرسد زادگاە و شناسنان�
 
ای که در کتاب روشنفکران به برد به سمت مسئلهمن را � این نکته-

. ا�د؛ �عین نقد بو�آن پرداخته  گرایی
 که بود این غرب و ایرایف  روشنفکران کتاب در من حرف یچک�دە
گذاشت.  کنار با�د را است واال است بو� آنچه هر و گذشته پرستش

ون از مرزهای ما آمدە ب�گانه است و با   اینطور ن�ست که هر آنچه از ب�ی
خواند و هر آنچه را که دار�م با�د به هر شک� نگاە گروە خویف ما ن�

داشت. مثً� مردساالری در بو� بود�ش برای ما ش� ن�ست و� خصلیت 
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 را بنا  ف ن�ست که بخواه�م بر آن تأ��د کن�م و بگ��م در آیندە با�د 
گ

رهن�
 با�د با آن 

�
 این سنت مردساالری در آن پابرجا باشد. نه اتفاقا

�
کن�م که حتما

مبارزە کرد و آن را کنار گذاشت. بنابراین، جغراف�ا مبنای د�دگاهم ن�ست 
 ال� جان ما ا�ر د�گر، ب�ایف  در این که آیندە را چطور با�د ترس�م کرد. به

 چون بپذی��م با�د را آن .شودن� رد ا�اجتم قرارداد اصل ندار�م ایرایف 
ما�ه  است.  دموکرات�ک نظام یخم�ی

 
ی غریب را �-  ه نکن�د. کن�د با آن مقابلپذی��د و س� �در واقع جهانگ�ی
کنم �ک �ی از عنا� غریب بخ�ش از ه��ت ما شدە است و ما فکر �-

ای نوشت لهها پ�ش مقابا�د با آن کنار ب�ای�م. دک�ت عبدال���م �وش سال
بل از ای از فرهنگ قها دارای سه فرهنگ هستند و آم�ختهو گفت ایرایف 

. فکر �  کنم حرف ا�شان درست است و اسالم، اسال�، و فرهنگ غریب
ە ف �ت ما آم�ی ای که از این سه �شئت گرفته، ه��ت جم� ما را برای ا���

 بین�د قرآن و شاهنامه در کنار رو�د �ای �ساخته است. شما در هر خانه
اند. وقیت همان آقا و خانم که قرآن و هم بر روی طاقچه قرار گرفته

ل، از ��ا�کند �ا موقع استفادە از مشاهنامه دارد، تل����ون را روشن �
ها از غرب است کهتکنولوژی غریب استفادە � ف  کند، �عیف �س�اری چ�ی

ی است که ما امروز هست�م �ا � ف  خواه�م �ش��م و بخش الینفک چ�ی
 بنابراین آنها را هم پذیرفته است. 

 
ا�د که دموکرا� معنای واحدی ندارد و در  شما به درسیت گفته-

ی  داشته است که در آن زماین زنان کشورهای غریب و دموکرات هم س�ی
پوستان زماین حقوق س�اە . اند و بعد پ�دا کردندحق رأی نداشته

اجتما� نداشتند و بعد پ�دا کردند. امروز برای ما در ایران کدام معنای 
دموکرا� مطلوب است؟ آ�ا با�د تار�ــــخ دموکرا� را هم � کن�م �ا 

 � توان�م به نتا�جش �سندە کن�م؟ 
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ی- ف که من مد نظرم است از آزادی و دموکرا� و حقوق شهروندی،   چ�ی
هایی کنم خالصهی جهایف حقوق ��ش است. فکر �ب�ان�ه ف  است  ی آن چ�ی

اند و باالخرە های فکری و اجتما� داشتهکه کشورهای غریب با آنها کشیت 
ف افراد به این نت�جه رس�دە اند که نبا�د بر اساس دین، نژاد، جنس�ت بنی

 وت قائل شد. من این را مد نظر دارم. تفا
 
ی ن�ازمند ملیت قوی است اما بنا بر سنت و س�اسیت که تا به - ن ن چ�ی چننی

ا�د، دولت و شاە و ره�ب در آن حال داشت�م و شما هم به آن اشارە کردە
خدایی که باعث شدە است جامعه و خودمدار بودە است. نو� دولت

خ و فرهنگ ما به کمک �ک ملت ضع�ف شود. چه عنا�ی از تار�ــــ
آ�د که در آن بتوان ملت را تق��ت کرد و دولت را محدود و مد� �

ی که پا�ه ن  ی دموکرا� است. نظارت کرد؟ �عین چ�ی
 به این دارد که کجا بخواه�م دنبال این مسائل باش�م، چه شورا -

گ
�ست�

. فکر کنم این جستجو و کن ا�ش  کباشد و چه رند حافظ و چه عرفان ایرایف
گذشته و  انتقادی غ�ی  پرستش سست یپا�ه بر تواندکه با�د بکن�م ن�
ف  باشد. ما � شدە تفاخر به ن�ا�ان بنا خواه�م تکل�ف خود را با گذشته تعینی

�م و عنا�ی را که فکر � کن�م مثبت است کن�م، �عیف کشیت فکری بگ�ی
را هم که  عنا�یاز آن گذشته ب�اور�م و دو�ارە زندە و تنومندشان کن�م. 

کن�م بو� است و� زشت است و در قرن ب�ست و �کم نبا�د مکایف فکر �
ف کنار بگذار�م.   داشته باشد آنها را ن�ی

 
�عیت هم از آن �اد ��عین �ک استخراج و تصف�ه-  که �ش

گ
 کرد. ی فرهن�

فرو�ش رو�د در �ک میوەبا�د این کشیت فکری را گرفت. وقیت شما �-
ار�د و گذکن�د و آنچه را دلچسب است داخل سبدتان �را سوا �ها میوە

ف شکل استپذی��د، ن�آنچه را که ن� ، خ��د. فرهنگ گذشته هم به همنی
ا�م که هرچه ارائه شدە را با�د ای شدەاینجوری ن�ست که وارد مغازە



یگفتگو با  مهرزاد بروجرد|   است�سنت و س  
 

٦۹ 
 

ف م نبا�د به � ا�بپذی��م. هر اتفاق بدی که بودە و هر رفتار بدی که کردە
این که مارک بو� و م� خوردە بپذی��م. به نظرم این درست ن�ست، 

و  هایی که در طول تار�ــــخ ما به نام دینعامها و قتلها، لشکرک�ش ک�ش آدم
ی ن�ست که بخواه�م از آن دفاع کن�م.  ف  مل�ت صورت گرفته چ�ی

 
 نژادی و چنانکه در کشورهای دموکرات�ک هم استعمار و تبع�ض-

فتهنقد کردە داری را بردە �افتند.  تری دستاند تا به  دموکرا� پ��ش
ن دموکرا� و ب��ایی فرهنگ م� است.  �عین نقد تار��ن بخ�ش از ساخنت

ی که شما از آیندە ن ی ایران در نظر دار�د و آن تخ�� که برای با آن چ�ی
 آنکن�د جامعهی ایران دار�د، چقدر فکر �آیندە

گ
 ی ایران امروز آماد�

یران � ی اگ��د جامعهبین�د که به شما �هایی �ارد و چه �شانهرا د
وکرا� تواند دمتواند به سمت این مطلوب حرکت کند، مطلویب که �

های د�گری باشد که شما برای ایران آیندە  ن �ا عدالت اجتما� �ا تمام چ�ی
 در نظر دار�د. 

ر و ییف فکگ��د بدبی مشهوری دارد که �آنتونیو گرام�ش جمله-
ف  ی ایران هم ازکنم که با�د به مسئلهبییف ارادە. فکر �خوش منظر  همنی

ا�م و در نگاە کرد. متأسفانه این حضور تنومند دولت را بارها و بارها د�دە
بین�م. نظر من این جمهوری اسال� هم شواهد وحشتنا�ش را دار�م �

 ها بودە استاست که در درازمدت در مقابل این دعوایی که با حکومت
 را با�د ی مدیف چه در زمان شاهان و چه در زمان جمهوری اسال�، جامعه

ف که سوار � ف کمکبتوان�م تق��ت کن�م. در ماشنی ف�ف دارد تا ش��م، ماشنی
کند تا بتوان�د مسافرت خو�ش از فشار سطح برخورد شما با جادە کم 

�ف را فی مدیف هم درست همان نقش کمکداشته باش�د. نهادهای جامعه
رد. به ر ب�او کنند تا نتواند بر عامه فشادارند، فشار حکومت را جذب �

ی مدیف نظر من در درازمدت بازی با�د این باشد که نهادهای جامعه
ی کنم به جامعهتق��ت شود. جای ام�دواری هم هست وقیت نگاە �
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ف بار است که در طول تار�خش، امروز ایران و � بینم این جامعه برای اولنی
�تش شهری شدە و باسواد هستند و با دن�ای خارج و تکنو  وژی اینقدر لا���

در ارتباط هستند، و کف انتظارات مردم �س�ار باال آمدە است. تا رس�دن 
به سقف آرزوها، آسمان هفتم، را� طوالیف در پ�ش دار�م و� با�د آن 

م به هوا خواه�ا�م را خوب درک کن�م تا ا�ر �جایی که بر رو�ش ا�ستادە
ف نخور�م. فکر � �م با � به زمنی من نو�  رد است که برایکنم این مواب�پ

ف بی ایران خوشتوان در درازمدت به آیندەکند و �ام�د ا�جاد �  ود. بنی
 
د. در ها با خارج از کشور مرتبط هستنی آخر این که گفت�د ایراین نکته-

 �واقع م�لیون
گ

 ها ایراین امروزە خارج از کشور زند�
گ

 در کنند و زند�
ن کارو�ا و آم��کا را تج��ه � نند، این تج��ه چقدر سهم دارد در ساخنت

 ایران آیندە؟
بدون شک سهم دارد. متأسفانه اتفا�ت که بعد از انقالب افتادە این است  -

ا�م  های مهاجرت در طول تار�ــــخ ایران شدەت��ن م�جکه شاهد �� از بزرگ
ه هایی پ�دا کرد که این درصد از افراد �ک جامعتوان نمونهکه به سخیت �

 سطح باالیی از دا�ش و سواد داشتند ب�ی 
�
ون آمدە باشند. افرادی که عمدتا

ی ایران از کمک آنها محروم شدە �ا کارآف��ن بودند و متأسفانه جامعه
ه هایی کافتد، باز هم به خاطر فرصتاست. و� اتفا�ت که دارد �

  ی خارج از هابین�م که وضع�ت ایرایف تکنولوژی به وجود آوردە است، �
ث کنند و مباحکشور هم مثل گذشته ن�ست. اینها دارند ادای سهم �

توان  فکری و س�ا� تحت تأث�ی اینها قرار گرفته است. به عباریت چون �
ه در شود در رابطه با اتفاقایت کای را نگاە کرد، د�گر ن�های ماهوارەکانال

دم ه آسایف هم مر افتد تنها روا�ت دولیت را به خورد مردم داد. بایران �
نند کهای خار�ب پخش �های د�گری که شبکهتوانند به روا�ت�

گذاری در اقتصاد کشور هم ن�از به �ک �ی  � داشته باشند. تاث�ی دس�ت
ینم. بامت�ازد� از طرف حکومت ایران دارد که متأسفانه االن آن را ن�



یگفتگو با  مهرزاد بروجرد|   است�سنت و س  
 

۷۱ 
 

 به ایمنظورم این است که دولت ایران ن�
�
ا کند  ن دعوت ا�تفتواند �فا

این  گذاری کن�د. منهای خارج از کشور ب�ای�د در ایران �ما�هکه ایرایف 
ناد�ان  سخیف با محرف را ب�ست سال قبل در کنفرا�� در ایران با عنوان 

 گفتم که ا�ر قرار است این دعوت واق�  گفتگو با ایران�ان خارج از کشور 
ساله را  ی ��ازی جوانان هجدەد عفو عمو� بده�د، مسئلهباشد، با�

گذاری ی امن�ت �ما�هی حجاب را حل کن�د و مسئلهحل کن�د و مسئله
ف  حل شود. تا این کارها را نکنند و تا دولتمردان نفهمند که توپ در زمنی

ن�ان اتوانند از در� آشیت با ایر های اول را بردارند ن�آنهاست و آنها با�د قدم
خارج از کشور درآیند و آنها را جلب کنند. در غ�ی این صورت، همان 

. بر ها را �سط� از فعال�ت ای بین�م که امروزە شاهدش هست�م نه ب�ش�ت
رود دهد �ا جراح �رود �ک ترم آنجا درس �مثال، �ک استاد دا�شگاە �

کند. امعه دوا ن�گردد. و� اینها دردی از آن جکند و بر �دو تا عمل �
که در خارج   ها ایرایف تری ن�از دار�م برای ارتباط با  م�لیونما به  اقدام وسیع
� 

گ
 کنند. از ایران زند�

  

about:blank
about:blank
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 سه نگردد ب��شم ار آن را 
 پرن�ان خواین و ح��ر و پرند

 ١خجندی گفتگو با فرزانه
  

خانم فرزانه، تصور تاج�کان از ایران تا قبل از فرو�ا�ش شوروی چگونه 
 های تماس تاج�کان و ایران�ان چه بود؟بود؟ و راە

 آ�د: �ک پارە شعر به �ادم � از لط�ف ناظ�-
 سار�انا! 

ف تا ببییف نقش«  »رنگهای رنگفار� بنی
 گرچه هندی در عزو�ت شکراست«

�نطرز گفتار دری   »تر استش�ی
 ل�ک م�دایف که این در دری

 گمان دی��نه قند پار� استیب 
 آن کالم نغز تاج�ک است

 ستگداز مولویهای جانناله
 سعدی نوای رود� ست نغمه

                                                
توان به ی تاج�کستایف است که از جمله آثار او �فرزانه خجندی شاعر و ن��سندە.  ١
 .اشارە کرد» سوز ناتمام«و » ای از مول�انقطرە«
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 عنب خوان �ا ازوم رو 
 ستاین همان انگور شهد آلودە در چرخشت تار�ــــخ

 رو ح��رو پرن�ان خوان و پرند
 ستدر انگشت تار�ــــخاین همان اب��شم تاب�دە 

زمان استقالل�ت تاج�کستان هر تصورایت که در بابت ایران  متأسفانه تا
مدهای و با آن که رفت و آ داشت�م که تصورات ک� ابتدایی و نا�امل بود،

ای هدر همان روزگار شوروی هم پیوند و نقطه ز�ادی م�ان هم نداشت�م،
ن آن روزگار هم ای است. ارتباط و چراغ رابطه به تمام قطع �شدە بودە 

�د از سع پایندە بودە است.   ی عشق و وصل و آشنایی هنوز همسلسله
�ف آوردە  ۱۹۶۰ نف�� عالم بزرگ �ادآور ش��م که سال به تاج�کستان ��ش

بودند و تا آن زمان، دیوان سه جلدی استاد رود� را مرتب و منت�ش کردە 
درالدین وشته بودند و با استاد صها نهای تحق��ت و رسالهبودند؛ �س�ار نامه

 ها خ��داشتند و بر�ف از آثارشان برای تاج�ک ی �س�ار قویعییف عالقه
الزمان از ط��ق سع�د نف��، ع� اصغر حکمت، استاد بدیع آشناست. 

ت جا�  ۱۹۶۴ فروزانفر که سال  ح�ف
گ

به جشن پانصد و پنجاە سال�
�ف آوردە بودند و آن ع��زایف که به پ من شعر انج  �شواز سمپوز�وم��ش

آمدند مثل استادان نادر نادر�ور، لطفع� صورتگر، پرو�ز  ۱۹۶۷ فار� سال
آوردند؛ پ�ام عشق ناتل خانلری هم�شه پ�ام روشن کشور ایران را برای ما �

و ادب، پ�ام تمدن، پ�ام شعر ما که در آن مرز و بوم هم چراغش هم�شه 
 افروخته بود. 

 های خ�� ز�اد آثار ادیبان ایرایف منت�ش شوروی در ج��دە تا زمان فرو�ا�ش 
ق« ی شد مثً� در مجله� اثرهای صادق هدا�ت، صادق  »صدای �ش

های جدا�انه هم به ��ش کتاب چ��ک، بزرگ علوی بارها منت�ش شدە بود. 
هم   رس�دند مثً� از مل� الشعراء بهار اشعار منتخب چاپ شدە بود. �

ف کتاب  زا. چننی کتاب هوشنگ   بعدا�   اشعار منتخب ای�ج م�ی
ف ستارە«  با نام (سا�ه) ابتهاج در « کتاب فر�ف یزدی با عنوان ».های زمنی
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کتاب  ۱۹۸۳ دیرتر سال  به چاپ رس�دە بود.  ۱۹۸۰ سال »طلب آزادی
ولدی ت« اثر فروغ فرخزاد با نام ی اشعار شه��ار منت�ش شد. برگ��دە

صا� با کتاب پرو�ن اعت د�گری را به بار آورد.  در شعر تاج�ک تولدِ  »د�گر
ف مجموعه »اشک یت�م« عنوان ،  و همچننی ی اشعار س�اوش ک�ایی
ها کارهایی این اشعار شعرای ایران بود.  یکه برگ��دە »امواج کارون« کتاب

های شوروی روی چاپ آمدە بودند و مردم ما اصً� بود که هنوز در سال
 و ادب�ات و فرهنگ و تمدن ایران نداشتند.  دوری و جدایی از شعر 

 �ک شعر مشهور استاد سع�د نف�� بود که من در شانزدە
گ

ام ترنم سال�
 بود:  »به دوستان تاج�کم« اشکردم و عنوان�

ف   این که در دست تو هست ای نازننی
 ستایتا مپنداری که کاغذپارە

ف   هست حر�ف از ب�ان آ�شنی
 ستایداستان عاشق ب�چارە 

 ای که از من دوری و من از تو دور
ف و در بزم حضور   پ�ش من بنشنی

ف  ، ای نازننی  من توام، هم تو میف
ف   ن�ست اینجا کس ق��ن و همنشنی

 آرزومند شکرخند توام
 هر که با�ش آرزومند توام. 

 
گ

ه دوستان ای استاد نف�� بای و چه عشق و مجذویب به چه اشت�اق و ش�فت�
 و ش�دایی و  همه کند. �تاج�ک خود خطاب 

گ
این ن�ع عشق و مهر و پیوست�

 نظ�ی که ایران نام دارد. جذبات را ما هم در دل داشت�م به کشوری مینو 
 
اشارە کرد�د به آثار متعددی که از ادبای ایران در تاج�کستان منت�ش شد؛ -

، کدام نخبگان تاج�ک منت�ش � شد؟ این کارها به کوشش چه کساین
فعال بودند در معر�ن این آثار به مردم تاج�ک چه کساین  آنهایی که
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شدند، رفت وآمد داشتند به ایران؟ بودند؟ و چگونه با این آثار آشنا �
 ارتباط نخبگان چگونه بود؟

ف ک� که چراغ آشنایی را افروخته نگاە �- لت ما داشت قهرمان منخستنی
همه با  هم ب�ش�ت از استاد عییف بود و مراجعت خطاب استاد سع�د نف�� 

استاد ع� اصغر حکمت هم برای استاد عییف پ�ام فرستادە  استاد عییف بود. 
ب ف دوستانهبود و �ک �ف ی المثل تاج�� نام داشت و در جواب هم برگ س�ب

اصغر حکمت رفته بود که اهل نظر از آن استاد عییف به شادباد ع�
زا�ف استاد صاحب اند. آ�اە از عالمان تاج�ک نظر عبدالغیف م�ی
ف شعرای بزرگ  بود.  �ن محققان و عالمان تاج�ک و همچننی ب�ش�ت

ل و آشنایی دار وصتاج�کستان، فره�ختگان و ادیبان تاج�کستان، همه چراغ
 زادە به ایران سفر کردە بودند همراە شاعر بزرگمثً� استاد تورسون بودند. 

غان با خود آوردە داغستان رسول غمزتف و �ک سلسله اشعار از آنجا ارم
ی بودند که به عنوان رئ�س اتفاق  زادەاستاد تورسون بودند.  سف�ی

ن��سندگان تاج�کستان به کل ادیبان تاج�ک سفارش کردە بودند که این آثار 
�ن این کتاب ته�ه شود و ��ش گردد.  ته�ه و برگردان  ها با دستور استاد ب�ش�ت

�ل�ک و انتشار �افت. شد به   تاد قناعت رئ�س اتفاقاس بعدا�  خط س�ی
او در  ن��سندگان تاج�کستان گرد�د واین سنت خجسته را ادامت بخش�د. 

 به خلیج فارس سفر کردە بود و با بزرگان و نخبگان ایران 
گ

ب�ست و �ک سال�
ه جوان شعری دارد کحیت مهدی اخوان ثالث برای قناعت تازە آشنا گرد�د. 

ف است:   پا�ا�ش چننی
 دردم، کیف هرچند که تازە �

 ای صبح، سالم بر تو، خوش بر دم. 
اش مداند که با مقدشعر تاج�ک � ی�عیف قناعت را مثال طفل نوخاسته

 آف��ن ع�سوی آوردە باشد. به ادب�ات، �س�م جان
ن ادبای دو کشور تا جایی که �-  بنی

گ
دانم آشنایی غ�ی از این روابط فرهن�

که   تق�م وقیت استتاج�کان با فرهنگ معا� فار� به صورت مس
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جمان تاج�ک برای نظام�ان شوروی وارد افغا�ستان � شود و از م�ت
چقدر این آشنایی با فرهنگ آن سوی مرز، در  شود. شوروی استفادە �

افغا�ستان، مؤثر بودە برای تاج�کان تا با فرهنگ فار� آن سوی مرز و 
 فرهنگ ایراین آشنا �شوند؟

ف تاج�کستان و ایران بکنم که هم�شه پیمن خ�ال �- ودە وندی مستق�م بنی
استاد مهدی محقق �ادآور شدە بودند   های شوروی هم. است حیت در سال

ف �عیف  هایی داشتند. که در شهر ده� نو با باباجان غفورف صحبت  همنی
ها و د�دارها در کل عالم با این بزرگان و ع��زان ایرایف ها و مالقاتطور مکالمه

 شد. برگزار �
 وقیت نظ�ی فار�ی باز بود به فرهنگ و ادب یب ما افغا�ستان �ک روزنها

ز مردم ا که شوروی در آنجا خ�مه زدە بود.  زمایف  های ما رفتند؛ترجمان
رها رفتند و در صف لشکرها و عسکتاج�کستان فقط به عنوان ترجمان �

ع��زان  یژدەم ت��ن قاصدایف بود کهپور از بزرگالدین عالممثً� م� نبودند. 
ل����ویف ته�ه  های تاو برنامه نمود. ایرایف را برای اهل نظر تاج�کستان بازگو �

کردە بود به این خاطر که این پل دوسیت و محبت را دو�ارە برقرار سازد و 
عالم پور با تعهد ترجمایف به  �شارت فره�ختگان ایران را برای ما آورد. 

این  خود ارمغان شعر و سخن را آورد. افغا�ستان سفر کردە بود و با 
س نبود از آثار ن�ا�ان، از ترجمان ها هر چه را که برای تاج�کان هنوز در دس�ت

 قاصدان ها و معا�ان ایران برای ما منظور نمودند. آثار مفاخر کالس�ک
شهباز کب�ی از شمار آن  د�گری چون سلطان حمد، مهر �ساء، 

آن روزگار هنوز حدود ب�ست  شناسم. که من مستق�م � اند روشنفکران
با برادر ع��زمان شادروان شاعر �س�ار خوب، نعمت آ�ش که در   ساله بودم. 

حبت بار بزرگ کتاب و ماو با خود کوله آشنا گرد�دم.  کابل ترجمان بودند،
ف ن��سندە آوردە بود.    ممتاز، یهمچننی

گ
انور عالم، که االن در خجند زند�

 نمود. کابل ترجمایف �کند آن ا�ام در  �
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گار در در همان روز   �ک نکته که ما و شما با�د متوجه باش�م این است که
تاج�کستان دو نفر آوازخوان �س�ار محبوب بودند که پیوسته مردم، چون 

ف  گوگوش و احمد ظاهر.  پرور�دند. ای گرد شمع محبت، آنان را �پروانه منت
رای احمد ظاهر اما ب نوشتند. �ا �ترانههای خانم گوگوش را شاعران ترانه

آشنایی مردم تاج�ک با شعر معا� ایران ز�اد خدمت کردە است چون احمد 
ی شعر � الشعرا بهار، از فر�ف یزدی، از خواند، از مل�ظاهر از ر� مع�ی

، احمد شاملو، نادر�ور، از کل بزرگان ایران  ، از س�اوش ک�ایی ف فروغ، از س�منی
�عیف �ک نفری بود که هم از آنان � خواند و هم از استاد  کرد. م �ترانه ترن
ف کا�ف ست« زادە کهتورسون و حیت  »تو را صد بار گفتم که غالمت من همنی

ع� �ک ترانه دارد خواب شبت در تاب و تبت بینم، یب « از استاد الیق ش�ی
 �عیف �ک نفر کار �ک »بینم، هر لحظه و هر ساعت حا� عجبت بینم. 

قاصد معظم محبت ایران بود  نمود. اندازی �سازمان بزرگ دوسیت را راە
 احمد ظاهر که این ع��زان را برای ما د�گ��ارە رونما ساخت. 

 
شما خودتان بعد از فرو�ا�ش سفرهای متعددی به ایران داشت�د، برای -

ن بار � به ایران رفت�د و ایران را در آن زمان چطور د�د�د؟ با آنچه  اولنی
 دا�ست�د نزد�ک �ا دور بود؟قبً� از ایران �

های ما بود و �س�ار عاشقانه به س��ش بال گشاد�م اما ایران کشور محبت -
ا  �عیف تاج�کان هنوز ناشناخته، � شناخت! معشوق چندان که با�د ما را ن�

. کم در زمایف که  ۱۹۹۲ ما ماە � سال شناخته، بودند برای ع��زان ایرایف
ه در تاج�کستان سلطنیت نبود و حکومت پاش خوردە بود به جانب متأسفان

 و هم س�ا� بود.  نفر.  ۱۸۰ ایران سفر کرد�م با تعداد
گ

آن  سفری هم فرهن�
ای که روزگار برای تاج�کان �س�ار ُمدهش و تلخ و منحوس بود اما �ک هفته

ابور با شدر بن�اد ن� در ایران ماند�م روزهای �س�ار باسعادت بودند برای ما. 
ق،  من همراە استاد الی های خو�ش آراست�م. استاد ف��دون جن�دی صحبت

ع��زان در بن�اد ن�شابور در  یزادە، بهمن�ار و همهکوهزاد، رستم وهاب
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کت کرد�م. صحبت با  کل� رفت�م  مجله و بعد به ادارە های استاد جن�دی �ش
؛ این بزرگ یران، بار� محبت ا مردی که با زور رستمانهحضور ع� دهبا�ش

�ادم هست   کشد. ز�ان را �افغا�ستان و تاج�کستان و کل کشورهای فار�
که استاد دهبا�ش به �ک اتاق �سبتا کوچک ما را رهنمایی کرد و آنجا حدود 
چند هزار کتاب روی هم بود و گفت از این هر چه خواست�د برای خودتان 

دک�ت ع� اصغر  با  بردار�د که این هد�ه برای ملت تاج�ک است. 
 گرد�د�م.  هم در همان سفر اول، آشنا شعردوست

نامور افغا�ستان لط�ف  آنچه در �ادم مهر جاو�دان نهاد آشنایی با شاعر 
و ثر از آثار احمد شاملأبود که آن زمان در ایران � ز�ست و خ�� مت پدرام 

را در  انهنوز ب�ست و هفت ساله بودم و وقیت مردم ایر  خواند. � چکامه 
کردم که وطن من هم وطن د�دم آرزو �خ�ابان در حال رفاە و �شاط �

 باشد. 
گ

 صلح و آشیت و وصل و پایند�
 
 آن دوران جنگ داخ� بود در تاج�کستان. -
در تاج�کستان جنگ شهروندی بود و برای تنفس کردن ما امکان نداشت�م -

ه بانگ که پیوست  هایی لحظه های �س�ار پر�شنج بود. قدر که لحظهاین
�گانه تمنای ما این بود که تاج�کستان را مأمن صلح و  آمد. الموت �مل�

 ببین�م و دو�ارە بتوان�م شعر بخوان�م، محبت ور  آشنایی و رفاە 
گ

ز�م و فرخند�
 و نفس بکش�م. 

 
ی ایران آن زمان چه ی این د�دارها گفت�د از جامعهغ�ی از آنچه در�ارە-

رجسته بود؟ چه بود در ایران آن روز که خ�� برای شما ای برایتان بنکته
رد�د کمثبت بود و چه بود که شما را احتماً� شوکه کرد و فکر ن�

 طور باشد؟ی ایران اینجامعه
گاە ما بود و ما هم�شه به س��ش اش این بود که ایران محبتمثبت-

 که استاد سع�د نف��های نهان و آشکار داشت�م؛ چنانجذبه



 
گ
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ف تاج�کستان است« گفت� قدر ما هم ایران را همان ».مظهر آغاز من همنی
اما از آنچه من�ف است و از آن  دوست داشت�م و به دل و جان برگ��د�م. 

ف جرم هایی که در نظر ما نمود شا�د �اد نکردن ما به�ت باشد به خاطر همنی
ی خداوند براا�ر  دارم. پذیرم و دوست ن�من رنگ س�اە را ن� مان. محبت

ون �من امکان �  ها. کردم از م�ان رنگداد شا�د من رنگ س�اە را ب�ی
 
  پوش بودند برای شما مطلوب نبود. ها ب�ش�ت س�اە�عین این که زن-
ت و فطرت من ن� شما مطلب من را فهم�د�د. - خواستم که در صورت و س�ی

ای ناخوشایند در همه جهای پد�دە �ک نفر عالم، س�ا� ببینم.  یو اند�شه
 آن همه �شت � شدە است.  حاال که  کن�م. عالم هست و آن را هم رها �

 
ود؟ شان چه بکردند سؤال اص�نخبگان ایران وقیت با شما برخورد �-

ی از تاج�کستان و تاج�کان برا�شان جالب بود؟ ن  چه چ�ی
کستان آمدە اج�ی آن ع��زایف که تا کنون برای شما برشمردم قبً� به تهمه-

بامحبت از کشور ما   هایبودند و اطالعات و تأثرات و برداشت
، که �شهاب فرخ�ار، روزنامه داشتند.  مان  گفت من از ز نگار خوب ایرایف

دانم گفتم �نوشت من به تاج�کستان پیوند دارد، ن�کود� به پدرم �
م پدر  شود. کنم راە من و راە تاج�کستان وصل �چه جوری اما خ�ال �

گفت که این عشق از من به تو انتقال شدە است و تو از این عشق �
ون شوی. ن� �عیف افرادی بودند که محبت تاج�کستان را در  توایف ب�ی

اما ب�ش�ت نخبگان ایرایف هنوز از کشور  کردند. جا�شان نگهداری �
�ش�ت شد، ب وآمدها کهاما بعدا� رفت تاج�کستان و بزرگا�ش اطالع نداشتند. 

 و همدر هم
گ

 گرایی باز گرد�د. �ست�
 
ک ز�اد دارند. فرزانه خانم، ایراین - اث مش�ت  از بخ�ش  ها و تاج�کان م�ی

خراسان قد�م که محل شاعران بزرگ ما بودە در آن سوی ج�حون است  
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د  این شاعران و ن��سندگان را با� رود. که خارج از ایران س�ا� به شمار �
ً� رود� را با�د شاعر ایراین دا�ست �ا شاعر تاج�ک؟ کجایی دا�ست؟ مث

ک نگاە � اث مش�ت را  هایی که ما آثارشانکن�د؟ اینشما چطور به م�ی
 و تار��ن خودمان را از آنها ��

گ
�م دانخوان�م و ه��ت م� و فرهن�

ن سه �ا چهار  امروز در مرزهای مختل�ن پرا�ندە شدە اند، دست کم بنی
ن در �زم کشور.  ما ش های مختل�ن آرامگاە �ا زادگاهشان قرار دارد. نی

 کن�د؟دان�د؟ این مسئله را برای خودتان چطور حل �ها را کجایی �این
برای من که اصً� مرزهای جغرا�ف در این مسأله وجود ندارد و حیت فراتر از -

ف و بایرون و کلاین من خ�ال � حد �  بزرگان عالم بدون سد و  کنم که پوشکنی
ک از استاد خرمشا�  یدر�ارە و حائل در دل من سلطنت دارند.  اث مش�ت م�ی

�ن ج«گ��د: �ک نکته به �ادم آمد که � گاە لوەه�ف اص� ما ادب�ات است، به�ت
دارت��ن ز�ان ا�سایف ز�ان ما فرهنگ فرهنگ ما ادب�ات فار� است. 

ت و اعتبار کل عالم است.   ما آثار و مفاخر فرهناین  »اند. بزرگان ما اهل ع�ب
گ

�
شود گفت تاج�� و ایرایف و ن�  البته یب حدود است. 

هاتف  ؛ همان شعر معروف»ستها ��های ما جدا، دلخ�مه« �عیف  افغان. 
سه نگردد ب��شم ار آن «دان�د بازگوی حال ماست: اصفهایف که شما �

اث را من هرگز ج ».پرن�ان خوایف و ح��ر و پرند را/  دا از �کد�گر این م�ی
توانم م�ان حک�م فردو� و استاد رود� �حد ب��ندم چطور � بینم. ن�

ت حافظ و ک بیند. وقیت که محبت من هر دو را به هم واصل � مال م�ان ح�ف
مورد  حیت در  ای ن�ست. اصً� که فاصله خجندی، م�ان موالنا و شیخ سعدی

در نادر�ور، سهراب سپهری، شاعران معا� امروز�ن هم چون فروغ فرخزاد، نا
�ش و کنم که این ع��زان خ� ابراز � شاملو، اخوان، کدکیف و کل بزرگان د�گر 

 اند. آشنا در پ�شگاە دل و جان ما مقام جاودان �افته
 
به این ترت�ب نقش ز�ان فار� برای شما �ک نقش مرکزی است در -

 . ی شوروی شما در دورە تع��ف آن ه��ت م� و تاج�� و تار��ن



 
گ
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شما به  نگاە تحص�ل کرد�د و برآمد�د و به ز�ان رو� مسلط هست�د. 
هایی که در ه��ت ما مؤثر افتادە است، مثً� در مورد تاج�کان د�گر ز�ان

ا چگونه نگاە هحیت تر� از�� و عریب چ�ست؟ به این ز�ان ز�ان رو�، و 
گونه ها دار�د را چهایی که از این ز�انها و آموختهکن�د؟ مقام و آثار این�
 خودتان؟�

گ
 بین�د در ه��ت خودتان و ه��ت فرهن�

اف �ک دو قرن قبل،  - زادگان روس م�ان در قرون هجدهم و نوزدهم، ا�ش
ی در تاج�کستان در زمان شورو  کردند. را�سوی مکالمه �همد�گر با ز�ان ف

اف � هایی که خودشان را از تبارآن حساب�دند و از خلق معمو� باالتر ا�ش
 هم بود ز�ان رو�، ز�ان دولیت  کردند. دا�ستند با ز�ان رو� با هم تکلم ��

ان با ز�ان رو� معروضه و در مجالس و انجمن �ن راه�ب ها، ب�ش�ت
 بر�ف از ض�ائ�ان تاج�ک بود آن  نمودند. �

گ
ز�ان رو� ز�ان خانواد�

ف عن� �ک اندک روزگار.   در خانوادە  حاال هم همنی
گ

 ارد. گرا وجود دهای فرن�
 
ضمن این که در خود ز�ان تاج�� هم ز�ان رو� خ�� تأث�ی داشته -

ا و �هایی که م��وط به علوم و تکنولوژی و جغرافاست و �س�اری از واژە
 این مسائل جد�د است، در ز�ان تاج�ک رو� است. 

ف - نت، ات��وسرو� است �ا این که ز�ان بنی و د�گر   المل� مثل تلفن، این�ت
دقیق نداشته از ط��ق ز�ان رو� به  یکلمایت که در تمام عالم هنوز ترجمه

کنم که ملت تاج�ک خود من هم�شه القاء � ز�ان تاج�� وارد شدە است. 
رفتم من وقیت به کشورهای د�گر � های د�گر. آشنایی داشته باشد با ز�ان

� 
گ

مند� های د�گر صحبت توانم با ز�انکردم که ن�احساس �ش
 های ما به ز�ان انگل�� بدون �گان�س�ار خوب است که حاال جوان نما�م. 

جوان ای با �شاط است که �سل تازەپد�دە کنند. مشکل با هم صحبت �
، آموزد: ندین ز�ان را �چ .  ز�ان انگل��، آلمایف ، چییف ه ز�ان رو� البت عریب

خودش را بعد ز�ان تاج�� از دست ندادە است در  یهنوز مقام اول�ه
 تاج�کستان. 
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ن را بخواو در مورد آثار رو� به طور مستق�م �- ن�د توان�د آثار پوشکنی

�د.   و از او تأث�ی بگ�ی
 ذهن و روح من پیوند   ن به ز�ان رو� است که بامحبت خاص م حق، بر-

 �مد دارد. 
 
 اند و صاحبدانم که مادر شما در زمینه ادب روس�ه تحقیق کردە�-

 رساله هستند به ز�ان رو�. 
من با خواهش مادر آثار چندین بزرگان روس را هم ترجمه نمودم که در  بله-

، مار  ف ا اخماتوا، �سوە تایوا، آن �نانمود کتاب منت�ش شد؛ از ال�ساندر پوشکنی
، توتچف را ف ترجمه نمودم و �ک قسمت آثار   �گیئ �سننی

ف از ط��ق ز�ان رو� خداوند بزرگ برای من فرصت مبارک  را.  بال� همچننی
ان و آثار ، ب�ی ، هیییف ف را  داد که آثار هویت ترجمه  ف��دە شعرای جاپان و چنی

 ا ز�ان تاج�� بود. ی ما هم�شه بمکالمه اما در خانه نما�م. 
 
یین و های چاین آثار که شما �اد کرد�د جزو متون ارزشمند رو� �ا ز�ان-

سم که متوین که به نظر شما فرهنگ فار� � ژاپین است.  توانم ب�پ
 ی معا� �ا از قد�م. ها هستند؟ در دورەسازند کدامتاج�� را �

کیهان    است و در این اق�انوسدر این مورد با�د بگ��م که این اق�انوس کیهان -
 کدام ستارە را برشمار�م؟

 
کدام متون به شما  هایی که برای شما خ�� جذاب بودە است. آن-

 ترند و به اصطالح بالیین شما هستند. نزد�ک
راسیت خود من عاشق جاو�دان موالنای بلخ هستم از همان روزگار که استاد -

ادند د�گر من رها نکردم این بحر و برای من دیوان کب�ی را د ۱۹۸۶ سال الیق
وند من هنوز از زمان کود� عشق و پی در�ا را و د�گر نتوا�ستم به ساحل برآ�م. 
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ت رود� و فردو� و نظا� و سعدی و کل این بزرگان برقرار است از  با ح�ف
ت حافظ، عطار ن�شابوری، خ�ام، ، ح�ف ا ب�دل کمال، ت نا� خ�و قباد�ایف

ی د�گری گشادە شد با نام ادب�ات معا� ایران بعدا� در�چه ی. و تا اقبال الهور 
ي اول دورە سلطنت پهل��ان.  یاز نظم و ن�� و خاصه شعر بزرگ ایران در دورە

وط�ت آثار مل� زا، و فر�ف یزدی و بعدا آثار م�ش الشعراء بهار، ای�ج م�ی
، نادر  ف ی، فروغ، س�منی  یر و همه�و ارزشمند ن�ما یوشیج و شه��ار و ر� مع�ی

خشندە های �س�ار در در تاج�کستان هم چهرە آن بزرگان که قبً� نام برد�م. 
ز�انان اند و به جهان فار�نهان هااند و �شت پردەهستند که هنوز ناشناخته

 اند در حا� که ل�اقت و ارزش آن را داشتند کهچنان که با�د هنوز باز �شدەآن
 ی ع��ز آنها رونما شود. چهرەبزرگ  یدر این آیینه

 
ع� و استاد بهمن�ار؟-  منظورتان کساین است مثل استاد الیق ش�ی
این نفرهایی که �س�ار شخص�ت محتشم و سخن محکم دارند و پ�ام و  بله. -

کنم که خ�ال � ز�انان. مردم جهان و فار� یهای مستقل به همه�شارت
نها را ز�ان بل�ه اهل عالم آمردم فار� ها ارزش آن را داشتند که نه تنها این

ف مه� ن�ست اما خ�� خوب بود که این  �شناسند و بپذیرند.  شهرت چ�ی
س باشد و همه در�ابند. ارمغان زان را  این ع�� های روحایف برای همگان دس�ت

 دانم و آنها را در �ک ردە و صف قرار که نام بردم کم�ت از آن ع��زان ایران ن�
 شود گفت که بعد نادر�ور �ا بعد �گان بزرگ استاد الیق را ن�مث�ً  دهم. �

ی قرار دارد چون که از همان کسایف هستند که زندگایف و �نوشت د�گر 
اند و جز آن که با شعر، با ه�ف و با قلم برای مردم مردم تاج�ک را منور نمودە

های �س�ار اند با شخص�ت خودشان و اند�شهارجمند کردە خدمت
با چندین تن از این نخبگان  اند. شان مأمور ارشاد ملت بودەمحتشم

 ام. ام و سعادت شا�ردی و م��دی ا�شان را داشتهصحبت کردە بارها 
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ز ها و بزرگان تاج�ک �اد کن�د که فرهنگ امرو ا�ر بخواه�د از د�گر چهرە-
 اند به این فرهنگ از چه کساین اند و خدمت کردەتاج�کستان را ساخته

 کن�د؟�اد �
ت��ن ی بزرگ مهاتمه گاندی گفته بود که حیت �ک چراغ خرد عمیقنابغه-

ف  پاشد. ظلمات را از هم � ف گونه ما هم در تاج�کستان نازننی مان همنی
، هایی دار�م و این چراغچراغ ، چراغ الهویت ها کوچک ن�ستند؛ چراغ عییف

 ، گلرخسار، گلنظر، چراغزادە، چراغ قناعت، چراغ الیق، بازار چراغ تورسون
دک�ت شف�� کدکیف به استاد قناعت گفته بودند   های امروز و فردا. ا�سان

ورزم که در آیندە آرزو � ».آواز تو بینم ینغمه � کن که جهان �شنه« که
این قاصدان سخن به گوش حبیبان  های روحایف نغمات سعادتبخش و مژدە

 سد. ایرایف و به سمع و ب� اهل عالم بر 
 شاعر ایرایف محمود ا�را� شعری دارد که مناسب این مقام است: 

 ا�ما�ر به نام ز هم دور و ترک و تاج�ک
 ا�ممن و تو اهل خراسان من و تو نزد�ک 
ف    ا�ممن و تو اهل خراسان حماسه آینی

 بین�مهنوز رستم دستان به خواب �
 ا�ممن و تو آیب در�ا زال� آب

 ا�ما�م و اهل ورزابعشقی من و تو زادە
 ب�ا که رود� هم کمال هم باش�م

�ک �شاط و مالل هم باش�م  ب�ا �ش
 
خجندی است که ام�دوارم  های پرنور هم خانم فرزانه�� از آن چراغ-

شما  یهای سنج�دە�س�ار ممنون از پاسخ صد سال به شادماین ب���د. 
و  این حوزە از ز�انها که خ�� مهم است برای کساین که با به سؤال

 فرهنگ فار� آنقدرها آشنا ن�ستند. 
  





 

۸۷ 
 

 
 
 
 
 

 ی وصل است، نه فصلفار� نقطه
 ١ع��ز حک��

 
ک و نقطه اث مش�ت و  های س�ا�ی وصل مردمایف با ه��تفار� م�ی
ه ی افغا�ستایف و �ک شهروند تاج�کستان بقو� متفاوت است؛ �ک هزارە

. همزمان، ز�انز�انهمان اندازە فار� در ذات  اند که �ک کاب� �ا تهرایف
ف هست و ازاین ری ازدایی از ز�ان کرو، تالش برای س�استخود س�ا� ن�ی

 است.  بیهودە
 این  ت��ن مسائل در تار�ــــخ معا� در افغا�ستان، ز�ان فار� �� از جنجا�

ی گکه از زمان شکلکشور بودە و این جنجال کما�ان ادامه دارد. با آن �ی
اند، ز�ان حا�م جغراف�ایی به نام افغا�ستان، حا�مان این کشور �شتون بودە

) در س�است و جامعه و فرهنگ این کشور lingua franca�ا م�ان�ب (
هموارە فار� بودە است. حیت بع�ف از شاهان افغا�ستان هرچند از 

 دا�ستهاند اما ز�ان �شتو ن�های قدرتمند �شتون بودەخاندان
�
اند. تق��با

نسوب ی (م، نوشتهالتوار�ــــختاجهمٔه اسناد مهم تار�ــــخ افغا�ستان، مثل 
عبدالرحمن تا  ۱۸۸۰های پادشاە مشهور افغا�ستان در سالخان، به) ام�ی

ی مهم د�گر، ، به ز�ان فار� نوشته شدە است. نمونه۱۹۰۱
ار محمد کاتب هزارە است که کاتب در�ی مال ف�ض، نوشتهالتوار�ــــخ�اج

عبدالرحمن  خان، �� او، بود که بههللاخان و سپس کاتب حب�بام�ی
                                                

ی مجلهع��ز حک�� روزنامه  . ١ نبشت  ی ادیب و آنالیننگار افغا�ستایف است و �دب�ی
 را برعهدە دارد. 
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ه فار� دهد کفراوایف �شان � فار� نگاشته شدە است. اسناد تار��ف 
ز�ان رس� حکومت در افغا�ستان بودە و این موض�ع در این کشور تا 

ف �ک قرن پ�ش منبع اختالفات قو� �ا س�ا� نبودە است. آن چه به همنی
 افغا�ستاناین اختالف دامن زد، تالش بر�ف چهرە

گ
 های س�ا� و فرهن�

ف ه��یت م� برای همه  سا�ن این کشور است. هراس ی اقوامبه برساخنت
 به استقالل دست 

گ
 و س�ا� ایران در افغا�ستان که به تاز�

گ
از نفوذ فرهن�

ە ف ف انگ�ی ی اقوام ی د�گری برای خلق ه��یت م� بود که همه�افته بود، ن�ی
 این کشور را ز�ر چ�ت خود جمع کند. 

 
 سازیسازی/ملت�کسان

د، لق این ه��ت برگ��دناما رو�کردی که س�اسیون افغا�ستان برای خ
سازی را با ی ملترو�کردی حذ�ف بود؛ به این معنا که تالش کردند پروژە

 و ز�ایف د�گر اقوام، و ادغام آن�کسان
گ

ها در سازی، سلب ه��ت فرهن�
 ز�انها با استقرار اقوام �شتون در مناطق فار��ک ه��ت اجرا کنند. آن

وار به شیندند)  های فار� محالت به ی نامو ترجمه ف �شتو (مثً� س�ب
ی استقرار کوش�دند تا بافت جمعییت و فرهنگ مح� را تغی�ی دهند. پروژە

ها در مناطق شما� افغا�ستان حیت نهاد مخصوص خود را در �شتون
ف «حکومت افغا�ستان با نام   داشت. » ر�است ناقلنی

ف راستا، محمد ظاهرشاە، پادشاە افغا�ستان در  یف فرما بعدها، در همنی
رس� خواستار ترو�ــــج و اح�ای ز�ان �شتو شد. در این فرمان که در تار�ــــخ 

 صادر شدە، آمدە است:  ۱۹۳۷مارس  ۳
چون در ممل�ت ع��ز ما از طر�ف ز�ان فار� مورد احت�اج بودە و از «

جانب د�گر به علت اینکه قسمت بزرگ ملت ما به لسان افغایف [�شتو] 
ف ز�ان �شتو دچار مشکل اال�متکلم و مأمور�ن ع� �� به سبب ندا�سنت

شود، لهذا برای رفع ز�ان این نق�صه و �سه�ل معامالت رس� و اداری، �
ا�م همچنان که ز�ان فار� در داخل افغا�ستان ز�ان تدر�س ارادە فرمودە
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و کتابت است در ترو�ــــج و اح�ای لسان افغایف هم س� به عمل آمدە و از 
ار�ــــخ تاصالح،  (ج��دە» ت این ز�ان م� را ب�اموزند. همه اول مأمور�ن دول

 )۱۳۱۵حوت  ۱۲
ف این فرمان �شان � دهد که فار� نه فقط تنها ز�ان رس� در منت

ف نام  از ». دری«شدە و نه �اد �» فار�«افغا�ستان بودە بل�ه با همنی
به » �شتو«کردند تا با تغی�ی نام ز�ان طرف د�گر، نخبگان �شتون تالش �

ای م� بخشند. هرچند در عمل، به جز به این ز�ان وجهه» لسان افغایف «
به  برای اشارە» لسان افغایف «ی خودشان ک� د�گر از عبارت در حلقه

های متعدد برای اجبار کارمندان دولت های حکومت�شتو �اد نکرد. تالش
ف ز�ان �شتو نت�جه �ان مای نداد و حیت امروز هم ب�ش�ت مکاتبات به آموخنت

د. های مختلف افغا�ستان به ز�ان فار� صورت �ادارە  گ�ی
 

یفار� ن  ست�ی
ه آن ی ز�ان �شتو منجر ب»ترو�ــــج و اح�ا«های حکومیت برای نا�ا� تالش

� ز�ان بار با تغی�ی نام رسشد که نخبگان �شتون طر� نو دراندازند و این
رو، در د. از اینبه ه��ت م� مورد نظر خود دست �ابن» دری«فار� به 

  ۱۹۶۴سال 
�
با تص��ب قانون اسا� جد�د افغا�ستان نام ز�ان فار� رسما

 سادە است. » دری«در این قانون به 
�
تغی�ی �افت. درک منطق این کار �سبتا

هنوز هم  اند (و دا�ستهنخبگان �شتون ز�ان فار� را متعلق به ایران �
وجود  »ی وصلنقطه«وقیت این  اند که تا دانند) و بر این باور بودە�

د ز�ان به پذیرش ه��ت م� مور داشته باشد، ترغ�ب شهروندان فار�
 ها ممکن ن�ست. نظر آن

�شتون های افغا�ستان و سازی حکومت�کسان ها به س�استاما غ�ی
 و قو�برنامه

گ
اضهای رس� آن برای سلب ه��ت فرهن�  شان اع�ت

ی اند. در واقع، ه��ت م� مورد نظر حکومتداشته ف های افغا�ستان چ�ی
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 و ز�ایف د�گر اقوام و ادغام آن در ه��ت ه��تجز عبور از پارە
گ

های فرهن�
 �شتون قو� و 

گ
 ها نبود و حاال هم ن�ست. فرهن�

ی نخبگان و حکومتفار� ف های های افغا�ستان (به شمول حکومتست�ی
 –های غلطهر چند مبتیف بر برداشت–بعد از طالبان) دو هدف روشن 

 دارد: 
نگاری اندکه با جداااول، حا�مان افغا�ستان هموارە فرض را بر این گرفته

 این 
�
ز�ان فار� و دری، گ��ندگان این ز�ان هم تقس�م خواهند شد. اتفاقا

 از 
گ

ف حاال هم بخش بزر� هدف تا حدودی برآوردە شد، چرا که همنی
نه  و  دهند ز�ان خود را دری بخوانند های افغا�ستان ترجیح �ز�انفار�

ان دهند. ها �شای جدا بافته از ایرایف فار�، با این هدف که خود را تافته
ناد دانند که تا پنجاە سال پ�ش به گواە اسها حیت ن�چه �سا ب�ش�ت آن

شمار تار��ف نام رس� این ز�ان در افغا�ستان هم فار� بودە است. یب 
رجیح ت که تهای افغا�ستان هم گرو� هسحیت در م�ان تحص�ل�ردە

ن  بخواند، با این استدالل که ای» دری«دهد فار� را با نام حکومیت آن �
/افغا�ستایف «کار به تفک�ک ه��ت   کند. ها کمک �از ایرایف » افغایف

های تعم�م ز�ان �شتو در افغا�ستان، که هدف دوم، �س از نا�ا� برنامه
ی گ��نه  س�دند کهسازی بود، نخبگان س�ا� به این نت�جه ر آن �کسان

ی ز�ان فار� به نحوی است که گ��ندگان این ز�ان در ها مصادرەبد�ل آن
 ها نزد�ک سازد �ا حداقل اعمال س�استهای آنافغا�ستان را به س�است

تر کند. تغی�ی نام ز�ان فار� به دری در قانون ها آسانسازی بر آن�کسان
ف هدف ی فار� از کتابو حذف کلمه ۱۹۶۴اسا�  های مدارس با همنی

ی هاها و عبارات ز�انانجام شد. همزمان، اصطالحات �شتو و حیت واژە
، انگل�� و فرا�سوی) تحت عنوان  ات مصطلح«خار�ب (تر�، عریب

ها در قانون اسا� رایج شد و حفاظت از این واژە» عل� و اداری م�
، قانون اوجهه ۲۰۰۴مصوب  �ستان سا� افغای قانویف گرفت. به عباریت

شانزدهم) حکم کردە که کار�رد عبارات و اصطالحات فار� که  ی(مادە
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چه وجود دارد، ممن�ع است. آن» مصطلحات م�«برای آن معاد� در 
ی مدویف کند این است که هیچ مجموعهتر �این مسئله را حیت پ�چ�دە

�ا عباریت که به  رو، کار�رد هر واژەاز این مصطلحات وجود ندارد و از این
ندگان نظر تصم�م ی ر مادەتواند با اتکاء ببه نظر برسد �» ایرایف «گ�ی

 شانزدهم قانون اسا� ممن�ع شود. 
هایی ەواژ  ادب�ات مکتوب امروز دولتی قابل تامل این است که در نکته

�الن   استفمثل دونر، کتگوری، سکتور، لوجست�ک و ماس�ت
�
ادە رسما

ور و �ا به جای سکت» بخش«شود و هیچ اشکا� ندارد. و� کار�رد مثً� �
اسیون �» فاضالب« ف ف باشتواند حساس�تبه جای کانال�ی د. برانگ�ی

ی دا�شجو و دا�شگاە (به جای محصل و پوهنتون) طور که واژەهمان
ت که سهاتبد�ل به جنجا� م� شدە و در نت�جه، دا�شگاە هرات سال

 ای بر �در خود ندارد. لوحه
 

 نافرماین مدین در برابر سنت س�ا�
ات اجتما� اص� در دوران �ساطالبان توجه فزایندە ی �� از تغی�ی

ی ه��ت بودە است. هرچند در تار�ــــخ های افغا�ستان به مسئلهز�انفار�
 و س�ا� ز�ادی بودەمعا� افغا�ستان چهرە

گ
 یر�ارەه داند کهای فرهن�

ک و تار��ف فار� یچ وقت ها هاند اما این ا�دەها نوشتهز�انه��ت مش�ت
مجال تبد�ل شدن به �ک حرکت مشخص را ن�افت. �س از طالبان، با 
 
�
تغی�ی مناسبات قو� و س�ا� سنیت و فراهم شدن فضایی �سبتا

 ان در ز�ها به عنوان دو قوم اص� فار�ها و هزارەدموکرات�ک، تاج�ک
تر از هم�شه برای تمایز ه��ت قو� و افغا�ستان رو�کردی فعاالنه

 مطالبات س�ا� و اجتما� خود انتخاب کردند. 
ها تبلور مطالبات س�ا� این قوم و مثً� در م�ان هزارە جنبش روشنایی 

ار ها روا داشته شدە است. ا� مبارزە با تبع�ض تار��ف است که بر آن
هایی د بر ا�دە�ا تا��  فدرا� شدن افغا�ستانبر�ف س�استمداران تاج�ک به 

about:blank
about:blank
about:blank
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ر ها بی علیف تاج�کزەهمچون خراسان بزرگ در حق�قت نمادی از مبار 
 قو� حا�م بر افغا�ستان است. تک ضد س�است

ف فعال�ت » نافرمایف مدیف «توان نو� های ز�ادی را �در سطح جامعه ن�ی
بندی کرد؛ مثً� نقد س�است رس� در مقابل سنت س�ا� حا�م دسته

برای  »نددیور «های افغا�ستان در قبال مرز با پا�ستان موسوم به حکومت
شدت  رفت و منتقدین این س�است بهب�ش از ن�م قرن �ک تابو به شمار �

شدند. این روزها اما س�است حکومت در قبال مرز دیورند به �کوب �
 در رسانه

گ
، »�وا�شتون«شود. های اجتما� نقد �ها و شبکهساد�

ف  ه آن پایبندند و نقد آنی آداب و رسو� که قبا�ل �شتون بسلسله توهنی
ف این روزها به راحیت (و گا� به شک� ها حساب �به �شتون شد، ن�ی

منصفانه) نقد � های تار��ف ها، اسناد و چهرەشود. س�استغ�ی
ف «ی افغا�ستان، از مسئله و چند و چون استقالل افغا�ستان و » ناقلنی

وهای انگل�� های تار��ف افغانجنگ ها و تبع�ض تا کشتار هزارەها با ن�ی
عبدالرحمن خان لخان و محمدگتار��ف که بر این قوم روا داشته شد، از ام�ی

اری تابوهایی که روزگ  ،»پته خزانه«کتاب مهمند گرفته تا عالمه حبییب و  
قابل �شتونپرسش به شمار �غ�ی ها در رفت، از تیغ نقد و حیت هجو غ�ی

 مان ن�ست. ا
توان به نو� نافرمایف و به چالش کش�دن روا�ت رس� ها را �ی اینهمه

�شتون برای تبارز ه��ت حکومت ف و امروزی و تالش اقوام غ�ی های پ�شنی
�ایب به جا�گا� برابر در س�است و اجتماع افغا�ستان امروز خود و دست

 تل�ت کرد. 
 از �سل امروزی 

گ
ف حساس�ت  �شتوناز طرف د�گر، بخش بزر� ها ن�ی

 طرفدارانگذشتگان خود را در برابر این تابوها ندارند، هرچند شمار 
ف س�است ست. افغا�ستان کم ن� های قو� حکومت فع� و حا�مان پ�شنی

های طرف مقابل در مقا�سه با حیت دو حال، کاهش حساس�تبا این
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ی تدر�ی پ�ش، به شکلدهه مک وگو م�ان اقوام ک�ب فضای گفتگ�ی
 ز�ادی کردە است. 

 
یهای ایران در فار�نقش س�است ن  ست�ی

ی کما�ان �� از اهرمچه آمد، فار�با وجود آن ف مت های اص� حکو ست�ی
ش س�است ی آن است. ذکر این نکته منصفانه محورانههای قومدر گس�ت

ها قو� های آنپذیرند که س�استاست که س�استمداران �شتون ن�
از  و  ن�از به ه��ت م� دارد ها این است که افغا�ستان است. استدالل آن

(و به تعب�ی بر�ف از  ها حا�مان سنیت افغا�ستانجا که �شتونآن
) بودەس�استمداران افرا� ف ابراین، اند، بنتر: صاحبان اص� این �زمنی
د. به ها باش�د حول محور ه��ت و فرهنگ �شتونهرگونه ه��ت م� با

 قابل تثب�ت و تفک�ک از ه��عبارت سادە
گ

ت تر، چنان ه��یت با�د به ساد�
ا که جها و د�گر اقوام باشد و از آنها، ترکمنها، از�کها، تاج�کایرایف 

 از ایران حساب �ها پارەز�انفرهنگ فار�
گ

ی �ک شود، شکلفرهن� گ�ی
امون فرهنگ فار�ه��ت م�  ب�ه های افغا�ستان، این کشور را شز�انپ�ی

 ایران و در نت�جه مستعد مداخله و نفوذ آن کشور خواهد کرد. 
این استدالل، هرچند منطق محک� ندارد اما به دال�ل متعددی طرفداران 

  ی تلخز�ادی در افغا�ستان �افته است. �� از این دال�ل تج��ه
گ

بخش بزر�
از مهاجران افغان در ایران است که بخ�ش از شهروندان افغا�ستان را 

ف کردە و تالش رژ�م ایران ب�سبت به س�است ای  ر های دولت ایران بدبنی
ش حوزە ف افغا�ستان ز�ر پوشش گس�ت ی نفوذ آن در خاورم�انه و ن�ی

 به �شد�د بدگمایف انجام�دە است. فعال�ت
گ

هایی مثل امدادرسایف  �ا فرهن�
ف عدم اعتماد باعث شدە که بخ�ش از شهروندان عادی و بر�ف  همنی

ر تر از خطز�ان اهل افغا�ستان خطر نفوذ دولت ایران را مهمنخبگان فار�
های قو� دولت خودشان �شخ�ص دهند و برای مقابله با آن به س�است

ی سنت س�ا� حا�م بر ابزاری متوسل شوند که ساخته و پرداخته

about:blank
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ها  افغا�ستان است؛ ابزاری مثل حفظ مصطلحات م�، حساس�ت به واژە
ی هگرا�انهای قومی فار� ایران  �ا توج�ه و دفاع از س�است�ا لهجه

 تواند به ز�ان فرهنگ و که در درازمدت �ی افغا�ستان با آنهاحکومت
 ز�ان فار� تمام شود. 

 
 ز�ان امری س�ا� است، نه ابزار س�ا�

مثل  ی ز�ان در افغا�ستان،تواند �شان دهد که مسئلهچه گفته شد �آن
» دری«ی س�ا� است. ی پ�چ�دەد�گر کشورهای چندز�انه، �ک مقوله

ر� به لحاظ تار��ف و ادیب غلط ن�ست اما طوری که در خواندن ز�ان فا
 هیچ ر�� به 

�
باال آمد، در افغا�ستان این مسئله س�ا� است و تق��با

ی ز�ان رو، هر گونه نگرش ناسنج�دە در مسئلهادب�ات و تار�ــــخ ندارد. از این
تر شدن مناسبات س�ا� و اجتما� در تواند بالقوە به پ�چ�دە�

که هر بار   دهد ی ب�ست سال گذشته �شان �بینجامد. تج��هافغا�ستان 
ی ز�ان فار� اظهار نظر کردند، س�استمداران افغا�ستان در�ارە

دە و تفرقهوا�نش ی از سوی موافقان و مخالفان آن موضع های گس�ت ف انگ�ی
ساز شدە است.   به دنبال داشته که اغلب خ�ب

 از ا به ز�ان فار� بخ�ش هتوان گفت که حساس�تبه عبارت سادە، �
 

گ
� خود را و�ژ�

های تعامل ن��ن اقوام در برابر �کد�گر است که گرچه تل�ف
ف تغی�ی دارد و� برای رس�دن به �ک اجماع نهایی الزم است. در نت�جه، همنی

ش و��در تعامالت است که �سل جد�د س�استمداران افغا�ستان کم
قو� را تنها حا�م�ت سنیت تکی امروز افغا�ستان نه پذیرفته که جامعه

ان پذیرد بل�ه م�انه به دنبال تثب�ت جا�گاە برابر ه��ت و فرهنگ و ز�ن�
 خود است. 

ا به هی جناح�سل جد�د نخبگان س�ا� و اجتما� افغا�ستان از همه
فت به  وگو و توافق تنها راەاند که گفتتدر�ــــج به این نت�جه رس�دە پ��ش

کابل و شهرهای بزرگ افغا�ستان شمار جوانان سوی آیندە است. در  
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ی شخ� و نگرش جد�د به کشورشان ز�ایف که به خاطر عالقهفار�
ند در مقا�سه با �سل�شتو �اد � ف گ�ی ف ز –های پ�شنی �ان �شتو که آموخنت

ایف که با های �شتوز�ب�ش�ت است. جوان -با فرمایف شاهانه اجبار شدە بود
ی ها به �احت در�ارەها و دا�شگاەدر کافهز�ان خود دوستان فار�

 �ابد. کنند روز به روز افزا�ش �� موضوعایت مثل دیورند بحث
ی تغی�ی مناسبات قو� به وجود در واقع، فضای جد�دی که در نت�جه

نت،  � ب�ش�ت به فناوری تبادل اطالعات، این�ت آمدە، در ترک�ب با دس�ت
 �باعث شدە که ز�ان فار� به �

�
ک ک امر س�ا� تبد�ل شود و نه �فا

 ز�انان به فرهنگ و ی اخ�ی فار�های دو دههابزار س�ا�. حساس�ت
ف به همراە داشت و آنز�ان که توجه �سل این شان �ک توفیق اجباری ن�ی

 را به این حساس�ت جد�د �شتون
گ

ها جلب کرد. حاال در کابل به ساد�
ها �افت که معتقدند ر م�ان �شتونای دکردەتوان جوانان تحص�ل�

 از جمع�ت را تغی�ی داد  �ا آنن�
گ

داشت  ها را واتوان نام ز�ان بخش بزر�
 که دست از فرهنگ و ه��ت خود بردارند. 

 
» 

گ
 ؛ نفوذ طب�� �ا س�ا�؟»ایران فرهن�

ق ایران منح� ن�ا�دە  گرچه به �ش
گ

باهت به ششود، یب ی ایران فرهن�
بزرگ در افغا�ستان ن�ست. هدف اص� باورمندان به ی خراسان ا�دە

ی جز نافرمایف در برابر س�است ف محور های قومخراسان بزرگ چ�ی
تواند باشد. چرا که ا�ر اح�اء خراسان بزرگ های افغا�ستان ن�حکومت

به معنای �شک�ل �ک کشور س�ا� با این نام باشد، تفاویت با داع�ه 
  ها هم به طور سنیت گرو� هست�شتون ندارد. در م�ان» �شتو�ستان«

های سا�ن در دو سمت خط دیورند با�د کشوری به که باور دارد �شتون
ست ی اص� در این بحث غلط �ا در نام �شتو�ستان �شک�ل دهند. مسئله

بل�ه عم� بودن این  ی خراسان بزرگ �ا �شتو�ستان ن�ست،بودن ا�دە
هدف مشخص و روشیف از این ا�دە است. حیت هیچ کدام از دو گروە 



 
گ
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ف مسئله این گمان را تق��ت � ا�دە  کند که هر دو داع�ه خود ندارند. همنی
 نو� وا�نش س�ا� در برابر وضعییت مشخص است. داع�ه

�
ی �فا

ف  �شتو�ستان وا�ن�ش در مخالفت با خط دیورند است و خراسان بزرگ ن�ی
ف حکهای تبع�ضوا�ن�ش در برابر اعمال س�است �ستان های افغاومتآم�ی

 ها. ز�انعل�ه فار�
ه نفع تواند بی �شتو�ستان و هم خراسان بزرگ �وجود این، هم داع�هبا 

وط به آن که هدف مشخص و مرتب� برای آن افغا�ستان باشد، م�ش
ها، تواند به معنای ا�جاد ساختار تدو�ن شود. مثً�، �شتو�ستان بزرگ �

، عل� و اجتما� م�ان نهادها و راهکارهایی باشد  
گ

که تبادل فرهن�
های سا�ن در دو سوی مرز دیورند را �سه�ل کند. خراسان بزرگ �شتون
 و عل� م�ان مردمایف باشد که تار�ــــخ تواند ا�دەهم �

گ
ای برای تبادل فرهن�
ک دارند، فارغ از این اث مش�ت که حاال شهروندان دو �ا چند کشور و م�ی

 همسا�ه هستند. 
است که شهروند �شتون قندهاری که از ط��ق نهاد فر�ف  بدی�

د، نه تبد�ل به گ�ی مثً� در دا�شگاە پ�شاور پذیرش �» �شتو�ستان بزرگ«
ف ی مناطق �شتونجاسوس پا�ستان خواهد شد و نه به دنبال تج��ه �شنی

 در ز�ایف که در دا�شگا�طور که دا�شجوی فار�افغا�ستان است، همان
د، در خدمتپذیرش �» خراسان بزرگ«از ط��ق نهاد فر�ف  ایران  گ�ی

 �ک رژ�م ب�گانه قرار نخواهد گرفت. 
، هرچند هنوز تع��ف مشخ� ندارد ا�دە ف  ن�ی

گ
ی ایران بزرگ �ا ایران فرهن�

ف هدف �  به افغا�ستان باشد. چهل سال جنگ اما با همنی
گ

تواند کمک بزر�
ط ستان را و�ران کردە و بازسازی آن فقز�رساختارهای آموز�ش و عل� افغا�

ف احت�اج دارد. ایران با پول امکان پذیر ن�ست بل�ه به مهارت و دا�ش الزم ن�ی
تواند برای های مختل�ف دارد که �تج��ه و دا�ش ز�ادی در عرصه

 افغا�ستان ح�ایت باشد. 
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د روشن و اهداف مشخص است.   ن�ازمند �ک راه�ب
گ

بحث ایران فرهن�
ی افغا�ستان و باال مط�ح شد، وضع�ت کنویف جامعه چه در آن

ران دهد. نا�فته پ�داست که رژ�م ایو��ش �شان �های آن را کمحساس�ت
ف به بهانه ف حاال ن�ی  و ز�ایف و مذهیب از ط��ق همنی

گ
ا�ات فرهن� ی اش�ت

هایی در افغا�ستان دارد که هدف آن نهادهای وا�سته به دولت فعال�ت
  ی نفوذ آن است. حفظ حوزەاین کشور،  ب�ش�ت از کمک به

 –ها �سل جد�د افغان
گ

ی لهکم وارد مرحکم  –فارغ از تعلق قو� و فرهن�
شود و در این مرحله است که به تدر�ــــج جد�دی از مناسبات اجتما� �

ی است. تثب�ت ه��ت س�ا�ها در حال شکله��ت س�ا� و م� آن  گ�ی
های اص� �سل جد�د است؛ شهروندان �سل امروز افغا�ستان از نگرایف 

های کهنه و قو� دیروز ن�ستند و خواسیت روشن دارند: ند س�استپایب
خواهند به عنوان شهروند کشوری به نام افغا�ستان به رسم�ت شناخته �

ها�شان روی �ادداشتتوان در ها را �شوند. این هدف و آرزوی آن
ی فار� ی تل����ویف د�د، در مصاحبه های اجتما�شبکه ز�ان به دخ�ت

ک از سوی � به ز�ان از�� و �شتو  انتشار کتابمشاهدە کرد، در  ز�ان �شتو 
نا�ش تاج�ک د�د. افغا�ستان امروز، ب�ش از هر وقت د�گر به کمک 

ها و های خود ن�ازمند است اما این کمک با�د حساس�تهمسا�ه
د. نگرایف   های  �سل جد�د افغا�ستان را در نظ��گ�ی

اث از این جهت است که ا�دە  �ا ایران بزرگ �ا توجه به م�ی
گ

ی ایران فرهن�
ک با�د رو�ش کامً� متفاوت و سنج�دە در تعامل خود با  مش�ت

د تا بتواند به شک� مؤثر به ز�انفار� های افغا�ستان روی دست گ�ی
 ز�ان دست �ابد. ن جوامع فار�تق��ت پیوند م�ا
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 های ایراین بازنمایی ایران در ف�لم
 ١پرو�ز جاهد

 
 به تص��ر کش�دن ایران در 

گ
موض�ع این مقاله، بازنمایی �ا چگون�

ف با�د گفت که ایران، مفهو� ف�لم های ایرایف است. قبل از هر چ�ی
ا� ن�ست و وقیت نام ایران به م�ان � ف اف�ایی آ�د، ابتدا مفهو� جغر ان�ت

ی مرزهای شود که در محدودەدارد �عیف به �زمییف اطالق �
� آن فکر   مشخ� قرار 

گرفته است. �س از آن به ترک�ب جمعییت
کن�م که متشکل از اقوام گونا�ون مثل ترک، کرد، فارس، بل�چ، �

ە است. �� د�گر از  ترکمن، گ�لگ،عرب، لر، مازندرایف و غ�ی
های ایران، ز�ان آن است که عالوە بر ز�ان فار�، مردمایف در شاخصه

� 
گ

ف زند� ، های کردی، لری، تر�، عریب �انکنند که به ز این �زمنی
، گ�ل�  �ا با لهجه ، ش�ی ترکمیف ، تهرایف ازی،  های مختلف مثل اصفهایف

گری ها و عنا� د�زنند. عالوە بر این، ایران مؤلفهکرمایف و ... حرف �
ف  ف دارد که آن را از د�گر �زمنی عبارت  کند و آنها و کشورها متمایز �ن�ی

ف است از مذهب ها، آداب و رسوم، اع�اد، نمادهای م� و ها، آینی
، افسانه ، اساط�ی . از ها، فول�لور و تار�ــــخاسال�، ادب�ات، معماری، ه�ف

                                                
ف ب«توان به پرو�ز جاهد مدرس و منتقد سینما است و از جمله آثار او �.  ١ ا نوشنت

ف  و » غفاری روز به خ�ی آقای«، گفتگویی بلند با ابراه�م گلستان، و مستندهای »دور�نی
 .شارە کردا» چکاوک«
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این رو ا�ر بخواه�م بازنمایی تص��ر ایران در سینمای ایران را برر�  
ها در ها و شاخصهگر شدن این مؤلفهی جلوەکن�م الزم است به نحوە

 .کن�مهای ایرایف توجه  ف�لم
ف به مفهوم ایران و ایرایف در سینمای ایران نا���ر به مفهوم  پرداخنت

کند. در جهان امروز، مسائ� چون سینمای م� ارتباط پ�دا �
ی ا�سان معا�، تكهها و ه��ت چهلشدن، تداخل فرهنگجهایف 

تع��ف و فهم ه��ت م� را دشوارتر كردە و بالطبع تفاهم بر � مفهوم 
ف با مناقشهسینمای م� ی مواجه كردە استها و چالش را ن�ی . های ب�ش�ت

 .توان به آسایف تع��ف دق��ت از سینمای م� به دست دادبنابراین،  ن�
م �ا ی آن ما مستق�در واقع سینمای م�، سینمایی است که به واسطه

مستق�م متوجه حقا��ت در�ارە ش��م. ی فرهنگ و تار�ــــخ �ک ملت �غ�ی
سازی سینما و تالش برای دست�ایب به سینمایی م� که و�ی بمسئله

�اری از ی �سمعرف ه��ت، ز�ان و فرهنگ ایرایف باشد از دی��از دغدغه
ف سپنتا، از پ�شگامان سینما در  .ف�لمسازان ایرایف بودە است عبدالحسنی

ف ف�لم ناطق ایرایف �عیف ایران و سازندە شق و ، با ع»دخ�ت لر«ی اولنی
 ز 

گ
�ادی که به ادب�ات و فرهنگ ایران داشت، به اقتباس از دلبست�

» نل�� و مجنو «، »فردو�«ادب�ات کهن ایران پرداخت و آثاری چون 
�ن«و    .را ساخت» فرهاد و ش�ی
، حات�، مهرجویی و رهنما، حقا��ت در�ارەدر ف�لم  ی تار�ــــخ های ب�ضایی

حا� که  ی ایران نهفته است. در و فرهنگ دیروز و امروز جامعه
 

گ
ف�لمسازی مثل مهرجویی به ساختارهای اجتما� و س�ا� و فرهن�

ایران مدرن توجه دارد، سینما�رایف همچون حات�، ب�ضایی و رهنما 
درگ�ی تار�ــــخ و اساط�ی ایرایف اند. در مقابل، ف�لمسازایف مثل ک�ارست� �ا 

 درگ�ی مسئله
�
تند. �سی م� نشه�دثالث  �ا حیت اصغر فرهادی مطلقا

برای ک�ارست� و شه�دثالث، مرزهای جغراف�ایی و سا�نان آن اهمییت 
� کنند که به �نوشت ��ش به طور کهایی را دنبال �ندارند. آنها تم
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 �ک اتفاق«فارغ از مرزهای جغراف�ایی و م� م��وط است. داستان 
ف�ل�  »جانطب�عت یب «تواند اتفاق ب�فتد و هر جای جهان �» سادە

ست در توا�ت که ف�لمسازی مثل شانتال آ�رمن �ا رو�ر برسون �اس
ک�ارست�   »طعم گ�الس«بل��ک �ا فرا�سه �سازد. همینطور ف�ل� مثل 

ا برز�ل شد تصور کرد که در ژاپن �ا�ر به ز�ان فار� نبود به راحیت �
ف دل�ل ف�لمسازایف مثل ک�ارست� و  ساخته شدە است. به همنی

مای آنها کم�ت وا�سته به مختصات و عنا� بو� شه�دثالث که سین
ف توانند راحتاست � �گر ی مردمایف دهایی د�گر و در�ارەتر در �زمنی

 د�گر ف�لم �سازند. شه�دثالث ب�ش�ت ف�لم
گ

ها�ش را در با فرهن�
آلمان ساخته است و ک�ارست� دو ف�لم آخرش را در ایتال�ا و  یجامعه

 .ژاپن ساخت
ازی مثل ع� حات� که به شدت درگ�ی فرهنگ و فضاهای اما از ف�لمس

وطه و ع� قاجار ایران بود انتظار ن� رفت  بو� و تار�ــــخ پ�ش از م�ش
 د�گر �سازد. ف�لم 

گ
که بتواند ف�ل� در �زمییف د�گر با فرهن�

داری شد باز » دلشدگان« او که به جای پار�س در بودا�ست ف�لم�ب
 را دانان ایرایف ن سفر گرو� از موس��ت م��وط به ایران است و داستا

های حات� در تمام ف�لم .برای ضبط صفحه به فرا�سه روا�ت � کند
های ی تار�ــــخ و فرهنگ م� و بو� را داشت و مؤلفهخود دغدغه

ف  ف و آینی های سینمای بو� در آثار او قابل �شخ�ص است. آداب و سنف
هایی مثل نق ، توجه به معماری و ه�ف ، خوشایرایف وس��ت ن��� و ما�ش

، دقت و سل�قه نه شناسانه در انتخاب لباس و طرا� صحی ز�بایی ایرایف
 

گ
ی آثار حات� است که  شکل و شما�ل و رنگ و های برجستهاز و�ژ�

 .بوی کامً� ایرایف دارد
ن و ها�ش با تار�ــــخ، فرهنگ و ادب�ات کهحات� ف�لمسازی بود که ف�لم

ها�ش بودە خوردە است. او با اینکه سنار�ون��س ف�لمعام�انه ایران گرە 
ی قاجار و تار�ــــخ اما منابع اقتبا� او اغلب رو�دادهای تار�ــــخ دورە



 
گ

 ایران فرهن�
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ف�لم  ۱۵های کهن و فول�لور�ک ایرایف است. از مجم�ع معا� �ا افسانه
، »خواستگار«، »مادر«، »طو�ت «های و ��ا� که ساخته، ف�لم

 آن (که بعدها بهروز افخ�» تخیت «ی کارەو ف�لم ن�مه» سوته دالن«
، »حسن کچل«های را کامل کرد) به دوران معا� م��وط است. ف�لم

د و های عام�انه انبرداشیت شخ� از افسانه» قلندر«و » بابا شمل«
از مثنوی مولوی اقتباس شدە است. » مثنوی معنوی«ی مجموعه

ف «، »ستارخان«های ف�لم ، »المل�لکما«، »حا�ب واشنگنت
و  »سلطان صاحبقران«های و ��ال» جعفرخان از فرنگ برگشته«
ف م��وط به دوران قاجار �ا اوا�ل حکومت رضاشاە » هزار دستان« ن�ی

 .است
ا المل�، رضتار��ف حات� مثل کمالهای تار��ف �ا شبهشخص�ت

کب�ی ب�ش�ت از  ، ستارخان، باقرخان و ام�ی ف خوشن��س، حا�ب واشنگنت
از و پردای تار��ف باشند، محصول ذهن خ�البق بر چهرەآنکه منط

های او�ند. ف�لم های ذهیف ی ع� حات� و ب�انگر دغدغهشاعرانه
 ها، غتار��ف حات� به نو� نقد قدرت مسلط اند. در این ف�لم

�
البا

مند �ا دولتمردی را � � ه�ف کب�ی گرفته » سلطان صاحبقران«بین�م (از ام�ی
خان صدرالسلطنه معروف به حا�ب و حسینق� المل�تا کمال

ف حا�ب رضا خوشن��س  ف سف�ی ایران در آم��کا و ن�ی ، نخستنی ف واشنگنت
که هر چند ممکن است جزیئ از ساختار حکومیت ») هزاردستان«در

ر توانند با استبداد کنار ب�ایند و دباشند اما به خاطر روح آزادشان ن�
، شوند. نت�جه مغضوب قدرت حا�م � ف  که حا�ب واشنگنت

گ
مونولو�
ف سف�ی ایران در آم��کا در روز ع�د ق��ان � ح از گ��د، نقدی ��ــــاولنی

ِفکرو ِذکرمان ُشد  «بار ایران در ع� قاجار است: وضع�ت فال�ت
؟ ممل�ت رو تعط�ل کن�د، داراالیتام دایر کن�د،  کسِب آبرو. چه آبرویی

اب از فدرست ت. سآ�د. قح�را�سه �ترە. مردم ناِن شب ندارند، �ش
فوس، حقداد �دوا ن�ست. َمَرض یب 

ُ
دهند. باراِن الَنفس �کند. ن
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م است و س�ل و زلزله از معص�ِت مردم.  یرحمت، از دولیت �� قبله
�
عال

ضب ب�ش
َ
غ . �ُ���دن، از َختنه سهلم�ی ها ر. چشمتتر دار�م تا َسلمایف

 عهِد انبار� از ت��ا�. اون چهارتا آبها َت��دە ُخمار از تراُخم است، چهرە
قرە �

ُ
لداِن ن

�
َشد. چه شاشاە عباس هم آَ�ش کرم گذاشته، َمل�َجک در گ

خته؟ خلِق ُخدا به چه روزی انتظاری از این دودمان، با آن َ�سلسله ی ا�
� ما؛ دالل، فاحشه، لو�، �له، قاپ فافتادند از تدب�ی

�
، َرّمال، َزنباز، ک

. گدمعرکه ق��ب، ست. ممل�ت، َعنایی که خودش ُشغ�گ�ی
 »شود. قطعه �قطعه

، باز�گر نقش کمال المل�، حات� در تمام به اعتقاد جمش�د مشا��ف
ها، گ��د. در واقع در قصهی گذشته از زمان حال �آثارش به بهانه

مانه توان، بازتاب ز های حات� �ها و وقایع ف�لمها، شخص�تد�الوگ
ای نگاری دقیق رو�دادهدنبال کرد. تار�ــــخ برای حات�، وقایعحات� را 

ە � ف � گذشته نبود بل�ه او رو�دادهای تار��ف را درامات�ی
کرد و با تار��ف

های (واق� �ا تخ��) آم�خت و شخص�تی خود �تخ�ل شاعرانه
ی تار��ف قرار �برگ��دە ، رفتار و فرهاش را در �س�ت

گ
ها نگ آنداد و زند�

�ت تص��ر �را  کرد. گرا�ش حات� به  خلق �ک ن�ع روا�ت بو� و �ش
وگو�ش بر اساس افسانه ف های ایرایف بود؛ گرا��ش از ن�ع گرا�ش اوزو و م�ی

 شنگال�ا 
گ

در سینمای ژاپن و سات�اج�ت رای در هند �ا پاراجانف و گئور�
 .در سینمای گرجستان

بود.  فرهنگ واردایت غریب حات� نگران نابودی ه��ت بو� در مواجهه با 
، شخص�ت مادر را به عنوان نمادی از ایران و »مادر«او در ف�لم 

 م� مط�ح �
گ

واهران ی خاین مادر است که همه کند. در واقع،همبست�
و برادران و عروس و دامادها را در �ک خانه و ز�ر �ک سقف گرد هم 

 و ا�سجام خانوادە ��
گ

ر�ف ای که بخانوادەشود. آورد وعامل �کپارچ�
ات ی آنها به رغم تغی�ی از اعضای آن سنیت و بر�ف د�گر مدرن اند اما همه

ی اند. خانهی فرهنگ و باورهای سنیت ایرایف ها، هنوز دلبستهو تفاوت



 
گ

 ایران فرهن�
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پدری در این ف�لم، �ادآور روزهای خوش گذشته و ا�ام کود� است که 
 ور مادر و مهر او سبببا مه��ایف و صم�م�ت همراە بودە و ا�نون حض

ها شدە که دو�ارە این جمع پرا�ندە و متفرق گردهم آیند. حات� سال
ف از گذشته و تار�ــــخ ایران  پ�ش از آنکه هالیوود، تص��ری قالیب و دروغنی

ف ف�لمبه جهان �شان دهد، در�ارە هایی در�ارە ی هدف خود از ساخنت
ـــخ، ادب�ات و ه�ف ایران گفته بود:  ـــحا�ر تص��«تار�ـ و روشیف  ر خ�� ��ـ

 »از مردم ایران به دن�ا معر�ف نکن�م، آنها این کار را خواهند کرد. 
های حات� این فقط درونما�ه و مضمون ن�ست که ایرایف است در ف�لم

ف ایرایف است. ن�ع قاب ف و ه��ت ایرایف دارد بل�ه فرم ن�ی های ا�سنها و م�ی
س ایرایف �اتور و خوشن��حات�، پیوندی نا�سستیف با نقا�ش و ه�ف مین

وع �«دارد:  شود بنابراین من  خط فار� از سمت راست �ش
نگییف را نهادم. �عیف سکمپوز�سیون خود را بر این اصل ه�ف ایرایف بنا �

 رعا�ت ��
�
کردم. به دقت و دادم طرف راست کادر. این را دق�قا

ی ه(مصاحب» هم�شه. این فرم کالس�ک و اصل نمابندی من است. 
 )۱۳۶۷، مهر ۶۹ی ی ف�لم. شمارەحات� با مجله

ای هسازی در طرا� صحنه و چ�دن اش�ا و ا�سسوار در ف�لمق��نه
اقع، های ایرایف است. در و حات� برگرفته از الگوهای مین�اتور و فرش

 ایرایف را در ف�لم
گ

های خود به نما�ش  حات� الگوها و سبک زند�
ک��� .گذاشته است ف در ف�لم  رضا م�ی ردە  س� ک» �ک حبه قند«ن�ی

ا�سنی حات�، قابکه به شیوە ف  ها�ش متأثر از فرهنگ ایرایف ها و م�ی
و  ف همانند �اسوج�ی باشد و تا حد ز�ادی در این زمینه موفق است. او ن�ی

ون اش کنار سفرە در در های �شستهاوزو برای به تص��ر کش�دن آدم
ف را همسطح آنها روی زم ف قرار داد. این کار تالش برای قاب، دور�نی نی

ا�سن بو� متأثر از فرهنگ ایرایف بود ف  .رس�دن به �ک ن�ع م�ی
های حات�، چه تار��ف و چه معا�، ز�ایف موزون و ز�ان در ف�لم

ف و متأثر از ن�� کهن فار� است. د�الوگ کال های ف�لم موز�آهنگنی
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ف اند و ماهرانه نوشته شدە» حسن کچل« یب و آهنگنی اند و ب�انگر �ف
خالق�ت حات� در استفادە از فرهنگ عام�انه و فول�لور�ک است. در 

ف از ز�ان حا�ب � ف چراغ خامو�ش ن�ست، «شن��م: حا�ب واشنگنت آینی
ق��ایف خوف مرگ ندارد، مقدر است. بیهودە پروار شدی، کم�ت چ��دە 

ف سف�د بودی ب�ش�ت � ە است کفنت، این پوستنی ف ماندی، چه پا��ی
، ع�د ق��ان مبارک، دلم سخت گرفته، در�ــــغ از �ک  حنا� سته، ق��ایف

، به تو اعتماد � ف کنم همصحبت. چون مجلس، مجلس گوش مطمنئ
ای تو هق��ایف است و پا�ان سخن وقت ذبح تو، چه شب�ه است چشم

م، مهرالنساء، ذبح تو سخته برای من. به چشم  »های دخ�ت
چشم ش�طون کر توپ : «گ��د، مج�د ظروف�پ �»سوته دالن«و در 

ف هلو برو تو گلو گ�ی نیومد، حاصل  ت��م، این مال و منال مفیت همچنی
، �پ بود خودمون شد�م جوب�ه عمر جوب گرد�ه، آقامون ظروف �پ

، جوبآقا مج�د ظروف ، میخ زنگ زدە، زنج�ی زنگ زدە، تارزان �پ �پ
زنگ زدە، ساعت زنگ زدە، حواستو جمع کن ساعت زنگ زدە د�گه 

  »!زنه چون زنگاشو زدەزنگ ن�
ف کامً�  ها ی حات� از موس��ت اص�ل و سنیت ایرایف در ف�لماستفادە ن�ی

ی او از صدا و موس��ت آهنگسازان و فرد بود. استفادەمنح��ه
، پرو�ز خوانندگان برجسته ی موس��ت ایرایف مثل محمدرضا لط�ف

ادە، مرت�ف حنانه، محمدرضا  ف ف عل�ی ��سا شج��ان و پ مشکات�ان، حسنی
حد و ح� حات� به این ن�ع ی یب ها، ب�انگر عشق و عالقهدر ف�لم

ع� حات�، تالش ز�ادی برای رس�دن به سینمایی با  .موس��ت بود
ه��ت، لحن، لهجه و ز�ان بو� و م� ایرایف کرد. سبک و رو�کرد 

 فرد بود، هرچند سینمایی حات� در سینمای ایران کامً� منح��ه
 شد�د و افرا� حات� به عنا� و سنت

گ
عث ط�ح های م�، بادلبست�

نتقداِن توان با منظرات انتقادی به رو�کرد این ف�لمساز شدە است. �
صدا شد و رو�کرد سینمایی او به فرهنگ و تار�ــــخ ایران آثار حات� هم



 
گ

 ایران فرهن�
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 نوستال��ک و غم
�
انتقادی و �فا  و  خوارانه و فاقد پ��ایی دا�سترا غ�ی

پذیرفت که سینمای او سینمایی است که به جای آیندە رو به گذشته 
دارد. اما نبا�د فراموش کرد که سینمای حات�، با �شان دادن گذشته و 

های از دست رفته، غفلیت تار��ف �سبت ح�ت خوردن بر بر�ف ارزش
ان �   کند. به فرهنگ در ایران را ج�ب

، به عنوان �ک �شغذا و سفرە ، نقش �ی ایرایف
گ

س�ار انه و شما�ل فرهن�
 در ف�لم

گ
در ��ال  .های ع� حات� و مهرجویی داردپررن�

ی ع� حات�، رضا خوشن��س (جمش�د ساخته» هزاردستان«
، که شخصییت تخ�� و مبتیف بر  ) معروف به رضا تفنگ�پ مشا��ف

چران نام ک��م دواتگر است، مردی ع�اش و شکمشخصییت تار��ف به
ها و ت� برای توص�ف الق�دی و ع�ا�ش او، سورچرایف است. حا

گذارد. او از صبح �س از حمام آب های او را به نما�ش �پرسیت شکم
 خورد، ظهر کباب و شب هم جگر بهپاچه �نوشد و بعد کلهزرشک �

�هن�ش �  .کندای را هم رد ن�کشد و هیچ ا�ش
قایت از ای طبعنوان �شانهپ�ش از انقالب، از آبگوشت و کله پاچه به 

 سنیت و در تضاد با فرهنگ مدرن و غرب
گ

های فار� زدە در ف�لمفرهن�
عنوان  ها بهشد. آبگوشت در این ف�لماستفادە �» گنج قارون«مثل 

ی کارگر و ضع�ف جامعه �شان دادە غذایی سنیت و ارزان برای طبقه
 نقالب خود، عالوە بر های �س از اشد. اما دار�وش مهرجویی در ف�لم�

 و طبقایت غذا، از آن به عنوان �ک موت�ف 
گ

تأ��د بر ماه�ت فرهن�
سینمایی استفادە کردە است. او با تأ��د بر اهم�ت و جا�گاە غذا و 

، بخ�ش از تفاوت عادتسفرە ای ها و رفتارهی غذا در فرهنگ ایرایف
 .اقشار مختلف ایرایف را به کمک غذا �شان دادە است

، ت�ت �ست�پ که دچار ناتوایف جن� است» �ست�پ «لم در ف� ، مهرجویی
مجبور است رژ�م غذایی خا� داشته باشد و به خ�� از غذاها لب 

 های زند ی محروم�ت از لذتنزند تا درمان شود. رژ�م غذایی او �شانه
گ

�
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 روز کار کردە اما حق خوردن و برای ک� است که تمام عمرش را شبانه
ای هها و محروم�تغذا را ندارد. او شخصییت پر از عقدەلذت بردن از 

 زند. مهرجویی جن� و جس� است که در نها�ت دست به طغ�ان �
ف ض�افتبا استفادە از موت�ف غذا و راە های چشمگ�ی و انداخنت

گرایی در م�ان اقشار های باشکوە، ضمن نقد فرهنگ م�فمهمایف 
 را در اوج تمنا و محروم�ت، ی جامعه، ت�ت �ست�پ زدەمرفه و غرب

ی  »السیندر «دهد. �ست�پ همانند ها �شان �جویی گر این لذتنظارە
کند، ی ایران در برابر غرب ارائه �ک�م�اوی، تص��ری نمادین از جامعه

 ایرایف قصد دارد گاوداری را هم به پرورش 
گ

غریب که با هجوم به زند�
 .خوک تبد�ل کند

ف «ر ف�لم های مشهو �� از صحنه با  ، سکا�س مفصل و »هااجارە �شنی
ای است که عباس آقا س��رگوشیت (عزت هللا انتظا�) جزئ�ات سفرە

ف دعوا و ف�صله دادن به غائله پهن  ی آپارتمانبرای جمع کردن طرفنی
ف و سنیت برایخوردن در این ف�لم به مثابهکند. غذا � گرد   ی نو� آینی

ف افراد مط�ح است. مهمانهم آمدن و ا�جاد صلح و آشیت  نوازی بنی
 ایرایف در این ف�لم و ف�لم

گ
های عباس آقا، به عنوان �ک خصلت فرهن�

بازتاب �افته است. در ف�لم » مهمان مامان«د�گر مهرجویی از جمله 
که ف�ل� تمث�� و نمادین از وضع�ت ایران �س از انقالب است » بانو«

ف دل�ل سال لهام هرجویی در سکا�� که با اها توق�ف بودە، مو به همنی
ی لوئ�س بونوئل ساخته شدە، �ک ض�افت »و���د�انا«از ف�لم 

 باشکوە ترت�ب دادە و �شان �
گ

 دهد که چگونه محرومان و فقرا از ساد�
�ان ف استفادە د�دە است، سوءشان که زیف تنها و آس�بو معصوم�ت م�ی

 .کنند تا خانه و دارایی او را تصاحب کنند�
 خانه«ی ی مهرجویی که با اقتباس از نما�شنامه»سارا«ف�لم در 

، » عروسک ایبسن ساخته شدە، مهرجویی با رو�کردی فمین�سیت
ی و خانه ف داری سارا را به عنوان ابزاری برای �کوب زنان و محروم  آش�پ



 
گ

 ایران فرهن�
 

١٠٨ 
 

 دهد. ی مردساالر �شان �کردن آنها از حقوق اجتما� در �ک جامعه
ی در مح�ط تأ��د روی جزئ�ات زند  ف  روزمرە و نظافت خانه و آش�پ
گ

�
خانه، �شانخفقان ف ی تنهایی و ب�گانه شدن سارا با دهندەآور آش�پ

امون اوست. مهرجویی با هوشمندی از موت�ف  هم�ش و مح�ط پ�ی
ف استفادە �» ل�ال«غذا در ف�لم  ف شله ز ن�ی رد کند. سکا�س مراسم پخنت

م قع�ت آشنایی زوج جوان ف�لی آغاز و پا�ان ف�لم و مو نذری که صحنه
�عیف ل�ال و رضا است و با تأ��د و نما�ش جزئ�ات کامل نما�ش دادە 

م تظاهر های ایرایف به رغدار خانوادەشود، ب�انگر فرهنگ سنیت ر�شه�
تواند ی ف�لم، ن�کردەآنها به ز�ست مدرن است. مرد جوان و تحص�ل

اش، به رغم م�ل درویف به هم�ی را که عاشقانه دوستش دارد بفهمد و 
دهد و برای بقای �سل و های مادر سنیت و متحجرش تن �خواسته

 .کند��دار شدن، با زیف د�گر ازدواج �
 اش به سنت درمهرجویی بر خالف رو�کرد انتقادی» مهمان مامان«در 
ف »سارا«و » ل�ال« ف رفنت ، با نگا� همدالنه و دردمندانه به از بنی

نوازی و آبروداری نگاە ال فرو�ا�ش ایرایف مثل مهمانهای در حسنت
، تدارک غذا را به موض�ع اص� ف�لم � کند. در این ف�لم، مهرجویی

ف ز�بای ایرایف کند و �شان �بدل � دهد که چگونه این سنت و آینی
ف ی فق�ی شود. در عتواند باعث همد� و آشیت اعضای �ک خانوادە� نی

جه تضادهای عمیق اجتما� و طبقایت در حال نقد مهرجویی متو 
ی ایران است که در آن زیف فق�ی برای آبروداری، با�د خود را به جامعه

 .ی رنگییف را برای مهمانا�ش تدارک ببیندآب و آ�ش بزند تا سفرە
ف �� از عنا� اص� و مهم سینمای م� جغراف�ا و مکان ف�لم  برداری ن�ی

ی سینماست اما برای شکل  ای م� کا�ف ن�ست چرا که بر این اساسگ�ی
ای از شود نمونهتوان هر ف�ل� را كه در جغراف�ای ایران ساخته ��

ف ن�ست. از سوی د�گر، م� بودن  سینمای م� شمرد در حا� که چننی
ف م��وط است. �عیف ا�ر ف�لمسازی آم��کایی  با ایرایف بودن ف�لمساز ن�ی
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م به نو� م��وط به ایران باشد آن ف�ل ی ایران �سازد �ا ف�ل� در�ارە
شود. از طر�ف ا�ر ف�لمسازی جزو آثار م� سینمای ایران محسوب ن�

، ف�ل� در خارج از ایران و با �ما�ه  ی کشورهای د�گر �سازد،ایرایف
ها�ش حیت ا�ر داستا�ش به نو� به ایران مرتبط باشد �ا شخص�ت

آ�د. بر م� ایران به حساب ن� ایرایف باشند آن ف�لم هم جزو سینمای
 اصغر فرهادی �ا» دانندهمه �«�ا » گذشته«های این اساس، ف�لم

 رئ�س«ک�ارست� �ا » همچون �ک عاشق«و » کیپ برابر اصل«
، ف�لم» پرسپول�س«مخملباف و  » جمهور ز هایی امرجان ساترایپ

 .روندسینمای م� ایران به شمار ن�
وارد  ای تکنولوژ�ک و غریب تم به عنوان پد�دەسینما در آغاز قرن ب�س

ایی هی سنیت ایرایف شد. در آغاز ورود سینما به ایران، مقاومتجامعه
ی و در برابر آن از سوی اقشار سنیت جامعه، به و�ژە روحانیون ق�ش

هللا نوری، وجود داشت. از نظر آنها کاری مثل شیخ فضلمحافظه
ف داشت و ای غریب بسینما نه تنها پد�دە ود بل�ه ماهییت کفرآم�ی

ها را منحرف کند. ایران خطرنا� باشد و ذهن یتوا�ست برای جامعه�
وطه نبود که با سینما مخالف این فقط روحان�ت سنت گرای ع� م�ش

ها و دا�شگاه�ان مسلمان، حیت در بود بل�ه �س�ار از تکنوکرات
ف با ذات سینمسال ا مخالف بودند. در های بعد از انقالب اسال� ن�ی

ی سینمای جوان مهندس حجت در �شسیت در جشنوارە ١٣٦٥سال 
از ماه�ت غریب سینما سخن گفت و از اینکه این ه�ف چون خاستگاە 

 تواند به طور کامل زنغریب دارد، با فرهنگ ما سنخییت ندارد و ن�
گ

د�
و آداب و رسوم م� و مذهیب ما را بازتاب دهد. افرادی مثل حجت 

ی ما ن�ست و مدرن�سم آن را به عتقدند که سینما انتخاب و ساختهم
توان�م سینمای م� داشته باش�م: ما تحم�ل کردە است، �س ما ن�

سینمای م�، سینمایی است که �ک ملت را با ه��ت و ا�دئولوژی و «
  »فرهنگش آشنا کند. 



 
گ

 ایران فرهن�
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ود را خها طول کش�د تا سینما به کوشش سینما�ران ایرایف توا�ست سال
به عنوان شک� از فرهنگ در جامعه تثب�ت کند و مورد پذیرش مردم قرار  
د. هم�شه بر � اینکه کدام ف�لم به مفهوم واق� کلمه ایرایف است و  گ�ی

 �فرهنگ و جامعه
گ

کند بحث بودە است. تا حدی  ی ایرایف را نمایند�
که منتقدی مثل دک�ت هوشنگ کاوو�، با رد محصوالت تول�دی 

های � و چهل شم�، تحت عنوان ف�لمفار�، سینمای ایران در دهه
ک آنها با معتقد بود که این ف�لم ها، ایرایف ن�ستند و تنها وجه مش�ت

ها در آنها به ز�ان فار� حرف ی ایران این است که آدمفرهنگ و جامعه
ف دل�ل او ترجیح داد به جای � طالح ، اص»ف�لم ایرایف «زنند. به همنی
صورت  های ف�لم و فار� بود که بهرا که ترکییب از واژە» ف�لمفار�«

د. از د�د کاوو� آن ف�لم ه ف�لم بودند ها، ن�هم نوشته � شد به کار ب�ب
). کاوو� در مخالفتش با محصوالت تول�دی سینمای  و نه فار� (ایرایف

شب «و » ق��«هایی چون فار� حیت تا آنجا پ�ش رفت که ف�لم
مایی های سینی ف�لمفار� قرار داد و نه تنها ارزشرا هم در ردە» زیقو 

رهنگ ها ر�� به ایران و فآنها را منکر شد بل�ه مد� شد که این ف�لم
مله ی چهل از جها و نقدهای منتقدان ایرایف دههایرایف ندارند. در نوشته

ف اغلب د�دە � ���دن کشود که برای  پرو�ز دوایی و جمش�د ارجمند ن�ی
زدند. مثً� های آنها �بودن را به ف�لم» غ�ی ایرایف «ف�لمسازان، برچسب 

نه. «ن��سد: ابراه�م گلستان �» خشت و آینه«پرو�ز دوایی در نقد ف�لم 
طور که گنج قارون ن�ست  خشت و آینه ف�لم این "مردم" ن�ست، همان

، ر (پ» که دلهرە ن�ست که دزد بانک و شم� پهلوون ن�ستند.  و�ز دوایی
 .)۸۶ی صفحه. ۱۳۴۴ی فردو�، مجله

خ و ، تص��ری تل»خشت و آینه«درست است که ابراه�م گلستان در 
�لم ف» خشت و آینه«دهد اما ا�ر ف�ل� مثل س�اە از ایران �شان �

 چه ف�ل� �» این مردم«
�
» دماین مر «توا�ست ف�لم نبود �س واقعا

کودتای ب�ست و هشت مرداد باشد. ف�لم م��وط به دوران �س از  
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اند و و است. دورایف که احزاب مخالف حکومت شاە �کوب شدە
اند روشنفکران مخالف حکومت �ا به زندان افتادە �ا تبع�د و اعدام شدە

های اند � در ال� خود دارند  �ا �گرم بحثو آنها که در کشور ماندە
 .ها هستندمعیف در کافهپ�چ و یب 

،  ای را �شان �گلستان جامعه
گ

دهد که زیف از بدبخیت و درماند�
و  کنند کند، پزشکش را در خ�ابان لخت �رها � کودکش را در تا��

تا��   یهای ف�لم او از رانندەتواند  به او کمک بکند. آدمپل�س ن�
ی و مدیر پرورشگاە تا  ی، وک�ل دادگس�ت گرفته تا اف� کالن�ت

کنند. ئولییت در قبال جامعه احساس ن�روشنفکرا�ش، ه�چکدام مس
دهد هیچ �شان �» خشت و آینه«به این ترت�ب، ایرایف که گلستان در 

ص��ری که تکند ندارد. ر�� به ایرایف که حکومت شاە آن را تبلیغ �
دهد از ایران �شان �» شب قوزی«و » جنوب شهر«ف�خ غفاری در 

ف در تضاد با شعارهای پر زرق و بر   حکومت شاە است.  قن�ی
، ف�لم به مثابهبر اساس نظ��ه  از ی �ک رسانه، بازتایب ی بازنمایی

واقع�ت اجتما� ن�ست بل�ه با بازنمایی واقع�ت از ط��ق ز�ان سینما، 
ای ی خود، دست به خلق واقع�ت تازەفرم ب�ی و ساختار روایی و�ژە

ی که بودر�ار آن را فراواقع�ت (ه� ف ) ای�پ رئالزند �عیف همان چ�ی ییت
نامد. از این زاو�ه هر ف�لمساز ایرایف �سته به دا�ش، ا�دئولوژی، �

شناخت و رو�کرد خود از فرهنگ، جامعه و تار�ــــخ ایران، تص��ر خا� 
. های خود به نما�ش گذاشته استاز ایران و ایران�ت را در ف�لم �ا ف�لم

تفاوت با درک و برداشت ف�لمسازان م�ج نویی از ایران کامً� م
ف درک واحدی از سازان بود. هر چند خود م�ج نویی ف�لمفار� ها ن�ی

ا های هر �ک از آنان بایران و فرهنگ و جامعه ایران نداشتند و در ف�لم
 ا�م. نگاە سینما�ر روشنفکریتص��ر خاص و متفاویت از ایران مواجه

دی مثل  ر مثل ف��دون رهنما به سینما و ایران کامً� متفاوت با نگاە ف
 .گلستان �ا غفاری �ا ک�م�ایی بود



 
گ

 ایران فرهن�
 

١١٢ 
 

ی چهل و پنجاە در ایران،  های مسلط روشنفکری دهه�� از گفتمان
ف و مبارزە با گفتمان بو� گرایی با شعار بازگشت به اصالت خ��شنت

 بود. این رو�کرد در تمام عرصهغرب
گ

ر ی چهل دهای ه�ف مدرن دههزد�
هایی مثل ه�ف و در قالب گرا�ش ایران قابل رد�ایب و شناسایی است

های سنیت نما��ش و آیییف سقاخانه ای، موس��ت اص�ل ایرایف و اح�ای ه�ف
ی ی غربازی به عنوان گرا��ش در نقد مدرنیتهمثل تع��ه و س�اە یب و ه�ف

ناتیو در برابر ه�ف و فرهنگ مهاجم غریب مط�ح و جلوە  .دە استگر شآل�ت
ته در سینمای ایران از ف�لمفار� گرف های متفاوتاین گرا�ش به شکل

ف قابل ارز�ایب است. در حا� که ارزش نو های م�جتا ف�لم سنیت  هاین�ی
�ت مسلمان جامعه  های فار� در ی ایران در ف�لمو مورد قبول ا���

 مدرن بازی، ناموسقالب جوانمردی، رفیق
گ

پرسیت و مخالفت با زند�
ف رو�کردی انتقادی بهای شد، �س�اری از ف�لمتص��ر � ه م�ج نویی ن�ی

ە کردن  ف حرکت جامعه به سمت مدرن�سم داشتند و از س�است مدرن�ی
 .کردندی حکومت شاە به شدت انتقاد �جامعه به وس�له

، تقوایی و ک�م�اوی، در ف�لم ، ک�م�ایی ، رهنما، مهرجویی های ب�ضایی
 و یب 

گ
حس  ن شدنآور جامعه در حال تحول و مدر معنایی خفقانبیهود�

شود. این ف�لمسازان کم و ب�ش همسو با روشنفکرایف چون صادق �
 ، ، دار�وش شا�گان  �ا احسان نرا�ت �عیت هدا�ت، جالل آل احمد، ع� �ش

ات و نقش من�ف مدرنیته و فرهنگ غرب در در ف�لم های خود به تأث�ی
 ایرایف نظر داشتند و به دنبال مدینه

گ
ی ای برای فاضلهجامعه و زند�

ی فاضله برای جا�گ��یف با وضع�ت موجود بودند. این مدینه
ف�لمسازایف مثل سپنتا و رهنما، ایران باستان بود و برای ف�لمسازایف مثل 

تا  ها و ه��ت بو� ایرایف بود کهحات� و ک�م�اوی، بازگشت به سنت
   حدی با نگاە دییف آم�خته بود. 

 وجو برای ه��ت بو� و م�بنابراین، جست
گ

های ، به عنوان �� از و�ژ�
، متأثبارز سینمای م�ج نو در این دورە مط�ح است. این ه��ت ر جویی
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 زمانه بود. زمانه
گ

اسیو از وضع�ت اجتما� و فرهن� ف ن ای که مدرن�ی
ر ی ایران، در دستو آمرانه و گذار ��ــــع از سنت به مدرنیته در جامعه
ن غافل بود، آزادی حکومت وقت بود اما آنچه که حکومت شاە از آ

س�ا� بود. به جای پذیرش حق آزادی ب�ان و تحمل احزاب س�ا� 
ض  مخالف، حکومت به �کوب ن��سندگان و روشنفکران مع�ت
ف به جای تأی�د  ا��، ف�لمساز م�ج نوی ایرایف ن�ی ف �ش پرداخت. در چننی

ی مدرن کردن جامعه از سوی حکومت در مقابل و همراە شدن با پروژە
ع گرفت و به نقد آن پرداخت. این نقد تا آنجا پ�ش رفت که آن موض

های سنیت در برابر ها مثل دفاع از سنت و ارزشدر بر�ف زمینه
های م�ج نویی همسو با رو�کرد های مدرن، رو�کرد ف�لمارزش

 .سازان شدف�لمفار�
اش، در �� از ف�لمسازایف که در ب�ش�ت کارهای سینمایی و نما��ش 

وی ه��ت م� و تار��ف ایرایف است، بهرام ب�ضایی است. وججســت
، اغلب با رج�ع به گذشته و تار�ــــخ، به دنبال قهرمان ف�لم های ب�ضایی

ف ه��ت و جا�گاە فردی، اجتما� و تار��ف خود است. از ســوی  �افنت
 های خود بر ز�ان به عنوان �� از عنا� د�گر، ب�ضایی هموارە در ف�لم

ف نامهم و جدایی  ا و هپذیر ه��ت م� تأ��د کردە و با نما�ش آینی
، �سبت به فرامو�ش تار��ف و شدەهای فراموشسنت ی م� و مذهیب

 .از دست دادن ه��ت م� هشدار دادە است
رن ایران در ق«ی ه��ت م� و بحران آن گفته است: ب�ضایی در�ارە

نوزدهم از خواب ســنگییف ب�دار شد و خود را با دن�ایی رو�ه رو د�د که 
 داشــت. �گردایف م�ان ر�شه

گ
های ها و سنتبرداشــت د�گری از زند�

 ما 
گ

فته از سوی د�گر، زند� دی��ن از �ک سو و جهان به اصطالح پ��ش
ف را از دست داد�م، یب از درون دو�ارە ساخت. ما ارزشرا  های پ�شنی

ای کســب کن�م. ما ملیت هست�م �گردان م�ان های تازەآنکه ارزش
دن�ای کهن و دوران ن��ن، م�ان ساختارهای روســتایی و شهری، م�ان 
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. ما ه��ت خود را ذهن�ت ســنیت و مدرن، م�ان سنت پرسیت و خردگرایی
 گم کردەدر این دوگا

گ
کن�م و ی خود دل بتوان�م از گذشــتها�م. نه �ن�

فت را انکار کن�م و نه به آن قانع هســت�م. نه � ورت پ��ش نه  توان�م �ف
 دار�م. �س ناچار هست�م خود را با آنچه �

گ
از�م سبرای اخذ آن آماد�

م. �اب�تنها از این راە به ه��ت حق��ت خود دســت � از نو تع��ف کن�م. 
وهای متضاد قرار  ما در دوران تحول به ســر � ب��م و در م�ان ن�ی

ا�م. این پرســش که ما که هست�م، تنها به من تعلق ندارد، بل�ه گرفته
گو با (گفت» ی روشنفکران �سل مرا به خود مشغول داشته است. همه

. زاون قوکاس�ان.   )١٣٧١بهرام ب�ضایی
 و س�ا� جامعه ، ب�ضایی بر ه��ت»رگبار«در ف�لم 

گ
ای که در فرهن�

اسیون قرار گرفته و از گذشته و ر�شه ف اش های واق�معرض مدرن�ی
د، تأ��د کردە است. لحن ب�ضایی �سبت به جامعه و فاصله � گ�ی

ی پنجاە، به شدت انتقادی است. ب�ضایی مناسبات اجتما� ایران دهه
مرگ « ،»ی تاراهچ��ک«، »غ��به و مه«های تار��ف خود مثل در ف�لم
ف در » یزدگرد های ، همراە با حفظ دغدغه»ی کوچکباشو غ��به«و ن�ی
 ه��یت 

گ
ف به نما�ش گپرستانههای میهناش، دلبست� ذاشته ی خود را ن�ی

در�  ای از کتاب، باشو صفحه»ی کوچکباشو غ��به«است. در ف�لم 
 و م� ایران�ان فارغ از ت

گ
 فرهن�

گ
های اوتفرا که در آن بر �کپارچ�

، قو�، ز�ایف و نژادی تأ��د شدە است با صدای بلند برای   مذهیب
ف اش �کودکان همسن شما� د. �زمنی ف خواند تا همد� آنها را برانگ�ی

ی تار��ف آن هموارە برای ب�ضایی مهم بودە و به عنوان ایران و گذشته
�ک تم اص� در ذهن ب�ضایی و آثار او هم�شه حا�ف است. اما 

ونال�سم ب�ضایی برخالف روشنفکرایف مثل هدا�ت، باعث �شدە  ناسی
ی ب�فتد �ا نا�سامایف که او در دام عرب ف ەست�ی ای تار��ف هروزیها و ت�ی

ف و باشایران باستان را نبیند و از گذشته، تص��ری خ�ال کوە ارائه انگ�ی
، به نقد ��ــــح حکومت ساسایف »مرگ یزدگرد«دهد. ب�ضایی در 
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به  ی حمله اعرابلت شکست و فرو�ا�ش آن را در آستانهپردازد و ع�
ایران، ظلم و ستم و فساد دستگاە حکومت و نارضاییت مردم معر�ف 

، تنها و بدون کند؛ آنچه باعث �� شود که آخ��ن پادشاە ساسایف
لشکر، از چنگ ��ازان عرب بگ��زد و به آس�ایب پناە برد و به روا�ت 

  .تار�ــــخ در آنجا کشته شود
، نمونه» غ��به و مه«آ�ت در ف�لم   ی ک� است که دچار ب�ضایی

ف است که �ک روز نا�هان از دل بحران ه��ت است. او مردی یب  �زمنی
ی از ه��ت و گذشتهدر�ا به خش� � ف داند. ی تار��ف خود ن�آ�د و چ�ی

ه کشد که قرار اســت از در�ا بپو�ش را �او هم�شــه انتظار مردان س�اە
� 

گ
کند؛ �اغش ب�ایند. او مدیت را در دە و در م�ان روستای�ان زند�

پذیرد روستایی که ه��ت تار��ف جع� و دروغییف دارد که آ�ت آن را ن�
ف دل�ل او در جست ف است. به همنی  وجوی ه��ت تار��ف و با آن در ست�ی

 .گرددخود، دو�ارە زخ� و تنها به در�ا باز �
، نمایندە»رای تاچ��که«در ف�لم  �ف ی ه��ت م� و تار�، مرد تار��ف

ف ایران است. او �داری تار��ف است که همه را  ی جنگج��ا�ش�زمنی
ف �شایف از او و   نابرابر از دست دادە و حیت در تار�ــــخ ن�ی

گ
در جن�

، در جنگج��ایف که با او کشته شدە اند وجود ندارد. مرد تار��ف
ی از گذشته که در و  ار��ف ی ه��ت تاقع تنها �شانهجستجوی شمش�ی

آ�د. در این م�ان زیف به نام تارا، که شمش�ی را از اوست به زمان حال �
ف امروز و گذشتهپدر�زرگش به ارث بردە، واسطه ای ای � شود بنی

کوشد مرد تار��ف را بفهمد و شمشــ�ی را به او برگرداند. در تار��ف و �
ی خط�ی درک و حفظ ضایی وظ�فهواقع این تارا است که از د�د ب�

ده��ت تار��ف را به عهدە �  .گ�ی
وزی انقالب اسال� در ایران، تحقق ا�دە های آن دسته از پ�ی

روشنفکران ایرایف بود که به دنبال اح�ای ه��ت اسال� (ش��) بودند؛ 
�عیت بازتاب  امری که در گفتمان روشنفکرایف همچون آل احمد و �ش
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ی ز انقالب، تغی�ی اسا� در فضای فکری رس� جامعه�افته بود. بعد ا
ایران به وجود آمد. با روی کار آمدن حکومت اسال� در ایران، 

ە، گرا�انه و ناسیونال�سیت روشنفکرایف مثل ت�ت زادهای باستاناند�شه
دە  �ا کم ران رنگ شد. سینمای ایهدا�ت و رهنما عمً� به فرامو�ش س�پ

ف از این تغی�ی فض ای فکری و ا�دئولوژ�ک برکنار نماند. در واقع ن�ی
ش�� -سینمای �س از انقالب ب�ش�ت به بازنمایی و تبلیغ ه��ت اسال�

های آن پرداخت و از بازنمایی ه��ت ایرایف غافل ماند در ایران و مؤلفه
ه��ت  ی�ا ا�ر هم تال�ش در این زمینه صورت گرفت، هموارە در سا�ه

 به صورت تل��� و هااسال� بود و مؤلفه
�
، غالبا ی ه��ت ایرایف

مستق�م بازنمایی شد. با این حال، به نظر مسئوالن بن�اد سینمایی  غ�ی
، �� از عوامل موفق�ت ف�لم های ایرایف در غرب، وجود عنا� فارایب

ها است، به عباریت از د�د آنها هرچه ف�لم فرهنگ ایرایف در این ف�لم
ف ب�ش�ت بودە است. این د�دگاە در تر بودە، موفق�ت آ»ایرایف « ن ن�ی

ی سینما و رهنمودها و گذاری حکومت در زمینهتناقض با س�است
د. بر مبنای شو شد و �هایی است که به ف�لمسازان د�کته �بخشنامه

ف س�است  سینمای ایرانها است که در ف�لمگذاریهمنی
گ

،  های ژانر جن�
شود و طن و آب و خا� د�دە �پرسیت و دفاع از و کم�ت �شایف از میهن

ە ف وهای رزمندەبه جای آن، تنها انگ�ی نگ ی ایرایف در جی ��ازان و ن�ی
وی و حمله، شهادت طلیب �ا رس�دن به قدس از برای مقاومت �ا پ��ش

یشود. با این حال، به رغم سختط��ق فتح ک��ال عنوان � های گ�ی
رایف های م� و ایند�شههای رس� و دولیت غالب، اها و گرا�شتوص�ه

 .های بر�ف از ف�لمسازان بازتاب �افته استدر ف�لم
های بعد از آرا، از معدود ف�لمی بهمن فرمان»بوس کوچولو«ف�لم 

انقالب است که بحث ه��ت ایرایف در آن به �احت مط�ح شدە است. 
ی ایرایف است که �� از آنها (محمدرضا این ف�لم داستان دو ن��سندە

 ٣٨ها عمرش را در خارج از ایران گذراندە و حال �س از سعدی)، سال
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د�گر،  یاست. ن��سندەسال به دل�ل خودك�ش ��ش به ایران بازگشته 
ای است كه به �طان ر�ه ساله ٧٢ی معروف اسماع�ل شب�، ن��سندە

 دهد و قصد خودك�ش دارد. شب�مبتالست اما تن به ش�� درمایف ن�
د و سعدی در  ای در آرامش کامل �ی فرشتهدر جنگل با بوسه م�ی

د. �ی مرگ مواجه شدە و با ترس و عذاب گورستان با شبح فرشته م�ی
گر ی دو ن��سندە با او، ب�انی مرگ در ف�لم و ن�ع مواجههحضور فرشته

اعتقاد دییف فرمان آرا و باور او به مکافات ا�سان در این جهان است. 
ی گذار ف�لمساز با انتخاب این دو شخص�ت، در واقع دست به ارزش

که تصم�م    ایکند که ن��سندەانگارانه این فکر را القا �زند و سادە�
 كند محكوم است و ن��سندە

گ
به رغم  ای کهگرفته در خارج از ایران زند�

ی است و ل�اقت ی فشارها و نا�سامایف همه ها در وطن ماندە ا�سان به�ت
ی را دارد  .مرگ به�ت

از و �� ق�ب   ،آرا در سکا�� از ف�لم، فرمان شب� و سعدی را به ش�ی
م که ها � شن��ن �� از شخص�تبرد. در این صحنه از ز�اكوروش �

ور زنند، کشا�ر كشورهای غریب و ارو�ایی امروز دم از حقوق ��ش �
ف منشور ایران، سال ها قبل پادشا� به نام كوروش داشته که اولنی

ف به معیف نمادی از تالش  حقوق ��ش را صادر كردە است. نبش ق�ب ن�ی
ا است هرچند بکاو در گذشته و كشف حق�قت تار��ف و برای کند 

د. فرماناهداف د�گری در ف�لم صورت � آرا مدام به مخاطبان ف�لم گ�ی
ی تار��ف خود را فراموش کن�د، ه��ت کند که ا�ر گذشته�ادآوری �

 ا�د. تان را از دست دادەم�
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، وطن� آنها که در وطن ن�ستندایران 
گ

 فرهن�
ن پور  ١ماه�خ غالمحسنی

 
ف بار در دایرەن� ایران «ی ادب�ات و ز�ان از مفهوم دانم چه ک� نخستنی

 
گ

ای بخش بل�ه مؤثرش بر نوشت (و نقش� ا�ر نگ���م نجات» فرهن�
ذار کم در طول دوران گاتصال ن��سندگان مهاجر به ز�ان و کلمه، دست

�ان) اما من این مفهوم را از احسان از ز�ان  ف مادری به ز�ان کشور م�ی
 .�ارشاطر آموختم

ف هر چند احسان �ارشاطر  سال ها پ�ش ایران را ترک کرد اما تا وا�سنی
نوشت که از » وطن دوگانه«دم عمرش در خدمت وطن بود. او از �ک 

درختایف   و » از چند قرن پ�ش رو به کاسیت داشته«ها�ش سو ب�شه �ک
سازان ی تختهگران و ارە�سل �س�اری از آنها را ت�ب زغال«ه ک

  به سم اسبان مهاجمان ترک و تازی و تاتار «، جایی که بارها »برانداخته
ن است، و از سوی د�گر وط» کوفته و باز با تن ناتوان به پا خاسته

 دو� که سال
گ

پذیر ناهای سال تنها مأمن کسایف چون این مرد خست�
معنوی که در معرض آفات «نگ و ادب شد، همان جای ی فرهحوزە

د و�رانگر حوادث در امان  .ستا» ن�ست و از گزند باد و باران و دست�ب

                                                
ف .  ١ اال�ف که «های داستان ی مجموعهنگار و ن��سندەپور روزنامهماه�خ غالمحسنی

 .است» مرا هم با کبوترها پر بدە«و » فروختس�ب �
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کت  و �ارشاطر در کتاب گفت گ��ش با ماندانا زند�ان (لس آنجلس، �ش
 ) که �� از مهم٢٠١٦کتاب، 

گ
ت��ن منابع شناخت ما در مورد زند�

کردە وطن آن جایی �د اوا�ل فکر �گ� شخ� و باورهای اوست، �
است که ا�سان در آن متولد شدە و� بعدها درک و در�افتش تغی�ی  

 کردە است: 
، کند ب�شمتوجه شدم که آن چه مرا به وطنم، ایران، عالقمند �«  �ت

، همه
�
هایی است که در ز�ان فار� اتفاق افتادە. ا�ر نه تماما ف ی آن چ�ی

هم ن�� خوب فار�. وگرنه خا� و کوە و ی اول و بعد شعر در درجه
 »در�ا و درخت و گل همه جای دن�ا هست. 

 کند که موطنش ز�ان فار� است: او همه جا تأ��د �
تر از آنکه به جغراف�ا و هایی چون من و دک�ت خانلری ب�شا�سان«

ف دل ببندند به فرهنگ آن تعلق خاطر پ�دا � کنند. طب�عت �ک �زمنی
ت��ن عن� است و کارهایی که در ز�ان �ان، برجستهدر فرهنگ ما ز 

فار� انجام شدە وصف اجزای د�گر فرهنگ ما از جمله تار�ــــخ ما هم 
ای� برای ما گذاشته اند که هست. ما با�د ممنون ن�ا�انمان باش�م که م�ی

توان�م تا ابد به آن �فراز باش�م. �س�اری کشورها حیت ممال� ما �
ف عن� برجسته، درخشان و �گانهمتمدیف چون بل��ک  ف چننی ای در ن�ی

 معتقدم که وطن واق� من فرهنگ  فرهنگ خود ندارند امروز 
�
من عم�قا

 »ایران است. 
د و از ن��سن��� که به ز�ان فار� �برای من به عنوان داستان

ون انداخته شدە، ا�دە ف�ح ی �ارشاطر، ممرزهای جغراف�ایی وطنش ب�ی
 آن یاست. بدین معنا که هیچ کس قدرت و ارادەبخش ذات و نجات

ون بیندازد و من در فار� خانه �  .سازمرا ندارد که مرا از ز�ان فار� ب�ی
 ن�ازی به این مفهوم هست؟ آ�ا توفان جهایف 

�
ب�ات شدن اداما آ�ا اساسا

 اندازد؟را به مخاطرە ن�
 



  رانیا
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، ادب�ات و ه��ت   ه�ن
 یب ه��ت است و در مواجهه با توفانفرهنگ م� خواستار حفظ و باز�ا

 �شدن و �کسانجهایف 
گ

 .کندسازی ا�ستاد�
و   توقفی یب توفان جهایف شدن به مدد انقالب د�جیتال و عرضه

دە ی اطالعات، قادر است جهان کوچک ما را درگ�ی بحران ه��ت گس�ت
 تواند ادب�ات را هم به مخاطرە بیندازد؟و �درگ� کند اما آ�ا �

ف شیبان، دا�شجوی  کارشنا� ارشد علوم اجتما� با گرا�ش  نازننی
 که موض�ع پا�ان

گ
های اجتما� نقش شبکه«اش نامهمطالعات فرهن�
 گ��د به باور او پاسخ این پرسش هم آریاست، �» بر ادب�ات داستایف 
 و هم خ�ی است: 

 و ای کوچک از �ک سانقالب د�جیتال و تبد�ل شدن جهان به دهکدە«
است. هها و ا�دەی روشنگری و تبادل روشبرای ادب�ات سودآور و ما�ه

چنانکه صد سال پ�ش از این ما به ندرت داستایف از آن سوی مرزها 
 این های اجتما�خواندە بود�م که به کارمان ب�ا�د اما به مدد شبکه

توان�م در مورد ادب�ات جهان به روز باش�م. از د�گر سو، ه��ت روزها �
تواند ه��ت، فرهنگ و حیت ز�ان و ادب�ات م� را که جهایف و فرام� �

 »نه برود. اند را �شای تمایز جوامع ا�سایف و دل�ل تک�� و تن�عهمان نقطه
، ادب�ات،هایی که ب�ش از دلعم� دولتاو به یب  و علم،  نگرایف بابت ه�ف

در این  رد آنها را کند و عمل�در یپ ترو�ــــج ا�دئولوژی و دین اند اشارە �
 داند: تأث�ی ن�امر یب 

ا�ط است که ه�ف به معنای عام و ادب�ات به معنای خاصش « در این �ش
قابل�ت آن را دارد که مصونییت برای ه��ت در معرض خطر ا�جاد کند 

ی کند. تق��ت و از پارە  در طول زمان جلوگ�ی
گ

 عنا� فرهن�
گ

پارە شد�
 به واسطه

گ
ک نقش مؤثری در مقا یمفهوم ایران فرهن� بله ادب�ات مش�ت

 »با این تهاجم دارد. 
 



 
گ

 ایران فرهن�
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ک ادب�ات و ه�ن  اث مش�ت  م�ی
ی با این نظر موافق ن�ست. با این شاعر و ن��سندە» آس�ه امییف «اما 

 «سا�ن سوئد در مورد مفهوم 
گ

و ارتباطش با دن�ای » ایران فرهن�
یران ا گ��م. اینکه توسل به مفهومن��سندە �ا شاعر مهاجر سخن �

 تا چه حد �
گ

او  .تواند ن��سندە را از نوستالژی هجرت برهاندفرهن�
ایران «گ��د به ز�ان و ادب�ات فار� تعلق خاطر دارد اما به مفهوم �

 
گ

 نگرد: ی ترد�د �به د�دە» فرهن�
زهای فر�ف همچون مر با�د بگ��م وقیت �ک مفهوم را بر اساس پ�ش«

�م؛ نخستکن�م دو جغراف�ایی تع��ف �  مسئله را با�د در نظر بگ�ی
 منافع و 

�
مرزی که با س�است متمایز و تع��ف شدە و ممکن است �فا

 کند و د�گری زمینه
گ

ک  هایمنابع س�ا� و اقتصادی را نمایند� مش�ت
 در �ک محدودە

گ
 ممکنفراغی جاجتما� و فرهن�

�
 �ایی است که لزوما

توانم از منظر من � است به مرز س�ا� هم محدود �شود. از این
ایران «تعلقم به ز�ان و ادب�ات فار� سخن بگ��م اما به مفهو� به نام 

 
گ

ر کنم چون مفهومش برا�م روشن ن�ست و ا�با ترد�د نگاە �» فرهن�
ست�م، گرایی هسازی جد�د با تک�ه بر مل�ت و مل�تدنبال �ک مفهوم

وری � گ��د ا�ر کارش به این شاعر � »دانم نه مف�د. آن را نه �ف
 تری به موض�ع داشت: کش�د شا�د نگاە متفاوتمهاجرت ن�

 تری باز کرد. دن�ایی که چنان متن�عمهاجرت چشمم را به دن�ای واق�«
و مرکب است که از صا�ف رد کردن فرهنگ عمً� ناممکن شدە و ا�ار 

 فلج �
گ

ایت با فکند. و البته این سخن من منابر آن، ما را از نظر فرهن�
ته به ای از ه��تم را وا�ستعلق خاطرم به ادب�ات فار� که بخش عمدە

ف حال، بر این باورم که فرهنگ  مفهو� س�ال آن � دانم، ندارد. در عنی
است و قابل�ت انعطاف �س�ار دارد و در مرزهای س�ا� و م� محصور 

ای دن�و�ژە در ماند. از این نگاە، فرهنگ پل است نه دیوار. بهن�
، اجتما� و حیت 

گ
امروزی که تکنولوژی سبب شدە مراودات فرهن�
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تر از گذشته بر همد�گر اثر بگذارند د�گر اقتصادی ما �س�ار ��ــــع
 

گ
 »های متصلب تغی�ی �افته است. معنای این قب�ل وا�ست�

ف ایران، افغا�ستان و تاج�کستان اشارە  ک بنی او در ادامه به تار�ــــخ مش�ت
ف �� دو سدەکند و اینکه � ا و ی قبل هیچ کدام از این کشورهتا همنی

 مرزها به معنای امروزی وجود نداشتند: 
ها و ها و سنتفرهنگما همه مردم �ک منطقه بود�م. با خردە«

ف  ه تواند ادعا کند کهای شب�ه و گا� متفاوت. کدام �ک از ما �آینی
 موالن

گ
اث فرهن� ور ا به �ک کشنوروز مال اوست؟ ما حیت در مورد م�ی

ک خاص ن� اث مش�ت توان�م انحصارگرانه رفتار کن�م. چون این م�ی
 ».ی مردم آن منطقه استهمه

 به علت ترس و واهمه از 
گ

به نظر او، توسل به مفهوم ایران فرهن�
 فراموش شدن �ا نابود شدن ز�ر چ�ت س�است است: 

ف خودمان و ایران س�ا� تفاوت قائل ش��م و گ�« ان مخواه�م بنی
 با پذیرد. اما آ�گذاری دن�ا هم این تمایز را �کن�م که با این نام�

�
ا واقعا

شود فرهنگ را نجات داد؟ شک دارم! به گمانم به جای آن این تمایز �
با�د به تول�د ه�ف فکر کن�م. با ادب�ات و ه�ف به جنگ این �سلط 

ی که مرز ن�کنندەمرعوب د. حیت شناسی س�ا� برو�م. ادب�ات و ه�ف
تواند عبور کند. راە ما این است، نه اینکه با های ز�ان �از محدود�ت

 »ابزار خود س�است، فرهنگ را حفظ کن�م. 
 

 هجرت از وطن، نه ز�ان
ف زن�م اغلب اولاز ادب�ات مهاجرت �ا ن��سندە در غ��ت که حرف � نی

ف ساعدی است. مان �نا� که به ذهن رسد غالمحسنی
» رگدق م«ن��� که به قول محمود دولت آبادی در غ��ت نما�شنامه

شد. او که در زمان حضورش در ایران از پرکارت��ن ن��سندگان ایرایف 
 خلق کردە بود، بعد از هجر�ش به جز شد و آثار درخشایف محسوب �



 
گ

 ایران فرهن�
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ن عجا�ب«چند نما�شنامه از جمله  دران آینهپردە«و » اتللو در �زمنی
وت ی روزگار کوتاە غ��تش در سککه در فرا�سه نوشت، بق�ه» افروز

 .تایب گذشتو یب 
ساعدی بعدها به دوستا�ش گفت از همان بدو ورود به فرودگاە اور� 

مهاجرت �ش�مان شد و م�ل به بازگشت داشت. در حوا�  پار�س  از 
ح مبسو�» هادگرد�� رهایی آوارە«ای با عنوان او در نوشته  �ش

ح �  با هجریت خودخواسته و در این �ش
گ

دهد در مورد تفاوت آوار�
 :ن��سد�نفس جا�سوزش 

  و رو�ی خ��ش، به ه��ت جس�ها به ه��ت گذشتهآوارە مدت«
 �� از حاالت تداف� در مقابل 

گ
خ��ش آو�زان است. و این آو�خت�

 به خاطرە
گ

 به �اد وطن، آو�خت�
گ

ی مرگ محتوم در برزخ است. آو�خت�
سنگران، به چند بییت از حافظ �ا رزمان و هم�اران و دوستان، به هم

ب  المثل عام�انه را نقل قو� چند از الادر�ون و گاە گداری چند �ف
. چاشیف صحبت ف ف و د�گران را به خندە واداشنت ها کردن، �ا مزە ر�خنت

مثل  دهد، نهاما آوارە مدام در استحاله است. با �عت تغی�ی شکل �
شود، ای که دارد اف�دە �شدەای که باز شود؛ چون گل چ�دەغنچه

، تغی�ی خلق،  پالسد، �� ، قهر و آشیت د. عدم تحمل، زودرن�ب م�ی
با خست، ند�دن دن�ای خارج،  آم�خته به خندە، ولخر�ب همراە یگ��ه

، در کوچه ف ف و دورافتادەآوارە و ول گشنت ا به اسم ها ر های خلوت گ��سنت
ف صدا کردن، مدام در فکر و هوای وطن بودن، پناە  بردن به خ��شنت

رود  شود به نفرت آوارە از آوارە، �ادشان �خ��ش که آخر � منجر �
 ».اندی کاشانٔه خ��شزادە که هر دو 

ف به ز�ان فرا�سه نکرد و بعد از هجرت  ساعدی هرگز عزم نوشنت
ناخواسته هم از ز�ان فار� هجرت نکرد، گرچه هرگز ساعدی پ�ش از 

 .هجرت هم �شد
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ن به وقت وطن«به کتاب  از ن�لوفر ُدهیف (لندن، اچ اند اس، » نوشنت
ار نگن محقق و روزنامههای ایی کام� از مصاحبه) که مجموعه١٣٩٤

کنم با فهرست بلندباالی با ن��سندگان در غ��ت است مراجعه �
ف  ف دست از نوشنت ن��سندگایف که در تبع�د خودخواسته �ا ناخواسته ن�ی

ای از این کتاب و آنجا که در مورد ف��دون او در گوشه .اندنکش�دە
، ن��سندە از  خ�ش ن��سد به بی مهاجر سا�ن آلمان، �تنکابیف

یف گفته کند. آنجا که تنکابی تبع�دی اشارە �های �ک ن��سندەدغدغه
پ��سا و   تا و ترگل و به یب «ها�ش را به فرزندا�ش تقد�م کردە داستان

اند و ترگل ها را به انگل�� برگردتا قصهکیوان. به این ام�د که شا�د یب 
 ».ندن هم بخوابتواند بخواند. �ا پ��سا به آلمایف برگرداند و کیوا

پرسد آ�ا این مشکل اغلب مهاجران ن�ست که فرزندا�شان ُدهیف �
ف مادری خود بخوانند و بن��سند؟ اینکه شا�د ن� توانند به ز�ان �زمنی

تباری نباشد  ایرایف  یروزگار این �سل از مهاجران که بگذرد د�گر ن��سندە
 که به فار� بن��سد؟

ف ن��سندە  بنی
گ

مهاجر با فرزندش نا���ر است همان طور  ی این دوگان�
ف نا���ر است با اینکه به هر حال  که مواجهه و درک دن�ای �سل تازە ن�ی
 �ا ز�ان 

گ
مواجهه با �س� که درک محدودتری از مفاه�م ایران فرهن�

 ندارد -فار� دارد و
�
ا�ط را برای ن��سندە و مح� -چه �سا که مطلقا ط �ش

امویف   .�س� عاری از خاطرە و نوستالژی کند. اش دشوار �پ�ی
هاست که کسایف همچون �ارشاطر را نگرایف شا�د همه این دل

د که از بر� ف  «انگ�ی
گ

ایران، »ی ماوطن دوگانه(«بن��سند » ایران فرهن�
ف شنا�  ی آوارە م�ل به فرهنگ م��عیف جایی که ن��سندە )۷۴، پای�ی

کلمه   اشابزار اتصال این جهایف  ت��ن�ابد. مهمو ز�ان مادری را در آن  �
�ان ب�گانه و ظرف�ت ف های ز�ایف است. هم او که با هزارتوی ز�ان کشور م�ی

ف قرار دارد. ر�شه گرفتنش  ف ماندن و برگشنت ا�ط موقت بنی است، در �ش



 
گ

 ایران فرهن�
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 مردم عادی ن�ست و موقع�ت، توان �ا ارادە
گ

ی در فرهنگ تازە به ساد�
 بازگشتیف هم در کار ن�ست. 

ترشدن اوضاع با سخت ۱۳۶۵از آنهاست که در سال » رضا قاس�«
س�ا� و اجتما�، ایران را به قصد فرا�سه ترک کرد اما بعد از هجرت 

، »های ارکس�ت چوبهمنوایی شبانه« .ی پرکاری با�ت ماندهم ن��سندە
از جمله آثار منت�ش » خوانندها �وردی که برە«، و »چاە بابل«

ون مرزهای ایران اندی او در شدە  که  گ��د �های نخسیت او از سال .ب�ی
 با گ��ب و ابهام ن��سندگان تبع�دی همراە بود: 

د. دا�ستند کجا هستنآنها هنوز ز�ر پا�شان سفت �شدە بود و ن�«
همان زمان  نوشتند م��وط بهکردند و آنچه �ب�ش�ت به گذشته فکر �

حالیت نوستال��ک داشت و متأسفانه با مقدار ز�ادی آە و ناله و  بود و 
ی هها و �درگ�ی بعد اما د�گر از گ��ب شعار آم�خته بود. دهه ا خ�ب

نبود. ز�ر پاها سفت شدە بود و آرام�ش را با خود به همراە داشت که 
مند �  »داد. امکان فکر کردن به موقع�ت جد�د را به ه�ف

و �درگ� که رضا قاس� در این اظهارا�ش خطاب  و شا�د همان گ��ب 
ا�ط پ�چ�دە» دو�چه وله«به  س�ا�  یبه آن اشارە کردە، ر�شه در �ش

ی شصت دوران �س�ار دشواری برای ادب�ات ایران ها دارد. دههآن سال
بعد از این  .ها و تبع�دو روشنفکرا�ش بود. دوران بگ�ی و ببندها، اعدام

ای در ادب�ات مهاجرت به وجود آمد: ازەدهه بود که  ژانر ت
های کسایف که در ج��ان حوادث س�ا� به زندان افتادە »نگاریزندان«

 ها  بعد از هجرت با آنها ماندە بود. ی تلخ آن سالو تج��ه
 »ها بر ساحلخرچنگ«هایی است همچون محصول این دورە کتاب

�فه بیف هاش�، نوشته ی ���ن نوشته» رانمبارزات زنان در ای«ی �ش
 از » های زندان�ادنگارە«از عفت ماهباز، » فراموشم نکن«پرواز، 

، » خاطرات زندان«سودابه اردوان،    »کالغ و گل �خ«ای�ج مصدا�ت
 ، ە برادران، » حق�قت سادە«مهدی اصالیف از  » مصلوب«از من�ی
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�له قب«از حسن درو�ش، » هنوز قصه بر �اد است«کتایون آذر�، و 
از  »های روزانه زندان�اداشت«اثر ف��دون گ�الیف و » در گرگ آ�ش

ی این ی آنها از حوصلهمحسن فاضل و �س�اری د�گر که ذکر نام همه
 .مطلب خارج است

 
ن در ز�ان فار�  ز�سنت

، پرتو توان به گ� تر�ت از جمله ن��سندگان زن ایرایف خارج از کشور �
، مرض�ه ستود و روایف نوری عال، فه�مه فرسایی پور،  ە، نهال تجدد، من�ی

�ف�ان، مهر شهرنوش پار� پور، مهش�د ام�ی شا�، روح ف �ش نوش انگ�ی
�ف اشارە کرد کسایف همچون آذر نف��، مرجانه   .مزار�، و سودابه ا�ش

وزە جزایری دوما آثار مهم و پرفرو�ش به ز�ان د�گری جز  ساترایپ �ا ف�ی
 .اندفار�  خلق کردە

ه هاست. او ق��ب به چهل سال است ک از مشهورت��ن��» گ� تر�ت «
از ایران خارج شدە اما هموارە بر حفظ ارتباطش با ز�ان فار� تا��د  

ان شدە به دوری از ز�گ��د سخیت غ��ت برا�ش م��وط �کردە و �
گزاری مهر در گفت گو با  ۱۳۹۳فار� و دوری از ایران. او در بهمن   خ�ب

ف به ایران ن�از دارد: �  گ��د برای نوشنت
. برای اینکه پار�س که « ف من به ایران ن�از دارم، به تهران، برای نوشنت

ی را هم نگاە �هستم �ک فاصله ف کنم �ک عکس تار ای هست، ا�ر چ�ی
شود. فاصله دارم. � و چهار سال است  شود. درونم منعکس ن��

� 
گ

ی که آنجا که من پار�س زند� ف  پار�س و هر چ�ی
گ

کنم، با پار�س و زند�
� 

گ
ها را انتخاب هست، فاصله دارم. من در پار�س زند� ف کنم و چ�ی

ها در درون من ن�ستند. مثل ز�ان فرا�سه، ز�ان فرا�سه � ف کنم، اما چ�ی
زنم. بعد از � سال در دل و شکمم ن�ست، هر چند خوب حرف �

ها با من فاصله دارند. خواهم حرف بزنم آدمام. و� وقیت ��اد گرفته
کنم درست کنم و انتخاب �من خارج از ز�ان فرا�سه هستم. نگاە �
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�ن  �ن مواد و به�ت �ن اش�اء، به�ت مثل اینکه در �ک س��ر مارکتم، به�ت
ها را بر� ف گذارم کنار هم، آن جاهایی را هم که مثً� برا�م دارم و �چ�ی

ف د�گر است برای منداخ�� است، برن�  ».رم. و� ز�ان فار� �ک چ�ی
 ز�ست کردە و هر گ� تر�ت هموارە در دایرە

گ
ی مرزهای ایران فرهن�

 .ی ایران است �ا به نو� رنگ و بوی ایرایف داردن��سد �ا در�ارەآنچه �
به عنوان آخ��ن کتاب منت�ش شدە از گ� تر�ت باز هم » بازگشت«رمان 

» اماە س�م«پردازد. هجریت که نا�ش از مهاجرت �به تضاد درویف 
شخص�ت اص� داستان را به لحاظ درویف آوارە کردە است. زیف که نه 

ای که هر به گذشته تعلق دارد نه به فردای پ�ش رو و نه به خانوادە
ی تکه اش �ک سوی جهان خا� است و به طور عم� وجود ندارد. درگ�ی

ف دو کشور  تر�ت در  .و دو زمان �گردان ماندە است درویف زیف که بنی
ه ق��ب به � و سه سال است ک گ��د �ای با رادیو فرا�سه مصاحبه

تواند اسمش را تبع�د بگذارد چون هر سال از ایران خارج شدە اما ن�
ند. کها�ش را چاپ �رساند به ایران و کتابهر جور شدە خودش را �

 .نرود تواند ها�ش قدغن شدە باز هم ن�حیت وقیت هم که چاپ کتاب
جم ایرایف د�گری است که سا�ن   مرض�ه ستودە ن��سندە و م�ت

گویی که با او داشتم معتقد بود که ادب�ات، و کاناداست. در گفت
اف  ا�ط ا�ش مفهو� فراتر از مل�ت، ه��ت و مهاجرت است و به �ش

 دارد: 
از  ی مهاجر تج��ه �شان دادە است که ن��سندە ی اینها اما با همه«

ه  ی معروف ج��س ککند مثل جملهط��ق ز�ان، بار هجرت را سبک �
ف نرفته ه ام. و �ا باش��ک سینگر با این که بگفت: من هرگز از دابلنی

انگل�� مسلط بود آثارش را به ی�د�ش نوشت. استثنا هم وجود دارد 
این بود که بعد از مهاجرت، ی شخ� من مثل نابا�وف. تج��ه

ام به�ت شد و غرقه شدن در ادب�ات کالس�ک و بعدتر که ن�ما و فار�
 »فروغ و شاملو، جای اعضای خانوادە را گرفتند. 

about:blank
about:blank
about:blank


  رانیا
گ

ن غالمحس ماه�خ|  ستند �وطن� آنها که در وطن ن ،فرهن� پور نی  
 

۱۲۹ 
 

�ف�ان ن��سندەروح ف �ش  ۱۳۴۲ی مهاجر د�گری است. او در سال انگ�ی
ف رما�ش به نام  کند، چه ک� باور �«به ات��ش هجرت کرد. نخستنی

ی شد و در همهی جایزەبرندە ۱۳۸۲در سال » مرست ی ی ادیب گلش�ی
گ��د ح�ت  ها به فار� نوشت و آن طور که خودش �این سال

�اری دارند های �سن��سند، خوانندەبه انگل�� �«کسایف را خورد که 
ی ن�و از سا�ه ف ف سا�سور و خودسا�سوری چ�ی  ».دانندی سنگنی

�ف�ان درگ�ی نوستالژی و  ح   �ش ف اثرش که �ش تقابل است. از نخستنی
کشمکش درویف �ک زن مهاجر با دن�ایی است که د�گر با آن احساس 

کند با ح�یت آ�ندە از اندوە �سبت به آنچه در گذشته به الفت ن�
دادە و شا�د این ح�ت، تمث�� از وطن او احساس امن�ت و شادمایف �

 .باشد
باز هم درگ�ی گر� به نام » های شکستهسال«آخ��ن اثر او �عیف 

 زیف به نام آیینه از پدری ایرایف 
گ

مهاجرت است. روا�ت سه دورە از زند�
 به علت طالق مادرش  .و مادری ب��تان�ایی 

گ
آیینه در سن شانزدە سال�

 او روی �به انگلستان هجرت �
گ

دهد کند و آنچه �س از آن در زند�
 بر پا�ه

گ
 زند�

گ
وطن  �ک آوارە است؛ دو قطبی تقابل دو قطب هم�ش�

 .ر�ا دائما در حال ن�ف همد�گرندو تبع�د. آنچه مانند دو قطب آهن
 

 وطن و رؤ�ای فرنگ
گ

 جغراف�ای فرهن�
جو، ن��سندە و نا�ش ایرایف سا�ن فرا�سه به مدد تأس�س و تینوش نظم

در پار�س هموارە در تماس با ن��سندگان مهاجر » نا�جا«مدی��ت ��ش 
ه گ��د به تج��ه در�افته کها�شان بودە است. او �دغدغهایرایف و 
ف لحظهن��سندە ای که در خارج از مرزهای ی مهاجر از همان نخستنی

ن��سد، با دو پا و دو دست و کل جغراف�ایی ایران به ز�ان فار� �
 وجودش درگ�ی مفهوم وطن، نوستالژی، تضاد، تقابل و ز�ان است: 
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ار�س، لندن، آم��کا �ا هر جای این جهان ز�ست آ�ا من و شما که در پ«
 هر روز صبح در همان پار�س، لندن �ا کال�فرن�ا ب�دار �

�
کن�م لزوما

 فکر ن��
�
 در قلب پار�س ش��م؟ من واقعا

�
کنم هر روز صبح الزاما

ف دل�ل هم این روزها مهاجرت محدود به بحث ب�دار � شوم. به همنی
ف تغی�ی مکان جغراف�ایی ن�ست  آن گرو� که به کار نوشنت

�
 ، خصوصا

ف که بعد از مهاجرت هم درگ�ی  مشغول اند و به اند�شه مرتبط اند، همنی
ران شان هم این��سند حیت ا�ر سوژەهمان ز�ان اند و به همان ز�ان �

ا� هم هست  -نباشد  ی باز هم از همه نظر هنوز در آن محدودە -که ا���
 که همان ایران

گ
 است که شما � جغراف�ای فرهن�

گ
���د، گفرهن�

 ن�کنند. قصدم ارزشز�ست �
�
 گ��م اینگذاری اخال�ت ن�ست و الزاما

ف اندازە � دانم که حیت ا�ر خود اتفاق خوب است �ا بد است. همنی
تواند به تما� از این نوستالژی رها ن��سندە هم بخواهد باز هم ن�

 »شود. 
 ادب�ات مهاجرت را بهاند ن��سنبا وجود این، کم نبودە

�
 دگایف که اساسا

شناسند. اسماع�ل فصیح در روزگار جوایف هجرت کرد و رسم�ت ن�
 

گ
اش �عیف هم�ش آنابل کمبل را در ب�مارستایف در شهر بخ�ش از زند�

منجر  �شییف سانفراس�سکو � زای کودکش جا گذاشت. اما این غ��ت
ث��ا «فصیح در رمان  .شدبه نگاە مه��ان فصیح به ادب�ات مهاجران �

ک که همان همه» در اغما ی مهاجران در تبع�د را به �ک گناە مش�ت
ف �» هجرت«نفس  ف بود، الیق نواخنت دا�ست. از فحوای کالمش چننی

بر� آ�د که گویی مهاجران غم وطن ندارند. شا�د دل�ل این قضاوت به 
در  اث��ا در اغمگشت چون روزهای سخت جنگ ایران و عراق بر�

ی گروەو در بحب��ه ۱۳۶۱سال   های س�ا� داخ� و ی جنگ و درگ�ی
 بگ�ی و ببندها نوشته شد. 

 دا�ست که به جای غم�» طلب�ک مشت فرصت«را » آنها«فصیح  
هایی به وطن، در شهر رؤ�ایی پار�س در حال خوشگذرایف اند. آدم
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 نبایت فرو رفته و با » ث��ا«عم� یب 
گ

غذ�ه از فرهنگ  تکه در کما و زند�
�ان به سخیت نف� � ف رود تا جالل آر�ان به پار�س � .کشندکشور م�ی

از دخ�ت خواهرش ث��ا که در �ا� رمان به کما فرو رفته مراقبت کند و 
 ش��م. های متفاویت مواجه �در طول رمان با شخص�ت

از �ک  کند. فصیح با ط�ح دو موقع�ت متضاد این صحنه را ترس�م �
وش�� آبادان که جادە سو  ز�ر انبوە دود و نخل سوخته به «ی پ�ت

خواب ابدی مرگ رفته و پاال�شگاە مثل غو� که به خواب مرگ رفته 
وش�� و خ�اباناش دود بلند است. جادەباشد از تن سوخته های ی پ�ت

 ها تقاند. خانهپیچ در پیچ ب��م هم انگار به خواب مرگ رفته
�
 تماما

�
��با

وک د زدە به آنه اند. اغلب با اثاث و دزد م�ت ها. ها و کفتارهای جنگ دست�ب
 ها بلند و ها اینجا و آنجا خمپارە و توپ خوردە. چمندیوارها و سقف

ها شکسته، ا�ر درخیت در اثر آ�ش دشمن افتادە و خشک�دە، درخت
خ�ابان را گرفته، ک� نبودە، که زحمت بلند کردن آن را به خود بدهد. 

ح روزگار » اندها رفتهها و گ��هگحیت س نادر پار� «و از سوی د�گر �ش
غ� که دور از وطن ی تبع�دی یب به عنوان نماد ن��سندە» پور

ار با افک«نوشد و ی مجلل مانکسیون کن�ا� �زدە در کافهجنگ
 .رسد�» ارزشش به ارگاسمپوس�دە منحط و یب 

آدم با�د در ایران باشد و : «کندتأ��د �اسماع�ل فصیح در جایی 
�د و های پار�س و لندن و غ�ی ذال� بنشینبن��سد، نه این که توی کافه

ه همان امری ک» � �شنود. یب شعر و آە و ناله از رادیوی ام��کا و یب 
که   ،اشارە کردەی ایرایف هم به آن آ�دین آغداشلو، نقاش و ن��سندە

ود و با تغی�ی شکنند که جغراف�ا جا�گ��ن تار�ــــخ �ها خ�ال �کردەک�چ«
س  � به آن معنا و مفهوم مخ�ف و دور از دس�ت ، مجال دس�ت ف �زمنی

 ».ی درون فراهم خواهد شدماندە
ی هم نگاە مه��انانه د ای به ادب�ات آوارگان در تبع�هوشنگ گلش�ی

ن��سندگان » هاینالهچس«های مهاجرت را داستاننداشت. او 
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 در خأل �  دا�ست�مهاجری 
�
گذرد و بنا به آنچه در البالی که غالبا

 ی او به� خوان�م که عمً� سفرنامه» های دردارآینه«سطور رمان 
که   ای استن��سندە» ابراه�م« .شودغرب است، این تقابل د�دە �

ا بخواند و ها�ش ر به دعوت ایران�ان سا�ن پار�س به آنجا رفته تا قصه
ود شمواجه �» صنم بانو«اش از � اتفاق با عشق روزهای نوجوایف 

ی مهری که به او دارد، برای آنکه رغم همهی صنم بانو را بهو وسوسه
یح جکند. ابراه�م تر همان جا در پار�س بماند تا جهایف شود را رد �

صنم  برگردد. شا�د » مینا«ترش جهایف و واق�دهد به نزد هم� این�
ر بود�ش، رغم  ز�باتتمث�ل دن�ای خارج از مرزهای جغراف�ایی است که به

 .ی ز�ایف او ن�ستاز آِن ابراه�م و در محدودە
  مهریی یب او با همه

گ
اش به ادب�ات مهاجرت اما به مفهوم ایران فرهن�

 باورمند استهکه ز�ر سا�
�
» من کجایی ام؟. «.ی ز�ان قوام گرفته تل��حا

و پاسخش به این پرسش ر�� به جغراف�ا ندارد. مرتبط با ز�ان است. 
 .دهد تا باشداین ز�ان است که به او اجازە �

 
 

گ
 ن��سندگان افغا�ستان در وطن فرهن�

های طوالیف جنگ در افغا�ستان باعث هجرت ن��سندگان سال
ف محمدی، س�د ض�اء  �س�اری شد. گرو� همچون محمدحسنی

قاس�، س�د رضا محمدی، س�د ال�اس علوی و �س�اری د�گر به ایران 
م ی دو آمدند. تعدادی از آنها در ایران دوام ن�اوردند و رفتند و دسته

همچون عتیق رح��، عارف فرمان و ع��زهللا نهفته از همان آغاز را� 
 ماندند با اینکه مشکل ودەغرب شدند. آنها که در محد

گ
ی ایران فرهن�

ی داشتند اما �س�ت  کاری  متناسب با   کم�ت
گ

ز�ان و ناهمگویف فرهن�
 روح�ه

گ
شان  فراهم �شد و ناچار شدند به کارهایی همچون ی فرهن�

دازند �سیت که ن��سندگان ایرایف در ارو�ا �ا آم��کا بن .خ�ا� �ا کارگری ب�پ
ف مهاجرتهاکم در سالدست –هم  برای امرار معاش و غم  -ی نخستنی
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ش بودند. چنانکه  اش به در نامه» عباس معرو�ف «نان درگ�ی
گراس« ی آلمایف که پ�ش از این او را دعوت به ، ن��سندە»گون�ت

 به آلمان کردە بود 
گ

خواهند ما درخت ا�م و اینجا �: «ن��سد�پناهند�
سد چرا  پر او از این ن��سندە �» ای کود پای درختان ب��زند. ما را به ج

ی تا�� کند او را از �ک ن��سندە به �ک رانندەکشورش آلمان س� �
افروش تبد�ل کند؟ ف  �ا پی�ت

ف محمدی  اما این کاری است که ایران هم بر � جوایف مثل محمدحسنی
رد رنج �س�ار بی مهاجر در ایران آورد. محمدی به عنوان �ک ن��سندە

و ناچار شد برای امورات روزمرە به کار در خ�اطخانه روی ب�اورد. در  
ر حا�  د» خانه به دو�ش ن��سندە افغان«گویی از او با عنوان و گفت

ات تلخ توان اثر اما به آسایف �» وطنش فار� است«که تأ��د کردە 
ی شهر و روان ن��سندە د�د. او زادەی روح مهاجرت را بر پ�کرە

ف مجموعه �ف است و نخستنی های«ی داستا�ش به نام مزار�ش  انج�ی
ت��ن جایزەبرندە ۱۳۸۳در سال » �خ مزار  ی ادیب آن روزهایی معت�ب

ی، شد. این ن��سندە بعدها از ایران هجرت  ایران، �عیف جایزە ی گلش�ی
 .ن��سدفار� �کرد و این روزها در کشور سوئد باز هم به 

ان نگار افغا�ستایف سا�ن ایر د�گر شاعر و روزنامه» محمد �ور رجایی «
وطیف در وطن رنج یب «د�گری با عنوان  گویو گفتاست. او هم در  

 
گ

های ی مرارتها با وجود همهگ��د در تمام این سال�» فرهن�
، نه خودش را �ک پناهندە حس کردە نه �ک مهاجر. چون  مع�شیت

 
گ

گ��د مردم افغا�ستان و او � .دانداش �هموارە ایران را وطن فرهن�
ک هستند و همان ن�ازی را دارند که  ایران دارای دین، باور و ز�ان مش�ت
 

گ
مخاطبان ایرایف دارند. کودک و نوجوان افغا�ستایف همان ن�از فرهن�

 ایران و افغا�سرا دارد که کودک ایرایف دارد. تفا
گ

ف ن�از فرهن� تان ویت بنی
 .ن�ست چون ما �ک ملت هست�م
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توان مد� شد که ن��سندگان افغا�ستایف در ایران با با وجود این، ن�
 و هم

گ
ک فرهن�  وجود �س�ت مش�ت

گ
، گرسن� ، به درد تنهایی ، ب�کاری ز�ایف

ف غ��ت مبتال نبودە ر منت�ش ثااند. با نگا� به آو نوستالژی �ا غم سنگنی
بین�م که آنها حیت ب�ش از ن��سندگان شدە در طول چند سال اخ�ی �

ف بو� و وطیف بودە ، نوستالژی و مضامنی  .اندایرایف مهاجر، درگ�ی تنهایی
 

ون مرزها مهجورتر از داستان است  شعر در ب�ی
 «گ��د مفهوم س�د مهدی موسوی شاعر است. �

گ
برای  »ایران فرهن�

 ماندە کا�ف ن�ست: غ��تنجات شاعر در 
ی ادب�ات و خصوصا شعر �س�ار وا�سته به ز�ان است. وقیت مسئله«

خلق   تواند اثر قابل توج�شاعر به ز�ان دوم �سلط نداشته باشد ن�
ف حال از آثار د�گران هم ن� تواند به خاطر همان ظرا�ف کند. در عنی

 ترجمه
�
د، چون در ج��ان ترجمه، خصوصا خش عر بی شز�ایف لذت ب�ب

ف � رود. ا�ر هم بخواهد خودش به ز�ان دوم تبحر ز�ادی از مفهوم از بنی
ی ی آن را تج��ه کپ�دا کند به شک� که بتواند لذت بالواسطه ف ند، چ�ی

ف دە تا پانزدە سال زمان �  »برد. بنی
�ان، ن�ازمند به گفته ف ی موسوی برای خلق اثر ادیب به ز�ان کشور م�ی

 وقیت تو دە تا پانزدە سال نتوایف «م: ز�ست در ز�ان دوم هست�
�
 طب�عتا

ر  کیف به ز�ان مادری باشد و آن اثر داثری خلق کیف �ا آثاری که خلق �
کشور محل سکونت تو مخاطب نداشته باشد آنوقت است که مفهوم 

 کار�رد ز�ادی ندارد. 
گ

اطب از او در مورد ارتباط با مخ» ز�بای ایران فرهن�
�ان �ز�ان در کشور مفار� ف �گانه گ��د مگر در �ک کشور بپرسم. ��ی

فرض  «مند باشند؟ توان شناخت که به ادب�ات عالقهچند نفر را �
ش مند باشند، چند نفرشان به شعر گرا�کن�د �ک عدە به ادب�ات عالقه

م که �ک عدە هم به شعر عالقه مند باشند چند نفرشان به  دارند؟ گ�ی
ی از فرهنگ م� در ه نظرم بهرەفضای کار من گرا�ش دارند؟ ب  گ�ی
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، تئاتر و سینما که از جنس تص��ر و صدا هستند   هایی مثل موس��ت ه�ف
ی ادب�ات و شعر مثً� در تری دارد اما در حوزەکار�رد به مراتب قوی

 ی کار من که بر عنا�ی چون ز�انشیوە
گ

� تأ��د های بو گرایی و و�ژ�
 ».آ�دکند چندان به کار ن��

وجود دارد. » ادب�ات مهاجرت«در انتها، چه بخواه�م و چه نخواه�م 
این ادب�ایت است که شاعر و ن��سندە وطن خود را با خود به هر کجا  

 برد و مهمکه رفته �
گ

 اش رهایی از خودسا�سوری است. اما ت��ن و�ژ�
ی مهاجر درگ�ی نوستالژی و تنهایی است. او به فضایی که به ن��سندە

ا ب�ا�د کند و تە در آن افتادە تعلق ندارد. احساس ناهمگویف ��ک بار 
�ان را ب�اموزد بخش ف  هایی از خود را گم کردە است. ز�ان کشور م�ی
  





 

۱۳۷ 
 

 
 
 
 

گذار در فرهنگ ایراین معا�   زنان پ�شگام و تأث�ی
  ١منصورە شجا�

 
ف مواجهه  ی من با عنوان مقاله پ�ش رو، ط�ح �ک پرسش ک� بود: اولنی

 و تن�ع تعار�ف موجود از 
گ

د� فرهنگ به کدام تع��ف؟ در واقع، گس�ت
 راە پاسخ را از قلمرو ز�ان و ادب�ات تا  

گ
فرهنگ ایران  �ا ایران فرهن�

ف به دل�ل تعدد و ادغام ها باز  �نامهس�است گذارد. تعار�ف کنویف ن�ی
ف کردن در �ک تع��ف واحد ها در روند جهایف ها و فرهنگه��ت شدن، �قنی

 را مشکل ساخته است. 
گذار در فرهنگ ایرایف شا�د  آسان  ت��ن راە برای معر�ف زنان پ�شگام و تأث�ی

وجو در م�ان مناب� باشد که � � سال اخ�ی توسط  جست
نظران �ا نهادهای مرتبط با موض�ع منت�ش شدە است. آثاری چون صاحب
، دا�شنامهسالنامه ، مشاه�ی زنان ایرایف ساز ی زنان فرهنگهای زنان ایرایف

، دایرە ، و آثاایران و جهان، کارنمای زنان کارای ایرایف متأخر   ر المعارف زن ایرایف
ف سال منت�ش شدە واند مانند که � همنی نوان و آخ��ن آنها با ع زنان پ��ش

که در  آبان سال جاری وارد بازار ��ش ایران شدە است. اما از   زنان پ�شگام
 نه موض�ع فرهنگ بل�ه موض�ع 

�
آنجا که هدف گردآورندگان این منابع الزاما

�ع زن و فرهنگ از این زنان بودە است، گرە زدن  �ا ر�ط دادن دو موض
ان مؤثر و زن«آ�د و دست�ایب به تص��ری واق� از وجو به دست  ن�جست

                                                
ف با شورای کتاب کودک .  ١ جم و فعال حقوق زنان است و مدیت ن�ی منصورە شجا� م�ت

 .همکاری داشته است
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ف از ط��ق مصداق» پ�شگام در فرهنگ ایرایف  آمدە  هایی که در این منابعن�ی
 ا�د. نمها در منابع گونا�ون اند� مشکل �است  �ا �سامد این مصداق

 �ک سو، و اختالف آرا در تع��فی تع��ف فرهنگ از تن�ع نظرات در�ارە
گذار بودن از سوی د�گر، نتایج تحقیق را با استفادە از  پ�شگام بودن و تأث�ی

ف دور �منابع موجود و استفتا از حلقه رد. �س به کهای روشنفکری از �قنی
و  نظرانهای موجود �اغ تیف چند از صاحبجای انتخاب از م�ان گ��نه

ی موض�ع و با نظرخوا� از آنان در�ارەعالقمندان به موض�ع رفتم 
  ی تحل�ل ک� /ک��ف کار را به نت�جه رساندم. فرهنگ و زنان، و با شیوە

ی آماری انتخاب شدە از م�ان زنان صاحبنظر ی اول از جامعهدر مرحله
ند.  گذار و پ�شگام در فرهنگ ایرایف را نام ب�ب خواسته شد که پنج زن تأث�ی

گویی � گان به دل�ل مشکل بودن انتخاب از پاسخشوند تعدادی از پرسش
ف م�ان زنان  باز زدند. تعدادی به ابهام در پرسش اشارە کردند. تعدادی ن�ی
ف صفت پ�شگام بودن را به  گذار تفاویت ند�دند. و بع�ف ن�ی پ�شگام و تأث�ی
گذاری انتخاب کردند. از سوی د�گر، از م�ان افرادی که همکاری   ط تأث�ی �ش

ف کردند، بر  �ف فرهنگ را به شعر و ادب�ات و ه�ف محدود کردند و بع�ف ن�ی
ی فرهنگ دا�ستند. اهل س�است از زنان چ��ک تا زنان آموزش را پا�ه

های مدیف را نام بردند و اهل علم �اغ زنان دا�شمند رفتند. در نت�جه، جنبش
 ۳۰مطلب پ�ش رو با روش نظرسن�ب و از ط��ق تحل�ل ک�/ ک��ف نظرات 

های فکری متفاوت ته�ه شد. سال از ط�ف ۷۰تا  ۳۰های سیف از گروەزن 
نگار، محقق، ن��سندە و دار، روزنامهاین افراد از م�ان زنان کنشگر، خانه

مند، مدرس دا�شگاە و معلم انتخاب شدە  اند. شاعر، ه�ف
تحل�ل ک� این نظرسن�ب از ط��ق برر� فراوایف �سیب (درصدی)، در 

شود، ز�ر رسم شدە است. همان طور که در نمودار د�دە �نمودار ستویف 
 آرا به حدی است که درصد تعداد تک رأی

گ
ف نفر ها، باالتر از اولپرا�ند� نی
 ی آماری است. شدە جامعهانتخاب
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امل اند، شآوردە شدە» د�گران«ها که در این نمودار تحت عنوان تک رأی
 اند. نظرسن�ب ثبت شدە زنایف هستند که تنها با �ک رأی در نتایج

 
 کنکاش آرا  

ف برداشت از نتایج آرا �شان داد که در م�ان  شوندە زنایف  زن پرسش ۳۰اولنی
تر خوا� ندارند �س�ار راحتهای برابریای به جنبشکه حساس�ت و�ژە

شوندگان به سؤال تحقیق پاسخ دادند. از قضا انتخاب آنها از د�گر پرسش
های ماهوی چندایف ندارد. این امر حوزە تفاوت با انتخاب متخصصان این

له ها از جمرأی بودن اقشار گونا�ون زنان در بر�ف از موض�عب�انگر هم
 توان حاصل مریئ ساز و پ�شگام است. این امر را �انتخاب زنان فرهنگ

شدن موض�ع زن در جامعه دا�ست که سبب پیوندی نامریئ م�ان زنان 
 ها شدە است. از حوزەاقشار گونا�ون در بر�ف 
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تما� های اجبرداشت دوم این است که وقیت در �ک نظرسن�ب از شبکه 
ف وقیت از ط��ق  دور ش��م و پای صحبت رودررو �ا تلفیف بنشین�م و ن�ی

ی کن�م،های خصو� و ا�م�ل شخ� ارتباطپ�ام  از  گ�ی
�
عموما

�یت  سن�ب کم ر شود. این نظهای اجتما� نا� بردە ن�های شبکهسل�ب
ی بر نت�دهد که فضای ارتباطو��ش �شان � ی تأث�ی چشمگ�ی ای جهگ�ی

 کن�م. شناخیت دنبال �دارد که در �ک تحقیق جامعه
�یت   ها در این نظرسن�ب است. در نتایجبرداشت سوم متوجه نقش سل�ب
�یت  گذاران این تحقیق جای خا� نام سل�ب ها در م�ان پ�شگامان و تأث�ی

یرایف کامً� مشهود است. هرچند ا�ر این نظرخوا� در ا» فرهنگ«
از شد معلوم ن�ست که بهای اجتما� و به شکل عمو�  انجام �شبکه

. هم این نت�جه حاصل �  شد �ا خ�ی
گذار  برداشت چهارم از د�دن نام زنان چ��ک زمان پهلوی در م�ان زنان تأث�ی

از برآمدن مجدد آ�د. �س از گذشت نزد�ک به � سال به دست �
جنبش زنان و تفک�ک مبارزات حقو�ت زنان از مبارزات ضد استبدادی زنان 

ی مبارزات تر به نحوەخواە، اما نگاە نوستال��ک �سل قد��مبارز و آرمان
 . شود زنان چ��ک هنوز  موجب نام بردن از آنان در هنگام نظرسن�ب �

هنگ ایرایف ی فر ا در ح�طهبرداشت پنجم متوجه غیبت زنان ایرایف د�اسپور 
از » هلن وز�ری«تواند موض�ع تحق��ت مستقل باشد. است؛ این خود �

 های معت�ب جنبش زنان به قول خودش صدایی از د�اسپورا بود. چهرە
شدە در امر پژوهش و کنشگری جنبش ی شناختهچهرە» مینو مرتا�ف «

ایی داشتها�ش در تدو�ن برداشت چهارم نکه پاسخ  زنان ایران،  ،قش ��ف
ی در آن دادە �شود و به نام  ط اینکه هیچ تغی�ی تحل�ل نهایی خود را به �ش
ف از  خودش ارجاع دادە شود در اخت�ار این تحقیق گذاشت . هر چند او ن�ی
جمله کسایف بود که به ابهام و ک� بودن پرسش نقد داشت. اما پاسخ نهایی 

ایی دا  رد: او در درک برداشت چهارم اهم�ت ��ف
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گذار فكر �وقیت در�ارە«  م كه به كنم ، �عیف با�د از زنایف نام بی زنان تأث�ی �ب
، به حل مشكالیت پرداخته ئله اند كه به شكل مسوساطت روابط ا�سایف

 اند. در این قالب بهشان پد�دار شدە�سلع� و همبرای زنان و مردان هم
ای هزنان در حوزەدال�ل مختل�ف همچون عدم حضور متناسب و مستمر 

ف و میهن ه مان ایران، زنایف را كح�ات اجتما�، س�ا�، اقتصادی �زمنی
و�ژە هی مردم، بهای خودساخته و تأث�ی گذاری بر جامعه و تودەشخص�ت

شناسم. در �كصد سال گذشته بودند زنایف كه در زنان داشته باشند، ن�
گذاری اجتبر�ف حوزە دەس�ا� گس-ما� ها پ�شتاز شدند اما تأث�ی ای �ت

 ی ادب�ات، نام زنان را در نداشتند؛ مثً� زنایف كه با حضور خود در عرصه
ف بهبهایف و امثالهم، �ا زنایف   این عرصه وارد ساختند: پرو�ن اعتصا�، س�منی

اسكندری و  كه كنشگران س�ا� موقیت و موقعییت بودند همچون پروانه
ه � مردانه در فضای مبارزات مسلحانهای س�ازنان چ��ك كه تابع تحل�ل

ف دهقان و محب��ه متحدین  نان در این ز -بودند مثل پوران بازرگان و ا�ش
ناپذیری دستگاە سلطنت در سطح جامعه ی شكستفرو�ا�ش اسطورە

ایت بر مبارزات ضد استبدادی جامعهمؤثر بودند. هر نحله ی ی فکری  تأث�ی
گذاری آنان الز   زنان  ایرایف داشت، تأث�ی

�
 وجه جنسییت نداشت. و بعضا

�
اما

كنشگر اجتما� كه س� داشتند با استفادە از موقعییت كه دولت در 
اخت�ارشان گذاشته بود وضع�ت سواد زن ایرایف را بهبود بخشند، مثل 

�ن عبادی پرو�ن دولت ف كار و ش�ی آبادی. در دوران معا� زنایف مثل مهرانگ�ی
ف مدیف و خاندر حوزە متون  ی تول�د هایی كردند. در حوزەوادە تالشی قواننی

ف احمدی و فاطمه فمن�سیت و برابری خوا�� جنسییت شادی صدر و نوشنی
، زنان برابری های گونا�ون م� و مذهیب و سكوالر خواە از نحلهصاد�ت

ها از سطح  نخبگان فراتر نرفت و به هایی داشتند. اما این تالشتالش
ات مه� هم نتوا�ست های عمیق تر نتواال�ه �ست نفوذ پ�دا كند. تأث�ی

ی امروز زنان ایران این است كه به دل�ل بگذارد. واقع�ت مسئله
برخوردهای امنییت و پل�� با مسائل و مطالبات زنان در ایران زنایف مثل 
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دە گذار ی اجتما� تأثخانم گاندی  �ا خانم بوتو كه در سط�ح عام و گس�ت �ی
 فردی. ه و ندار�مبودە باشند، نداشت

گ
اش تحت تأث�ی اما هر كس در زند�

 فردیزیف با شخص�ت و منش مطالبه
گ

ام گر بودە است. من هم در زند�
� كه داشت، غلبه بر زنان تأث�ی گذار داشته ام، از مادرم به خاطر �� ن�ت

ارت از ام كه زن نوگرایی بود، جسترس را �اد گرفتم، تحت تأث�ی رفتار عمه
�عیت در خود فر  ف پ�دا كردم، از خانم كاتوز�ان كه قبل از دك�ت �ش اتر رفنت

حسین�ه جلسات تفس�ی قرآن داشت، جور د�گر د�دن و اند�ش�دن و 
های نو از قرآن را �اد گرفتم، از محب��ه متحدین زن چ��ك شهری، برداشت

 و قدرت ازخود 
گ

 و تغی�ی فرا�رفتم، و از هاله سحایب �كپارچ�
گ

گذشت�
ف انصاف  خلوص در  اند�شه و گفتار و رفتار آموختم و از تو منصورە نازننی

 .»در قضاوت را 
ه دل�ل ی آماری بمتفاوت بودن نظر مینو مرتا�ف �سبت به با�ت جامعه

بییف بود. اما پاسخ هلن وز�ری به  قابل پ�ش نگاە انتقادی و ز�ان ��ــــح او،
 معا� بخ�ش از زنان د�اسپورا در ایران  صدایی خودش گفته

گ
 فرهن�

های او هیچ �سامدی در م�ان نتایج نظرسن�ب است. هر چند انتخاب
 خوش �شست! » د�گران«در بخش  نداشت اما 

 
 باب آخر، باب د�گران

کند که نامشان حیت در �سامد دوتایی این این بخش از د�گرایف �اد �
ان این اند. در م�معر�ف شدە» د�گران«نظرسن�ب ن�امدە و در نمودار با نام 

 
گ

افراد هستند کسایف که تأث�ی  �ا پ�شگا� آنان در ساخت ایران فرهن�
له ژا« تواند منبع مطالعات موردی در این حوزە باشد. همان طور که�

جم سا�ن ایران برا�مان از » مساعد » ارییب یب م��م بخت�«ن��سندە و م�ت
طر های س�ا� در خرا که به دل�ل فعال�ت» عالمه دهخدا«گ��د که �

ف ن�اش پنهان �بودە در خانه ه نام کرد ما ا�نون اثری بکند که ا�رچننی
 نداشت�م:  فرهنگ دهخدا
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ها ناچار به واە بعد از هجوم انگل��خ�س�اری از ایران�ان وطن«... 
ها را ی آنهمهی کوهستان بخت�اری، این زن نامدار، مهاجرت شدند و آوارە

ف آنها را به غرب و کرما�شاە و باالخرە عثمایف فراهم  پناە داد، و وسا�ل رفنت
ل یب یب م��م بخت�اری، ف خواهان پناهگاە �س�اری از آزادی ساخت. {...} م�ف

وطه الشعرا بهار و بود. �س�اری همچون عالمه دهخدا، مل� ع� م�ش
وهای  وح�د دستگردی که در خالل جنگ جهایف اول مورد تعق�ب ن�ی

، به و�ژە انگل�� ف آوردە بودند.  ی یب یب م��م پناەها، بودند به خانهمتفقنی
ف مدت ها مهمان �دار م��م بود و تا پا�ان عمر از دک�ت محمد مصدق ن�ی

کرد. {...} او ی و شجاعت یب یب م��م بخت�اری به ن�� �اد  �این بزرگوار 
 ماندە، خانهتنها دارایی با�ت  پ�ش از رفتنش از این جهان،

گ
 ای که در آن زند�

انهکرد، را به ادارە� ستان دخ�ت ای به ی فرهنگ بخش�د برای تأس�س دب�ی
�ن وز بنام رودابه که در حال حا�ف به ایثارگران تغی�ی �افته و هن ه�ت

انه اصفهان است. مدرسه  »ی دخ�ت
ف از د�گرایف نام � برد که از د�دگاە او صدای د�اسپورا در  هلن وز�ری ن�ی

 ساخت فرهنگ ایرایف است: 
ا�ر ترو�ــــج حق برابر ا�سایف و مبارزە با تبع�ض جنسییت را تال�ش در جهت «

 �شمار�م، �
گ

م که در چهلرشد فرهن� ال اخ�ی در س خواهم از زنایف نام ب�ب
ی ایران�ان خارج از کشور و�ژە در جامعهاین زمینه در ایران و سپس به

 اند. شا�د �شود گفت کههای آغاز�ن را زدە �ا تالش مؤثری کردەجرقه
 ایران شان ب�ش�ت در جامعهنقش

گ
ی ایران�ان خارج از کشور است و در زند�

 آنها تالش برای با�ت امروز، صداهایی در د�اسپورا باشند. و� انتخاب 
 راندە«شان با وجود ماندن

گ
 ست. »شد�

گذاران اتحاد م� زنان ایران در انقالب از بن�ان -مسعودە آزاد ( پژوم)
اندازی جنبش مستقل زنان ایرایف در خارج و از کنشگران مؤثر در راە ۱۳۵۷

اض به سفارت ایران در برابر درخواس  تاز کشور بود. این جنبش که در اع�ت
ا�ف عکس باحجاب برای صدور پاسپورت به راە افتادە بود، با نامه ی اع�ت



 
گ
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های پ�گ�ی او و �شتیبایف �س�اری از زنان ایرایف و مسعودە آغاز و با تالش
یرایف های سال�انه ماندگار زنان افعالییف چون ایراندخت آزادە، به گردهمایی 

 در خارج از ایران بدل شد. 
�سندە، پژوهشگر و از کنشگران راە آزادی زنان که ن�  - آبادیافسانه نجم

اارز�ش های بها و کتابی مطالعات زنان، جنس�ت و تار�ــــخ نوشتهدر زمینه
�هبه جا گذاشته است. او از بن�ان که در   بود  ن�مه د�گری گذاران ��ش

ن ای در ایشد و نقش روشنگرانهدر خارج از ایران منت�ش � ۱۹۸۰ی دهه
ف و شهال حائری بن�اد پژوهشدورە ا�فا نم های زنان ود. او به همراە گلناز امنی

 اندازی کردند. راە ۱۹۸۹ایران را در سال 
ە توح�دی  ی پژوهشگر و از کنشگران راە آزادی زنان که در زمینه – ن�ی

ژە و�شنا� زنان، جنس�ت در جوامع مسلمان و مبارزات زنان بهجامعه
 ت و نوشتارهای باارز�ش دارد. ها، تج���ادرخاورم�انه، کتاب

گذار در مبارزات ز پژوهشگر، ن��سندە و از چهرە – شهال شفیق نان که های تأث�ی
و اثرات آن  گرایی توتالی�ت ی اسالمافزون بر نوشتارهای ادیب و اجتما� در زمینه

 زنان ایرایف نقش روشنگرانه
گ

ایی بازی کردە است. او از بن�ادر زند� گذاران نی ��ف
 با مبارزات زنان ایران اشبکه

گ
 از مبارزات ست. این شبکه در �شتیبایف ی همبست�
ف تبع�ضزنان در ایران برای  ف لغو قواننی ف های بمراجعه به میثاق با  آم�ی المل�، در نی

 در خارج از ایران شکل گرفت.  ۲۰۰۷سال 
ن  مبارزات  که با گردآوری از کنشگران راە آزادی زنان پژوهشگر و -مهناز متنی

، به  و ماندگاریبه این تالش ی اخ�ی و�ژە در دورەزنان ایرایف
گ

 بخش�د.  ها زند�
ا شجا�« از  شدە در ایران و در خارج از ایران،نگار شناختهروزنامه» می�ت

ی شوندگایف است که موض�ع تحقیق را از د�دگاە حرفهجمله پرسش
ی خود به طور مؤکد اشارە  حوزە» د�گران«کند و به خ��ش نگاە �

ف گروە زنا� ف از مسائلن و�ال�کند؛ به اولنی ف و گفنت  ن��س که نوشنت
گا� هایی که با نجدا از پاسخ ی عمو� کشاندند. جنسییت را به عرصه

ف اسا� زنان پشد،  ا��� زنان پرسشای ارائه �حرفه �شگام شوندە برای �افنت
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ا به ا�ر فرهنگ ر «در فرهنگ ایرایف ابتدا تع��ف فرهنگ را با عبارت 
و » معنای...بدان�م کنند و بعد با توجه به تعار�ف خود زنایف را در ع ��ش

، دا�ش، فناوری و س�است نام �هایی مثل ادب�ات، حوزە ین به برند. اه�ف
 خویب �شان �

گ
های هایی انحصاری دارد که جنبهدهد که فرهنگ و�ژ�

د. ذهیف و معنوی را در�ر�  گ�ی
نان �آمد در د�گر ی این نظرسن�ب جای خا� نام ز ها در م�ان پاسخ 

حوزههای  فرهنگ ایرایف مثل ز�ان، ز�ان و ادب�ات عامه، مناسک و 
�ف است که تع� » ژاله آموزگار«اعتقادات مشهود است. �� از این زنان 

های فرهنگ معموً� تراوش«او از فرهنگ حسن ختام این تحقیق است: 
ته است و رفها بهرە گفکری است که ��ش در راستای اعتالی خ��ش از آن

 
گ

ت و های ا�سان اسبا آنها به تعا� خود پرداخته است. فرهنگ از و�ژ�
  ١»شا�د حد فاصل م�ان حیوان و ا�سان. 

 
 
 

  

                                                
 ٢٥٧-٢٥٥ی ، جهان کتاب، شمارە»گفتارهایی در�ارە فرهنگ و تمدن«آموزگار، ژاله.  . ١

 .۱۰) ص. ١٣٨٩مهر  -(مرداد 
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 در واژە
گ

 »میهن«ی درن�
 ١فالرضا ف�خ

 
 

اث آفتاب  م�ی
  . امساحل شب شدە در 

 آنجاست؛
 . امهر چهار مرز دهکدە

 روستای من 
: شعر بلند   »خروس هزار�ال«محمد حقو�ت

 
ف دیروز، تا گذشتهواژە ای  ی نزد�ک تار�ــــخ ما، واژەی میهن تا همنی

ی وطن بود. امروز این واژە را در ترادف با واژەگمشدە در ز�ان فار� �
ادف«ای که در ز�ان هیچ دو واژەدان�م  ب��م، اما �به کار � » م�ت
 ن�ستند. 

. ی آن واژە استی میهن به چه معناست؟ معنای هر واژە گذشتهواژە
اند. با نگا� به  تار�ــــخ«در ز�ان فقط حروف اضافه فاقد گذشته �ا  

رس اوستایی تا رخی این واژە از کار�ستگذشته
ُ
های آشکار آن در ف

                                                
جم و پژوهشگر نظ��هرضا ف�خ.  ١ و ی ادیب است. از جمله کارهای افال ن��سندە و م�ت
 .داشارە کر » حد�ث غ��ت سعدی«و » آە استانبول«ی داستایف توان به مجموعه�
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 آن در ادب�ات کانویف 
گ

� دو�ارە پوش�د� ی آن همزمان با پار� و تا پ�دایی
گذاری ایران همچون ملییت مدرن در ز�ان فار�، اف�ت از تار�ــــخ بن�ان

دان�م که نامشود. از سوی د�گر،  �خود ایران در برابر ما گشودە �
هایی همچون میهن در ز�ان فقط لغیت در قاموس ز�ان ن�ستند. هر واژە

رە است. با تأم� در این معنای استعاری واژە ای از�ن گونه �ک استعا
ف در �در �اب�م که میهن فقط �ک ز�ستگاە ن�ست. نه هر ز�ستیف ز�سنت

 شکاف�م. میهن است. این معنا را ب�ش�ت �
�اد ابراه�م ی میهن، جستار زندەی واژەوجو در گذشتهبرای جست 

ف استهنوز برای ما راهگشا و ستا�ش ب) ۱۳۴۷ـ۱۲۶۴پورداوود ( . رانگ�ی
ف  ف آن ن�امدە، اما پورداوود آن را چننی تار�ــــخ نگارش این جستار در منت

 آغاز � کند: 
ی فار� میهن را به جای در چند سال پ�ش فرهنگستان ایران واژە«

ها میهن به کار ی تازی وطن برگ��د. از آن تار�ــــخ به بعد در نوشتهواژە
 »هاست. رود. اما هنوز وطن � ز�ان�

ی ایران به عنوان شدە با شکلی فراموشبین�م که پ�دایی این واژە�  گ�ی
ملییت مدرن همزمان بودە است. این پ�شنهاد اما جعل �ک واژە در ز�ان 

ی ع� صفوی در هند، و ن� توان آن را از نبود، از ن�ع واژ�ان دسات�ی
امویف ن��ن�اد » دولت ـ ملیت «بالغ�ات  نوخاسته در �ک کشور پ�ی

ها در �ستوی ز�ان فار� موجود بود ی میهن در طول قرندا�ست. واژە
ی پورداوود ر�شه و ُبیف چند هزارساله داشت. با این حال، �و به گفته

توان با پورداوود موافق بود و گفت که پ�شنهاد فرهنگستان حرکیت بود 
و بخش�دن«در جهت  شدەبه مل�ت ایرایف که موجود�ت فراموش» ن�ی

گستان فرهن«د را بار د�گر به �اد آورد. ما امروز به �من پ�شنهاد ی خو 
ب��م و ب�ش�ت در ز�ان نوشتار. در �ود ی میهن را به کار �واژە» اول

م� ما میهن همان خا� ایران است و این �ودی است که برخالف 
ان، از بالغ�ات ا�دئولوژ�ک دوران پهلوی اول نبودە و اند� تصور یب  خ�ب
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بار رضا شاە پهلوی و در دوران اشغال ایران �ودە از تبع�د خفت�س 
 ، و آهنگ آن ساخته شدە است. در همان دوران رضا شاە، ت�ت ارایف

 او را همه �متفکر مستقل چپ که داستان پا�ان غم
گ

ف زند� دان�م، انگ�ی
ر ترک�ب د» شوون�سم«از�ن واژە استقبال کردە بود و آن را در تقابل با 

ف تع��ف �» پرسیت میهن«  کند: چننی
پرسیت مادی با ترجمه کرد. میهن پرسیت میهن توانرا ن� شوو�ن�سم«

ا�ط معلوم و در موارد و�ژە ... عبارت از این است که مرد� که از  �ش
ف   خود را تأمنی

گ
ور�ات زند� ف �ف ف و آب و آفتاب و معدن �ک �زمنی زمنی

ف ع�  »ی مادی دارند. القهکنند و در آن جای دارند، بدان �زمنی
آوردی در دوران رضا شاە پهلوی بود درای منی میهن برساختهنه واژە

ف » ایران«ی و نه  واژە  �شاندە» پرش�ا«المل� به جای که در مراودات بنی
 شد. 

�م و از اتفاق این واژە ی میهن را در ز�ان فار� به کار �امروز ما واژە گ�ی
است همچون واژە» مؤنث«جنس�ِت فار�  ی در ز�ان فارغ از مقوله

ی ایران که با جنسییت آشکار به این ی خورش�د، همچون خود واژە
ف شعر معا� راە �افته است:   سطرهای ز�با از منت

  دق که ندایف که چ�ست گرفتم دق که ندایف تو خانم ز�با
  احال تماَمم از آن تو بادا گر چه ندارم خانه در این جا خانه در آن ج

  َ� که ندارم که طشت ب�اری که � َدَهَمت �
  با توام ایرانه خانم ز�با! 

 ـ رضا براهیف     
های خونبار در تار�ــــخ ایران و دورانها گسستاما این واژە در � قرن

 ی وطن رخ پنهان کردەهای �س�ان به دنبال هر گسست در �س واژە
شناس�ک میهن توض�� ز�انی پو�ش واژەی این رخبود. پورداوود در�ارە

ی �سامد اندک دهد اما از ز�ان اوست که در�ارە�ا ادیب به دست ن�
خوان�م، از جمله ی میهن در متون ادیب و تار��ف به فار� دری �واژە
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ی اسدی و اینکه این واژە تنها چهار بار در شاهنامه نامهدر گرشاسپ
 آمدە است، برای نمونه: 

 و جای خ��شا�ر دورم از میهن 
 مرا �ار ایزد به هر کار ب�ش

در اصل » وطن«ی ی  به وام گرفته شدەدر خور �ادآوری است که واژە
ی میهن را نداشته است. در متون به اصطالح وسعت معنایی واژە

ف ا�رچه وطن به معنای میهن ن�ف و انکار شدە، » عارفانه« �ا صوف�انه ن�ی
ی را  ف کرد که هسیت داشت و نگرش اثبات � اما این ن�ف �ا انکار وجود چ�ی

 صوف�انه بر آن بود که نا�جای آرمایف خود را بر جای آن �شاند. 
رس  های فار�، از نامهت��ن واژەدر کهن

ُ
های اسدی تا قاموسلغت ف

، خانمان، وطن، زادبوم تع��ف شدە است. اما »میهن«لغت متأخر، 
قاموس لغت ن�ست. میهن چنانکه اشارە شد، میهن فقط �ک واژە در 

است. میهن در این مفهوم استعاری د�گر فقط » خانه«ای از استعارە
 ملموس است با کوە�ک جغراف�ا ن�ست. استعارە

گ
ها و ای از �ک تنان�

ارها و ب�ابان ف وزە و خا�خاطرە… هارودها و کش�ت  … ای است از ف�ی
 ی آن در ادب�اتی واژە به روا�ت پورداوود و �سامد باالمروری در ر�شه

کند. میهن، به  اوستایی ما را به در�افت این مفهوم استعاری نزد�ک �
ی میهن نام و �شایف در اوستا نبود. واژەی یب ی پورداوود، واژەگفته

ف ی واژەصورت تحول �افته در  maethana- maetheniaی مئن�
) گ��دن اوستایی است از ر�شه و ی فعل مئت به معنای جای (سکیف

ماندن. غ�اب این واژە در فار� باستان نبا�د ما را به این اشتباە بیندازد  
که ایران�ان ع� هخامن�ش هیچ تصوری از میهن خاستگا� خود 

اند. کار�ست جای جای میهن در ادب�ات اوستایی دل�ل این نداشته
رس ی پورداوود کمبود نوشتهمدعاست و به �اد آر�م که به گفته

ُ
های ف

ان �هخامن  ادب�ات اوستایی ج�ب
گ

د� ی او کند و باز به گفته�ش را گس�ت
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رس اوستایی هر دو �ک ز�ان با اند� تفاوت 
ُ
رس هخامن�ش و ف

ُ
ف

 اند. لهجه
در ادب�ات اوستایی است که میهن معنای استعاری خود را آشکار � 

ا ام… تر از خانه با روستاها و چراخورها و آبخورها کند: جایی �س فراخ
 نه �ک نا�جای خ�ا�: 

ز « . درخشان…از برای او (مهر) دادار اهورمزدا میهن ساخت بر ز�ر ال�ب
، نه باد �د نه گرم، نه ناخو�ش پر گزند، 

گ
� آنجا که نه شب است نه ت�ی

 »…نه آال��ش دیو آف��د
پرداز ایرایف میهن خود را در آن و شگفت ن�ست که ا�ر ذهن�ت اسطورە

 بینگارد: روزگار کل جهان 
ف در جهان خا� ساخته شدە مهر را �« ستا�م که میهنش به پهنای زمنی

) بزرگ، یب   »…آز، درخشان(میهیف
توان فراتر رفت و گفت در ادب�ات اوستایی میهن صورت �ک اسطورە �

د و  ستا�ش �را به خود � ف در اصل �ک شود. هر اسطورەگ�ی ای ن�ی
هن در این مفهوم جایی برای آسودە استعارە (به مفهوم عام) است. می

مردن و غنودن برای هم�شه است و از�ن روست که با میهن اهورایی 
ف �� پنداشته � ل وا�سنی ف تر، میهن شود. از آن مهم(میهن پا�ان) �م�ف

ف بدین مفهوم جایی برای چگونه مردن است. اسطورە ی آرش از همنی
ف مرز میهن جان بر � گ��د. آرش برای تعیمعناست که با ما سخن � نی

ز رها شد، از کوە ی گذاشت که از فراز ال�ب ها و رودها گذشت پرتاب ت�ی
ی ورارودان بر گردوُ�یف فرود آمد؛ بلندت��ن گردوُ�ن در و جایی بر کنارە

 جهان. 
های �س از است�الی عرب بر ایران در کنار �سامدی اندک در در سدە

، واژە ف ادب کانویف ها ها و شهرک به صورت نام جایی میهن اما همچننی
به هسیت خود ادامه داد، از جمله مثً� به صورت نام میهنه زادگاە 

ح ابوسع�د عارف (ز�سته در سدە  حدود العالمی پنجم هجری) که �ش
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ی از تمدیف واحه  میهن ایرایف را همچون �س�ت
گ

ای از جغراف�ای آن و�ژ�
ر� است از حدود باورد و میهنه شه«کند: به خویب برای ما ترس�م �

 »اندر م�ان ب�ابان نهادە شدە. 
ف تمدن و فرهنگ ایرایف اندر م�ان ب�ابان میهن به معنای واحه ی �س�ب

ای از �ک فضا است؛ و پیوسته در معرض هجوم ب�ابانگردان استعارە
بوف  ی ی خ�ا� �ا گلدان راغهاند. کوزەفضایی که مردمایف در آن ز�سته

ای از خا� رفتگان ن�ست بل�ه شییئ است که این فضا فقط تکه کور
 ملموس پ�ش چشم ما �

گ
گذارد. در این فضا را همچون �ک تنان�
اند. این معنا را �اند بل�ه در آن شاعرانه ز�ستهمردمان فقط ن��سته

ف در پ�چ�دە توان در �ک تکه سفال منقوش سَ�ل� خواند و همچننی
. به سخن د�گر، این تنها در ز�ان ت��ن ساخت و سازهای معماری ای رایف

ی و شعر فار� ن�ست که این ز�ست شاعرانه در میهن حتا ز�ر سلطه
گاە د�گر آن نما�د بل�ه ه�ف معماری ایرایف تج�ب�گانه خود را باز �

توان فراتر رفت و گفت که معماری ایرایف ب�ایف از میهن است. �
 است که ز�باشنا� 

گ
و خرد ایرایف در آن درهم همچون �ک تنان�

 اند. آم�خته
در خاتمه از م�ان بناها و �ادمان های تار��ف گنبد سلطان�ه را همچون 

اش و هم به آور�م که هم به لحاظ معماری ز�با و پ�چ�دەای �نمونه
ی مردمان ایرایف لحاظ تار�خ�ت آن در سکوت خود از ز�ست شاعرانه

دان�م، در دوران �سلط مغوالن بر �کند. این بنا، چنانکه حکا�ت �
وزەایران در سدە ی هشتم هجری ساخته شدە است. کل بنا با گنبد ف�ی

های آجری و فضای ای آن (�� از بلندت��ن گنبدهای جهان) ستون
درویف پر نقش و نگارش برای آن ساخته شدە بود که آرامگاە خان 

ی دان�م که به گفتهمغول، سلطان محمد خدا بندە الجایتو، باشد. �
مغوالن تا  ،التوار�ــــخجامعخواجه رش�دالدین فضل هللا، در کتا�ش 

پ�ش از آمدن به ایران اقوام صحرا�شییف بودند که در� از توطن و 
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شهر�شییف نداشتند. الجایتو اما حا�م رواداری بود که به هنگام تولد 
 در بزرگسا� و بهاش اورا ن�کوال نام نهادە بود. اما او خود مادر مس��

د ظاهرا� مذهب �شیع اخت�ار کر » اغوای ش�ع�ان«هنگام فرمانروایی به 
ف شمیف اجدادی خود بازگرو�د.  ف در اواخر عمر به آینی و بنا به روا�ایت ن�ی

الدین، آن طب�ب و اد�ب و مورخ بزرگ  وز�ر و مشاور او خواجه رش�د
ودی ، از تبار یهکه بر تدارکات ما� ساخت این بنا نظارت ما� داشت

ف حاسدان و دس�سه چینان اورا به جرم یهودی بودن  بود و �انجام ن�ی
ی اعتقاد و در دورایف تکه کردند. در این هنگامهکشتند و جسدش را تکه

مند و کارگر ساختمایف ایرایف در انحنای   �س از ا�لغار بزرگ، معمار و ه�ف
وزە ف آجرها و  ای، در تضارب خ�الگنبد ف�ی ها و در هشت ضلع کا�ش انگ�ی

منظم دیوارهای این بنا نه فقط �سبیت �ف ر�ا�ف که �سبت شاعرانه
ای  کردند، میهن �ا خانهای را از خود با کل فضایی به نام میهن ب�ان �

 که تا ا�لغار خونباری د�گر در حال د� آسودە بود. 
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 نظرخوا� و آ�ا� و همبست�
 مهدی جا�

 
ام فرهنگ ایران مرا ها هر وقت نوم�د شدەدر دوران ع�ت این سال

 را در خود پرورش دادە 
گ

 که مردان و زنان بزر�
گ

نجات دادە است. فرهن�
ە ف اث ای تزلزلو به ا�شان عزم و انگ�ی یران را اناپذیر دادە تا نگهبایف از م�ی
ند. مرور نام ها آمدە هایی که در این مجموعه از نظرخوا�برعهدە بگ�ی

ف دارم که دل هر کس را که برای �ک بار د�گر مرا دلگرم � کند و �قنی
 با این

گ
ف گرم خواهد داشت. فرهن� همه نام درخشان و آثار ایران بتپد ن�ی

ها برخواهد خاست و  ف  است که از افت و خ�ی
گ

�  دو�ارە جاودان فرهن�
های این بزرگان را  عزت برخواهد افراشت. این مهر ایران است که دل

اری مثال، ای�ج افشار جستکند. چند سا� پ�ش در �اد استاد یب گرم �
ف عنوان و سلسله از  ای از بزرگان ایران را از پ�شی جل�لهنوشتم با همنی

وطه تا کودتای  استادان افشار مرداد �اد کردم تا �شان دهم که  ۲۸م�ش
اند و همنشینان و دوستان او چه کسایف و شا�ردان و چه کسایف بودە

ف مجموعهادامه ی  دهندگان راە او کدام. امروز با این دف�ت آسو و با همنی
ر ز�ان �ک مرجع د�گتن از فره�ختگان فار� چند کوچک از نظرهای 

گ ایران ان فرهنی مهر ایران دار�م که �کجا شماری از بزرگدر کنار مقاله
کند. از این بابت �س�ار مبا� و دلشادم و بار د�گر به مادر را معر�ف �

 آورم. فرهنگ ایران ا�مان �
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ها و �ادها و متویف که دوستان و استادان و �وران در اینجا تحل�ل نام
اند کاری جدا�انه است و با�سته اما در خور این �ادداشت  متذکر شدە

های از ذکر این نکته نا���رم که شماری از چهرە کوتاە ن�ست. اما 
دهم  اند و احتمال �ساز فرهنگ معا� ایران �اد �شدەبرجسته و دوران

ی س�است روز بر � آنها باشد �ا عرف شکل گرفته که به خاطر سا�ه
های بعد از انقالب. و� هر طور نگاە کن�م ک� مثل جالل آل در سال

 او سال�دە گرفت. ا�دەتوان ناداحمد را ن�
گ

ی دەهای سال ا�ی غ��زد�
های �س�اری از ایران�ان بودە و موجب تحقیق و تأل�ف مرکزی تالش

ها اثر شدە  و به آ�ا� م� �اری رساندە است و اجازە ندادە که دە
ف  فرهنگ ایرایف در فرهنگ عالمگ�ی غریب جذب و هضم شود. چننی

فکر چ ترد�دی �� از سه چهار  متاست نام عبدال���م �وش که یب هی
گذار در چهل ساله بض و ی قی اخ�ی بودە و هست. �وش با ا�دەتأث�ی

�عتمدار دادە است  �سط خود تکایف به اند�شه ی ارتدوکس حوزوی و �ش
�عتمدار را به قبل و بعتوان گفت تار�ــــخ اند�شهکه � د ی حوزوی و �ش

 کند. از خود تقس�م �
 را هدر مروری د�گر ب

گ
 � توان د�د که فرهنگ و خادم فرهن�

گ
ساد�
ها بین�م که البته کامً� بجا است و از م�ان هب�ش�ت ما در اثر مکتوب � �ف

هم به موس��ت و آواز توجه دار�م. بنابراین، این فهرست تا حدود ز�ادی 
�سبت به بزرگان سینما و معماری و شهرسازی و توسعه و دا�شگاە و 

هم   ای به معمارانگرچه �� دو تن از دوستان اشارە  علم کاسیت دارد. 
اند. کاسیت د�گر فهرست ما س�است است. اینجا هم باز بر�ف کردە
ان اند اما ب�ش�ت طراحهای س�ا� چون محمدع� فرو�ف �اد شدەچهرە

سازان در س�است ایران طلبان و صلحگشا�ان و صلحس�است و گرە
ی رسانه هم جز به خاطر بر�ف رگان عرصهکه بز اند. چنانبرکنار ماندە

 که نقش رسانهچهرە
گ

د. کسایف  اناند �اد �شدەای هم داشتههای فرهن�
که در ایران رادیو و سپس تل����ون م� را ساختند و پرداختند و آن را 
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ی عمو� تبد�ل کردند �ا با انتشار مجالت روشنگر به مؤثرت��ن رسانه
 کردند و کام�اب بودند.   بخ�ش عمو� را پ�شهآ�ا�

البته با�د این نکته را هم اشارە کنم که شمار کسایف که از روی لطف و 
دوسیت و رعا�ت دعوت به نظرخوا� آسو جواب دادند کم�ت از میهن

آن شمار کسایف است که به این نظرخوا� دعوت شدە بودند و ط�ف 
دعوت  چهل نفری کهی پوشاند. ا�ر همهها را �متنو� از افکار و حرفه

شد  دادند به احتمال ز�اد تن�ع فهرست ما ب�ش�ت از آن �شدند پاسخ �
ف که هست هم �س غنم�ت است ز�را نو�  که ا�نون هست. اما همنی

دهد که ی شماری از افراد و آثار و رو�کردها �شان �اتفاق نظر را در�ارە
ه باشد کاسیت داشت  افتد. این فهرست هر قدر هممعموً� کم�ت اتفاق �

ای وجود داشته باشد اتفاق نظرهای دهد که ا�ر توجه رسانه�شان �
ی که امروز ما های مختلف ��س�اری در عرصه ف توان کشف کرد. چ�ی

 روزافزویف که جامعه و 
گ

ب�ش از هم�شه به آن ن�ازمند�م تا از پرا�ند�
  های اتفاق و جماعت ایرایف را آس�ب زدە مانع ش��م و راە

گ
 و همبست�

همفکری و توافق عمو� را پ�دا کن�م. به نظر من فرهنگ، چه متون 
 هایت��ن م�داننهادش، �� از مهماش و چه خادمان ن�کبرجسته

 است که به خاطر 
گ

 و گسست�
گ

 و رهایی از پرا�ند�
گ

فکری برای همبست�
 ا�م. چهل سال حکومت ضدفرهنگ و ضدایران به آن دچار شدە
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ن  ضا آب�ی  ١عل�ی
 

 متون فرهنگ ایران و خادمان آن
 
با در�ــــغ و اندوە بر این نظرم که ا�ر به جای پرسش از خادمان فرهنگ  

، فهرسیت از ایران ان امروزی خواسته بود�د پاسخایرایف ف ان �� تست�ی
کس و کار است و از دو سو در تر بود. به گمان من ایران امروز یب آسان

ت گرایی ش�� اسز سوی حکومیت که در یپ امتمعرض هجوم. نخست ا
ان خواهتابد و دو د�گر از سوی ه��تدوسیت را بر ن�و عواطف ایران

 
گ

 های س�ا� از حکومت و �ا در یپ افرا� که �ا در وا�نش به �خورد�
ک��ند. حاصل ب�گانگان بر طبل جدا�ی �تقل�د ناآ�اهانه از نظرات یب 

خوا� الوطن، وطنکه حب�� است و آن این دل�ل هر چه باشد نت�جه
 کند. اش �شود لگدی حوالهدوسیت از مد افتادە و هر کس رد �و وطن

ت��ن متون و خادمان فرهنگ ایران کار دشواری برگ��دن شماری از مهم
ی سخن گفتم، فرهنگ ایران کما�ان است چون به رغم آنچه در دیباچه

شمار کوشندگان ممکن ن�ست. آنچه من مدد یب بالندە است و این جز به 
ی دا�ش اندک من است و د�گر از آن �اد خواهم کرد نخست در حوزە

 ی من. درک و سل�قه
همانان   اند. نام و �شانت��ن خادمان فرهنگ ایران مردمان یب به گمانم مهم

ک را قدر گذارند و گذشتهکه نام ایرایف بر فرزندان خود �  ی مش�ت
بخش � بینند که در آن خوا� را روندی وحدتد. آنان که ایراندانن�

                                                
جم، شاعر و تحص�ل  . ١ ف م�ت ضا آب�ی  .ی ادب�ات انگل�� استکردەعل�ی
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 هیچ کس عل�ه د�گری ن�ست. خانوادە
گ

 هایی که در خارج از ایران زند�
  آموزانند. مادران و پدرایف های ایرایف �کنند اما به فرزندان خود ز�ان�

نتقل د مهای بعها و آوازها را به �سلها، قصهکه فرهنگ شفا�، الالیی 
ف کنند. پاسداران سنت� ها و صنایع و کسب و کارهای ها و آینی ها، ه�ف

ف در زمرە  اند. ی اینانسنیت ایرایف ن�ی
�ت ت��ن سند ه� یب ترد�د اص� شاهنامهو اما در م�ان متون مکتوب، 

های آغاز�ن، اساط�ی و  م� ایران�ان است چرا که ما را به �چشمه
 آف��ند که زمان و دهد. مفهو� از ایران �مان  پیوند �الگوهایکهن

است و در محدودەمکان در آن س�ال است. از این ـــخ رو نام�ی ی هیچ تار�ـ
ماند. نظام ارز�ش و اخال�ت شاهنامه که و جغراف�ایی محصور ن�

 ناپذیر است. ستا�شگر خرد  و مداراست، زوال
ف از جمله آثار مهم فرهنگ ایرایف است و اثر  اوستا  پا�دار آن در ز  ن�ی

گ
ند�

د ن�� و بدی، اهما�هفردی و جم� ایران�ان ماندگار است. درون ورا ی ن�ب
ف سه آموزە  ی بن�ادین پندار ن�ک، گفتار ن�ک و کردار ن�کو اه��من و ن�ی

�ت است.  اث معنوی ��ش  امروزە بخ�ش از م�ی
ای از ها کتاب آموز�ش ایران�ان بودە چک�دەکه قرن  گلستان سعدی

های هم��سیت همگایف است. به دور از هرگونه افراط �ا ت��ن درسممه
ف حال همه ای از فهم، سعدی خالصهتف��ط، با ز�ایف ادیبانه و در عنی

 فردی و اجتما�، اخال�ت و س�ا� را در قالب فلسفه
گ

ی زند�
آلود ب�ان �حکا�ت ف �ن و گاە ط�ف ر کاغذ کند. آنچه از قلم سعدی بهایی ش�ی
 هایی برای هم�شه. اصل خرد جم� است و آموزەآمدە ح

�� د�گر از متون ماندگار ماست نه فقط بابت ن��  تار�ــــخ بیه�ت 
ش بل�ه بابت پاسداری از حق�قت و به دست دادن الگویی از ادرخشان

ف دهد کغرض و شفیق به روزگار. بیه�ت �شان �نگاە دقیق، یب  ه نوشنت
 به فرمو 

�
�ف که دە نباشد هم ممکن است. تار�تار��ف د�گرگونه که �فا

فگوی حا�مان. آینه  ی روزگار باشد و نه فقط مج�ی
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ر ایران�ان ی بقا دشود. حافظ نما�انگر غ��زەهرگز کهنه ن�دیوان حافظ 
 و چ

گ
ه را �ه و رازورزانورزی چند ال ندمعنایی که هم اند�شهاست. رازوار�

� 
گ

 های عمیق معنویج��هکند و هم دوری از �احت را. هم تنمایند�
 اند�شان را. رفت در مواجهه با خشکو عرفایف را و هم راە برون

 ی گونا�ون از هند و عربهااثری است که �شان فرهنگ هزار و �کشب
ف گویی و افسانهتاب بازتاب عطش قصهبر خود دارد. این ک �ایی و ن�ی

ف ماجراجویی در فرهنگ خش های ب�گانه است. �شان بها و �زمنی
 و گویی الگوی قصهطلب روان و م�ل به �گر�. شهرزاد، کهنراحت

 بخش ن��سندگان و خوانندگان در �ا� �ایی است و تا ابد الهامداستان
 جهان خواهد بود. 

ای که با دهد. فلسفهوجه فلس�ف روح ایرایف را بازتاب � ر�اع�ات خ�ام
ف ا�مادین ناسازگار است از این گرایی داران یب نرو که از �قنی  بهرە است. ج�ب

ە ی �نوشت و راە حل او خ�ام پاسخ اوست به اسارت ا�سان در چن�ب
؛ خوش . پ�ام خ�ام شجاعانه است چرا که برای غلبه بر این ج�ب با�ش

 است در اوج نوم�دی. 
گ

 ستا�ش زند�
شان شود اما �ای محسوب �ا�ر چه امروزە اثری موزە قانون بوع� سینا

اری است که ایران در �س�اری علوم �آمد بود و ام�د به نوزایی از روزگ
 دارد. عل� را در دل ایران�ان زندە نگه �

هنوز زود است که بتوان از م�ان آثار معا�، اثری ماندگار برگ��د که 
مهدی  گ ام�ی سنجش زمانه را تاب آورد. با این حال، خوش دارم از اثر س�ت

م که روا�ت �کن یونان�ان و ب��رهابدیع  نای تصورات ای که مبس��هام ب�ب
ان و ی ایر و�ژە چهرەی دن�ای باستان و بهتار��ف جهان غرب در بارە

 خواند. ایران�ان است را دگرگون کردە و همگان را به بازاند��ش فرا �
توان به چندین دسته تقس�م کرد و از هر دسته خادمان فرهنگ ایران را �

ای را برگ��د. به جز ن��سندگان آثار ماندگاری که نام بردم که هر �ک چهرە
ستویف از فرهنگ ایران هستند، �س�ار کسان به این فرهنگ خدمت  
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 د دوسیت که حا� فرهنگ و ه�ف بودناند. از شاهان خردورز و وطنکردە
 پرداختند.  ها و ترو�ــــج دا�شتا وز�ران و س�استمدارایف که به بنای کتابخانه

ش فرهنگ ایران کردند.  در دوران معا� کسایف ثروت خود را وقف گس�ت
رم  برا نام � محمود افشار یزدیشمار آنها اندک ن�ست. من از آن م�ان 

دەکه با تأس�س بن�اد موقوفات افشار از فعال�ت ی حما�ت  اهای گس�ت
ش ز�ان و ادب�ات فار�  کرد که در جهت تحک�م وحدت م� و گس�ت

، شمار ها در ایران استشود. با آنکه وقف �� از دی��ات��ن سنتانجام �
 به راسیت اندک است و از این روی کار کسایف چون 

گ
موقوفات فرهن�

ف است. افشار یزدی ستا�ش  انگ�ی
 ران فرهنگ عمو� هستند، از گرو� د�گر از خادمان فرهنگ، پژوهشگ

ازی گرفته تا صب� مهتدی  و  ریجعفر شهو ابوالقاسم انجوی ش�ی
ا ر  کتاب کوچه. در این م�ان، احمد شاملو و اثر ماندگارش احمد شاملو

 است که ا�ر بر کاغذ ن�گ��نم که گنجینهبر�
گ

آمد ای از فرهن�
 شد. دستخوش تغی�ی �ا نابودی �

ف است کار فرهنگ ات و چننی ن��سان و گردآورندگان عبارات و تعب�ی
دهخدا، خدمیت  ینامهلغت با تأل�فع� ا��ب دهخدا اصطالحات. 

 
گ

د�  ینامهغتل شا�ان به فرهنگ ایرایف و ز�ان فار� کردە است. گس�ت
گ که با همت فردی انجام پذیرفت  دهخدا و پ�شگا� او در این کار س�ت

 ی هر ن�ع ستا��ش است. شا�سته
 و ادیب رانای

گ
ایرایف نق�ش مهم در حفظ و معر�ف آثار فرهن� شناسان غ�ی

د های متب�ع خو اند. شمار اند� از آنان در یپ اهداف دولتما ا�فا کردە
 به دا�ش رهنما بودە است. از آن بودە

گ
اند اما شمار �س�اری را ش�فت�

د که انم�ان، اندک کسایف در مس�ی عشق به فرهنگ ایران تا آنجا رفته
شان مهم شدە و در اجتما� ایران�ان برای –�نوشت س�ا� 

 رد براونادوااند. از نظر من، های فکری و س�ا� آنان سهم گرفتهنهضت
سان شناس برجسته بل�ه به عنوان ا�نه فقط در جا�گاە �ک اد�ب و ایران
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وطه نزد س�استمداران تنه وظ�فهای که �کآزادە ی دفاع از جنبش م�ش
ف �ک روشنفکتان�ایی را عهدەب�� ر دار شد و با خلوص ن�ت و اعتقاد راستنی

ف اسمتعهد هر چه توان داشت به کار گرفت �س�ار ستا�ش  ت. انگ�ی
ای د�گر از خدمت نمونهایران�کا المعارف و دایرە احسان �ارشاطر

 در 
گ

� ف کار س�ت  و مداومت در انجام چننی
گ

 به ایران است. پیوست�
گ

فرهن�
ف دور  اد  طلبد و �ارشاطر �شان دای عشق و تعهدی و�ژە �ان آشفتهچننی

ف مانع او ن�ست.  ، جغراف� ایران�کاکه هیچ چ�ی  تار��ف
گ

د� ایی و نماد گس�ت
 ایران است و در�چه

گ
 ای بر این جهان بزرگ. فرهن�

ی اند کسایف که دغدغهدر م�ان اهل س�است در ایران امروز، اندک
 داشته باشند. از این 

گ
س�د محمد کاظم رو، کار فردی مثل فرهن�

�ابد. او �ک انقالیب مسلمان و ای �اهم�ت و�ژە موسوی بجنوردی
است با�ست در س�بانفوذ بود که طبق روال رایج در جمهوری اسال� �

رس�د. در عوض ترجیح داد از ماند و به مقامات عا� �و حکومت �
ە المعارف بزرگ اسال� بهر ةی مرکز دایر نفوذ خود برای تأس�س و ادارە

 از برجسته
گ

د. جایی که در آن گروە بزر�  و های فت��ن چهرەب�ب
گ

رهن�
ار ت��ن آثهای دشوار شماری از مهمپژوهشگران گرد آمدند و در این سال

 مرجع در فرهنگ ایران و اسالم را تدو�ن کردند. 
. د اند نهادهای بزرگ تأس�س کنناما کسایف هم هستند که نتوا�سته

� به امکانات ما� و �شک�الیت نداشته تنه د و� �کانافرادی که دس�ت
د فرهنگ کردە  این ی عا�نمونه ع� دهبا�ش اند. خود را وقف پ�ش�ب

�هافراد در چند دهه نهایی اش، به تی اخ�ی است. او عالوە بر انتشار ��ش
ل هی ارتباط هزاران ا�سان اصدها �شست ادیب برگزار کردە و حلقه

فرهنگ بودە است. دهبا�ش �شان دادە است که برای خدمت شا�سته 
دە ن�ست.   ن�از به دم و دستگاە گس�ت

�� ا س�ما بینها و نواهای ما بخ�ش مهم از فرهنگ ما هستند. موس��ت 
ی موس��ت مح� ایران است. آوری و حفظ و اشاعهاز کوشندگان جمع
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دان، تالش او برای معر�ف موس��ت �ف نظر از کارش در جا�گاە �ک 
های ایرایف ها و گ��شی ز�انها و سایر آوازهای مح� از همهالالیی 

ف است چرا که تأ��د دو�ارەستا�ش  ای است بر مفهوم ایران کهانگ�ی
 پرورد. ی فرزندان خود را به مهر �تبع�ض همهیب 

جمان از دی��از در ایران نق�ش برجسته داشته ی طب�ب  اند. از برزو�هم�ت
جمان حامل در�افت جمان امروزی، م�ت های های تازە، اند�شهگرفته تا م�ت

جمان معا�، چهرەتازە و فرهنگ ص های شاخهای تازە اند. در م�ان م�ت
گ��نم که نمادی از را بر�محمد قا�ن و اثرگذار �س�ارند. من 

، دقت در ترجمه و شیوایی در نگارش فار� بود. ن�� جاندار ختس کو�ش
ف انتخاب های خوب او خوانندگان ز�ادی را به و پرکشش قا�ف و ن�ی

 های وی جلب کرد. ترجمه
ف از ورزان فلسفهام در م�ان اند�شهو اما ما�ل د س�دجوای س�ا� ن�ی
م. ممکن است برای قضاوت در بارەطباطبایی  های هاثر اند�ش ینام ب�ب

ورت بحث و گفتوی زود باشد اما هجوم اند�شه گو و های ضدایرایف �ف
ی ایران و ایرا�شهر را دو چندان کردە است. طباطبایی با ی اند�شهدر بارە
 به ا�دە –بندی نو� نگرش تار��ف صورت

گ
هایی ثی ایران، بحفرهن�
ی آیندەجدی برانگ�خته است که حاصل آن جهت ف می گ�ی ا را �زمنی

 روشن خواهد کرد. 
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 ١اسفند�ار آدینه
 

ن   کنند: هایی که به نظر من فرهنگ ایران را به�ت بازگو �منت
 

ها و باورهایی بودە که ایران�ان کهن ؛ قامو� از دا�شاوستا . ۱
ا�ت ماندە هایی از آن ببندی عل�، اما فقط پارەاند، به شکل طبقهداشته
 است. 

؛ که دورەنبشتهسنگ. ۲ ای �س�ار درخشان از های شاهان هخامن�ش
 ایران را بازتاب �

گ
 دهند. تار�ــــخ س�ا� و فرهن�

های ایرایف م�انه (پار�، پهلوی، سغدی، آثار بازماندە به ز�ان. ۳
...: مانند   . �ادگار بزرگمهر، مینوی خرد، دینکردبل�ف

و ایران دوران اسال� ؛ که پیوندی م�ان ایران کهن دیوان رود�. ۴
 است. 

ان و تار�ــــخ ایر  شاهنامه ؛ ش� ن�ست که هیچ متیف به�ت ازشاهنامه . ۵
 دهد. و فرهنگ ایران را بازتاب ن�

 ی علم و فلسفه و پزش�و�ژە در زمینهآثار پور سینا به. ۶
 ر�اع�ات خ�ام. ۷
 دیوان حافظ. ۸
 سعدی بوستانو  گلستان. ۹

                                                
 .تی ز�ان و ادب فار� اسنگار و پژوهشگر تاج�ک در حوزەاسفند�ار آدینه روزنامه . ١
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وی از   ثنویممولوی؛ مثنوی معنوی  . ۱۰ ه به ک  کل�له و دمنهدر پ�ی
ی رود� بودە نوشته شد و، تا حد ز�ادی جای خا� آن کش�دەنظم

داستان رود� را پر کردە و اند�شه و حکمت ایران را در خود بازتاب دادە 
 است. 

 عن�المعا� ک�کاوس؛ نامهقابوس . ۱۱
�ن ن�� داستایف پار�. ؛ نمونهسمک ع�ار. ۱۲  ی به�ت

 
 ت��ن خادمان فرهنگ ایران: مهم

 
 زر�شت. ۱
 بزرگمهر. ۲
 بار�د مروزی. ۳
 رود�. ۴
 فردو�. ۵
 سینا. ۶
ویف . ۷  ب�ی
 خ�ام. ۸
 حافظ. ۹

 مولوی. ۱۰
 اقبال الهوری. ۱۱
 فروع فرخزاد . ۱۲
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 ١حسن یوس�ن اشکوری
 

از حکا�ات  ای. این کتاب که به ز�ان حیوانات  و گنجینهکل�له و دمنه
و ادب و ت���ت است در اصل به ز�ان هندی بودە و در زمان ساسان�ان 
به پار� برگرداندە شدە و  �س از اسالم به دست ابن مقفع به عریب 
ترجمه شد و در زمان سامان�ان از عریب به پار� ترجمه شد و  بارها 

تن�ع های ماست. البته در ادوار مختلف و در ترجمهترجمه و ��ش شدە 
قبض و �سط �افته است. در هرحال، این کتاب از اثرگذارت��ن  

اندە هاست و پیوسته خو های ادب و ت���ت پار� در طول قرنگنجینه
 شود.  �

ویف است. این کتاب �� از آثارالباق�ه . اثر پر ارج و مهم ابور�حان ب�ی
ی و واق� ایران پ�ش از اسالم به  منابع مهم انتقال تار�ــــخ و ادب اساط�ی

ژە و�توان و نبا�د از آن غافل بود. بهدوران �س از اسالم است و ن�
ویف بر ارج و اهم�ت آن افزودە تار�ــــخ نگاری معقول و تا حدودی عل� ب�ی

�شت بر اهم�ت آن در ای پار� آن به دست ا��ب داناست. ترجمه
 دە است. ایران معا� افزو 

ن  اثر مهم حمزە اصفهایف است. این منبع  ملوک االرض و االنب�ا.  سنن
ان و پادشاهانمهم که با عنوان  شدە  به پار� هم ترجمه تار�ــــخ پ�ام�ب

در انتقال تار�ــــخ پادشاهان و ادب ایران پ�ش از اسالم مهم و مف�د است. 

                                                
مذهیب ایران و پژوهشگر فقه و -های م�حسن یوس�ف اشکوری از شخص�ت . ١

   .مطالعات اسال� است
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های حمزە اصفهایف در باب شود. گزارشهاست که خواندە �قرن
ار�ــــخ و مندان به تنگاران و عالقهتار�ــــخ ملوک ایرایف هموارە برای تار�ــــخ

ف زمینه  ف  تار�ــــخ ثعالیب ادب ایران مهم و مف�د بودە و هست. در همنی ن�ی
 مهم و قابل توجه است. 

الملوک  المل� طو� از اثر خواجه نظام نامهس�است�ا س�ی
گذارت��ن متون پار� است که در سدە ته و هنوز ی پنجم نگارش �افتأث�ی

ف دل�ل هموارە مورد  هم اهم�ت خود را حفظ کردە است و به همنی
د. استناد قرار �  گ�ی

جلد بودە و� ا�نون  ۳۰. این کتاب که گفته شدە در اصل تار�ــــخ بیه�ت 
ف بیه�ت پنج جلد از آن در دست  است به قلم ابوالفضل محمدبن حسنی

ی تار�ــــخ غزن��ان و تا حدودی صفار�ان و سامان�ان نوشته شدە و در�ارە
 یاست. تار�ــــخ بیه�ت از دو نظر اهم�ت دارد؛ �� از نظر  شیوە

�� فخ�م و و د�گر ن –و�ژە تار�ــــخ روزگار ن��سندە است به –نگاری تار�ــــخ
�ت و حالوت خود را در ن�� و ادب ی بیه�ت  که هنوز هم اهمپخته

 پار� حفظ کردە است. 
ی  ی یب  تار�ــــخ الرسل والملوک�ا تار�ــــخ ط�ب ن�از اثر ماندگار ابن ج��ر ط�ب

ی  از توص�ف است. هرچند کتاب به عریب است اما از آنجا که ط�ب
، بخش اص� گزارشایرایف  ل های خود را حیت از قرن او تبار است و مازیف

ف  به حوادث واقع های مختلف ایران کهن اختصاص دادە شدە در �زمنی
های او از نوا� خراسان بزرگ و آس�ای م�انه است. از جمله گزارش

 مهم است و قابل توجه. 
ف یب شاهنامه ن�از از ب�ان . اثر ماندگار حک�م ابوالقاسم فردو� طو� ن�ی

ی و واق� ایران  است. به هرحال این اثر حج�م روا�ت گر تار�ــــخ اساط�ی
کهن است. او خود به خلق و اهم�ت این اثر آ�اە بودە است که گفته  

». �بدین پار «کند » عجم زندە«تا » �� رنج بردم در این سال �«
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ران همتا. ایاین اثر  هم اهم�ت تار��ف دارد و هم اثری است ادیب و یب 
ی کم دارد.  ف  بدون شاهنامه چ�ی

ی شا�د کم�ت اثری است که در ز�ان پار� به اندازەلوی. مثنوی مو 
الدین محمد بل�ف در اذهان عام و خاص بلند موالنا جالل مثنوی

ها استانی د�� در گنجینه مثنوی معنویاثرگذار بودە باشد. اهم�ت 
و حکا�ات و امثال و حکم است و د�گر در ادب تعل�� و اخال�ت و عرفایف 

و�ژە در زمان ما مثنوی در سطح ادب عرفایف و . بهدر م�ان مسلمانان
ف خوش درخش�دە است.   اخالق جهایف ن�ی

ف چندان ن�از به معر�ف و �ا باسعدی و گلستانگلستان سعدی.  �ان ش ن�ی
اهم�ت آن در ذهن و ز�ان ایران�ان ندارد. سعدی آموزگار اخالق و ت���ت 

 گاە بلند خود را در صد سال است و هنوز هم  جا�ایران�ان در این هفت
 ذهن و ز�ان ایران�ان حفظ کردە است. 

 نامهلغت. اثر ماندگار ع� ا��ب دهخدا در روزگار ما ی دهخدانامهلغت
گ و پر حجم گنجینه ای است از لغت و تار�ــــخ و ادب است. این کار س�ت

و د�گر اجزای فرهنگ ایرایف و پار� که ا�نون مورد استقبال ایران�ان 
رسد که با گذشت زمان اهم�ت و اثرگذاری آن نظر �است و به 

 تر خواهد شد. افزون
ن�ا که از جهایت مهم است و با  تار�ــــخ ایران باستان . اثر مهم حسن پ�ی

ی پ�دا � �ن اهم�ت این اثر گذشت زمان اهم�ت ب�ش�ت نا�ش  کند. ب�ش�ت
نگاری عل� مدرن پ�شگام است. او از منابع از آن است که در تار�ــــخ

ریب قد�م و یونایف و جد�د  استفادە کردە است. البته امروز �س از غ
ام تری در تار�ــــخ ایران باستان انجتر و تازەحدود �ک قرن، تحق�قات مهم

 کشد.  های کهن را به چالش �شدە که بر�ف گزارش
 آ�ا ن�ازی هست که در اهم�ت و نقش دیوان حافظ دیوان حافظ. 

�
واقعا

ی گفته شود؟ شمار ز�ادی  ب و اخالق ایرایف در ذهن و ضم�ی و اد ف چ�ی
�ن حافظ از ا  به صورت مثل درآمدە -مانند سعدی و مولوی –ب�ات ش�ی
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 به رواج و پیوسته از سوی عام و خاص بازگو �
�
شود. حیت ا�ر �فا

 . نما�د مانند �فال حافظ توجه کن�م، اثرگذاری اشعار حافظ یب 
 

 خادمان فرهنگ ایران معا�
 

زا آقا خان کرماین  ام. کرمایف با تمام حرف و حد�ثم�ی ون هایی که پ�ی
کنم  نگاری ایرایف مدرن مقام باالیی دارد و فکر �و�ژە در تار�ــــخاوست، به

توان او را از اثرگذاران قرن اخ�ی دا�ست. هرچند او ب�ش�ت در شمار که �
د نو� تول� و�ژە در شود اما در ادب�ات و بهفعاالن س�ا� تع��ف �

 گرایی ایرایف نقش پ�شگام دارد. م�
ن��� مدرن ایران � دانند زادە را پدر رمانجمالزادە. محمدع� جمال

و به هرحال او مقام بلندی در ادب مدرن ایران دارد و �س�اری از او اثر 
 اند. پذیرفته

. محمدع� فرو�ف ذکاء المل� دا�شمند و اد�ب و محمدع� فرو�ن 
لسفه و س�استمدار معا� ایرایف است که از جهات مختلف در اهل ف

در  س�ی حکمت«روزگار ما اثرگذار بودە است. حیت ا�ر فقط کتاب 
ف بار �ک دورە»ارو�ا �م که برای اولنی �ــــخ فلسفه ی تار ی او را در نظر بگ�ی

غرب را به ایران�ان آموخت، نقش عل� و فکری و ادیب فرو�ف آشکار 
 شود.   �

ف در خان قزو�ین محمد . قزو�یف سهم مه� در تحقیق مدرن عل� و ن�ی
شنا� ایران معا� دارد. آثار او هنوز هم الگویی شنا� و ادبتار�ــــخ

 برای تدقیق پژوهشگران است. 
شناس و  شناس و ز�ان. خانلری اهل ادب و لغتپرو�ز ناتل خانلری

و  کنام ماند شاعر بودە است. با این که اهل س�است هم بود و� ن�
 ب�ش�ت به ادب و سخن و تحق�قات معت�ب شناخته شدە است. 



 
گ

 ایران فرهن�
 

١٧٠ 
 

ها�ش، در ادب و گریرغم بر�ف افرا�. ک�وی، بهاحمد ک�وی 
شه��اران  «نگاری معا� ایران سهم مه� دارد. آثاری چون تارخ

وطه«�ا »  گمنام ی تار�ــــخ هجدە ساله«تر از همه و مهم» تار�ــــخ م�ش
اند. ذار بودە و در شمار منابع دست اول تار�ــــخ ایراناثرگ» آذر�ا�جان

افزون بر این، نقدهای تند و راد�کال او (هرچند در مواردی افرا� و 
ف سهم مه� در نقد  نامعقول) بر اسالم و �شیع و بهائ�ت و مانند آنها ن�ی

 و نقادی ایران معا� دارد.  
. هدا�ت در سطح داخ� و ب�ش�ت در سطح جهایف صادق هدا�ت

ی ی ناسیونال�سیت ایران معا� است. ترجمهی ادب و اند�شهنمایندە
ف تول�د ) به ز�انبوف کورو�ژە بر�ف آثارش (به انبوە   های ارو�ایی و ن�ی

کاری ی آشهدا�ت و آثار و افکارش، خود �شانه یدر�ارەکتاب و مقاله 
 است از اثرگذاری او. 

. �ارشاطر عمری دراز �افت و در بازن��� و بازخوایف احسان �ارشاطر
تار�ــــخ و فرهنگ ایرایف آثار مه� به �ادگار گذاشته است. همکاری او با 

�ــــج«نهادهای دا�شگا� در تدو�ن  ز آن و ب�ش�ت ا» تار�ــــخ ایران کم�ب
 مه� چون 

گ
از سهم و نقش وی در » ایران�کا«تأس�س نهاد فرهن�

 کند. از تار�ــــخ و فرهنگ ایرایف حکا�ت �پاسداری 
ر  شناسان نامدار ایرایف است که البته در کنا. بهار از اسطورەمهرداد بهار

پور و احمد تفض� و ژاله آموزگار در بازن��� کسایف چون اسماع�ل
ف برگردان  ی ایرایف و ن�ی ی و غ�ی اساط�ی تار�ــــخ و ادب و فرهنگ اساط�ی

 . � غ���ان به پار� نقش اثرگذاری داشته و دارند شنابر�ف از آثار ایران
مانند   –. هرچند شعر و شاعری در ایران معا� مهدی اخوان ثالث

های  سهم مه� در انتقال فرهنگ و ه�ف و ادب پار� �سل –گذشته 
گذشته به امروز داشته است و� به گمانم مهدی اخوان ثالث سهم 

دو بابت است. �� از بابت  تری داشته است. اثرگذاری او از مهم
فخامت کالم و بالغت در شعر پار� و د�گر این که او گرا�ش آشکاری 
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به ایران کهن داشته و به نو� ادب و اند�شه و فرهنگ دی��ن ایرایف را 
 به روزگار ما منتقل کردە است.  

 . �عیت �عیت ب�ش�ت از آن روست که او اوً� ع� �ش اهم�ت و اثرگذاری �ش
ی ک -ی توانایی در ن�� پار� معا� خراسایف است ەنمایند ه با ن��

ف است  و د�گر این که او در  –اند�شه و ادب عرفان خراسایف عجنی
ف �سبت دین و مل�ت در تار�ــــخ ایران و در دوران  موض�ع مهم تعینی

 ی آثارمجموعهمعا� آرای بدیع و خال�ت ارائه دادە است؛ بنگ��د به 
 این». اسال� –باز�ایب ه��ت ایراین «با عنوان  ۲۷ی شمارە

�
�عیت  ثالثا �ش

بود که ب�ش از د�گران شماری از اصالحات مدرن را در قلمرو دین و 
 ی ادب�ات دییف معا� ایران کردە است.   جامعه و س�است وارد حوزە

، هموارە از محمدرضا شج��ان . هرچند ه�ف تلف��ت شعر و موس��ت
فرهنگ و ادب ایرایف بودە و حداقل از روزگار ت��ن حامالن اند�شه و مهم

ف این گونه بودە و  ف روندی � شدە و در روزگار ما ن�ی بار�د و نک�سا چننی
رسد که سهم محمدرضا شج��ان در این زمینه  هست اما به نظر �

های و�ژە با �شان دادن بر�ف مسئول�تمانند است. شج��ان بهیب 
ایف از شعر و ادب کالس�ک ایرایف اش توا�سته در افق درخشاجتما�

�و آواز خ«ها، بنشیند و به حق به لقب البته همراە با بر�ف نوآوری
ملقب شود. اثرگذاری او بدان حد است که  خود مکتیب شدە و » ایران

ی فراوایف �افته است.  وان ه�ف  پ�ی
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 ١عبدهللا انوار
  

 های فرهنگ ایران: کتاب
 

 شفای بوع� -۱
س عموم قرار داد. بوع� با   این کتاب در ایران فلسفه را در دس�ت

 الموس��ت ال�ب�ی فارایب  -۲
س مسلمانان قرار داد.   فارایب با این کتاب در ایران موس��ت را در دس�ت

ف�ه -۳  از ص�ف الدین ارموی ادوار موس��ت و  رساله �ش
ی فارایب را �افته�ک ایرایف اهل اروم�ه که با این کتاب موس��ت تحول

س همه قرار داد. در ا  یران در دس�ت
 عبدالقادر مرا�ف  جوامع االلحانو  مقاصد االلحان -۴

مرا�ف دو کتاب موس��ت ارموی را �سط داد که خ�� برای موس��ت ما 
 ارزشمند است. 

 اسفار مالصدرا -۵
های ی صف��ه نوشت تمام کر�ای که در دورەی متعال�هفلسفه

 داد. فلس�ف ایران�ان را ز�ر نفوذ خود قرار 
 مثنوی مولوی -۶

                                                
 شناسان پ�شکسوت ایران است. ان و کتابعبدهللا انوار از کتابدار  . ١
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س همه�ک دورە ی مسلمانان قرار ی عرفان دقیق اسال� را در دس�ت
 داد. 

 شاهنامه -۷
 ز�ان فار� را زندە کرد. 

 از شمس الدین آم� نفا�س الفنون �ن عرا�س العیون -۸
 بندی علم در تمدن اسال� است. نماد کامل طبقه

 
 خادمان فرهنگ ایران: 

 
 بوع� سینا -۱
 الدین ارمویص�ف  -۲
 عبدالقادر مرا�ف  -۳
ازی -۴  صدرالدین ش�ی
واری -۵ ف  حاج مالهادی س�ب
 شیخ انصاری -۶
 آقا ع� مدرس تهرایف  -۷
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 ١شهرنوش پار� پور
 

�ن حظ را از فرهنگ ایران در  شاهنامه فردو�بدون شک  ب�ش�ت
گ ی فرهندهندەهمتاست و نجاتکند. این اثر یب خوانندە ا�جاد �

ف حال �ک ن�ع تار�ــــخ است. این تار�ــــخ واقع�ت  ایران. شاهنامه در عنی
ندارد اما در � هزار سال به جای تار�ــــخ آن عمل کردە است و به مردم 

 ه��ت دادە است. 
 یران�ان را شکل �روان جم� ا دیوان حافظ

گ
دهد. مردم با حافظ زند�

ی حافظ �س�ار سخت است. ٰشعر او کنند و جالب است که ترجمه�
ه هم کنم که حیت گوتماندگارت��ن بخش فرهنگ ایران است. فکر �

 موفق �شدە است حافظ را ترجمه کند. 
شآهکاری است که ع��زالدین �س�ف آن را به وجود  اال�سان ال�امل

ح آوردە کام� است از این فکر که  ا�سان کامل چگونه   است. کتاب �ش
موجودی است. او برداشیت �س�ار امروزی دارد و کتاب �س�ار خواندیف 

 است. 
جای تأمل �س�ار دارد. نظا� ا�سان تنهایی است که در  خمسه نظا�

� 
گ

کند. او �ک اوج حمله و یورش قبا�ل ترک به تنهایی در گنجه زند�

                                                
 ی ط��ا و معنای شب و زنان بدونپور رمان ن��س ایرایف و ن��سندەشهرنوش پار� . ١

� 
گ

 .کندمردان در آم��کا زند�
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ر به حفظ فرهنگ ایران �سته است و این کار را به خویب انجام تنه کم
 دهد. �

الدین سهروردی درگ�ی روشن کردن شاهکار شیخ شهاب عقل �خ
 . سهروردی پردەشوند � است که جزو ا�ار مخ�ف محسوب �مسائ

 گذارد. ش را بر � این کار �ادارد و جاناز ا�ار بر�
 ا� نکات م��وط به نجوم  را مورد بحثشاهکاری است که تمالتفه�م 

 دهد که ایران�ان تا چه اندازەدهد. این کتاب �شان �و برر� قرار �
 اند. در علم نجوم متبحر بودە

دە بوستانو گلستان   ایر سعدی م�دان گس�ت
گ

ان را ای از مسائل فرهن�
هر  دارد. ن�� سعدی و شعر اودر ز�بات��ن شکل به خوانندە عرضه �

 ت��ن سطح  قرار دارند. و در عا�د
ف ایرایف اسهای  برجستهعب�د زا�ایف از نمونهموش و گ��ه  ت که ی ط�ف
 های سینمایی قابل تأم� دارد. همتاست و قابل�تدر ن�ع خود یب 

صادق هدا�ت شاهکاری است که ادب�ات ن��ن ایرایف را شکل بوف کور 
ف همتا ندارد. �  بخشد. این کتاب در ادب�ات جهایف ن�ی

 
 خادمان فرهنگ ایران: 

 
 ا�ر شخصییت واق� باشد �� از کورش کب�ی به نظر � رسد که 

ف خادمان فرهنگ ایران به شمار � آ�د. او فرهنگ ایران را بنا نخستنی
 نهادە است. 

از افرادی است که به فرهنگ ایران خدمت ز�ادی کردە بزرگمهر حک�م 
ای را که در حق�قت �� است. او رابط ایران و هند است و دو پارە

 کند. اند دو�ارە به هم نزد�ک �بودە
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او  بخشد. ا�سایف است که به فرهنگ ایران شک� ن��ن � دهخدا
ت��ن خدمیت است  گگزار فرهنگ ایران است و فرهنگ او بزر خدمت

 تواند به کشور خود انجام دهد. که ک� �
ت��ن خادمان فرهنگ ایران است. آثار او حیت �� از بزرگابن سینا 

 شود. های دن�ا مطالعه �امروز هم در دا�شگاە
نها�ت به فرهنگ ایران خدمت  از افرادی است که یب  مهرداد بهار

ری کردە و از مردان تراز اول جامعه گذاشنا� را پا�هاند. او ایرانکردە
 است. 

ای جسور و بااستعداد دوران ن��یف را در به عنوان شاعرەفروغ فرخزاد 
 کند. او نقش مه� در فرهنگ ایران دارد. شعر فار� ا�جاد �
 بود که نفت را م� کرد. او به ملت  دک�ت محمد مصدق

گ
ا�سان بزر�

 کرد. نامش گرا� با
گ

 د. ایران خدمت بزر�
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ە توح�دی   ١ن�ی
 

ت��ن متویف که فرهنگ ایران در آن منعکس است و با خواندن آن مهم
�ن حظ از فرهنگ ایران نص�ب خوانندە و ج��ندە � ها ود کدامشب�ش�ت

 است؟
 

 گلستان سعدی و بوستان
 دیوان حافظ

 دیوان پرو�ن اعتصا� 
  از شه��ار )بر ح�در بابا سالم( ح�در بابا�ه سالمی منظومه

ی ابوالفضل محمدبن نوشته) تار�ــــخ مسعودی  �ا(  تار�ــــخ بیه�ت 
ف بیه�ت است که  تا ک� پ�ش از مرگ  ۴۰۹بازگویی وقایع از سال حسنی

ی اص� این  جلد �سخه ۳۰است. از  ۴۷۰ن��سندە در حدود سال 
ی جلد با�ت ماندە است. تار�ــــخ بیه�ت نمونه ۵کتاب قد�� فقط 

ا�ط س�ا� و مناسبات اجتما� و آموزندە ای است برای آشنایی با �ش
 ایران�ان در دوران غزن��ان و تا حدی  دورە

گ
عیف پ�ش از آن � هایفرهن�

�سندە از سلطان محمود . به رغم جانبداری ن� صفار�ان و سامان�ان
ها را هم کتاب توا�سته تا حدی اشتباهات و اشکاالت حکومتغزنوی،  

                                                
ف دپارتمان مطالعات زنان و جنس�ت در دا�شگاە ا�الیت   . ١ ە توح�دی مدیر پ�شنی ن�ی

» شنا�مطالعات خاورم�انه و اسالم«مدیر فع� گذار و کال�فرن�ا در نورت��ــــج و  بن�ان
 .در این دا�شگاە است



 
گ

 ایران فرهن�
 

١٧٨ 
 

، اعتقادات و دهد و  جنبه�شان 
گ

ا�ط زند� های ارزشمندی در مورد �ش
    های رایج در آن زمان را به اطالع ما برساند.  ارزش

آبادی  معا�ب الرجال   از یب یب خانم اس�ت
وطه  مد ک�ویاز اح ،تار�ــــخ م�ش

 از جمش�د بهنام ،هابرلیین 
 ، از ای�ج پزشکزاددایئ جان ناپلئون

 ، از ع� رضاق�ک�ش نخبه
 ، از صادق ز�با کالمما چگونه ما شد�م

 ، از پرو�ن پا�دارزنان ایران و فرایندهای س�ا� در قرن ب�ستم
 

  ت��ن خادمان فرهنگ ایران: مهم
 

 نظا� گنجوی
 فردو�

 مولوی
 خ�ام
 سیناابن 

�هجل�ل محمد ق� زادە،   مالن�الدین ی �دب�ی ��ش
 ام�ی کب�ی 

 حسن رشد�ه
 محمد ع� فرو�ن 

 حسن ت�ت زادە 
 محمد مصدق
 فروغ فرخزاد

 سهراب سپهری 
ن بهبهاین   س�منی



  و آ�ا� نظرخوا�
گ

و همبست�  
 

۱۷۹ 
 

�عیت   ع� �ش
 احسان �ارشاطر

هادی  توران م�ی
 عباس ک�ارست�

  بهرام ب�ضایئ 
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 ١ابوالفضل خطییب 
 
 های فرهنگ ایرانکتاب  
 

بازتاب فرهنگ و تمدن ایرایف حیت از دوران  ی فردو�: مهاشاهن. ١
 . هایی تا قرن چهارم هجریی ساسایف و در بخشها تا پا�ان دورەآر�ایی 

ی �شار و ز�ایف ما�ههای جذاب با درونداستان ی نظا�: خمسه. ٢
 سخت و استوار. 

٣ . : وهمند  فرد روایتگری تار�ــــخ و ن�� شکی منح��هشیوە تار�ــــخ بیه�ت
 تواند الگوی ن��سندگان و شاعران باشد. که �

فرد هم به لحاظ ز�ایف و هم از نظر کتایب منح��ه  سمک عّ�ار: . ٤
 باند. تامحتوایی که فرهنگ ایرایف را به ز�ان مردم ع� خود باز�

 و غزل�ات سعدی گلستان، بوستان. ٥
. از موالنا جالل غزل�ات شمسو  عنویمثنوی م. ٦ الدین بل�ف

. نمونه  ای عا� از ادب�ات عرفایف
ی و بازتاب چک�دە دیوان حافظ: . ٧ ی فرهنگ ایرایف با ز�ایف فرا��ش

 .  خودآ�اە و ناخودآ�اە جم� ایرایف
 

                                                
 .شناس و عضو فرهنگستان ز�ان و ادب فار� استابوالفضل خطییب شاهنامه . ١



  و آ�ا� نظرخوا�
گ

و همبست�  
 

۱۸۱ 
 

 : خادمان فرهنگ ما 
 

و ی فرهنگدر زمینه ع� ا��ب دهخدا. . ١ ف و ادب عامه پ��ش  نگاری، ط�ف
 بود و تأث�ی ماندگاری بر جای نهاد. 

و بود و ی زمینهدر همه ک�وی. احمد  س�د. ٢ هایی که قلم زد پ��ش
 و�ژە در �احت کالم نظ�ی نداشت. به
 س�دحسن ت�ت زادە. . ٣
 صادق هدا�ت. . ٤
ر، ای بود در شعغهگمان در دوران معا� نابیب  الشعرای بهار. مل�. ٥

ف   ورزی. نگاری و س�استشنا�، روزنامهمنت
٦ . .  محمدع� فرو�ن
٧ . . ن ف فرهنگمحمد معنی شنا�، ترجمه و تحقیق در نگاری، منت

 شنا�. موضوعات ایران
 مجتیب مینوی. . ٨
ف شاهنامه شیوە جالل خال�ت مطلق. . ٩ ی هم در تصحیح انتقادی منت

ی موضوعات  های ماندگاری در�ارەای بن�اد نهاد و هم پژوهشتازە
 شنا� عرضه کرد. گونا�ون شاهنامه

١٠ . .( ە احمد سم�� (گ�الین ج� چ�ی دست پدر و�را�ش در ایران، م�ت
 مقام. نگاری عا�و روزنامه

 دار�وش آشوری. . ١١
ف صاد�ت . ١٢ نگاری، . متخصص طراز اول در فرهنگع� ا�ش
ف   شنا� و تحوالت تار��ف ز�ان فار�. منت
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 ١پوربهمن ذ�
 

 متون اسا�  یرەالف: در�ا
 در ژاپن -در خصوص فرهنگ ایران 

 
زادە، ی دک�ت هاشم رجب، ترجمهی یوش�دا ماساهاروسفرنامه. ۱

ح خاطرات ایران اوست که ۱۳۹۱چاپ دوم  ف : کتاب �ش نخستنی
اتور م��ب به در�ار نا�الدین شاە قاجار است. وصف فرستادە ی ام�پ

 ند. کیوش�دا از ایران آن زمان تص��ر بد�� را به خوانندە ارائه �
ی هیتو�ش ا�گارا�ش (به ز�ان ، نوشته(Iran Taiken) ی ایرانتج��ه. ۲

، به فار� �ا ز�ان های د�گر ترجمه �شدە است)، چاپ سال ژاپیف
� است جسورانه و واقع۱۹۸۰ بینانه از حوادث منت� به انقالب : �ش

ایران. ن��سندە که خود در آن دورە در ایران حضور داشته، �س از 
ایران را  یها�ش  از اوضاع و آیندەبازگشت به ژاپن تج���ات و تحل�ل
 به ز�ایف سادە توص�ف کردە است. 

ق و غرب و فرهنگ ایران۳  Tozai Kosho to Iran) . گفتگوی �ش
Bunka) به فار� �ا ، ، به �و�راستاری ایئ ا��پ ا�موتو (به ز�ان ژاپیف

 ۱۹: کتاب شامل ۲۰۱۱های د�گر ترجمه �شدە است)، چاپ سال ز�ان

                                                
 .بهمن ذ� پور ن��سندە و پژوهشگر ایرایف عرفان و فلسفه مق�م ژاپن است . ١



  و آ�ا� نظرخوا�
گ

و همبست�  
 

۱۸۳ 
 

شناس ژاپیف است که از دوران پ�ش از اسالم تا دوران ایران ۱۹مقاله از 
گ ا با فرهنی ناآشنبندی شدە است. خوانندەمعا� تدو�ن و صورت

تواند ایران با خواندن این کتاب که به ز�ایف سادە نوشته شدە �
 شناخت مخت� اما جام� از فرهنگ ایران به دست آورد. 

ن تحق�قات بر روی نقا�ش . ۴  های مانوی ج�انگ �انگ چنی
(Chugoku Konan Mani Kyo Kaiga Kenkyu) ، 

، به فار� ترجمه �شدە، اما نوشته ی یوتا�ا یوش�دا (به ز�ان ژاپیف
ی اهم�ت آن نوشته شدە است)، چاپ سال مقاالیت به انگل�� در�ارە

: پروفسور یوتا�ا یوش�دا استاد ز�ان سغدی دا�شگاە کیوتو، در ۲۰۱۵
به تعدادی تصاو�ر برخورد کرد که به تدر�ــــج مشخص شدە   ۲۰۱۰سال 

دە به طور که این تصاو� ف ف است و در قرن س�ی ر متعلق به مان��ان چنی
 ی اهم�ت این تصاو�ر ای به ژاپن آوردە شدە است. در�ارەناشناخته

ف �س که گفته اث یو�سکو ثبت گردد. اینهمنی   اند با�د در فهرست م�ی
 دهد. کتاب اتفاقات منجر به کشف و تحل�ل تصاو�ر را توضیح �

 عنوان به انگل��: . ر ز�ان مغو�نامه و دستو دستن��س واژە. ۵
Iwamura,Shinobu, THE ZIRNI MANUSCRIPT: A 
PERSIAN MONGOLIAN GLOSSARY AND GRAMMER , 
1961. 

شناس ژاپیف به شناس و ز�انگرو� مردم  ۱۹۵۵در تا�ستان سال 
ا� و تأ��رسیت دا�شگاە کیوتو، جهت پژوهش در�ارە ث�ی و تأثر ی اش�ت

ت  به  شوند. این سفر در نها�و� رهسپار افغا�ستان �ز�ان فار� و مغ
انجامد که با خ� خوش به فار� نوشته شدە بود. کشف کتایب �

این کتاب در مجم�ع شامل دو بخش است: ت��ف افعال مغو� به 
ز�ان شعر، و د�گری فرهنگ واژ�ان فار� و مغو�. این اثر که د�گر از 

ح و ترجمه ۱۹۶۱ ها فراموش شدە در سالخاطرە ی همراە با �ش
 انگل�� در انتشارات دا�شگاە کیوتو منت�ش شد. 
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ن سخن: ایران و من. ۶ ، ب، نوشته�زمنی ه ی ام�کو اوکادا (به ز�ان ژاپیف
: کتاب ۲۰۱۹های د�گر ترجمه �شدە است)، چاپ سال فار� �ا ز�ان

ح خاطرات، تج���ات و وصف ایران از ز�ان ن��سندە است که  مری ع�ش
  ی آثار کهن ادب فار� به ز�ان ژاپیف را �ف شناخت فرهنگ و ترجمه

 کردە است. 
ی ، نوشته(Isuramu Seiji Shingaku) اله�ات س�ا� اسالم. ۷

، به فار� �ا ز�ان و ما�سوموتو (به ز�ان ژاپیف ر ترجمه های د�گآ��ی
 الدین، ن��سندە که شا�رد س�د جالل۱۹۹۳�شدە است)، چاپ سال 

ت�ایف بودە و نزد او متون اص�ل و دست اول اسال� را خواندە است، آش
رفان ی وال�ت را در ع�س از بازگشت به ژاپن کوش�دە است تا مسئله

ف کند. از آن جا که  اسال� و خوا�ش س�ا� �س از انقالب از آن، تببنی
های مشاب� مانند آن به ز�ان ژاپیف منت�ش �شدە، این  هنوز پژوهش

 . ی وال�ت به ز�ان ژاپیف استی مسئلهت��ن منبع در�ارەعکتاب جام
 

 ایران 
گ

 در ژاپن –ب) خادمان فرهن�
 

ف ایرانن: از ائه ا��پ اینووە�اد . زندە۱ ری  شناسان ژاپیف که عمخستنی
 یدل در گرو ز�ان فار� و فرهنگ ایران نهاد. در خصوص عالقه

ف �س که وص�ت کرد �س از مرگ ن�� از   او به فرهنگ ایران همنی
ش را در ژاپن و ن�� د�گر را در ایران به خا� �سپارند.   خا�س�ت

ناس ژاپیف و شت��ن اسالم: �شناستوشیه�کو ایزو�سو . استاد فق�د۲
�� از ف�لسوفان معا� ژاپن، او که در پنج سال منت� به انقالب استاد 

ی بر انجمن شاهن شا� حکمت و فلسفه ایران بود، تأث�ی چشمگ�ی
ی تفکر معا� ایران نهاد و �س از بازگشت به ژاپن های حوزەپژوهش

ی اسال� در ایران، س� در ساخت نو� با تأ��د بر ح�ات فلسفه
�ت داشت. فلسفه  ی �ش



  و آ�ا� نظرخوا�
گ

و همبست�  
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 . استاد فق�د ۳
گ

ن. : استاد مسلم ز�ان فار� در ژاپسونه ئو کورو�انا�
های مختلف او در خصوص ز�ان و فرهنگ ایران، بر پژوهش عالوە

ار� فرهنگ جامع واژ�ان ف، و فرهنگ واژ�ان ژاپین به فار�تأل�ف 
 ی ز�ان فار� اند. ماندگارت��ن آثار او در حوزەبه ژاپین 

: بانویی که تمام عمرش را با فرهنگ و ادب�ات ام�کو اوکادا. استاد ۴
ار کهن شعر فار� (به خصوص فار� ز�ست و �س�اری از آث

 های نظا� گنجوی) را به ز�ان ژاپیف برگرداند. منظومه
شنا� : از پ�شگامان ز�ان فار� و ایرانگامو ریئ ا��پ . استاد فق�د ۵

ن، ی فرهنگ ایراهای تار��ف مهم در�ارەدر ژاپن. او عالوە بر پژوهش
 فار� بههای جنگ جهایف دوم نقش مؤثری در آموزش ز�ان � سال

 ها ا�فا کرد. ژاپیف 
 : استاد جوایف که همراە با هیئت ا�تشا�ف تادا�ش �امازا��اد . زندە۶

ا� و تأث�ی و تأدا�شگاە کیوتو، به منظور پژوهش در�ارە ثر ز�ان ی اش�ت
شود، �س از کشف کتایب در فار� و مغو� رهسپار افغا�ستان �

ر مغو� به ایران سف-خصوص ت��ف افعال مغو� و واژ�ان فار�
و در ی آن کتاب ب�ش�ت پژوهش کند. اکند تا نزد اسات�د ایرایف در�ارە�

 شود که به آن کتاب ر�ط داشته است. در ایران دچار کابو� شبانه �
ا�� که برای او پ�ش � کند آ�د در ایران فوت �نها�ت و به دل�ل �ش

دە � به  ۱۹۶۱جام در سال شود. حاصل زحمات او �انو به خا� س�پ
 همت دا�شگاە کیوتو منت�ش شد. 

های ی دا�شگاە مطالعات ز�ان: استاد باز�شستهمور�و فو�ب . استاد ۷
جم  خار�ب توکیو: ا�شان به �ک معنا معرف عرفان خراسایف به ژاپن و م�ت

و�ژە آثار عطار ن�شابوری) به ز�ان ژاپیف آثار عرفایف ادب فار� (به
 است. 
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 ١دە سمرقندی (نظروا)شهزا
 

 فار� از نگاە تاج�کان
گ

 متون فرهن�
 

 شاهنامه . ۱
ان گذاری تاج�کهای عاشقانه و رز� معروفش در نامشاهنامه و داستان

ە، رستم، در دوران شوروی نقش مه� داشته است. نام ش های ایرایف من�ی
ودند  ت��ن اسا� ایرایف بسهراب، تهمینه، فردوس، اسفند�ار از معروف

ف تاج�کان ی شصت و هفتاد تا دههکه در دهه ی هشتاد م�الدی بنی
 های شاهنامه به طور شفا� و سینه بهآس�ای م�انه رایج بود. داستان

ر پرسیت و فدا�اری دشد و به عنوان نماد اص� وطنسینه قرائت �
ف ن�ا�ان ترنم � شد. در دوران شوروی شاهنامه از معدود  دفاع از �زمنی

�ع نبود. کرد و ممنیی بود که به مردم تاج�ک از ایران �اداوری �هاکتاب
کردند که ایرایف که در شاهنامه از آن هرچند دولتمردان روز تأ��د �

اد بود  ای ز�رود د�گر وجود ندارد. محب���ت شاهنامه به اندازەسخن �
د �ا مطالعه ف ب�ب ع  من� اش را مکه دولت شوروی جرأت نداشت آن را از بنی

کند. شاهنامه به نو� جا�گ��ن قرآن شدە بود، آن هم در زمایف که 
ف اساس� فار� به طور کامل ممن�ع بود و نگه-قرآن و خط عریب  داشنت

                                                
س تاج�ک و مق�م هلند است. ن��نگار و رمانشهزادە سمرقندی (نظروا) روزنامه  . ١

ی دوران فرو�ا�ش شوروی از نگاە �ک دا�شجوی سمرقندی آخ��ن رمان او ر�گستان در�ارە
 .است



  و آ�ا� نظرخوا�
گ

و همبست�  
 

۱۸۷ 
 

ی  حیت ور�ت با خط فار�  �ا از قرآن حکم اعدام �ا تبع�د به سی�ب
های شاهنامه را به فرزندان خود داشت. اما مردم با افتخار داستان

 �های داستاندادند و با قهرمانآموزش �
گ

 ند. کردهای شاهنامه زند�
 اشعار رود� سمرقندی . ٢

اهم�ت رود� برای تاج�کان در آن است که او در سمرقند به دن�ا آمدە 
عر شان. �دف�ت شز�ان بودناست و این سندی بود در ایرایف و فار�

بود و دولت شوروی » تاج�ک سمرقندی«پار� از نظر آنها 
د. بر�ف از تاج�کان معتقدند  ن� توا�ست این سند تار��ف را ناد�دە بگ�ی

که ا�ر رود� نبود و ا�ر او در مرزهای شوروی به دن�ا ن�امدە بود و ق�ب 
او در تاج�کستان پ�دا �شدە بود، امروز کشور تاج�کستان را هم 

های ز�انهای شوروی در مقابله با فار�نداشت�م. �� از استدالل
ز�ان وجود دارد و به ا�جاد کشور وروی این بود که دو کشور فار�ش

ها عق�دە ز�ان احت�ا�ب ن�ست و از سوی د�گر پان ترک�ستسوم فار�
کردگانی ایران و ز�ان گمهای ش�فتهداشتند که قوم تاج�ک همان از�ک

ل یهود�ان اند؛ مثاند که ز�ان فار� را بر ز�ان تر� از�� ترجیح دادە
ی را فراموش کردە اند و سمرقند و بخارا که همه ز�ان مادری خود، ع�ب

  کنند. فار� تاج�� صحبت �
های مه� بود که روشنفکران جد�د�ه رود� و اشعار او �� از سند 

بتوانند آن را پرچم کنند و کشوری مستقل برای تاج�کان از مسکو 
�ی و با باخت شوند هرچند با تأخدرخواست کنند. و موفق هم �

 خود. 
گ

 شهرهای مهم خود و مرا�ز اص� فرهن�
  دیوان حافظ . ٣

در دورایف که قرآن کامً� ممن�ع بود، مردم دیوان حافظ را حیت با خط 
ف نوزادها در گهوارە �ل�ک هم ز�ر بالنی نهادند. شان �های کودکانس�ی

ور آز�ان است که برای تاج�کان �اد ت��ن شاعران فار�حافظ از محبوب
از و د�گر پارە ی مرزهای ایران قد�م است. غزل�ات افتادەهای جدا ش�ی
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ف تاج�کان از محب���ت و�ژە  ای برخوردار است و تحافظ و موالنا بنی
�
ق��با

ی خوانندگان تاج�ک غزل�ات این دو شاعر بزرگ ایران را با همه
ف مر های مختلف و تکرار اجرا �سبک م دکنند. غزل�ات این دو شاعر بنی

دە   ی ایران کهن بودە و هست. عادی و روشنفکر �ادآور مرزهای گس�ت
  ی صدرالدین عیین نوشته» ی ادب�ات تاج�کنمونه« . ٤

صدرالدین عییف خدمت ز�ادی برای فرهنگ و ادب�ات فار� در آس�ای 
ف کتاب تار�ــــخ ادب�ات فار�م�انه کردە است که از مهم  ت��ن آن نوشنت

ندە» ت تاج�کی ادب�انمونه«با عنوان  های رەی چهاست که در�رگ�ی
مهم ادب�ات کالس�ک فار� است و �� از مدارک مه� است که در 

ی کشورسازی تاج�کان نقش اسا� بازی کردە است. این کتاب پروندە
  با آوردن محل تولد 

گ
 گوی کالس�ک در ی شاعران پار�نامه�ا زند�
قند و بخارا و ذکر محل ی آنها به سمر آس�ای م�انه و عشق و عالقه
ند کند که تاج�کان هر چها را متقاعد �دفن بر�ف از این بزرگان، روس

� خود را در تار�ــــخ با ایران�ان و افغا�ستایف 
ها پیوند دارند اما دولت سامایف

و در  اند دارند و نمایندگان ادب�ات خود را که در این خا� به دن�ا آمدە
های فار� ز�ان تول�د ادب�ات و تار�ــــخ برای پیوند تنگاتنگ با د�گر چهرە

ف نمونهتاج�کان کردە م�انه  ی د�گر اقوام آس�ایهایی در پروندەاند. چننی
وجود نداشت چون �س�اری از این اقوام ادب�ات کتیب نداشتند و بر 

های شفا� و بناهای تار��ف به جاماندە از اساس داستان و روا�ت
خواستند. نقش صدرالدین مستقل � های نزد�ک برای خود مرز قرن

نظ�ی است و عییف در بن�اد نهادن کشورهای از�کستان و تاج�کستان یب 
های ادب�ات معا� تاج�ک و از�ک است که �� از پا�ه های او از �دف�ت

بن�اد ملت و شکل دادن ه��ت و تار�ــــخ اقوام در آس�ای م�انه بودە 
 است. 

 فی باباجان غفورانوشته» تاج�کان« . ٥
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در  شناس تاج�کباباجان غفوراف، تار�ــــخ» تاج�کان«کتاب تار��ف 
م�الدی برای تاج�کان در داخل مرزهای شوروی  ٧٠ی اوا�ل دهه

ار��ف  ی مهم تمثل بود و این کتاب تا حال تنها �چشمهدستاوردی یب 
شود که به چند ز�ان ترجمه شدە است. در این  تاج�کان محسوب �

�کان شود که تاجمنبع تار��ف و عل� ثابت � ٢٠٠٠ کتاب با استفادە از 
ک با ا�شان دارند. تا زمان انتشار  مردم ایرایف هستند و ز�ان و تار�ــــخ مش�ت

شد که گویی تاج�کان هایی از این قب�ل مط�ح �این کتاب بحث
کردە اند و قو� با اسم تاج�ک در تار�ــــخ وجود ندارد. های ز�ان گماز�ک

ی »اتار�ــــخ بخار «ی نگاران تاج�ک این کتاب را ادامهخ�س�اری از تار�ــــ
بر ی فردو� برانرش�ف � دانند و بر�ف هم اهم�ت او را  با شاهنامه

ظ باباجان غفوراف از لحا تاج�کانشمارند که جای بحث دارد. کتاب �
ن�از  هایی دارد کهس�ا� اهم�ت �س�ار داشت و از لحاظ تار��ف بخش

ف و انتشار آن به خاطر حساس�تبه بازنگری دارد.  های اما زمان نوشنت
ز�انان شک اهم�ت �س�ار داشته و دست و ز�ان فار�س�ا� قو� یب 

  تر کردە است. در آس�ای م�انه را در برابر د�گر اقوام مح� قوی
  ی محمد جان شکورافنوشته» خراسان است اینجا« . ٦
شناس و �انی محمد جان شکوری، ز نوشته» خراسان است اینجا«

اف باباجان غفور تاج�کان ی منط�ت کتاب نگار تاج�ک، ادامهتار�ــــخ
گذار و بااهم�ت بودە است. است و � شود گفت که به همان اندازە تأث�ی

ر س�ا� آنها بود، در دورایف که ایرایف  تبار بودن تاج�کان جرم و بر �ف
ت �کرد که از حساسهای عل� کمک �نوشته شدن این ن�ع کتاب

ف موض�ع  دولت شوروی کاسته شود. البته برای انگشت نهادن بر چننی
جسارت  کرد و حساس و تابوی عمیق س�ا� ن��سندە با�د فدا�اری �

ف خصلت در �شت �س�ار � داشت که استاد محمدجان شکوری چننی
وگویی که با استاد داشتم و در رادیو خود کم نداشت. در آخ��ن گفت

ی سا�ت آن وجود دارد گفت، ما تاج�کان ایرایف زمانه پخش شد و رو 
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ها ز�انا�م. او از د�گر فار�هست�م و از این بابت هم�شه افتخار داشته
به ما تاج�کان وقت ده�د، زمان ده�د و ما هم «خواهش داشت که 

منظور استاد این بود که خط فار� را ». کن�مشما را در�اب �
  ده�م. را تق��ت � مانآموز�م و ز�ان و ادب�ات�

 ریسهراب سپه» هشت کتاب«فروغ فرخزاد و » تولد د�گر«.      ٧ 
تابوی بزرگ دوران شوروی جنس�ت بود و حیت شاعران بزرگ روس 

ف شا�د به اندازەمثل آنا آخماتوا و مار�نا �سوە با� و ی فروغ یب تایوا ن�ی
اعران فروغ شزنانه ننوشته باشند. این بود که تا زمان کشف اشعار 

تاج�ک با این که قالب شعر سنیت را شکسته بودند اما محتوای سنیت 
کردند. وقیت فروغ ب�ست ساله با صم�م�ت تمام و فار� بازتول�د �

گنه کردم گنا� پر ز لذت/ در آغو�ش که گرم «گ��د: غش �روان و یب 
ف بود شاعران �س�ار تاج�ک پوست ترس از تن ر�ختند و » و آهننی

ی تر از عشق زمییف نوشتند. جسارت فروغ در جامعهسورتر و تنانهج
سنیت و اسال� ایران �س�اری از روشنفکران تاج�ک را ب�دار کردە بود 

ف شوروی نتواکردند که آنها در فضای باز و سنتچون درک � �سته ست�ی
ف کاری انجام دهند. وقیت اشعار شاعران تاج�ک �س از  بودند چننی

عر فروغ تنانه و جسورانه شد و فرد دو�ارە جا�گاە خود را آشنایی با ش
پ�دا کرد و از جمع تودە جدا شد، با کشف اشعار سهراب سپهری به 

های مصنو� طب�عت رو آورد و اطراف خود نگ��ست و به مزرعه
ف و باغ و  شوروی با چشم انتقاد نگاە کرد. همزمان با توص�ف ز�بایی زمنی

کستان نا�هان در اشعار شاعران تاج�ک های تاج�چمن و دمن کوە
ە در شعر  های تاز قامت بلند کرد و کشور کوچک دو�ارە با پ�دا کردن راە

  کهن پار�، مرزهای شاهنامه را دو�ارە در ذهن مردم ترس�م کرد. 
ن گفت زر�شت«. ٨  ی دار�وش آشوریبا ترجمه» چننی

ن گفت زر�شت«ی فار� با ترجمه ی ر به قلم دار�وش آشو » چننی
تاج�کان با ز�ان فار� فاخر معا� آشنا شدند و این کتاب در ز�ان 
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ی ا�جاد کرد. در مقا�سه با نوشتاری تاج�کان د�گرگویف  های چشمگ�ی
ف این کتاب تاج�کان � توا�ستند فقر واژ�ان و سبک ب�ان محدود منت

کردە   هایی را که شوروی ا�جاد ی خود را ببینند و فاصلهمح� تاج�کانه
ن گفت زر�شت«، درک کنند. بود  ف بار در تاج�کس» چننی تان وقیت اولنی

�ل�ک منت�ش شد تاج�کان را در شگفت آورد. ز�ان سادە و  با خط س�ی
مح� و محدود فار� تاج�� در برابر ز�ان شیوا و غیف که استاد 

د و عشق نمو این اثر به کار بردە سادە و ابتدایی � یآشوری در ترجمه
ف و خواندن ی تاجو عالقه �کان را برای بازگشت به اصل خود و آموخنت

ن گف«داد. ز�ان ادب�ات کالس�ک و معا� فار� افزا�ش � ت چننی
ی تاج�ک شاهکار دور از باور بود و واژ�ان ناب برای خوانندە» زر�شت

  فار� را وارد ز�ان نوشتاری تاج�کان کرد. 
دزمان محم» آهنگ شهر عشق«صادق هدا�ت و » بوف کور. «۷

 صالح
های کوتاە محمدزمان صالح است که �� از رمان آهنگ شهر عشق

صادق هدا�ت نوشته شدە است. فضای سورئال  بوف کورتحت تأث�ی 
ف این داستان در اواخر دهه  داشت و همنی

گ
ی هشتاد برای تاج�کان تاز�

ف آن شد. در زمایف که   باعث محب���ت و مورد انتقاد قرار گرفنت
گ

وف  بتاز�
ف ق�ش روشنفکر تاج�ک به وجود آوردە  کور هدا�ت شور و نگرایف در بنی

ف اثری هم سبک و س�اق آن شد و بود، محمدزمان صالح دست به نوشنت
  این پیوند تاج�کان را با ادب�ات معا� ایران �ک قدم جلوتر برد. 

 
  ز�انانز�ان در پیوند پار�های مؤثر فار�چهرە

 
  ابوالقاسم الهویت . صدرالدین عیین و ١

را  ز�انان آس�ای م�انها�ر �شک�ل شدن کشور جدا�انه برای فار�
 و س�ا� قرن ب�ست برای مردم ما بدان�م در مهم

گ
ت��ن رو�داد فرهن�
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 را ن�انجام این کار نقش دو چهرە
گ

ت: توان ناد�دە گرفی مهم فرهن�
. این دو با این که  زمان  رو�دادهایصدرالدین عییف و ابوالقاسم الهویت

ف دخالت کنند از برت��ن چهرە های وادارشان کرد به م�دان س�است ن�ی
 فار�

گ
شوند. ز�ان در دوران شوروی محسوب �مؤثر فرهن�

زە  های الهویت شا�د به این انداصدرالدین عییف بدون مشورت و تج��ه
و�ژە های تاج�ک، بهشد. چهرەکه توا�ست فعال�ت کند موفق ن�

دین عییف تج��ه �ا درک روشیف از ایران کنویف نداشتند و از این صدرال
و�ژە های آنها، و بههای الهویت برای تصم�مها و آموختهبابت د�دە

، در عرصه ی ادب�ات و س�است �س�ار مف�د بودە است. اهم�ت عییف
ف روشن بود و از این  دوسیت و رفاقت این دو چهرە حیت برای مسکو ن�ی

های مردم تاج�ک و م�ج جد�د های اوج فعال�تبابت در سال
 که به مهمخودشنا� آنها این دو چهرە

گ
ت��ن بت��ن و محبو ی فرهن�

ند. حیت شدهای مرد� تبد�ل شدە بودند از هم دور نگه داشته �چهرە
ف د�گر ها�شبین�م که نامههای الهویت و عییف به روشیف �در نامه ان ن�ی

رس�د و مجبور بودند منتظر شا�ردان نزد�ک به دست طرف مقابل ن�
خود باشند که از مسکو به آس�ای م�انه �ا برعکس سفری داشته باشند 

های آنها را پنهایف به دست د�گری برسانند. بار اص� و نامه
های مهم تاج�کان در دوران سخت استالییف و حیت �س از آن فعال�ت
 دوران شبر شانه 

گ
  وروی بود. ای این دو غول فرهن�

ع� . ٢  الیق ش�ی
ت��ن و ع��زت��ن شاعران معا� تاج�ک است که به غ�ی الیق از شناخته

ف فعال�ت ف انجام دادە است. �� از  از شعر گفنت  ن�ی
گ

های مهم فرهن�
کارهای مهم الیق این است که  همراە با د�گر شاعران و روشنفکران 

و�کا (�ا بازسازی) شورو تاج�ک در دوران پرە ان ی موفق شدند ز�س�ت
فار� را به عنوان ز�ان رس� کشور تاج�کستان به ثبت برسانند. 

های بعد از جنگ شهروندی تاج�کستان اسم ز�ان هرچند در سال
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 دادە شد و تغی�ی » ز�ان تاج��«رس� و دولیت تاج�کستان دو�ارە به 
ف قانون اسا� کشور برداشته شد. عم� که با » ز�ان فار�« از منت
ی نداشت. او در ت���ت ان تقادهای ز�ادی رو�رو شد اما تأث�ی چشمگ�ی

ف نقش مه�  شاعران زن تاج�ک مثل گلرخسار و فرزانه خجندی ن�ی
  داشت. 

  . گلرخسار و فرزانه٣
ت��ن شاعران زن تاج�ک اند که با وجود فشارهای ز�اد این دو از قوی

ا د�گر یت خود باند و پیوند دوسدولیت سفر به ایران را متوقف نکردە
ار های گلرخساند. همد� و همکاریشاعران معا� ایران را حفظ کردە

ف بهبهایف و پوران فرخزاد �شایف از پیوند و شباهت تج��ه های با س�منی
زنان ایرایف و تاج�ک است. گلرخسار در ایران امروز شناخته شدە است 

  شود.    های او در ایران ��ش �و نوشته
فرزانه  اند و با این که اشعار ندی را بارها فروغ تاج�کان گفتهفرزانه خج

تر از اشعار فروغ است اما از لحاظ این که فرزانه شاعرت��ن کار محافظه
ف زن در جامعه ف و شاعرانه ز�سنت ی تاج�ک است و شعر گفنت

به  کند. هرچند او گرا��ش خصوص�ت اص� اوست، او را شب�ه فروغ �
ف سهراب  گونه نوشنت

گ
ف دارد. این پیوند او با شعر نو ایران تاز� هایی به ن�ی

شعر نو تاج�کان وارد کردە و او را به �� از شاعران پراهم�ت در جهان 
 کند. ز�ان پار� تبد�ل �

ن  . ٤  احمد ظاهر؛ صدای گرم آشنا از آن سوی دیوارهای آهننی
ی شوروی به افغا�ستان و فرستادن ��از از آس�ای های حملهدر سال

ای برای تاج�کان آغاز شد. تاج�کان در خا� ی تازەم�انه دورە
ف بار با هم های آن سوی مرز آشنا شدند و ز�انافغا�ستان برای اولنی

ز�انان را کشف کردند. دستاورد این ��ازان های د�گر فار�ترانه
های احمد ظاهر و گوگوش بود که ای م�انه نوارهای ترانهشمار آس�یب 

ی شدەکرد. ارتباط قطعی شنوندگا�ش اشک جاری �به چشم همه
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 �ک قرن دو�ارە با این ترانهفار�
�
قرار شد و ها بر ز�انان �س از تق��با

  سبک �ود و موس��ت آس�ای م�انه را تغی�ی داد. 
م ی فار� ایراین به مردلهجه های ایراین و گوگوش؛ معرف ترانه . ٥

 تاج�ک
ف بار ترانه گوگوش را تاج�کان در » اممن آمدە«ی وقیت برای اولنی

مرزهای شوروی شن�دند انگار صدایی از آن سوی تار�ــــخ و زمان شن�دە 
غو های من�ف شوروی را در جا لباشند. صدای گوگوش �س�اری از تبلیغ

آن  ی خود از فردو� در شاهنامهداد که کرد و از کشوری گوا� ��
�ن د�گر فار� برای ترنم کردە است. صداهای آشنا و لهجه های ش�ی

وی شوروی ه�جان ف ف بود و گویی دستمال یوسف بود تاج�کان م�ف   برانگ�ی
ی گوگوش و هاکه به دستان پ�ی و ناتوان �عقوب رس�دە باشد. با ترانه
ی پ�دا  و  کرد و گوش  احمد ظاهر چشمان تاج�کان درخشش ب�ش�ت

ف واژ�ان ناب و فراموشهوش  ی ز�ان فار� توانایی شدەشان به آموخنت
ی �افت.    ب�ش�ت

تر تاج�ک و از�ک این روزها شا�د احمد ظاهر و گوگوش  �سل جوان
و ل�ال  های اندیکم�ت گوش کنند و� این انتقال ز�ایف از ط��ق ترانه
د. امروز هیچ گفروهر و د�گر خوانندگان پاپ ایران صورت � �ی

 های اندی برگزار شود. ای ن�ست که  بدون ترانهعرو�
  پورالدین عالمم� . ٦

ی های تاج�کان در دههت��ن چهرەپور �� از محبوبالدین عالمم�
ف به دست به د�دار   نگاران تاج�ک بود که دور�نی ف خ�ب نود بود. او از اولنی

سوی مرزهای تازە  گوگوش و خوانندگان محبوب تاج�کان در آن
ی فار� رفت و برای تاج�کان عکس و گفتگوهای تص��ری آورد بازشدە

 ز�ان �ا� و از ط��ق تل����ون و رادیوهای مح� برای مردم فار�
آس�ای م�انه و فراتر از آن پخش کرد. به مزار احمد ظاهر رفت و برای 

ف بار با �ستگان آخ��ن ام�ی بخارا در آم��کا صحبت   از تار�ــــخ  کرد و اولنی
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های �کوب استالییف به آشکار ی دوران شوروی و سالدستکاری شدە
  سخن گفت. 

)  ١٩٩٥پور در اوج جنگ داخ� تاج�کستان (دسام�ب الدین عالمم�
کشته شد. او و �س�اری از فره�ختگان تاج�ک که دنبال پیوند ب�ش�ت 

ف پیوندی  خواستند �را نایران و تاج�کان بودند به دست کسایف که چننی
 و ضد ایران بودند کشته شدند. 

 . ابراه�م خدا�ار و ع� دهبا�ش ٧
در دوران جنگ داخ� در تاج�کستان تاج�کان از�کستان به طور کامل 

ها که برابر با دوران رایزیف ابراه�م فراموش شدە بود و در این سال
 ایران در از�کستان) بود او خارج از 

گ
های برنامهخدا�ار (رایزن فرهن�

 های ادب�ات معا� دولیت خود برای تاج�کان سمرقند و بخارا نمونه
 کرد. از دف�ت اشعار فروغ و آورد و به طور را�گان توز�ــــع �ایران را �

سهراب تا متون تار��ف و کالس��. قبل از آن تاج�کان سمرقند و بخارا 
 ون��سهای اشعار فروغ و سهراب را دسیت ر و حیت تاشکند نمونه

ق«کردند و آن هم از مجله � ی که در دوشنبه» صدای �ش
  شد. تاج�کستان با تعداد �س�ار محدود منت�ش �

 ی گرانقدری است که �س�اریع� دهبا�ش هم تحفه» بخارا« یمجله
شناسد چون در طول سال�ان سال حیت از دورایف  از سمرقند�ان آن را �

د. در رس�شد، به دستشان ��چاپ » کل�«که این مجله با عنوان 
هایی بود که ع� که �� از محل» آواز سمرقند«ی دف�ت روزنامه

کرد، خوانندگان برای خواندن دهبا�ش این مجله را برای آن �ست �
ان در ی ا�شآمدند و برای د�دن این که آ�ا شعر  �ا نوشتهاین مجله �

ان ان بود که به دستشی چاپ ایر که تنها مجله-های این مجله صفحه
منت�ش شدە است �ا نه. این فرصت را ع� دهبا�ش تا به حال  -رس�د�

ک فار� انجام با ه��نه ی خود و از روی عشق و عالقه به فرهنگ مش�ت
 ز�ان ن�ست که این مجله مرتب بهدهد و سمرقند تنها شهر فار��



 
گ

 ایران فرهن�
 

١٩٦ 
 

د و بخارا هم شود. آن را در دوشنبه و خجند، در تاشکنآن ارسال �
 همهد�دە

�
ی فره�ختگان تاج�ک از فدا�اری و محبت ع� ام و تق��با

 چهار دهه-کنند و سپاسگزارند که در طول سهدهبا�ش �اد �
ف قلم به فار� ز�انان فراسوی آمو را فراموش نکردە و پ� شدە است بنی

های  های مختلف فار� که در مرزهای پرا�ندە و دولتدستان لهجه
های دوسیت و ارتباط مردم عادی و ە دوست و گاە نادوست راەگا

  کنند. روشنفکران را دشوار و پ�چ�دە �
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 ١مسعود طاهری
 

 های فرهنگ ایرانت��ن کتابمهم
 

 الدین محمد آم� شمس نفا�س الفنون �ن عرا�س العیون -۱
اسال� فن و علم از تمدن  ۱۶۰که حاوی معر�ف این کتاب به خاطر این

�ن متویف است که تا قرن هشتم هجری است، یب  شک از به�ت
ی ابعاد مختلف فرهنگ و تمدن اسالم و ایران و حیت کنندەنما�ان

ها مانند هند و یونان در م�ان ها و تمدنعلو� است که از سایر فرهنگ
�ن طبقه ف به�ت تمدن  بندی علوم در مسلمانان درویف شدە است. همچننی

 ین کتاب نمود دارد. اسال� در ا
ازیالّتاج ةدرّ  -۲   قطب الدین ش�ی

ف به مانند  �ن کتاب نفا�س الفنوناین کتاب ن�ی هایی است  آم� از به�ت
که به معر�ف علوم و فنون مختلف تمدن اسال� تا قرن هشتم هجری 

�ن متیف است که نما�اننفا�س الفنون  پردازد، و بعد از� ی کنندەبه�ت
 و تمدن اسالم و ایران است.  ابعاد مختلف فرهنگ

 المل�خواجه نظام نامهس�است -۳

                                                
 مسعود طاهری پژوهشگر فلسفه و مستندساز است. مستندی در�ارە . ١

گ
 ی زند�

 .های اوستی هانری ک��ن از ساختهایزو�سو و مستندی در�ارە



 
گ
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 ایران�ان است که در این کتاب نما�انگر اند�شه
گ

ی س�ا� و فرهن�
 تمدن اسال� تداوم �افته است. 

 فردو� یشاهنامه -۴
رغم اینکه ز�ان شعر دارد اما تال�ش است جانانه برای روا�ت شاهنامه به

 در ایران که
گ

 ی ما جاری است. هنوز هم در زمانه امتداد فرهن�
 تار�ــــخ بیه�ت  -۵

�ن کتاب ص��ر هایی است که با ن�� مرسل و روا�ش تتار�ــــخ بیه�ت از به�ت
ی اوج شکوفایی �س�ار واض� از فرهنگ و تمدن ایران�ان در دورە

 
گ

 دهد. های چهارم و پنجم ارائه �شان �عیف سدەفرهن�
 رش�د الدین میبدی کشف اال�ار -۶
 ی فرهنگ، عرفان و معن��ت اسال� و ایرایف است. اب عصارەاین کت
ی -۷  ترجمه تفس�ی ط�ب

های قرآن در ز�ان فار� است که به این کتاب مادر تفاس�ی و ترجمه
همت دا�شمندان و فقهای ماوراءالنهر و با حما�ت سامان�ان تدو�ن 

 شدە است. 
 اسپهبد مرز�ان بن رستم نامهمرز�ان -۸

�ن متون روایی فرهنگ ما است که سنت مرز�ان نامه ها و �� از به�ت
 ی ساسایف به دوران تمدنعنا� �س�ار ناب فرهنگ ایرایف را از دورە

د که در که چندان تحتآورد بدون ایناسال� �  تأث�ی حذف�ایت قرار بگ�ی
 ی اسال� �س�اری از متون ساسایف با آن مواجه شدند. ابتدای دورە

 
 ایران خادمان فرهنگ

 
الرش�د �عیف �حیی بن خالد [پدر]، فضل در�ار هارونبرمک�ان  -۱

 های عبا�گذاری دارالحکمهو جعفر برم�. آنها در بن�ان
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نقش داشتند که در ا�جاد رو�کرد علم در تمدن اسال� نقش 
 ح�ایت داشت. 

۲-  . ا�ر حکومت سامان�ان و ابتکارات ام�ی ن�ح بن منصور ساماین
هم و چند کتاب م شاهنامهسامایف نبود ما  ام�ی ن�ح بن منصور 

یتار��ف و دییف مانند  کتایب   را که در اصل ترجمه تفس�ی ط�ب
ی و تال�ش بود برای ایرایف کردن مفاه�م  است غ�ی تفس�ی ط�ب

 اسال�، در اخت�ار نداشت�م. 
 شاە ابواسحاق اینجو.  -۳

گ
ن ت��ن در�ار تار�ــــخ ایران از آن ایفرهن�

ــخ  پادشاە است که ک�ف�ت  آن در تار�ــ
گ

هر �ک از افراد فرهن�
ازی و عب�د ایران یب  ، حافظ ش�ی بد�ل است: خواجوى كرمایف

، شمس ین الدزا�ایف در شعر، قا�ف عضد ا��ب در علوم دییف
محمد آم� ذوالفنون علوم اسال�، و ابوالعباس احمد 

ازى مؤلف ایب  ازنامهالخ�ی زركوب ش�ی ین تنها چند تن از ا ش�ی
 ن در�ار بودند. بزرگان ای

الدین طو�.  -۴ به خاطر ا�جاد  تحو� جدی در خواجه نص�ی
 فلسفه

�
ی ایران�ان و ا�جاد نهادهای مهم علم، فرهنگ و اساسا

 و عل� مانند رصدخانه
گ

ت��ن  مراغه. اما شا�د مهم یفرهن�
کاری که خواجه نص�ی انجام داد در تفکر ایرایف بود که سمت 

� گ��زی تحت تأث�ی حمالت غزابرهان و سوی تفکر ایرایف را از 
 مداری سینوی برگرداند. متقدم به فلسفه به سوی برهان

ی خواجه نص�ی را او پروژەهللا. خواجه رش�دالدین فضل -۵
 

گ
ی کرد و با افزودن بر آن مانند ر�ــع رش�دی خدمت بزر� پ�گ�ی

 به فرهنگ ایرایف کرد. 
۶-  . ر بزرگ و ارجمند دالمعارف تدو�ن چند دایرةآغا بزرگ تهراین

اث ش�عه از کارهای اوست که ا��� ی ش�عهحوزە پژو� و م�ی
اث ایران�ان بودە است.   این آثار م�ی
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خدا  ی فار� دهنامهبا اقدام به نگارش لغتع� ا��ب دهخدا.  -۷
 برای پار�

گ
 ز�انان امروز برداشت. گام �س�ار بزر�

ن ن�.  -۸ و دکارهای دک�ت ن� ز�اد است اما فقط س�دحسنی
 به فرهنگ ایرایف نمود: اول بن�ان نمونه

گ
ی آن خدمت بزر�

نهادن انجمن حکمت و فلسفه و دوم برگزاری کنفرا�س تمدن 
 اسال� در لندن. 

 ت��ن فهرست �سخ خ� ایراننگارش مهمس�دعبدهللا انوار.  -۹
ی م� از کارهای مهم اوست و نه فقط نگارش بل�ه  از کتابخانه

های کرد. از کار ها را چاپ �فهرست ی شخ� گا� با ه��نه
ح شفاد�گر او نگارش  ح مقاصد ، الموس��ت کب�ی ، �ش  �ش

،  االلحان ح األدوار �ن الموس��ت عبدالقادر مرا�ف  �ش
 مهمص�ف 

گ
 های موس��ت ت��ن کتابالدین ارموی که هم�
 نظری تمدن اسال� هستند. 

 به خاطر تأس�س نهاد دا�شگاە در ایران. رضا شاە.  -۱۰
دە، توجه و�ژە و اختصاص ف�ح دیبا.  -۱۱ به خاطر تالش گس�ت

 ایران ذی کا�ف برای اح�ای کتاببودجه
گ

�ل های مهم و بزرگ فرهن�
های بن�اد پهلوی �ا بنگاە ��ش و ترجمه، انجمن حکمت و فعال�ت

 ها و مانند آنها. فلسفه، مرکز گفتگوی فرهنگ
گ فرهن به خاطر تالش �س�ار در اح�ای ابراه�م پورداوود.  -۱۲

 پ�ش از اسالم. 
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 ١آز�تا قهرمان
 

 ت��ن متون فرهنگ ایراین مهم
 

ی و فردو�. فردو� در این  کتاب حما�  یشاهنامه  تار�ــــخ اساط�ی
ف  ، آینی رمعنا ی پ�شین�ان را به رواییت پها و خاطرات از �اد رفتهپهلوایف

ف را در ز�ان فار� باز  تبد�ل کردە است. اثری که تمام�ت �ک �زمنی
ک که آف��دە است. داستان �س�اری از ها و خاطرات قو� مش�ت

، ه��ت و باورهای ما در آن پرورش �افته است. ارزش
گ

 های فرهن�
دە و سل�س که معماری کالم، گلستان  ی �زندە؛ ف�ش سعدی. ن��

ف در آن به ز�بات��ن شکل در ز�ان فار� به اجرا  موس��ت و حکمت و ط�ف
 در آمدە است. 
هایی از ر�اع�ات خ�ام را همچون هد�ه و . ب�ش�ت ما ب�تر�اع�ات خ�ام

�مش�ت برای درک ومعنای هسیت به خاطر دار�م. نو� نگاە که 
های طب�عت را با خردمندی و ناپا�داری ح�ات، نا���ری مرگ و جلوە

ف در شادی و لذت و رهایی پیوند �ز�بایی به فلسفه  زند. ای برای ز�سنت
. قصهبا ترجمه هزار و �کشب های تو هایی پیوسته از روا�تی طسو�ب

، قصه های در تو که با ز�ان افسانه و جادو، حوادث و ماجراجویی

                                                
 �آز�تا قهرمان شاعر،  . ١

گ
جم شعر است و در سوئد زند�  .کندمنتقد ادیب و م�ت



 
گ
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، رؤ�اها و رازهای نا�فته
گ

�یف و دلداد�  ما مردمان را به ش�ی
گ

ی زند�
 کند. ش�دایی روا�ت �

ف آهنگاز عطار. �� از ز�بات��ن و خوشاالول�ا  ةتذکر  های ت��ن منت
ح احوال و سخنان اول�ا، عرفا و مشایخ صوف�ه. مسجع  فار� در �ش

، ز�ایف س�ال که بعدی تازە و خالقانه به  ف ی شاعرانه و شورانگ�ی ن��
ح  ن���، شعر و داستان بخش�دە است. حال�ش

هایی که فهم و احساس ما از خالق و مخلوق، رازعشق غزل اشعار حافظ. 
ماق ته است؛ در�افیت که در اعو طب�عت با آن آم�خته و در آن شکل گرف

ذهن و نگاە ما حضور دارد و در هر زمانه و دورایف احوال شخ� و اجتما� 
 های شاعرانه قابل وصف و ب�ان است. ما با این ز�ان و ا�دە

به فار�. هر آنچه در سنت سهروردی ی های عارفانهرساله
های گویی صوف�انه پ�ش از سهرودی وجود داشته است در رسالهداستان

فلس�ف سهرودی به ز�بات��ن شکل کمال �افته است: ساختاری بدیع برای 
 ا�سان و خداوند در فلسفه

گ
اقتوص�ف طب�عت و پیوست� . ا�جاد ی ا�ش

، بازخوایف و ز های جهان ای معنادار و فلس�ف م�ان پد�دەرابطه ندە  هسیت
های نو. ز�ان رمزی و کردن حکمت کهن ایرایف در کنار افکار و اند�شه

. شاعرانه در نگارش قصه ی و عرفایف  های اساط�ی
گذار با ز�ایف جانتار�ــــخ بیه�ت  ا توص�ف و نواز و شاعرانه؛ ب. رواییت تأث�ی

ح و شهادت وقایع. رواییت چندسپردازیصحنه �ه و � های بدیع برای �ش
مستند از �گذشت پادشاهان، افراد و حوادث تار��ف در کشا�ش 

 ین��� که م�ان همهای از تار�ــــخروزگاری تلخ و دشوار. شیوە
 ن��سندگان و مورخان بعد از خود همچنان نمونه و ممتاز است. 

 هایها و موقع�تهای آد� در آزمون. تضاد و تناقضمثنوی مولوی
 به صوریت نمادی

گ
ه شناسانه در این کتاب ما را بن و با عم�ت روانزند�

 برد و به نو�مان �ای در ناخودآ�اە جم� و تج���ات درویف صحنه
ەآ�ا� عرفایف متصل � ه با پیوند کهایی همی داستانکند. زنج�ی
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ز�بات��ن ز�ان شعری و راز عارفانه ارزش ا�مان و اخالق، خردمندی و 
 دهد. نخوت و دروغ �شان �عشق را در برابر جهل و 
ن ساعدی. آثار داستاین و نما�شنامه ی خوش های غالمحسنی گ و  آهنن��

ا؛ شخص�ت . داستانپردازی و تخ�ل یب گ�ی ن های او در ادب�ات مدر نظ�ی
 روستایی و فضاهای سور 

گ
ال و ئر فار� موقع�ت ا�سان معا�، زند�

ا� را به عمیق ف ت��ن شکل توص�ف کردە است. جهان او دن�ایی �شار ان�ت
 و احساسات غ��ب و موقع�ت

گ
های نامنتظر است. خواندن از پ�چ�د�

های او همچون سفری است که ما را به سوی در� ها و نما�شنامهقصه
ی � ا�ط اجتما� و عواطف ��ش  برد. تازە و متفاوت از �ش

های او از خواندن اشعار شاملو و ترجمهاحمد شاملو.  مجموعه آثار 
ی  شکوفایی رو� و دگرد�� ذهیف است. شاعران د�گر مانند تج��ه

نو� ب�داری معنوی. ز�ایف شگفت که تع��ف ما ازعشق، رسالت ا�سان 
 کند. نو� آ�ا�ب��م  دگرگون �ای را که در آن به � �و زمانه

 فردی و نقش شاعرانه که بخ�ش از اح
گ

ساسات و فهم ما برای درک زند�
تواند به ای که �ک شاعر �ت��ن هد�همان خواهد شد؛ بزرگاجتما�

 د�گران هد�ه دهد. 
ف نمونه سووشون ف دا�شور. این رمان �� از اولنی  های درخشانس�منی

رمان فار� است که با ط�ح داستایف عاشقانه در دوران معا� به 
�مانه رواییت از حوادث اجتما� را در �س�ت �ک شک� محسوس و صم

ف اسطورە ای و باورهای بو� به تص��ر کش�دە است. ب�ان  آینی
ای پر اضطراب و موقع�ت راوی به عنوان های آد� در زمانهکشمکش

های معنایی عمیق به داستان �ک زن، رمز و رازی پر کشش و ال�ه
 بخش�دە است. 

 
 خادمان فرهنگ ایران 
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ن�ا.  خاندان ن�ا مبارز آزادی پ�ی وطه. حسابوالحسن پ�ی ن خواە دوران م�ش
الدوله، روشنفکر اصالح ن�ا ملقب به مش�ی ی  طلب و ن��سندەپ�ی

ن�ا . داوود پ�ی های قد�م ایرانداستانو  تار�ــــخ ایران باستانهای کتاب
� در که تحو» هاگل«ی رادیویی پژوهشگر موس��ت و مؤسس برنامه

وطهبرنامه ن�ا از م�ش ف پ�ی ی محمد خواهان دورەهای رادیویی بود. حسنی
ف قانون اسا� تالش �س�ار کرد. دک�ت  شاە که در تنظ�م و تدو�ن اولنی

ن�ا ملقب به پدر اقتصاد ایران و بن�ان ف پ�ی ف حسنی ی دا�شکدە گذار اولنی
ن�ا ملقب به پدر معماری سنیت ایران،  اقتصاد ایران. محمد ک��م پ�ی

 پرداز معماری. معمار، ن��سندە و نظ��ه
ف روزنامه عالمه دهخدا.  نگاران ایرایف که در راە آزادی از نخستنی

ای  نامهلغت ای از ه�ف و دا�ش و �شتکار و عشق به فرهنگ بود. نمونه
مطالب  ،امثال و حکمدآوری و تدو�ن کرد، کتاب که در طول سال�ان گر 

ف و مقاله ها، نوشت، ترجمه صورا�اف�لی هایی که در روزنامهط�ف
های بعدی ای بزرگ بود که برای �سلتصح�حات و تأل�فات او گنجینه

 با�ت خواهد ماند تا به کمک آن رشد کنند و شکوفا شوند. 
آبادییب  ف زنان روزنامهیب خانم از اول. یب یب خانم اس�ت و مدافع نگار نی

انه را در تهران افتتاح کرد و  ف د�ستان دخ�ت حقوق زنان است که نخستنی
ف مدرسهآبادی، صد�قه دولتبعد از او  انه در مؤسس اولنی ی دخ�ت
در مشهد و  د�گر زنایف   فروغ السلطنه، آذرخ�ش قهرماناصفهان و 

ا�ط ن وطه تا امروز برای تغی�ی �ش   ابرابر اجتما� و که از آغاز م�ش
گ

فرهن�
 اند. مبارزە کردە

هایی که مهندس هوشنگ س�حون بناها و �ادمان هوشنگ س�حون. 
 ساخته است، ت��ن شخص�تبرای بع�ف از مهم

گ
های ادیب و فرهن�

های آرامگاە این بزرگان را به مکایف دلپذیر و آشنا برای حضور این چهرە
 روزمرە

گ
  �ل کردە است. بناهای �ادبودیی مردمان تبدتار��ف در زند�



  و آ�ا� نظرخوا�
گ

و همبست�  
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که با تجل�ل این بزرگان واالیی دا�ش و ه�ف و علم را به عنوان �ک ارزش 
 �ادآوری �

گ
 کند تا زندە نگاە دارد. م� و فرهن�
ی نو در . بهار با  تحق�قات و پژوهشمهرداد بهار های خود مس�ی

ف ا�جاد    کردەشناخت فرهنگ و اساط�ی و باورهای مردمان ایران زمنی
دە برای رازگشایی از تار�ــــخ ز�ان، است. دا��ش عمیق و زمینه ای گس�ت

ف شکل ی اد�ان، آداب و آینی ی ای در �س�ت شکلهای اسطورەگ�ی گ�ی
ف و دورانتمدن  های از �اد رفته. های پ�شنی

او با صدای خوش و سبک بدیع و نوآوری در  قمرالملوک وز�ری. 
 و �ار گذاشت و عالوە بر همرا�خوایف تأث�ی �سی آواز و تصن�فشیوە

ف نمونههم ی خود ن�ی  ه�ف
گ

وطه در زند� ای صدایی با مبارزان دوران م�ش
ات  ف به آزادی و ا�جاد تغی�ی از نوآوری و عص�ان بود که برای دست �افنت

 زنان با سنت
گ

 و اجتما� در زند�
گ

ه ی خود شجاعانهای زمانهفرهن�
 رو�رو شد. 

 . ج� که به ا محمد قا�ن د. انی ایران را دادەو لقب پدر ترجمهم�ت
ت��ن آثار از ن��سندگان برتر دن�ا به ارزش ی با انتخاب و ترجمه

 هایی با لحن روان و سب� �گانه در ه�ف خوانندگان فار� ز�ان. ترجمه
 ترجمه.  

 ادب�ات فار� تار�ــــخو�ژە صفا در �کا�ک تأل�فا�ش و به ذبیح هللا صفا. 
ار� س��ه به س�ی دگرگویف ادب�ات فت��ن شکل با نگا� چند به جامع

)، عوامل ا�جاد سبک ، بزرگان علم و فلسفه، (شعر و ن�� های ادیب
ات تار��ف پرداخته ی جنبشزمینه های فکری و اجتما� در �س�ت تغی�ی

دە از ادب�ات فار� از آغاز تا دورە د را ی جد�است و تص��ری گس�ت
 دە است.   ارائه دا

های باارزش خود تحو� ستاری با تأل�فات و ترجمه جالل ستاری. 
شنا� ناخودآ�اە جم�، شنا�، روانبزرگ در راە شناخت اسطورە

های شنا� ا�جاد کرد. آثار پژوه�ش و کتابها و ز�انرمزشنا� افسانه
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ف او سه� بزرگ در آشنایی �ک �سل با ر�شه ک آینی ها، های مش�ت
 از جنبهباوره

گ
شنا�، تحل�ل ی اسطورەای دییف و فرهن�

 شنا� داشته است. شناسانانه و قومروان
محقق و پژوهشگر فرهنگ عامه، فول�لور و  دوست. محسن میهن

ت ها و شناخها، قصهآوری افسانهی جمعشنا�. او در زمینهاسطورە
ها در لهجهها و شنا� لغت�ایب و ر�شهها، واژەآداب و رسوم و جشن

های مرد� تحق�قات و تأل�فات �س�اری دارد و با فرهنگ عامه و ترانه
وعات ت��ن موضها و مهمنگا� نو به نمادشنا� و رمزگشایی افسانه

ک در قصه ف مش�ت ای در فرهنگ عامه ها و باورهای اسطورەها، آینی
 پرداخته است. 

س و محقق ن��ه به عنوان ف�لمساز، نما�شنامب�ضایئ  . یئ بهرام ب�ضا
 های از �اد رفته  �ا تار�ــــخ نما�ش و تع��ه در آثار متن�ع خود بخش

 مهم
گ

ف را با بین�ش وسیع، اجرایی نو و ت��ن و�ژ�  این �زمنی
گ

 های فرهن�
 رواییت تازە حضور دو�ارە بخش�دە است. 

ک مردمان �ک دوران است که  محمدرضا شج��ان.  او صدای مش�ت
شادی را در شن�دن آواز او با �کد�گر سه�م ای آشنا از رنج و تج��ه

و در های اشوند. گذشته از وسعت و ز�بایی صدا و دا�ش و خالق�ت�
خواندن آواز و تصن�ف با�د گفت تا کنون هیچ ک� همچون او 

ها موس��ت و آواز سنیت و شعر کالس�ک فار� را به م�ان مردم و جوان
و  ند�شه و شعر فار� آشنا کند ی ان�اوردە است تا آنها را با گنجینه

 آشیت دهد. 
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گ

و همبست�  
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 ١محمود محقق
 

 کتاب های اسا� فرهنگ ایران: 
 

 مولوی مثنوی معنوی -۱
 ابن عریب فصوص الحکم  -۲
 ی بوع�شفا -۳
 مالصدرا اسفار -۴
 فردو� یشاهنامه -۵
 شیخ انصاریرسائل  -۶
�ه  -۷ یرساله قش�ی  ابوالقاسم قش�ی

 
 خادمان بزرگ فرهنگ ایران: 

 
 بوع� -۱
 مالصدرا -۲
 ابن عریب  -۳
 طباطبایئ  یعالمه -۴

                                                
محمود محقق از شا�ردان استاد عبدهللا انوار و پژوهشگر فقه و فلسفه و  . ١

 مطالعات اسال� است. 
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 موالنای بل�ف  -۵
اق -۶  شیخ ا�ش
 شیخ انصاری -۷
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 ١فرهاد مهدو�ان
 

 متون فرهنگ ایران (به ترت�ب حروف الفبا): 
 

): ابوالفضل محّمد بن تار�ــــخ مسعودی(�ا  تار�ــــخ بیه�ت  . ۱
ف این اثر شگفت ف بیه�ت با نوشنت ، پردەحسنی ف ای ن��یف را هانگ�ی

خ �ایی خود را به ر توانایی سخن گشا�د و در ز�ان فار� �
، ن�� تار�ــــخ بیه�ت به شعر نزد�ک �همه � کشد. در لحظایت

�ن طر�ف در تدو که بیه�ت از نظر استادی و یب شود. ضمن این
ف هنوز �  تواند �مشق باشد. تار�ــــخ دوران خ��ش ن�ی

مصاحب: کتایب سه جلدی به ��رسیت المعارف فار� ةدایر  . ۲
ف مصاحب که از برای اسالف مرحوم دک�ت غال  محسنی

ن��� به سبک عل� و مستند و ای شد در دا�شنامهدرسنامه
اطالعات «را از  Encyclopediaدا�شنامه به معنای 

 شماری از های مرسوم در ایران متمایز کرد. کسان یب »عمو�
ف این مقاله اند. ها دست داشتهنخبگان معا� در نوشنت

ها را خود دک�ت مصاحب از ) مقالهی�س�اری از (و شا�د همه
 کرد.  گذراند و و�را�ش �نظر �

 اشعار این نابغه دیوان حافظ:  . ۳
گ

ان ی ادب و عرفتأث�ی فرهن�
م است که حافظ بر جنبه

�
های ن�ازی به توضیح ندارد. مسل

                                                
 .فرهاد مهدو�ان کتابدار است . ١
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اف داشته  د�گر فرهنگ دوران خود و حیت پ�ش از اسالم ا�ش
، فلسفه، تار�ــــخ و حیت هایی به موسو در اشعار خود اشارە  ��ت

ف ن�ست.   شطرنج دارد. اشعار او خا� از مسائل اجتما� ن�ی
. و فلسفه و ادب ی ر�ا�ف نابغه ر�اعّ�ات و آثار عل� خّ�ام:  . ۴

ی ر�ا�ف و تق��م، با حدود صد جز آثار عل� او در حوزەبه
له ف عری ی شار�ا� با معناهایی ژرف و فلس�ف خود را به م�ف

 ر سطح جهان تثب�ت کردە است. شناخته شدە د
پنج جلد مفصل داستایف حما� ـ عاشقانه که  سمک عّ�ار:   . ۵

رامرز فی کتاب کند. ن��سندەهای غریب برابری �با روما�س
�� خداداد �� عبدهللا ال�اتب االرجایف است که خود او 

  کند. بهالقاسم معر�ف �راوی اص� داستان را صدقه بن ایب 
خانلری این کتاب صورت نوشتاری نقا� است  ی مرحومگفته

اشتباە  گا�شود. حیت گاەو در آن این سبک به خویب د�دە �
ف موجود است مانند تلفظ بر�ف واژە به جای » نخم«ها ن�ی

ی این اثر را کسایف به پ�ش از اسالم �سبت پ�شینه». نقب«
 هایی به آن افزودەدهند که � گذشت زمان هموارە بخش�
 دە است. ش

 که به گفته ی فردو�: شاهنامه . ۶
گ

� ان ز�ان ی همگاثر س�ت
فار� را �س از چهار قرن محاق از نو زندە کرد. شا�د ا�ر او و 

ف به ز�ان عریب سخن �ااثر عظ�م فت�م و گش نبود امروز ما ن�ی
 نوشت�م! �

�ن و روان اشعار و ن�� شیخ اجل آنکلّ�ات سعدی:  . ۷ چنان ش�ی
ی از ز�ان فار� است کهای ظ��ف بهرەنکتهو �شار از  ه گ�ی

د در ز�ان امروز � توان�م از �س�اری از دقایق آثار او برای پ�ش�ب
�م.  ە کردن سخن و نوشتار خود بهرە ب�ب ف  و م�ف
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۸ .  : های ها و د�گر نکتهاعم از اشعار، حکا�ت کلّ�ات عب�د زا�این
ف این نابغه آم�ی ف ف اجتما� که در ط�ف ، »شادلگی رساله«ی ط�ف

 و... گرد آمدە است. » ی تع��فاترساله«، »موش و گ��ه«
اثر �ا� حکمت ش�دای زمان و زمانه، موالنا مثنوی مولوی:  . ۹

. مرحوم فروزانفر در وصف مثنوی (و به طور  جالل الّدین بل�ف
 اشعار مولوی) �

�
گ��د که او نه تنها بر فرهنگ ایرایف ـ ک�

اف اسال� دوران خود بل�ه بر فر  ف ا�ش هنگ جهان روز خود ن�ی
ف �سلط را بر  ف با�د همنی داشته و برای تفس�ی اشعار او ما ن�ی

 فرهنگ آن دورە داشته باش�م. 
 

 خادمان فرهنگ ایران (به ترت�ب حروف الفبا): 
 

 که در باال نام آنها بردە شد 
گ

� �ف نظر از پد�دآورندگان آثار س�ت
 در دوران معا� یب 

گ
ت به  با�د دسدر نت�جه � شمارند. خادمان فرهن�

 گ��نش زد. 
ی پژوهان و محققان حوزە): ایران -۱۳۱۸( ژاله آموزگار �گانه . ۱

شنا�، او را های باستایف ایران و اسطورەفرهنگ و ز�ان
متون  و�ژە بازشناسایی پ�شاهنگ در مطالعات ایران باستان، به

ین باورند  دانند و بر اپهلوی و اساط�ی ایرایف و ادب�ات زر�شیت �
ی که آثار و پژوهش های ا�شان ابزار کاری برای تدر�س و �ادگ�ی

هرچه به�ت متون باستایف فراهم کردە است که به کار استاد و 
 ت��ن و رسات��نآ�د و مطالب آن به سادەدا�شجو، هر دو، �

 ز�ان، ب�ان شدە است. 
ا�ف ۱۳۶۹ -۱۳۰۷( مهدی اخوان ثالث . ۲ ): شاعر معا� با ا�ش

 را شک ز�ان فار�بر شعر و ز�ان فار�. اشعار او یب شگفت 
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های اجتما� که معایف و اشارەغنا بخش�دە است.  ضمن این
 در شعر او چشمگ�ی است. 

-): کتابدار، کتا�شناس و ایران۱۳۸۹ -۱۳۰۴( ای�ج افشار . ۳
 و سالشناس. مدیت رئ�س کتابخانه

�
ی خانهها رئ�س کتابی م�

رکز ی مبود و این کتابخانه را نمونهمرکزی دا�شگاە تهران 
ف بود و تعداد �س�اریاطالعایت موف�ت ساخت. �سخه  شناس ن�ی

فهرست مقاالت «تصحیح متون از او انتشار �افته است. 
�ات معت�ب ایران (که سال» فار� ای ها ادامه �افت) نمونه��ش

 . ی او در امر اطالع رسایف  است از پ�گ�ی
) ((معروف به ع محمد قزو�ین  . ۴ ): ۱۳۲۸ -۱۲۵۶المه قزو�یف

واضع تحقیق در و تصحیح عل� متون کهن و کالس�ک ایران. 
ف تواضع او  وسواس عل� او در تحقیق و تصحیح و همچننی
ز�انزد است. تصحیح دیوان حافظ او، که با همکاری قاسم 

ا از هت��ن و مستندت��ن تصحیحغیف انجام شد، جزو معروف
 دیوان حافظ است.  

د� و سازگار  ): کوشش در سازمان -۱۳۲۱(  مرادینورهللا . ۵
شن�داری صدا و س�ما با مواز�ن ن��ن -کردن آرشیو د�داری

جهایف و ب�ست سال مدی��ت آن که این آرشیو را 
شن�داری ایران کردە و �س�اری -استانداردت��ن آرشیو د�داری

د زمان و نا�سان محفوظ از گنجینه های قد�� را از دست�ب
ف به تدر�س داشته ا ف مدت در دا�شگاە ن�ی ست. او در همنی

را تدو�ن  » مرجع شنا�«پرداخت و آثاری ماندیف همچون 
 کردە است. 

ن مصاحب  . ۶ دان، منطق): ر�ا�ف ۱۳۵۸ -۱۳۸۹(غالمحسنی
ن��� عل� در ایران. ا�ر مصاحب گذار دا�شنامهدان و پا�ه

تئوری مقدمایت «های مؤثر خود همچون �ک از کتابهیچ



  و آ�ا� نظرخوا�
گ

و همبست�  
 

۲۱۳ 
 

نوشت همان را هم ن�» مدخل منطق صورت«�ا » اداعد
ةدایر «، که به نام او »المعارف فار�ةدایر «��رسیت 

ف �اد و معروف است، برای به» مصاحب المعارف جا گذاشنت
 نام ن�ک او �سندە است. 

هادی  . ۷ ): استاد ادب�ات کودکان، ۱۳۹۵ -۱۳۰۶(توران م�ی
-از پا�همتخصص آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان و 

ی  فرهنگنامه«و �و�راستار » شورای کتاب کودک«گذاران 
را بن�اد  » فرهاد«ای به نام مدرسه». کودکان و نوجوانان

ی آموزش و پرورش های خود را در�ارەگذاشت و در آن ا�دە
تحقق بخش�د. نقش او در ادب�ات و آموزش کودکان و 

 نوجوانان انکارناپذیر است.  
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 ١محمدرضا ن�کفر

 
ت��ن متوین که فرهنگ ایران در آن منعکس است و با مهم. ۱

�ن حظ از فرهنگ ایران نص�ب خوانندە و  خواندن آن ب�ش�ت
 شود کدام هاست؟ ج��ندە �

 
ای پاسخ دهم که مد� باشم مشکل است به این پرسش به گونه

جانبه و پذیرفتیف برای همگان است. آن حد از مطالعه در فرهنگ همه
و � و کارم تا آن حد با پژوهندگان آن نبودە که در�ابم  ایرایف را ندارم

س کند �ا نه. �آنچه ح�ف نص�ب من کردە، آ�ا نص�ب د�گران هم �
ز فار� متأسفم که جگ��م که گ��م. پ�شاپ�ش �را � ی خودمتج��ه

دەو اند� عریب به ز�ان د�گری از خطه  ایر  یی گس�ت
گ

ان فهم�دن فرهن�
 ی شناختم محدود است. توانم و از این رو دایرەو خواندن ن�

ا را با ام. الفب. من ابتدا با این دو اثر آشنا شدەشاهنامهو  گلستان. ۱
ی بن��سم و به نا�هان �اد واژە �ا و هنوز ن� امآنها آموخته ف شود چ�ی

جهان تار��ف در آنها به ز�ان آمدە است. و در  عباریت در آنها ن�فتم. 
ف در�ب�ان آنها �� عنا� وجود دارد که از مرز دورە گذرد های پ�شنی

 ی راسیت و عدالتخورد. در هر دو دغدغهو  به جهان امروز�ن پیوند �

                                                
 شناس و جستارن��س است و �دب�ی رادیو زمانه. محمدرضا ن�کفر فلسفه . ١
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ف مهم است: هر دو وجود دارد  نهند، به خاطر را ارج �» سخن«. و ن�ی
» کردار بازی«ارج به مخاطب و پ�ام ارجمندی که دارند. سخنشان به 

زنند؛ �فرازند و غّرا سخن ن�ست. فروخوردە و �افکندە حرف ن�
 غرند. گ��ند، اما ن��
 . گویی استهر چه �س از این نام بگ��م تکراری و ز�ادە حافظ. . ۲
ظا� ن. این گونه به �اد دارم که �س از سعدی و فردو� و حافظ با ۳

کنم که قدر او شناخته �شدە: ز�ا�ش، ن�ع نگاهش، آشنا شدم. گمان �
ەدوسیت عم�قش، توص�فا�سان  دارد هایی که از گس�ت

گ
، و ی زند�

 کند. ای من �س�ار جذاب �اش او را بر بلندنظری
ن��سان به . من عالقه۴ و از ه�ت بیی پا�داری به خراسان�ان دارم، از ن��

. جهان در سخن آنان حضور منوچهریو  فر�ن و  رود�شاعران به 
. ای دارد، گاە با شکوە، گاە حزنواسطهیب  ف  انگ�ی
ت ن�ما یوشیج. در شعر ۵ ف است. شعر هم حضور جهان ح�ی انگ�ی

 ای خراسایف دارد، خراسایف مدرن است. شود. او ما�ههسیت �ی خانه
ز ع��پرو�ن اعتصا� . غرق در شعر کهن بودم، از متقدمان تنها ۶

  فروغ فرخزاد» تولدی د�گر«م به اشناختم، که چشمارجمند را �
گشودە شد. برای من به راسیت تولدی د�گر بود، ورود به ع�ی د�گر 

ف    معنای د�گری �افت. بود. از این �س همه چ�ی
وف  برا شناختم، نخست با  صادق هدا�ت. اما پ�ش از فروغ فرخزاد، ۷

ف د�گری شد. . ترس�دم، شگفتکور  زدە شدم و  جهان �س از آن چ�ی
ار�م. را د شاملوگ��د که �س از حافظ . ض�اء موحد حق دارد وقیت �۸

�ن توص�ف از جا�گاە   است. » بامداد«این به�ت
�ال�ت�� حد جذاب است، چون در حد است که تناقض . برای فکر د۹

وطه به �ک موقع�ت �حدی �رخ � رس�م. نما�د. در ع� م�ش
وطه  شان خواندیف هستند. کند. همهها را رو �تناقض ادب�ات م�ش
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 : این دو اثر ستیغ سنخ خود شفاو  ی عالیی دا�شنامه. در فلسفه: ۱۰
است همتوران پ�ش از ع� جد�د یب سازند: او� از نظر ز�ان در درا �

سینا   ای داشت�م ا�ر را� را که ابنکنم چه ز�ان فلس�ف و هموارە فکر �
العادە المعارف عظ�م فوقة: این دائر شفاشد. اما گشود یپ گرفته �

�ک است. با اقتباس از  توص�ف کارل اتو آپل از  ن ��م که گ�متاف�ی
روض گییت است برای � در ای طوالیف با ذهن معمار مفمصاحبه

ت. وگویی درویف اسگر در واقع مشغول گفتآوردن از کار او. و مصاحبه
رود. �فراز است و دارای اعتماد به نفس. شکافد و پ�ش �خرد او �

شود که این �فرازی و خودابرازگری عقل انحطاط از جایی آغاز �
 �ادامه ن�

گ
 . دهد �ابد و جا�ش را به �افکند�

ویف اثری یب  تحقیق ماللهند. ۱۱  ا ذهیف  همتاست. در آن بابور�حان ب�ی
کوشد �ک فرهنگ د�گر را ش��م که �کنجکاو و منصف مواجه �

ف کنجکاوی ساز �شد. حس ای مکتب�شناسد. ح�ف که چننی
 به انحطاط راە �

گ
 برد. خود�سند�

روشنگری، اند برای . و در م�ان معا�ان: آثار پرار�ب خلق کردە۱۲
کردن آن   تر تأمل بر تار�ــــخ این مرز�وم، برای چابک کردن ز�ان و گشودە

 به روی ز�ان. 
 

 دان�د؟ ت��ن خادمان فرهنگ ایران را چه کساین �. مهم٢
 

ور آشان ناماند. ا��� ق��ب به اتفاقآموزگارانت��ن خادمان فرهنگ مهم
شان با کارمزدی که به سخیت کفاف   ن�ستند. ب�ش�ت

گ
کند،  را �زند�

رسانند. ز�ر فشار حکومت�ان هستند که به آنان چون  روزگار را به ��
 نگرند. کارگزاران مغزشویی �
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م، و فقط بخواهم این گروە زحمتکش حافظ و ترجیح � دهم اس� ن�ب
�م، به آنان ارج بگذار�م و به و�ژە دهندەانتقال ی فرهنگ را از �اد م�ب

 م. برند با آنان همراە ش��ای که پ�ش �طلبانهحق یامروز، در مبارزە
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 ١شبنم طلو�

 
فرهنگ ایران یکنندەی فهرسیت از ن��سندگان و متویف که منعکسارائه

 آثار ارزشمند، دست
گ

د� . کم برای من  آسان ن�ستاند به دل�ل گس�ت
ه چند بام، ها که �س�ارشان را نخواندەاما در م�ان اق�انو� از نوشته

 و شبەماهوار ام و از روزگار� دور� یب کنم که خواندەنمونه اشارە �
گ

های �
 �

گ
خامو�ش دوران جنگ و ز�ر نور�شمع خواندن، تا امروز و طوفاِن زند�

نما همراە من اند و �ادآور مهاجرت از این قارە به آن قارە، مثل قطب
طش ابتدای جوایف و آن ع یواسطههای یب کشف» حظ� «آن 

ی    وجوی فرهنگ و جامعه و تار�ــــخ و ادب�ات ایران: ناپذیر در جستس�ی
ی و ادب  ش بر ز�اناو تمام آثارش که به لطف �سلط هوشنگ گلش�ی

کند به لذت شناخت واژ�ان و ای باز �و تار�ــــخ و فرهنگ ایران در�چه
اعجازشان در روا�ت؛ چه آنجا که در هزار توی بازی� ذهن، نوگرایی 

 ن��سد. و چه آنجا که در قالب کهن از امروز � کند �
� ابا تمام آثار مکتوب یئ بهرام ب�ضا

نما�ش در «ش، از شاهکار پژوه�ش
� دو�ارە و ها و ف�لمنامهتا نما�شنامه» ایران

ها�ش که جدا از شگفیت

                                                
ر ن��س است و دباز�گر تئاتر و سینما، و کارگردان و نما�شنامهشبنم طلو� .  ١

� 
گ

 .کندسانفرا�س�سکو زند�
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 آورد به عنوان ایرایف چهدو�ارە از دا�ش و بینش صاحب اثر، �ادمان �
 .نچه هست�م، چه ن�ست�م، و چرا ن�ست�مهست�م و ب�ش از آ

رچه گ  -ش که در آن او کتاب تار�ــــخ مال محّمد زرندی مشهور به نب�ل
 به س�د ع�

گ
زا حسینع� بها به دل�ل ش�فت� هللا از ءمحّمد باب و م�ی

ح �� به تفص�ل به �ش  -طر�ف به دور است قواعد امروزی در نما�ش� یب 
ار�ــــخ ایران پرداخته که در آن به نام ساز تاز مقاطع بحرایف و �نوشت

، دگراند�شایف که خواهان تغی�ی  پاسداری از فرهنگ و مذهب ایرایف
ت��ن شکل، در اند به فجیعبن�ادی در ساختار دین و جامعه شدە

 .شوندهمسویی مردان س�است و مذهب �کوب �
ی که هر دو در اشعارشان آینهفروغ فرخزاد و  پرو�ن اعتصا�

ت زن ایرایف و فراز و فرودش در چالش با روزگار و تقدیر و جامعه احواال 
 پو�ش و ح�ای رایجاند. او� در نقش فروتن �ک معلم و با پردەشدە

ف ح��مش، و دو� در نقش یب ادوران های پروای عاشق و با شکسنت
 .ش ترس�م کننداتحم�� سنت و فرهنگ، تا زن را با تمام�ت

و  کند از اسطورەاز آثارش که رمزگشایی �و آن دسته جالل ستاری 
، و مفاه�م دشوار ادب�ات کهن را از گنجینه ی افسانه و قصص عرفایف

ون � س و همگایف �تحل�ل خواص ب�ی   .کندکشد و در دس�ت
اش که با طنازی و ظرافت نه فقط دایی جان ناپلئونو  ای�ج پزشکزاد

اف�ت بتوهم» دایی جان« ه و ای بل�ه تمام جامعاسمهزدە  �ا الگوی ا�ش
 و روایف و مذهیب  نقد �ها�ش را به علت سط�آدم

گ
کند نگری فرهن�

ان آس«از  -بازار توان به تمام این آشفتهدهد که �و به ما �اد � پ�ی
  - »قمر«و » دوستع�«تا » آس�د ابوالقاسم واعظ«و » غ�اث آبادی
هر تا�ستان در همان نگاە کرد و �ک بعد از ظ» سع�د«با چشمان 

ف پر تالطم ز�ر همان آفتاب تند باشکوە، عاشق شد  .�زمنی
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 ؟گفت  سخن »مع�ار متون« از توان� چگونه
 ١خل�ب  مهدی

 
اح به پاسخ در   »اسا��  متوِن « از پرسش و  آسو سا�توب اق�ت

  . آن خادماِن  و  ایران فرهنگ
اح پرسش�  در  »اسا� متون« از مراد  که  د�د  با�د  نخست  ستچ� اق�ت

�  مراجع و   شخ�ص� برای معقو� و  مقبول مع�ارهای چه رشته هر  معت�ب
ف  اعتبار  بدین متیف    اند. نمودە تأی�د  و  تعینی
 با  که  ن�ست روشن تع���ف  با  رایج اصطال� »اسا� متوِن « تعب�ی 

 ماجرا یب  و  درنگیب  را  آن واق� مصادیق بتوان مشخص مع�ارهایی 
 یکلمه  وقیت  که  دانند � همه فق�، ز�ان در  مث�ً  . داد  �شخ�ص

 قرآن آن از  مراد  شود،� بردە کار   به عنوایف  هیچ بدون و  تنها  »کتاب«
ُتب« ش�� اصطالح مث�ً  �ا  است. 

�
 حدیی�  ابکت  چهار  درنگیب  »ار�عه ک

 اهل مرجع کتاب  شش »هستّ  ِصحاح« سیفّ  اصطالح و  ش�عه مرجع� 
ف  ّ   ٢د،رو � سخن »روایئ  مجامع« از وقیت  حیتّ  آورد. � �اد  به را  �سنف

  ست. ا گ��ندە  مراد  حد�ث منابع از  �ک کدام  که  فهم�م� کماب�ش

                                                
١  . 

گ
ف زند� مهدی خل�ب پژوهشگر علوم اسال� و تحل�لگر س�ا� است و در واشنگنت

 . کند �
 : ز�ر  کتاب   . ٢

Jonathan Brown, The Canonization of al-Bukhārī and Muslim: The 
Formation and Function of the Sunni Hadith Canon, Leiden, Brill, 
2007 
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یت کنند،� داللت کتاب  مصداق به که  اصطالحات این از  گذشته  عاب�ی

 بردە کار   به اصطالحایت  مقام در  »مرجع« �ا »مأخذ« ،»منبع« چون
 دارند:  مند س�اق و  سّ�ال مصاد��ت  اما  روشن مفهو� که  شوند �

ف  معادل یترجمه راە از  »مرجع« �ا »منبع« اصطالح  آن التنی
reference،  و�ً معم »مرجع« �افت.  راە فار� ز�ان به جد�د  ع�  در 

 و  ها ما�هن ها،المعارفدائرة لغت، هایفرهنگ مانند  کم�  هایکتاب  به
 »منبع« و »مأخذ« و شود. � گفته  (yearbook) ها نامهسال

(source)  ادەد ارجاع ها آن به متیف  در  که  دارند  اشارە آثاری به دو  هر 
ّمهات« مانند د�گری تعاب�ی  آن از  پ�ش ١است.  شدە  هب اشارە برای »ا�
ف  امر  این داشت.  رواج رشته �ک در  آثار  ت��نمهم  چون تن�س اّتفا�ت  ن�ی

 چاپ صنعِت  ظهور  زمان از  د�گر  متون از  قول نقل یمعنا و  نقش
 �ا »تحش�ه« جای »پانوشت« که  وقیت  از  درست گشت،  دگرگون

  ٢ گرفت.   را  »تعل�قه« �ا »تعلیق« ،»توشیح«

                                                
ح با    تفص���  �ش

گ
، اسالم مع�ار  متون« کارکرد  و  تک��ن چگون�  �شان ،»سته حصحا « سیفّ

 بر  الس هزار  از  ب�ش چگونه گونا�ون،  آثار  م�ان از  حدیی�  اثر  شش انتخاب که  دهد �
  وسویسمت و  �نوشت

گ
ف هم نهاد.  اثر  مذهبسیف  یجامعه زند�  ه: ب بنگ��د  چننی

Matthew Potolsky, “Decadence, Nationalism, and the Logic of Canon 
Formation”in Modern Language Quarterly (2006) 67 (2): 213-244. 
Ivan Matijašić, Shaping the Canons of Ancient Greek Historiography: 
Imitation, Classicism and Literary Criticism, Berlin, De Gruyter, 2018.  

١ .  and Theoretical A Book? Reference a Is "What Bates, J. Marcia 
 57-37 (1986): 1 no. 26, RQ Analysis." Empirical 

 : بنگ��د  ز�ر  فرهنگ به référence واژە تار��ف  شنا�ر�شه برای  . ٢
Dictionnaire historique de la langue française, sous la diction de Alain 
Rey, Paris, Le Robert, 2000, vol. I, p. 1987 

 اثر  به ،ادب و  تار�ــــخ یحوزە در  و�ژەبه ،»پانوشت« از  خواندیف  و  پرنکته تار��ف  برای
 : بنگ��د  ز�ر  مرجع

Anthony Grafton, The Footnote: A Curious History, Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, 1997.  
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 فاقد  نآ مشابه تعاب�ی  �ا  »اسا� متون« �ادشدە، اصطالحات خالف ر ب
اح س�اق در  همه، این با  اند. مصدا�ت  و  معنایی  وض�ح  متون« ،حا�ف  اق�ت
�  معادِل  »اسا�

گ
�  فرهن�

گ
 works icalanonc آورد: � �اد  به را  آن فرن�

 معنای به kanon یونایف  یواژە از  Canon . »مع�ار متون« �ا 
 با  که  شود � گفته  آثاری به مع�ار  تونم است.  شدە گرفته  »شاقول«

 او  مفه تقدر  و  ق��حه سنجند،� را  خوانندە دارند  که  اقتداری بر  تک�ه
ند،� اندازە را   به اطب،مخ دادنگوشما�  در  شانتوانایی  به اّت�ا  با  گ�ی

ت  با  وی کردن  گ�ی غافل درآمدن، او  با  خالف در  از  او، آوردن ح�ی
هایی  ف ویی  �ا  و  پد�د نا�هان چ�ی .  ن�ی   اوج در  حیت  مع�ار  متون جادویی

 گریافسون با  و  کشند � خود  سمت به را  او  مخاطب کردنکالفه
 ١خرند. � را  اشفاداریو 

ا�ط و  ها شیوە یمسئله ف  �ش  �عموض امروزە مع�ار  متون تغی�ی  و  تعینی
جامعه و  شنا�ا�سان از  است، گونا�ویف   هایرشته منظر  از  پژوهش
 ٢. اله�ات و  فلسفه تا  گرفته  شنا�

                                                
 : به بنگ��د  ادب�ات و  حقوق در  قول نقل یدر�ارە د�گر  پژوه�ش  برای

Thomas Oliver Beebee, Citation and Precedent: Conjunctions and 
Disjunctions of German Law and Literature, London, Bloomsbury, 
2014.  

 جهان یدا�شنامه در »ن���حاش�ه« یدرآ�ه به بنگ��د  »تعل�قه« و  »حاش�ه« برای
  . اسالم

1.  David Mikics, A New Handbook of Literary Terms, Male University 
Press, 2007, p. 47 

 نقد  و  کالس�س�م  تقل�د، : باستان یونان نگاریتار�ــــخ مع�ار�  متون دادِن شکل جمله از   . ٢
ف  به آن در  مت�اشیج، ایوان پژوهشگرش، ین��سندە که  است کتایب   عنوان ،ادیب  یوەش تبینی
 امروز  ا ت روزگار  همان از  - باستان عهد  از  تار��ف  و  ادیب  مع�ار  متون ساخت گونا�ون  های

ف  . پردازد � -  هایدورە در  و  آمدە� کار   چه به onbildung)(kan ادیب  مع�ار  متون تعینی
 . است داشته وجود  ادیب  الگوهای از  (mimesis) تقل�د  و  آن م�ان تفاویت  چه مختلف،

  حکم در  مع�ار  ن��سندگاِن  از  ها فهرست مآیب یونایف  دوران در  که  کند � تأ��د  وی مث�ً 
د ن��سندگان« از  ایگ��دە

�
  . است بودە imitandi) (auctores تقل�د  مرجع�  �ا  »ُمَقل



 
گ

 ایران فرهن�
 

٢٢٤ 
 

 
 مع�ار متون اقتدار� 

 ن�ستند  ر �کد�گ با  ارتباطیب  آثاری از  تصاد�ف  ایگ��دە  »مع�ار متون«
ییت   که  هستند  متویف  از  ایپ�کرە« وصف بل�ه

�
 �کد�گر  به ازند،س� را  کل

  برای و  دهند � پاسخ
گ

 و  ساز �نوشت هاست،آن گزار ارج که  فرهن�
 که  �د آبر� اقتداری همان از  لقب این قدرت »روند. � شمار  به معت�ب 

 مند اقتدار  رسمّییت  از  مع�ار  متون بنابراین، است.  کردە  ُملّقب را  آن
 اجعمر  رانند. � خود  یحاش�ه و  ذ�ل به را  مشابه متون و  برخوردارند 

ف  که  اقتداری ف  را  متویف  چننی  و  اند انهمگ مقبول معمو�ً  کنند � تعینی
 متون و  مع�ار  متون تفاوت توضیح در  الخطاب.  فصل شانحکم

مع�ار  س در  آرای و  ها آموزە م�ان تمایز  به را  آن غ�ی  با  همگان دس�ت
 مع�ار  هایی د�الوگ افالطون مث�ً  کنند. � �شب�ه باطیف  تعال�م و  حکمت

ف هم و� نوشت عام مقبول و   به ا تنه که  بدوست منسوب آثاری چننی
 این واق� تعال�م که  است شایع و  شدە نوشته خاصان خواندن نّ�ت

 تونم این جا،این در  است.  ّ�ی آثار  این در  منطوی فقط و  فقط حک�م
مع�ار   ١د. آین� شمار  به معرفت واق� ی�چشمه که  هستند  غ�ی

 در  ر�ستد برای که  شد  اطالق متویف  بر  »مع�ار متون« اصطالح�  کمکم
ف   قرار  و  مدارس  کا�ف   ل�تمقبو  و  محب���ت از  مطالعایت  یبرنامه در  گرفنت

، مثال، برای مندند. بهرە ف  و  وردزورث شکسپ�ی ف  جنی  و  ارند مع� آستنی
 انناقد که  مه� ینکته نه.  ر�چاردسون ویت دور  چون این��سندە

�ذیری اند آوردە  شدِن  �اد ز  و  کم  گا�  و  مع�ار  متون فهرست مداوم تغی�ی
 بارەک� به افتادە مهجور  و  مغفول ها مدت که  اثری هاست. آن نا�هایف 

 بخت شدە� انگاشته مع�ار  دیرزمایف  که  کتایب   و  �شیند � توجه مرکز  در 

                                                
Ivan Matijašić, Shaping the Canons of Ancient Greek Historiography: 
Imitation, Classicism and Literary Criticism, Berlin, De Gruyter, 2018 

١ . 49-48 pp. Ibid.  
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ف  دهد. � دست از  را  صفت بدین بودن با�ت   هایاەر  از  �� ناقدان همنی
ف  �ک بودن مع�ار  �شخ�ص ان ارز�ایب  را  منت ف ،اسخپ در  آن توانایی  م�ی  گویی
ف  بنابراین، دانند. � د�گر  مع�ار  متون سنجش و  بازنگری، ه منت

�
  و  �ک

د درن� مع�ار  متون د�گر  و  آن م�ان وگویی گفت  که  افتادەگس�خته  گ�ی
ون هم�شه برای حلقه این از   ١ ماند. � ب�ی
 

  تک�� 
گ

ن  مرجع�ت نقض و  فرهن�  منت
یسخت این یهمه با   و  ملموس هایی محک دادندست به در  ها گ�ی

ف  مراجع اقتدار�  یمقوله نقش اهم�ت سبب به مشخص،  در  ندەکنتعینی
 شگ��ن  احتمال هموارە متون، به مع�اری صفت زدودن �ا  بخش�دن

ف  ، و  محف� و  خ�ش منافع و  سالئق حسب بر  ها منت  طر� خ طبقایت
 قرن آغاز  از  وانگ� دارد. � نگاە گس�ت سا�ه همارە را  گمرا�  و  ف��بکاری

 را نآ بر�ف  که  گ��بان�م  در  دست عالمگ�ی  ایپد�دە با  ما  ب�ستم
ی از  ارمغایف  اند؛خواندە »ایتودە یجامعه«  فرایندِ  فرا��ی

اسیون ف   و  دموکرات�ی
گ

�  �دا�شپ داری. ما�ه�  نظام هایارزش منطق چ�ی
وی  � ع به گذر   سپس و  ،»عمو� افکار « جانِب بهحق اما  نامریئ  ن�ی

ف  و  مجازی دن�ای به شدن راندە و  د�جیتال  زا وهمت موقع�ت در  قرارگرفنت
 در  مه اجتما�، هایرسانه جمله از  ها رسانه فضای یکنندە�درگم و 

 هم و  افکندە، خلل تسنّ  از  بازماندە اصول و  مع�ارها  به ها آدم اعتقاد 
 ض�مو  از  ا�ر  خاصه - را  �کد�گر  قضاوِت  به ها ا�سان متقابل اعتماد 
ف  به باال  و  آمرانه  دست سک  هر  که  جا بدان تا  کردە  رنگکم  - باشد  پاینی

 با  را  خود  رأی و  داند � خود  برای موجه ح�ت  را  خطا  و  آزمون به زدن
 کند. � قلمداد  برابر  تر،اندوختهتج��ه و  تر کارآزمودە  ولو  د�گران، آراء

 هایانتخاب به را  خود  جای م��دان جمع�ت و  مطلق هایمرجع�ت

                                                
1.  Ibid. p. 49 



 
گ

 ایران فرهن�
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 ردیف انتخاب مرزهای و  اند دادە بخوا�دل و  ایسل�قه حیت  و  شخ�
  اند. راندە �س ممکن ینقطه دورت��ن تا  زمینه این در  را 

 لگویی ا از  ها دا�شگاە آموز�ش  هایبرنامه امروزە که  است آن کار   حاصل
وی واحد  یچشم آزادی از  آموز�ش  نهادهای و  کند ن� پ�ی متصم� در  گ�ی
ی  نتقد م بلوم، هارولد  مثال، برای . برخوردارند  در� محتوای برای گ�ی

، پرکار  و  آور نام  مع�ار�  متوِن  عنوان تحت کتایب   ،۱۹۹۴ سال در  آم��کایی
 متوِن  ین��سندە ١شد.  چاپ بارها  و  پرفروش �عت به که  درآورد  غریب 
 به ،»مع�ار« ین��سندە شش و  ب�ست نام آوردن از  �س غریب  مع�ار� 

ف  و  تحل�ل  بلوم ست. ا پرداخته ها آن ادیب  خلِق  اثرگذاری و  اصالت تبینی
ِث   و  وسعت دل�ل به جمله از   �تموقع اششارحانه و  ناقدانه آثار  ک��

  و  کردە  کسب  خود  برای ادب�ات خوانندگان م�ان در  ممتازی
�
 ا رجه طبعا

ف  برای صالح�ت صاحبان از   گمانیب  او  رفت،� سخن مع�ار  متون تعینی
 مه،ه این با  آمد. � نظر  به ها آن ت��نشا�سته از  خود  �سل م�ان در 

� همه و  ناپذیر بازگشت بحراِن  به بلوم  با  را  کتاب  و  بود  آ�اە اقتدار  جا��ی
 ب،اکت  اول فصل وی کند. � آغاز  سوگوار  ه�أیت  و  خواەپوزش لحیف 

 تا  پرداخته مقصود  بدان را  ،»مع�ار متون برای اینامهسوگ«
یمناقشه امکان پ�شاپ�ش، ف  محتمل ایی اعتنیب  �ا  ها�شگ��نش  برانگ�ی

 گ��ز ەچار  اما  پذیر بییف پ�ش و  عادی خود  داوری به را  خوانندگان بر�ف 
ف ح�ت اذعایف  با  فصل این دهد.  جلوە ف ت شدن بالموض�ع به آم�ی  عینی
 لقبو  و  رواج چون شود؛� آغاز  دا�شگا� نهادهای برای ر مع�ا متون
  تک�� 

گ
  و  داوران مرجع�ت برای جایی  (multiculturalism) فرهن�

  است.  نگذاشته مع�ار  متون گرانگ��نش
 

 شود� خواین دو�ارە که  متین 

                                                
1.  Harold Bloom, The Western Canon: The Books and School of Ages, 
New York, Richard Books, 1994 
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ف  حساب این بر  آ�ا  ف  یتوص�ه و  تعینی  ُمد  از  و  ەبیهود پا� مع�ار  هایمنت
 را  ها کالس�ک  با�د  چرا « جستار آغاز  در  کال��نو   ایتالو  است؟ افتادە

 نآ یدر�ارە هموارە مردم که  داند � متیف  را  کالس�ک  اثر  »خواند؟
 ١»خوانم. � را  آن دارم« نه و  »خوانم� دو�ارە را  آن دارم« گ��ند�

ف  که  دان�م� امروزە و�  است ادقص خواص یدر�ارە فقط تع���ف  چننی
�  با  و  د�جیتال ع�  ر د مردم اغلب و 

گ
 اجتما� هایرسانه خودکام�

 کنند. ن� پ�دا  ها کالس�ک  اغلب خواندن برای چندایف  رغبت و  فرصت
 الزم تفرص از  تر کوتاە  عمر  که  ن�ست گ��ری  گ��نش  از  خواندن برای
ف  تن« که  ماالرمه حرف این است.  خواندیف  هر  خواندن برای  اندوهگنی

  اّدعایی  و  اغراق معمو�ً  »امخواندە را  ها کتاب  تمام که  افسوس است،
ف  گ��د � بلوم است.  آمدە نظر  به گزاف  یخوانندە هر  امر  همنی

  ع�ی در  همآن نما�د،� مع�ار  متوِن  از  راهنمایی  محتاج را  اینوآمدە
 شتابان و  ٢»ب��دەب��دە« زمان شکسپ�ی  هملِت  قول به تنها  نه که
 و  است غلط اطالعات و  کاذب  آ�ا� معرض در  مدام آد� که  گذرد �

 کس  هر  برای را  ها کتاب  بد  و  خوب �شخ�ص حق�قت، بحران این
 مع�ار  نمتو  از  ایس�اهه دادن دست به که  کن�م  فرض کند. � دشوارتر 

 عادی کار تازە یخوانندە برای و  آموز�ش  نهاد  از  خارج ولو  چنانهم
 ثریا ما  شدن به�ت  در  خوب آثار  خواندن آ�ا  باشد، دستگ�ی  راهنمایی 

 دهد. � ن�ف م پاس�ف  پرسش بدین د�گر  �س�اری با  نوا هم بلوم گذارد؟�
  است ایی هآدم بودِن  بل�ه ن�ست خوب هایکتاب  به علم فقط مسئله

ی یحوصله و  شوق و  جدی و  عمیق یمطالعه م�ل هنوز  که  ردنک  س�پ
 نوز ه ما  سل� در  ا�ر  حیت  باشند.  داشته را  دانته و  شکسپ�ی  با  خود  وقت

                                                
1.  Italo Calvino, Why Read the Classics? New York, Mariner Books, 
1999, p. 3  
2.  “Time is out of joint”: William Shakespeare, Hamlet, Act I, scene 
5 
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دە یخوانندە  اشد،ب داشته وجود  کالس�ک  ادب�ات یسودازدە و  �س�پ
 در  دەآین های�سل در  خوانندە ن�ع این بردن در  به جان برای تضمییف 

 هایارزش و  مع�ارها  تحّول به مسئله نت�جه، در  ن�ست.  دست
 ل�مس ذوق و  قضاوت و  گردد باز� ها �سل شناخیت ز�بایی  �ا  ١استت�ک

 وند ر  نما�د. � نخواستیف  و  نما نخ آن از  �س ع��  چشم ر د را  دورە �ک
 �

 تعب�ی  هب �ا  عر�ف  و  طو� هنگامهم استت�ک هایگسست  این تار��ف
 �انم فاصله شدنکوتاە  با  و  است زمایف هم و  درزمایف  توأمانْ  د�گر،
  ها �سل

گ
 جد�د  ایهگسست  ظهور  و  �ابد � افزا�ش هم با  ها آن ب�گان�

 گهم از  و  ها �سل یشتابندە شکاِف  بخشد. � تندتر  �عیت  را 
گ

 س�خت�
  حرایف ب زند؛� دامن استت�ک بحران به داوری ع�ارهای و  ها ارزش نظام

�  تفّوق طرد  و  استت�ک اقتدارهای زوال که
 تنها  بگاننخ ذوِق  ز�باشناخیت

ف  در  است.  آن بن�ادی وجوە از  �� ا�� چننی  بدی �ا  خویب  از  پرسش �ش
  آثار  بدی و  خویب  ر مع�ا �ا  خاص اثری

گ
  و  د �اب� تابو  حکم فرهن�

�
 اساسا

وع�ت و  بد  و  خوب یدوگانه به اعتقاد   دست از  را  خود  دموکرات�ِک  م�ش

                                                
، هایز�ان در   . ١  قرن ین�مه در  نخست ،ê(aisthtik)ê استت�ک تبار� یونایف  یواژە ارو�ایی

 ف�لسوف ،)۱۷۶۲-۱۷۱۴( بوگراِتن، گوتل�ب  ال�ساندر  از  ز�ایف التییف  اثر�  در  هجدهم،
،  ز�اِن  به ورود  با  و  رفت؛ کار   به ،«محسوس شناخِت  علِم » آن، مصطلح�  معنای به آلمایف
،  فرا�سه مانند  قاّرە، این د�گر  هایز�ان در  را  خود  راە �عت به ،)sthetik)Ä آلمایف

)étique(Esth  انگل�� و (Aesthetics)   چون هایی عنوان با  پ�ش�ت  که  استت�ک . گشود 
های ینظ��ه �  �ا  آزاد  ه�ف

�  ه�ف  ایشاخه چون تدر�ــــج، به شد،� شناخته اند�شه، ز�بایی
  . داد  شکل را  خود  خاّص  شناخیت معرفت چارچوب و  درآمد  فلسفه در  مستّقل

 حثب موض�ع�  را  آن یدر�ارە داوری و  محسوس جهاِن  به آ�ا� که  است عل� ستت�ک،ا
ی ذوق و  ز�بایی  فقط نه آن مدار�  و  دهد � قرار  برر� و   ادرا� یتج��ه که  ه�ف

experience) (perceptual  ف  هب استت�ک فار� برگرداِن  که  روست این از  هست.  ن�ی
 این ناخیت شواژە هایدشواری ی(در�ارە نما�د. � نارسا  »شنا�ز�بایی « �ا »شنا�ز�با «

 ینامهصلف ،»شنا�ز�بایی  باب در « رادی، مطّهر  به:  بنگ��د  فار�، ز�ان در  اصطالح
، کتاب  نقد  ف  ،۴ و  ۳ شمارە اول، سال ه�ف  و  تبار  و  تار�ــــخ یدر�ارە . ۱۳۹۳ زمستان و  پائ�ی

 به:  بنگ��د  ارو�ایی  هایز�ان در  اصطالح این معناشناخیت  �گذشت
 Barbara Cassin ed. Dictionary of Untranslatable, Princeton 
University of Press, 2014, pp. 14-17 
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 تار�ِک  هایسا�ه ز�ر  بد، و  خوب م�ان جداساز  محِک  و  مرز  هر  و  دهد �
 سّنِت  و  سّنیت  مراجع�  جانب، �ک از  رود. � محاق به گرایی تودە

 و  الگ��نداری د�گر، جانب از  و  بازد � را  خود  وجاهت مرجعّ�ت
ف  عظ�م خ�ِل  برابر  در  متیف  مع�ارانگاری�  ف  هایمنت  آیند،یپ  و  پ�شنی

 تل�تّ  د�مق بن�ادِ ستم و  طبقایت  تبع�ضات و  امت�ازات نظاِم  ر�ِگ مردە
انه هایارزش با  آن ناسازگاری بر  و  گردد � ف  و  اقتدارست�ی

  شود. � تأ��د  دموکرات�ک یخواهانهبرابری
 

ن   طب�� �مشق مع�ار، منت
 در  - نگریروشن/گریروشن �ا  - (enlightenment) �ایب روشیف  ع� 
 مع�ارسازی روند  در  عط�ف  ینقطه ارو�ا، هجدهم قرن

(canonization)  دییف  متون از  سّنِت  این سکوالرسازی�  آغاز  و  غ�ی
ف  اما  است.  تبار دییف   به رنمد عقل یدوگانه رو�کردِ  یآینه ع�  همنی
ف تناقض رفتار  است.  مع�ارسازی امر  ف « یا�دە برابر  در  مدرن عقل آم�ی  منت

 ضتناق این رفع کهآن بدون �افته ادامه کنون  تا  زمان آن از  »مع�ار
 انگل�� ر د چهآن �ا  ادب�ات مفهوم که  آورد  خاطر  به �د با ب�ابد.  ایچارە

literature � قرار  عمو� نوشتار  و  گفتار   با  تقابل در  و  خوانند 
ف هم است.  گذشته  قرن سه دو  به متعلق ابدا� دهند،�   تصور  ینا چننی
 رسد. � ظر ن به ن��د�د  ایانگارە برد، دست توانن� ادیب  نوشتار�  در  که
belle- خوان�م� literature چهآن نوزدهم قرن دمسپ�دە تا  و�ژە به

lettre یواژە دو  از  است ترکییب  اصطالح این نام�دند. � »ادب« �ا 
lettre ا ب »هاستکتاب  خواندِن  از  حاصل که  شناخیت « معنای به 

 ۱۶۶۶ سال از  است.  ارجمند  و  ز�با  معنای به اصل در  که  belle یواژە
lettre-belle بر  و  رود � کار   به علوم با  تقابل در  کمکم  سو  این به 

 ارزشمندی و  خاّص  ز�ایف  آرا�ش واجد  که  کند � داللت نصو�



 
گ

 ایران فرهن�
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 �شپ شدند. � بندیطبقه بالغت علم قلمرو  در  نصوص این  ١هستند. 
 یمعنا به و  بال�ف  ایشاخه »ادب« ادب�ات، امروزی مفهوم برآمدن از 

ف   سخن درست قواعد  که  �عل بود؛ گفتار   و  نوشتار  علم ف  و  گفنت  نوشنت
 یاطقهن یقّوە و  ز�ان ذات در  قواعد  این پ�شین�ان باور  طبق آموزد. � را 

 و  اصول این بندیدسته و  استخراج با  توان� و  است منطوی ا�سان
 ل�ت ت نوزدهم، قرن اوا�ل حدود  تا  بنابراین، داد.  تعل�م را  ها آن قواعد 
 د قواع مطابق که  است نوشتاری �ا  گفتار   آلا�دە اثر  که  بود  این جاری

�  یحهق�� و  غ��زە و  ز�ان طب�عِت  در  که  گرفته  سامان مع�ارهایی  و 
 ذایت

 �
ف  د�گر، عبارت به اند. نهفته ��ش  ز�ایف وی با  آلا�دە منت  و  هنجارها  از  پ�ی

  امری شود؛� نائل طب�عت از  (mimesis) »تقل�د« به طب�� اصو�
ی کمال  که   شد. � تع��ف آن با  روحایف  و  ه�ف

ف  �ک معّ�ار�ِت   برای آن صالحّ�ت معنای به قد�م ع�  در  منت
ف �مشق و  تقل�دشدن م و  تعل�م موض�ع چهآن بود.  گرفنت

�
 قرار  تعل

ی گرفت� ف ی دستور  و  آداب جنس از  چ�ی   و  ن��سندە به و  بود  دب�ی
ی و  مواز�ن از  تخّ�  رخصت گ��ندە  تدس به که  داد ن� را  معای�ی

 اند. خوردە تص��ب و  تأی�د  مهر  وی استادان و  سّنت ندگانماین
 ج�مو  حجت سنت، در  ز�ایف  ساخت و  تعب�ی  هر  کار�ردِ   ی»سابقه«

ف  درست برای  هب ابداع ماه�ت و  منشأ  رفت. � شمار  به آن دا�سنت
  و  شد ن� درک آن امروزی معنای

�
ورتا  لمداد ق فض�لت و  فضل یما�ه �ف

 ایانهبه و  برهان را  بدعت و  هنجارها  مطلق گاەِ گرایف   را  سّنت شد. ن�
  �افتند. در� مبتدعان طرد  برای �سندە

 
 طب�عت قواعد  بر  شورش

                                                
1.  Dictionnaire historique de la langue française, vol. I, p. 1261 
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 ای�دەا چشم به را  طب�عت از  »تقل�د« ادب�ات، ن��ن مفهوم زا�ش با 
ان با  را  اثری هر  ادیب  ع�ار  و  نگ��ستند  منس�خ ف  قواعد  ر ب آن شورش م�ی
 د قواع چهآن سو  �ک از  سنجند. � خالقّ�ت در  آن �شخص و  طب�عت

 �گر،د سوی از  و  داد  دست از  را  خود  اعتبار  شد � شناخته ادب طب��
 با  ایتهرش بالش و  زا�ش به داوری،ارزش برای جد�دی مبایف  به احت�اج
مندی �عیف  انجام�د.  ز�باشنا� �ا  »استت�ک« عنوان  به ه�ف
 شمار  به فض�لیت  ز�بایی  چنانهم اما  شد،� شناخته گ��زیقاعدە

 مع�ارهایی  و  قواعد  وجودِ  و  وضع به آن فهم و  �شخ�ص که  رفت�
 

گ
  شد. ن� بازشناختیف  ز�با  از  زشت وگرنه داشت �ست�

 از  که  �ایب روشیف  ع�  �آمد  ف�لسوفاِن  از  فقط نه کانت  ا�مانوئل
�  است.  استت�ک یاند�شه پ�شگامان

گ
 به رو�کرد  ر د گفتهپ�ش دوگان�

 کانت  در  آن شناخیت ز�بایی  ارزش یدر�ارە داوری و  »مع�ار اثر « یمسئله
 به خپاس در  ایجستار�ا�ه ین��سندە کانت  است.  نما�ان خویب  به

 مانه در  جستار  این مرکزی یا�دە است.  �ایب روشیف  معنای از  پرسش
 آد� خروج نگری،روشن« است:  شدە خالصه آن نخست سطر  دو 

ف�  تقص�ی  به نابال�ف  از  است
، و  خود.  خ��شنت   کار   به ر د ناتوایف  نابال�ف

ف  ف  فهم گرفنت  کانت  ینوشته ١»د�گری.  هدا�ت بدون است خ��شنت
 و  فردی یآزاد ستا�ش در  و  گرایی سنت و  تقل�د  عل�ه س�ف فل ایحماسه

 او  ع�  در  است.  اند�ش�دن و  قضاوت قواعد  وضع در  رأی استقالل
ی�مشق یشا�سته را  آثاری چنانهم  که  مردند ش� برداریگرته  و  گ�ی

  و  عمق از 
گ

 به ام،ع خوانندگان منظر  از  �ا  بودند  برخوردار  الزم پ�چ�د�
  اهم�ت دل�ل

گ
 د�دە تأو�ل و  تحل�ل خور  در  مانندشان،کم  فرهن�

 و  تبرتاف روی زمانه مقبول اصل این از  کانت  چون ک�  اما  شدند. �

                                                
 نگریروشن ،)گردآورندە( بار  ارهارد  : در  »چ�ست؟ نگریروشن« کانت،  ا�مانوئل  . ١

وس یترجمه ها،تع��ف و  ها نظ��ه چ�ست؟ �ایب روشیف  چ�ست،  آ�اە، تهران، آر�ن، س�ی
 ۳۳ . ص ،۱۳۸۶



 
گ
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 این که  رس�د  باور  بدین Judgement) of (Critique قضاوت نقد  در 
 گذارند. ب ز���ا  را  ها آن با�د  نب�غ صاحبان که  کند � ترو�ــــج را  قواعدی

ف  در   ه�ف  م�ان که  ورز�د  تأ��د  نکته ینا بر  کتاب  همان در  حال، عنی
ف  از  تفاوت ز�با  ه�ف  و  مکان��  به جرمال  رو  بدین و  است آسمان تا  زمنی

،هم است.  احت�اج دو  آن م�ان تمای��خش قواعدی ف  ه�ف  هیچ چننی
ینب�غ ف  از  و  نباشد  نآ در  مکان�� ه�ف  از  پایی  ردّ  که  �افت توانن� را  آم�ی

وی پذیر فهم قواعدی  ایشاخه وجود  نت�جه در  و  د؛باش نکردە پ�ی
ف  برای (scholastic) عل�/دا�شگا�  ر نا��� ن�ازی امر  این به پرداخنت

 ١ است. 
 هب گرا�ش  م�ان تنش یدامنه ا�مشدە دورتر  کانت  روزگار  از  هرچه
   تنها  آن، از  گ��ز   م�ل و  گذاریقاعدە

گ
د�   و  گس�ت

گ
یب پ��ند�  �افته �ش�ت

،هم است.  ف  م�ان فاصل مرزهای جد�د  فلس�ف  هاینظ��ه در  چننی
 وزەح �ک هایارزش نظام در  بحران و  شوند � محوتر  استت�ک و  اخالق

  �ابد. � �ّ�ی د�گر  یحوزە به درنگیب 
 ورت�ف  به و  کنند � دفاع »ز�بایی « از چنانهم گرو�  معا�  دوران در 

 منتقدایف  اردوگاە مقابل، در  دارند.  باور  (canonization) مع�ارسازی
 در  تمقاوم و  مع�ارسازی استت�ک و  اخال�ت  حقانّ�ت ن�ف  با  که  است
ی آثار  بر  امر  این تحم�ل برابر   و  فنون ابداع یپ  در  ،قضا  از  ،ه�ف

 رفع به راە این از  و  اند (decanonization) مع�ارزدایی  برای یی فرایندها
 خالقّ�ت برای سان�ک امکانایت  که  بندند � ام�د  مزمیف  و  مرموز  موانع

س در   گذارد. ن� همگان دس�ت
  

  ذوق مع�ار 

                                                
1.  The Rhetoric Canon, ed. Brenda Deen Schildgen, Wyne State 
University Press, 1997, p. 47 
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 باهمستان �ا  جماعت تک��ن شنا�جامعه در  کنویف   رو�کردهای از  ��
(community)  هب شود. � تل�تّ  ذوق یمسئله متأخر  مدرن دوران در 

 گفتار   ی�ار  به ک�  طور  به اجتما� رفتار  منظر، این در  د�گر  عبارت
 معنای هب که  ه�ف  معنای به نه استت�ک - گردد � در�افت استت�ک

ف  و  کنش  برای اص� تر: عام  ّسایف ح خوشایند  بر  که  معنا  آف��نش ن�ی
 (sensuous)  کل�دی  نقش به که  کسایف   از  �� است.  استوار  عاط�ف  و 

  در  او  است.  بوردیو  پ�ی  دارد  باور  ها جماعت تک��ن در  سل�قه و  ذوق
گذارش کتاِب   ذو�ت  هایحترجی که  کند � استدالل ،تمایز عنوان با  تأث�ی

ف  را  اجتما� فضای در  وی جا�گاە فرد   ن�ع متس به را  او  و  کنند � تعینی
 تک��ن د�گر  شناسایف جامعه ١دهند. � سوق جماعت از  خا�

 و  ند دان� ایقب�له یجامعه یشدەاستت�ک ی�سخه را  مدرن جماعت
  اصل را  کاستت� گفتار   نت�جه در  و  دارند  ذوق تعم�م به م�ل سان بدین
 �

�
  انگارند. � معنا  تک��ن و  اجتما� رفتار  ک�
  به ها ذوق اختالف که  فرض این

گ
 باز  ا�اجتم و  طبقایت  هایوا�ست�

 هایارزش فردی، یق��حه و  قضاوت یقوە درویف  منطق به نه گردد �
ی و  ادیب  اثر  استت�ک  تقدر  مناسبات و  تعلقات از  برآمدە را  ه�ف

 هایترجیح شناسد. ن� ها آن برای باطیف  و  ذایت  برتری و  نما�د وا�
 قدرت روابط چارچوب در  عمل معنای به ها نظ��ه این در  ایسل�قه
 راند�گ بر  قدرت اعماِل  نمادِ  �ا  ایسل�قه و  ذوق هر  نت�جه در  و  است،
  �ا  است

�
 هایسل�قه ختالفا واقع، به ٢قدرت.  برابر  در  انق�اد  تج�

 
گ

  است.  ماّدی و  عییف  هایتبع�ض و  تمایزها  بازتاب فرهن�

                                                
1.  Pierre Bourdieu, Distinction, Paris, Les Editions de Minuit, 1979 

 شناخیت جامعه و  معناشناخیت  تحوالِت  و  ذوق �گذشت از  ادیب -تار��ف  گزار�ش   برای  . ٢
 : به بنگ��د  آن

Denise Gigante, Taste: A Literary History, Yale University Press, 2005 



 
گ
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 د�گری بر  بر�ف  دادن برتری و  استت�ک هایسل�قه م�ان نهادن تمایز  ا�ر 
 و  است�ال  نظام کردن  فّعال و  قدرت مراتبسلسله در  ها آن دادن قرار 

 ود،ش� دشوار  »مع�ارسازی« کار  است، س�ا� و  اقتصادی تبع�ض
ی آف��نش واالی هاینمونه مع�ارها  نچو   سندِ � معمو�ً  و  اند ادیب  و  ه�ف

ف تع عام.  خاِم  ذوِق  طب�� خواسِت  نه پروردە و  پخته هایسل�قه  ینی
 به ایت طبق هایتبع�ض و  تمایزها  به کمک  صورت این در  مع�ار  متون
ف  تنها  نه رود. � شمار    حیت  حساب این با  که  مع�ار  متون تعینی

ان ر خردت هایکوشش   مدیران و  نا�ش
گ

  مجموعه تول�د  برای فرهن�
 Books) (Great مهم �ا  »اسا� هایکتاب« برچسب با  ا�ر  ها کتاب

 ینا آماج بوردیو  چون شناسایف جامعه سوی از  بازهم برسند، چاپ به
ند � قرار  اتهاِم   هایال�ه عل�ه نمادین خشونیت  کار   این با  که  گ�ی

 بلق یشا�سته را  اثری چهآن ونچ ورزند،� جامعه پذیرتر آس�ب
ان که  درویف  هایارزش نه سازد � مهم و  اسا� �ا  مع�ار  ف  و  نزد�� م�ی
 ١است.  اجتما� قدرت ثقل مرا�ز  به آن دوری
ف  قب�ل از  هایی عمل ابتکار  ف  تعینی  »مهم« هایکتاب  مجموعه �ا  مع�ار  منت

د  که  است »بزرگ« و
�
 قادر  را  ها آن و  است مادی هایکانون  م��د  و  مول

ف  د�گر، عبارت به نما�د. � قدرت انحصاری اعمال به  ونمت« تعینی
ها  خلق با  »مع�ار ش  ت�راس پیوندی اجتما� هایهژمویف  و  پرست�ی
یت  فرانکو  چون شناسایف جامعه ٢دارد.    خود  آثار  در  مور�

�
عهمطال ��حا

                                                
  : به بنگ��د  ادب�ات به بوردیو  نگرش طرز  یدر�ارە  . ١

John R. W. Speller, Bourdieu and Literature, Open Book Publishers, 
2011 

 : به بنگ��د  ادیب  مع�ارسازی شناخیت جامعه نقد  از  اینمونه برای  . ٢
John Guillory, Cultural Capital: The Problem of Literary Canon 
Formation, The University of Chicago Press, 1993 
Nuria Rodríguez-Ortega, “Canon, Value, and Cultural Heritage: New 
Processes of Assigning Value in the Postdigital Realm” in Multimodal 
Technologies and Interact. May, 2018  
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و  �ف و  دقیق ی  رفتارهایی « و  کنند � تقبیح را  »مع�ار متون« برای ن�ی
 ١. خوانند � دییف  و  »الهّ�ایت 
ف  مع�ار  متوِن « عنوان با  جستاری در  زوالت  داو�د  -خود و  ساخنت
 ف�لسوف این که  دهد � توضیح »لوکاچ گئورگ  نزد  د�شکل

ف  ن�ع سه مارکس�ست  هم از  غرب ادیب  تار�ــــخ در  را  مع�ار  منت
 رئال�سم canon) (traditional سنیت  مع�ار�  متون اول شناسد. باز�

 ییوەش دوم دهد. � قرار  نوزدهم قرن در  بورژوازی ه�ف  وارث را  پرولتار�ا 
 نقد  یپ  در  جّد  به پرولتار�ا  کند � توص�ه که  مع�ار  متون تدو�ن انقالیب 

 ولتار�ا پر  که  بود  آن غرض اول مع�ار  متون مجموعه در  باشد.  بورژوا  ه�ف 
 نآ از  �ا  فرارسد  نآ یمرتبه به کند،  الگ��رداری بورژوازی ه�ف  از 

 برهاند.  آن از  را  خود  با�د  دوم یمجموعه در  که  حا� در  فرا�ذرد؛
ف   قادیانت قضاوت است.  »زاهدانه« مع�ار، متون تدو�ن یشیوە سومنی
 و  نقالیب ا رفتارهای از  بر�ف  که  است عنا�ی ترک�ب معنای به زاهدانه
ف  شماری  یتپندە قلب . اند شدە برگرفته کارانهمحافظه رفتارهای از  ن�ی

 د�د ج پرولتار�ای ع�  که  است بدان آ�ا� و  بورژوازی ه�ف  ن�ف  آن
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ەان مقاله ین��سندە است.  ن�امدە فائق بورژوایی  ه�ف  بر  هنوز  ف  و  ها گ�ی
ح را  شیوە سه این تفاوت دالئل  ١ دهد. � �ش

 
 کیچ  و  مع�ارزدایی 

ف  به نقدها  ت��نجّدی از  ��  که  است آن مع�ار  متون تعینی
د  و  /  بر  مبتیف  »مع�ارسازی«

�
 به را  ثریا وقیت  �عیف  است؛ فراروا�ت مول

ف  عنوان  آن م�ان که  هایی گسست  و  ها پیوست کن�م،� معر�ف  مع�ار  منت
�م� ناد�دە است آن �س و  پ�ش �ا  ع� هم د�گر  آثار  و   به دست و  گ�ی

ف   .زن�م� خاص یرشته �ا  علم آن تار�ــــخ از  فرارواییت  ساخنت
 (decontextualization) »زدایئ س�اق« با  نا���ر  »مع�ارسازی«

  پذیر �تمدی�  که  حافظه حفظ برای نه ترفندی مع�ارسازی . است ق��ن
 حذف بهای به آثار  از  اندک شماری کردن  برجسته راە از  آن کردن

 . است د�گر  آثار  از  �س�اری
 رود، شپ� راد�کال صوریت  به ا�ر  مع�ارزدایی  فرایند  و  برابری آرمان

  گرایی �سب�ت رواج با  تواند �
گ

 را  ایتازە ایهبحران رشد  یزمینه فرهن�
 نو� قامم در  کیچ  ادب�ات و  ایتودە ه�ف  یتوسعه و  تکث�ی  کند:  فراهم

ی آف��نش از  »نازل«  تنگ »واق�« و »اص�ل« ه�ف  بر  را  عرصه که  ه�ف
 چون سایف ک  هم و  رسد � اوج به کیچ  تول�د  هم ب�ستم قرن در  نما�د. �

 وندرا ک  م�الن و  آدورنو  تئودور  مان، توماس بروخ، هرمان موز�ل، رو�رت
 آن هایگونه  و  ه�ف  از  ایتازە درک به را  ما  پد�دە این فلس�ف  نقد  با 

 و  استس� در  جاری بحران به را  آن در  بحران که  هایی رشته و  رسانند �
  کنند. � نما�ان پیوندد � اخالق

                                                
١ .  in fashioning-self ethical and formation-“Canon Szolláth, Dávid 

 (No 2019/2 ,philosophie de internationale Revue Lukács”, rgyöGy
 160.-145 p. 288), 
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�  هایس��ه با�د  روی، این بر  وع�ت یمسئله فراادیب ف  م�ش ف « تعینی  منت
ف  را  »مع�ار  و  بایف م تأث�ی  مسئوالنه، و  خودآ�اهانه و  گرفت  نظر  در  ن�ی

ف  و  ناد�دە س�ا� کنش  و  اخال�ت  نگرش بر  را  بارەاین در  مناقشات  ناچ�ی
  نگرفت. 

 
ن « �اغ به حال   برو�م.  ایران فرهنگ �اقس در  »مع�ار منت

ف  و  مع�ارسازی  ،آن ارو�ایی  شکل به �ا  رو�-یونایف  شکل به چه مع�ار  منت
� این کار�رد   ا ب چه و  مذهیب  بار  با  چه و 

 و  مسئله اغلب آن، مدرن جهایف
 اعتبار  ی�شتوانه که  ستنهادها اقتدار  این . است ی»نهاد« فرایندی
د. � قرار  اثری مع�ار�ت  گ�ی

  خا� یدسته از  بردننام ،فار� ز�ان پ�شامدرِن  روزگار  در  همه، این با 
 اغلب که  است امت�ازی ،»اسا� متون« عنوان به رشته هر  در  کتاب

رس� صوریت  به و  نانوشته قواعدی و  اصول یپا�ه بر    به فا�ش و  غ�ی
ف  ها آن تعداد  مث�ً  نت�جه در  و  شود،� دادە کتایب   فتس محدود�ت ن�ی

ف�  »اسا�« �س�ار، مواردی در  نداشت.  خیت س و 
ف  �ک دا�سنت  ز ا منت

 قبالاست جدی، اقبال رود،ن� فراتر  ثمر  و  سود یب  تعار�ف  و  تع��ف
ە و  عمو� ف د. برن� را  نقدش و  فهم یانگ�ی ف  در  ب�ش�ت  امر  این انگ�ی
 یحاش�ه در  ب�ش�ت  ها آن تار��ف  ح�ات که  دهد � رخ هایی شاخه

 سال�. ا حکمت و  فلسفه مانند  است، گذشته  تعل�� رس� نهادهای
 غلبا ایران در  جمله از  و  اسالم جهان در  فلس�ف  تعل�م ارو�ا، خالف بر 
رس� صوریت  به � صورت حا�م آموز�ش  نظام کنار�   و  کنج  در  و  غ�ی

 و  یونان در  هک  معنایی  به فلس�ف  تعل�م د�گر، عبارت به . است گرفته
 نبودە »نهادینه« ایران در  هرگز  ،شناس�م� وس� قرون ارو�ای و  روم

 ر د فلسفه چون هایی رشته مهم متون از  �س�اری نت�جه، در  . است
 در  ا �س چه و  نداشتند  جایی  قد�م هایمدرسه در� یبرنامه چارچوب

 تحکم مانند  مه� آثار  مث�ً  ماندند،� ناشناخته اص�ً  موارد  بر�ف 
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اق ه از  که  سهروردی اال�ش
�
 ها رنق است، ایرایف  فرهنگ و  فکر  هایقل

 فلمحا بر  صدرایی  فکر  یغلبه زمان از  کهچنانهم ماندند،� مهجور 
اق حکمت ک�  طور  به و  کتاب  این تدر�س فلس�ف  وک ّنیت س به ا�ش  م�ت
 ر د قم علم�ه یحوزە در  خود  تحص�ل زمان در  حیتّ  گرد�د.   تبد�ل

 مشتاق و  الیق استادی سخیت  به اسال�، یجمهور  دوم و  اول یدهه
اق حکمت تدر�س برای  شد. � �افت اال�ش

ی اسالم و  یهود�ت در  مس�ح�ت خالف بر  ف  ل�سا ک  مرجع�ت نام به چ�ی
Church of Magisterium  ت���ت و  تعل�م ج��ان بر  آن ر�است و 

 در  ل�سا ک  نظارت و  اجازە با  مس�� یفلسفه نت�جه، در  نداشت.  وجود 
 تمام � رو، این از  و  شد � تدر�س مس�� هایدا�شگاە و  هادها ن قالب
ف  در  فلسفه اما  داشت، باثبات و  فراوان رون�ت  قرون  در  �ا  ماسال  �زمنی
ف  یهود  قوم م�ان  اغلب دو  آن در  دییف  مرجع مقاماِت  چون نبود، چننی

 خلوص و  اصالت برای تهد�دی شا�د  و  واردایت  امری چشم به را  فلسفه
 و  اسالم در  فلسفه نهادییب  پ�امدهای از  �� د�دند. � خود  دین

 دست این از  ١هاست. آن در  فلس�ف  »مع�ار متون« فقدان یهود�ت
 ها نآ نهادیبرون اغلب ح�اِت  که  نگاریتار�ــــخ چون هایی رشته است
 مونه،ن برای رفت. � توقع آن از  که  شد  ایطب�� تحول و  تداوم مانع

�نبه از  مسک��ه، االمم تجارب  رایخردگ نگاریتار�ــــخ هاینمونه �ت
، ف  های�سل بر  چندایف  تأث�ی  ایرایف  به را  فنّ  اهل شماری جز  و  ننهاد  �سنی

 فرانخواند.  خواندن
 ه،فق گونا�ون،  علوم م�ان در  که  بگ���م ن�ست گزاف  اسالم در 

 هادینهن صورت به و  شد  نهادینه �عت به که  است ایشاخه ت��نمهم
ف هم به �افت.  تداوم  ب�ش در  را  »مع�ارسازی« شب�ه فرایندی سبب، نی

                                                
1.  Rémi Brague, Au moyen du Moyen Age : Philosophies médiévales 
en chrétienté, judaïsme et islam, Paris, Editions Flamarion, 2008, p. 
68  
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 با اّول که  روندی گرفت،  �اغ توان� فقه در  د�گر  جای هر  از 
سخ »مع�ارسازی«

ُ
ف  و  تدو�ن و  قرآن �  نوانع به عثمان مصحف تعینی

ف «   پذیرفت.  صورت رس� طور  به »مع�ار منت
ف  برای فار�، ز�ان در  امروزە، باری، ف  بودن »مع�ار« تعینی  ا،همنت
 »داراقت« یمقوله سو، �ک از  رو�ارو��م.  مضاعف معض� با  کمدست
 شد مر  »اعاظِم « و جاافتادە »اسات�د« تبار است؛ جهایف  بحرایف  دچار 

 �ایند برن وی چالش به و  گذارند   چشم بر  را  حکمش همگان که  - ُمطاع و 
 ادهاینه و  پا�دار  سّنت فقداِن  د�گر  سوی از  است.  شدە عق�م و  اب�ت  -

ف  برای باثبات  و  ها هشاخ اغلب در  مع�ار  متون مکتوب و  رس� تعینی
یآسان به علم، و  ادب هایرشته   و  ها گ�ی

گ
 ر د �س�اری هایآشفت�

  و  زدە، دامن گونا�ون  آثار  مع�ارانگاری و  مع�ارسازی
�
 با  أمتو  مخصوصا

ف  آداب و  قواعد  از  کا�ف   آ�ا� ضعف به زدن دامن  اەِ ر  گذاری،نام چننی
ە ف  در  مث�ً  است.  کردە  باز  م�ان این در  را  تبل�غایت  و  س�ا� هایانگ�ی
  ورتص هایی کوشش  اخ�ی  یدهه دو  در  االهّ�ایت -س�ا� متون یحوزە
�هت و  االمة تنب�ه یرساله یباال بر  مع�ارّ�ت قبای تا  گرفته ن  الملة �ن
ف  محمد   لهرسا این مرّوجاِن  و  شارحان م�ان در  بپوشانند.  نائییف  حسنی
�ن شا�د  � داود  جانب از  رساله این بر  کار   کّ�   حجم ب�ش�ت  استادِ  ،ف�ی

 صد شش کتاب  خاّص  طور  به و  باشد، تهران دا�شگاە روحایف 
ح در  اشایصفحه قمُ  و  موجز  یرساله آن �ش

�
.  غل  همان در  نائییف

 ع�  �هفق اثر  که  خور�مبر� ن��سندە ادعای به مقدمه، اول یصفحه
وطه ف « به م�ش یچ همان �عیف  است؛ گشته  بدل »محور و  اص� منت ف   �ی

ف « کنون  تا  که  از  �� ا�نون االمة تنب�ه« ا�م: خواندە »مع�ار منت
ف   یورەد ر د ش�عه س�ا�-دییف  هایاند�شه فهم در  مرجع متون نخستنی

ف  مع�ار  یعمدە علت که  رسد � نظر  به ١»است.  جد�د  ، این دا�سنت ف  منت

                                                
�، داود   . ١ ح در  : تجدد  یآستانه در  ف�ی �ه و  االمة تنب�ه �ش ف  ،یف  ��ش  تهران، ،الملة ت�ف

 ۲-۱ . صص ،۱۳۹۵ دوم، چاپ
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� خود  فکری� -س�ا� یپروژە در  آن که  است اهمییت   نه ت،داراس ف�ی
ە از  فارغ که  خصائ� ف ف  این شخ� هایانگ�ی  خود  تراز مه متوِن  از  را  منت

  گرداند.   ممتاز 
، هر  نام�دن مع�ار  هایسنجه از  �� که  آورد�م ناقدان قول از  پ�ش�ت  ف  منت
ان ف    م�ی

گ
ف  روی به آن گشود�  ت؛هاسآن با  دادوستدش و  د�گر  هایمنت

ف  متون به آشکار  و  نهان ارجاعات چقدر  کهاین  کردە  ود خ معا�  و  پ�شنی
 این ت. گرف  توان� �اغ ُمضمر  و  مستق�م قول نقل آن از  اندازە چه تا  و 

 مالاحت و  است و د هر  ک��ف   و  کّ�   یمحاسبه قابل و  عییف  ایسنجه
گذاری ە تأث�ی ف  مکنم حداقل به را  داوران شخ� هایعالقه و  ها انگ�ی

 خود  ع�  ر د تنها  نه نائییف  یرساله �سنج�م، ع�ار  بدین ا�ر  رساند. �
ی جز  ف  وی مرگ از  �س که  نداشت دستاوردی محدود  تأث�ی  هب جز  ن�ی

 هایحوزە در  فح� و  بحث یما�هدست - کالمعدوم  النادر  و  - ندرت
 که  زمایف  ا ت نگرفت.  قرار  دا�شگا� مح�ط در  تتب� و  تحقیق �ا  علم�ه

 بقط و  کرد   جمع را  کتاب  �سخ �ش�مایف  �  از  نائییف  کهآن از  �س
ف  برای طالقایف  محمود  ر�خت، دجله به ها شا�عه  کتاب  نای بار  نخستنی

 اەر  اثبات برای شواهد  و  قرائن اما  رساند؛ چاپ به خود  حوا�ش  با  را 
ف �اف ف  ختس روحان�ان حیت  �ا  روشنفکران بحث یحلقه به کتاب  نت  ناچ�ی

 کوتاە  گا�  طالقایف  یافزودە هایپانوشته با  کتاب  چاپ است.  ن�افتیف  و 
ی در  ی انقالب زمان تا  برداشت؛ آن محب���ت و  فرا��ی  نایی آش از  خ�ب

 از  ایشانه� و  �شدە ثبت اثر  این با  ها آن مقابل ط�ف �ا  انقالیب  مبارزان
  است.  ن�امدە چشم به کتاب  غ��یب  طلسم شدن شکسته

 
  جم� فهم�دن و  فردی خواندن

  و  عم� موانع از  جدا 
گ

ف  کار   برای نظری هایپ�چ�د�  »مع�ار نمتو « تعینی
ان هک  کرد   �شت پرسش این به توانن� »اسا� متون« گ��نش  �ا  ف  م�ی
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 �ا  فرهنگ و  دا�ش سطح افزا�ش در  آن تأث�ی  و  نقش ن�ع و  سودمندی
  چ�ست.  جامعه س�اس�ات و  اخالق�ات اصالح
 توبمک نمایندگاِن  عنوان به ها کتاب  از  مشخ� یدسته یتوص�ه
  و  است دشوار  همه برای ایران فرهنگ

�
 وا ر  کاری  چندان �سا  چه اساسا

ف  از  پ�ش نباشد.  سودمند  رو�ش  و  ،  هر  �اغ به رفنت  کس  هر  ا�د ب کتایب
 را، خود  ایهحرف ن�ازهای و  فکری سالئق و  عالئق گران�گاەِ   نگاە، یزاو�ه
ف   مهم متون خواندن از  ر تمهم اما  �شناسد.  و  بداند  محدود، و  معنی

  . ن�ست ممکن فهم برای اینظ��ه بدون فهم و  هاست،آن فهم�دن
ە ت��نطب�� از  دوستانهایران احساسات گرچه ف  و  شودنگ  برای ها انگ�ی

ط آیند � شمار  به ایرایف  اص�ل آثار  خواندن  درست رکد برای کا�ف   اما�ش
ف  هر  از  پ�ش ما  ن�ستند.  ها آن از  عمیق آ�ا� و   علوم با  آشنایی  تاجمح چ�ی

ی  چش� ا ب تا  هست�م - معمول و  معقول حّد  در  کمدست - ز�ایف  و  تفس�ی
�اب ذهیف  و  نظ��ه به مسلح ف  و  �ف تار� مغالطات دام در  افتادن از  ت�ی

  دارد  اهم�ت رو  آن از  و�ژەبه نکته این بمان�م.  امان در  فکری مخاطرات
 هایژیا�دئولو  �سِت  و  بند  در  ب�ش�ت  گذشته  سال صد �ک � ما  که

  از  و  ا�مبردە �  به اقتدارگرا 
گ

  و  نتقادیا اند�ش�دن به عادت و  آُمخت�
 خود  بن�ادی متوِن  در�افِت  برای الزم تار��ف  خودآ�ا� کسب

 اریک  فهم�دن است، فردی کن�ش   ا�ر  خواندن وانگ�، ا�م. بازماندە
ورت از  جدا  است.  جم� ا�� تحقق به آموزش سطح ترفیع �ف  �ش
ف ن د�گر    �ی

گ
ف  دارد:  �ست� وری، هایآزادی تأمنی  ؤثر م حضور�  امکان �ف

 بر  ایزمینه آمدن فراهم و  عمو�، قلمرو  در  خوانکتاب  شهرونداِن 
  و  ارتباط برقراری

گ
 آنان.  م�ان �ش��شیب  و  پیوسته د�الو�

 دیرزمایف  از  ا�ر  حیت  »کالس�ک« �ا »مع�ار متون« کهآن �انجام
ی  شا�د  آیند،� نظر  به نو  تازە، برخورد  هر  ر د باشند، بازماندە شدەس�پ

�  و  عا� نمودِ  که  رو  آن از 
 با  )originality( اصالت اند. سنت غیف

 
گ

  ن�ست:  �� )novelty( ن��ود�
گ

 حضم به که  است صفیت  ن��ود�
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ف  اصالت و� شود،� تصدیق و  فهم اثر  خلق  از  هک  اثر  خودِ  از  نه منت
�  اصالت، آ�د. بر� آن با  خوانندە رو�ارویی  یشیوە

ف  دارایئ  تا  �ستن منت
  گرد�د.   اص�ل ایاند�شه دارای و  گرفت  آن از  سه� خواندن با 

ف  با  رو�ارویی  یشیوە کدام  از  اصالت ا�انهش بازخوایف  از  آ�د؟بر� منت
�
 . ک

ف�  بهای اصالْت 
  ست،ا شک�  به اص�ل ا�مایف  است، ا�مان بکارت باخنت

 د�دیف  را  ها ناد�دە ؛»خانه به شتبازگ« ح�ِت  و  خانمایف یب  با  کنارآمدن
�  جّد  به را  نگاە نما�د،� ی درگ�ی ف  پادزهر  ترد�ْد  بیند،� که  کند � چ�ی

 
گ

 ب�خودی از  آورد،� توّجه ،خودآ�ا� آهنِگ پ�ش است، باخودب�گان�
اند بر� ف ْ  ،خ�ی  � نگران نگرایف

َ
� ر د دمادم ترد�د  �س، این از  د،گردان

 . ک��د 
  هستم.  �س کنم� ترد�د 
  شوم. � �س کنم� شک
 است، گر د� متون با  آن بینامتیف  روابط وفور  و  قوت به متیف  هر  غنای

ون به ضمیف  و  ��ــــح که  هایی ارجاع و  ها اشارە به  به هد،د� خود  ب�ی
ف�  س�اق کار   این با  و  پیوندد � نقاط از  انبو�

 خوانندە اد � به را  آن نوشنت
 فرض به نما�د. � خلق خوانندە برای را  آن خواندن قس�ا و  آورد �

 ایعهمطال هر  ،بینامتیف  مناسبات یاعال حّد  از  مع�ار  متون برخورداری
 و  ُمح�ط متوِن  به ُمحاط متیف  با  ایمواجهه است، جد�د  ایمکاشفه

،هم ف   ک� در  و  د�گر؛ فضاهای و  رو�دادها  ها،آدم با  آن ارتباطات چننی
  . سّنت ز�ارِت  کالم،

ف « یتج��ه اصالت د بر� جا این از  »مع�ار منت ف  از  که  باری هیچ که  خ�ی
ف رف راەِ  در  که  نباش�م و  نباشد  همایف  گرد�م،بر� آن یمطالعه  و  بود  نت
  بود�م. 






