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ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﺎر
ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ در آﻏﺎز ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪ .ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ از
ﯾﺎدداﺷﺖﺑﺮداری و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع »اﯾﺮان«
در ﻣﺘﻦ ادب ﭘﺎرﺳﯽ از ﺣﺪ ﯾﮏ ﺟﺴﺘﺎر ﺗﮏﻧﮕﺎراﻧﻪ ﺧﻮاﻫﯽﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرود و در ﻗﺎﻟﺒﯽ
ﺗﻨﮓ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ را ،آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ،ادا ﮐﺮد.
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﻣﻔﻬﻮم ﻣﯿﻬﻦ )وﻃﻦ(ی ﺑﻪ ﻧﺎم »اﯾﺮان«
و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ »اﯾﺮاﻧﯿﺖ« در ﺑﺎزﻧﻤﻮدﻫﺎی آن در ﻓﺮادﻫﺶ )ﺳﻨﺖ( ادب ﭘﺎرﺳﯽ از دوران
ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺗﺎ ﻣﺪرن اﺳﺖ .ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﻮﺿﻮع و ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮﻧﮕﯽ ﺑﺎزﻧﻤﻮدﻫﺎی آن از ﯾﮏ ﺳﻮ؛ و از ﺳﻮﯾﯽ
دﯾﮕﺮ ،زﻣﯿﻨﻪای ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ آﻧﭽﻪ ﻣﺘﻦ ادب ﭘﺎرﺳﯽ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ ،ﻣﻦ را اﻣﺎ ﻧﺎ ﮔﺰﯾﺮ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺸﺮدهﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه درﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارم.
ذ ﮐﺮ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ در اﯾﻦ ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﺿﺮوری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ،ﺧﻮاﻧﻨﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ از ﺗﻠﻘﯿﺎت ﻗﺪﻣﺎ از وﻃﻦ در ﻗﺎﻟﺐ اﺑﯿﺎﺗﯽ ﻣﻨﻈﻮم ﯾﺎ اﺷﺎراﺗﯽ ﻣﻨﺜﻮر در ادب ﮐﻼﺳﯿﮏ
ﯾﺎ ﻣﺪرن ﻣﯽﮔﺮدد ،و اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ ﺑﺪون اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﯽ ﮐﻠﯽ و ﻣﺮﺑﻮط اﻟﺒﺘﻪ ،ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد را ﻧﻪ در اﯾﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .آﻧﭽﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ روﺷﯽ ﻧﻪ
ﺗﺒﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺮان اﺳﺖ ،و ﻧﻪ ﺷﺮح ﺗﻄﻮر ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻠﻤﻪ اﯾﺮان در ادوار و ﻣﺘﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،و اﮔﺮ ﭼﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری ادﺑﯽ ﻧﺒﻮده ،ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﺘﻦ ادب ﭘﺎرﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع را در ﺳﯿﺮی ﮐﺮﻧﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﺎ ﮔﺰﯾﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ از زﻣﺎن ﺣﺎل ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﯽروﯾﻢ ﻫﻢ در آن ﺣﺎل ﮐﻪ ﮔﺎه ،ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺟﻨﺒﻪای از ﻣﻮﺿﻮع ،زﻣﺎنﻫﺎ در ﻫﻢ ﺗﺪاﺧﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻧﻈﺮی ـ ادﺑﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎزﺗﺎبﻫﺎی اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯿﺖ )ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ( در ﮔﺰﯾﺪهای از ﻣﺘﻮن ادﺑﯽ اﺛﺮﮔﺬار ،ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ و
ﻣﺪرن ،در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای
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ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ اﯾﺮان در ﻓﺮادﻫﺶ )ﺳﻨﺖ( ادب ﭘﺎرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه و
در زﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ واژه را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ؟
اﯾﻦ دو ﭘﺮﺳﺶ در واﻗﻊ از دل ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻠﯽ و ﻣﻬﻢﺗﺮی رﯾﺸﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز درﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ ا ﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﺮان ﭼﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟
از اﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﺎ ﭼﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ؟
ا ﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ و ﻫﻮﯾﺖ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ و در ﻋﻤﻞ،
اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﻮﯾﺖ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﻠﯽ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﻄﺮ و در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎرض اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺣﺮاز ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﺮاﻧﯿﺖ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻫﻮﯾﺖ
ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت در
آورد ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻫﻮﯾﺖ در ﻣﺘﻦ ادﺑﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد را اﺣﺮاز ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ
را اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﯽ در ﻓﺮادﻫﺶ ادب ﭘﺎرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎز ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد؟
ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪهای ﮐﻪ »اﯾﺮان« ﺑﺮای او ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ ،ﺷﺮح اوﺿﺎع در اﯾﻦ
روزﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪای از »ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﻄﺮ« ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ و اﺷﺎرهوار ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﻠﯽ ا ﮐﻨﻮن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺣﺮاز ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﺧﻮد دارد،
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﯾﺎ ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻣﺤﺎ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮ آن ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد از ﻣﯿﺎن ﺗﻌﺎرضﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺎرضﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﯾﻢ
در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮری ﺑﺎ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن را دوﺳﺖ دارﻧﺪ در ﻣﻈﺎن ﺑﯽﻧﺎﻣﯽ ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ و آﺑﺮو
را از ﯾﮏ ﻧﺎم ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ازﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺳﺮاﺳﺮ
ﻏﺮورآﻣﯿﺰ و اﻓﺘﺨﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ا ﮔﺮ در ﺗﺸﮑﻞ ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎ ارﻧﺴﺖ رﻧﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ دو
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻫﻤﻮاره ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ :ﯾﺎد و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻮد و آن را
ﺑﻪ آن دو دﯾﮕﺮ اﻓﺰود .اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺷﺮﻣﺴﺎری اﺳﺖ .ﮐﺪام ﻣﻠﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهای را در
ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺮاغ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از ﺑﺎﺑﺖ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﺷﺮﻣﺴﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ازﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ را در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ ﺑﺎ درﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺗﻤﻬﯿﺪ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﻨﺒﻪای از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﭘﺮدازد .در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﺰی ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺑﺎ
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ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻠﯿﺖ ﺧﻄﻮﻃﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻣﻠﯿﺖ ﻃﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ
دوم ﺑﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯿﺖ در ادب ﻣﻌﺎﺻﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﯽ در ﭘﯿﺸﯿﻨﻪی
اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯿﺖ در ادب ﮐﻼﺳﯿﮏ اﺧﺘﺼﺎص دارد.
ﻧﻮﺷﺘﻪی ﭘﯿﺶرو از آنﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ ﻗﻮل ﺗﺮی اﯾﮕﻠﺘﻮن در ﺑﺎب »آداب ﻏﺬاﺧﻮری در
ﮐﺎرﺗﺎژ ﺑﺎﺳﺘﺎن« ﻧﯿﺴﺖ .ﺿﺮورﺗﯽ ﺟﺪیﺗﺮ و ﻣﺒﺮمﺗﺮ از ﺗﻔﻨﻨﯽ ادﺑﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﺠﮑﺎوﯾﯽ آ ﮐﺎدﻣﯿﺎﯾﯽ
اﻧﮕﯿﺰه ﻧﻮﺷﺘﻦ آن ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ،ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﮕﺎرﻧﺪه درﺑﺎرهی ادب و
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻇﺮﯾﻔﯽ از ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ »ﺷﺎﻋﺮاﻧﮕﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ« اﺻﻄﻼح ﮐﺮده وﻓﺎدار
ﺑﻮدهام .ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺷﺨﺼﯽ و آن اﯾﻨﮑﻪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﺳﺘﺎنﻧﻮﯾﺲ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺷﺎﻋﺮ ﺧﻮد
رﺷﮏ ﺑﺮدهام؛ و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ،اﯾﻦ ﺷﻌﺮﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻼﻏﺖ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ،ا ﮔﺮ
ﺑﻼﻏﺘﯽ در آن ﺑﺘﻮان ﯾﺎﻓﺖ ،اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻼﻏﺖ ﺑﺨﺸﯽ از »اﺳﺘﺪﻻل« در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
اﯾﺮاﻧﯿﺖ در ﻣﺘﻦ ادﺑﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ا ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان »ﻟﺤﻈﻪ آﻏﺎزﯾﻦ«ی ﺑﺮای آن ﯾﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪای از ﺧﻮاﻧﺶ ﻣﺎ را
در ﺧﻮد درﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﺮاﻧﯿﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﺪاول در ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻮداﺳﺖ .در ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ،اﺳﺎس ﻧﻈﺮی اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ و
آﺑﺸﺨﻮرﻫﺎی آن را ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ارﺟﺎﻋﺎت و ﮔﺰﯾﺪه رویآوردﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ »ﺳﻬﻢ دﯾﮕﺮی« در زﺑﺎن )ﺑﺎﺧﺘﯿﻦ(» ،ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺪور« )ﺑﺎرت(» ،ﺳﺎﺣﺖ
ﻣﯿﺎﻧﯿﻦ« )ا ﮐﺮﯾﺴﺘﻮا( و »دﯾﮕﺮی زﺑﺎن« )درﯾﺪا( ﻣﻔﻬﻮم »ﯾﺎد« را در زﺑﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهام و ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺘﻪام ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎر آﻣﺪه ،اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮمﺳﺎزی ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﺮح و ژرﻓﺶ دارد.
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »ﭘﺴﺎﻣﺪرن« ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اراﯾﻪی ﻣﻨﻈﺮی
»ﭼﻬﻞ ﺗﮑﻪ« از اﯾﺮان ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ از ﺟﻬﺘﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ .ا ﮔﺮ واژه زﯾﺮ ﺳﺆال
»ﭘﺴﺎﻣﺪرن« را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،آری ،اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرهای دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﭘﺴﺎﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮا در
ﺗﺤﻠﯿﻞ ادﺑﯽ دارد و ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎر ﻫﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﭘﺎرهﭘﺎرهای از اﯾﺮان ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ pدر روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻫﻢ qﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺮ آن ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺻﺮﻓﺎً
ﻧﻈﺮی ـ ادﺑﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﻧﻪ ﻣﺜﻼ pﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺎ اﺳﻄﻮرهﺷﻨﺎﺧﺘﯽ؛ و ازﯾﻨﺮو ،در ﺧﻮاﻧﺶ ﺧﻮد از
٦

ﭼﻨﺎن ﻣﺘﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﭘﺴﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ راهﮔﺸﺎی ﻣﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﻮﺧﯽ اﺳﺖ
ا ﮔﺮ اﻣﺮوزه ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺸﯽ ﺟﺪی از ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﯾﺎ ﻣﺪرن دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﻢ و ﻧﮕﺮشﻫﺎ ﯾﺎ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺴﺎﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ را ﮐﻨﺎری ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﯾﺎ از آن ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﮐﮋﻧﮕﺮی آن ﭼﻪ در ﻫﻤﯿﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮاﻧﺶﻫﺎی ﺧﺎم ﻓﺮﻫﻨﮓﮔﺮا ،ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺎﻟﯿﺴﺖ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺴﺎاﺳﺘﻌﻤﺎر ﮔﺮا ﯾﺎد
ﺷﺪه ،ﺑﻪ رﻏﻢ ادﻋﺎﻫﺎﯾﺸﺎن ،رﯾﺸﻪ در ﮔﺮﺗﻪﺑﺮداری ﺻﺮف از ﭘﺎرهای دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﻄﺮح در ﻏﺮب
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻞ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﺎ آن دﯾﺪﮔﺎه دروﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯽآﻧﮑﻪ وﻗﻮﻓﯽ
ﮐﺎﻓﯽ و در ﻣﻮاردی ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻏﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع )ﻓﺮﻫﻨﮓ و ادب اﯾﺮاﻧﯽ( در ﮐﺎر ﺑﻮده
ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﻣﯿﺪ آن دارد ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺣﺎﺿﺮ از اﯾﻦ ﻧﻘﺺ ﻧﻈﺮی ﺧﺎﻟﯽ و از آن ﺑﺮآﯾﻨﺪ اﯾﺮانﺳﻮز
ﻋﺎری در ﻧﻈﺮ آﯾﺪ.
از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ از زﻧﺪهﯾﺎد ﺷﺎﻫﺮخ ﻣﺴﮑﻮب ﯾﺎد ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ
و ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب او ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎر اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﻣﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻓﺴﻮس ﻣﯽﺧﻮرم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم زﻧﺪﮔﯽ او و ﺑﺎ وﺟﻮد دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺮﮔﺰ ﺳﻌﺎدت دﯾﺪارش ﺑﺮاﯾﻢ
دﺳﺖ ﻧﺪاد و ﭼﻪ دﯾﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ارزش ﮐﺎرﻫﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﺎدرش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی ﺻﺎﺣﺐ
رأی و دارای ﻧﻈﺮ ﭘﯽ ﺑﺮدم .اﺻﻄﻼح »ﯾﺎداﯾﺎد« زﺑﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ »ﺑﯿﻨﺎﻣﺘﻨﯿﺖ« intertextuality
از او ﮔﺮﻓﺘﻪام .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺑﻠﻨﺪ ﺟﻼل ﺧﺎﻟﻘﯽ ﻣﻄﻠﻖ» :اﯾﺮان در ﮔﺬﺷﺖ روزﮔﺎران« ﺳﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻪام و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ آن ﮐﺘﺎب ﻣﺴﮑﻮب و اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺧﺎﻟﻘﯽ ﻣﻄﻠﻖ در ﮐﻨﺪوﮐﺎو و ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮ ﺷﻤﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻘﺸﻪی راه ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﮐﺎر ﻧﻮﺷﺘﻦ را ا ﮔﺮﭼﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﻣﺎ ﻟﺬت
ﺑﺨﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

رﺿﺎ ﻓﺮخﻓﺎل
ﻻوال ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۲۰۱۷
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ﻦ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ  -ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺎدِ ﻧﻮﺷﯿ ˆ

 ...ﮐﻪ ﺗﺨﺘﮕﺎه ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑŠﺪﺳﺖ و ﺣﻀﺮت راز ـ ﺳﻌﺪی

ا ﮔﺮﻧﻪ در آن ﮐﻪ ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪی )ﻣﺮز( آن ...ـ ژاک درﯾﺪا …points

ﭼﺮا ﺑﺎد ﻧﻮﺷﯿﻦ؟ و ﭼﺮا »اﯾﺮان« ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺎﻃﺮهای از ﯾﮏ ﻋﻄﺮ؟ ﻧﺴﯿﻢ ﺧﻮش؛ ﺑﻮی
ﻋﻨﺒﺮﯾﻦ؛ ﺷﮑﻔﺘﻪ ﮔﻠﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺑﺎغ ﺧﺮم ﺑﻬﺎر ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎد ﻣﯽآﯾﺪ؛ ﺑﻪ ﯾﺎدآورده ﻣﯽﺷﻮد ...اﯾﻦ ﯾﺎد،
اﯾﻦ ﻧﺎﻣﺶ ﻋﻄﺮآﮔﯿﻦ ،ﭘﯿﺸﯿﻨﻪای ﺑﺲ ﮐﻬﻦﺗﺮ از ﻣﺼﺮاع ﻧﻘﻞ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ از ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ دارد.
از ﻣﯿﺎن ﺣﺲﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻏﺮﯾﺰیﺗﺮﯾﻦ ﺣﺲ ،ﮐﻪ زﻣﺎن را
ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ .ﻧﻪ در زﻣﺎن ﻣﯽﭘﺎﯾﺪ و ﻧﻪ در ﻣﮑﺎن .ادراک ﯾﮏ ﻋﻄﺮ ادراک ﭼﯿﺰیﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و
ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .و ﺧﺎﻃﺮهاش ،ﺑﻪ ﯾﮏ وﻫﻢ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﻧﻪ روح دارد و ﻧﻪ ﺟﺴﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﺮدو را در ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ادراک از راه ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ ادراﮐﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﮔﺴﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛ و ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ،در ﺗﻌﻠﯿﻖ زﻣﺎن،
اﯾﻦ ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،و در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺲ آﻧﯽ ﯾﮏ ﺑﻮ ،ﻫﻤﭽﻮن
ﺧﺎﻃﺮهای در زﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﮑﺮار درﻣﯽآﯾﺪ .ﭼﺮا اﯾﺮان ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻋﻄﺮ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآﯾﺪ؟ در
ﺧﻮاﻧﺸﯽ ادﺑﯽ از واژهی »اﯾﺮان« ،اﯾﻦ اﻣﺘﺰاج ﺧﺎ ک و ﺧﺎﻃﺮه ،ﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم در
ﻣﺘﻮن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﻋﻄﺮ ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﻢ .اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ واژه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ در ﻗﺎﻣﻮس ﻟﻐﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﺎم ،آﻣﯿﺰهای از ﺻﺪا و ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺶ ﻣﺎ در
واﻗﻊ وﺳﻮﺳﻪایﺳﺖ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ آﻧﭽﻪ در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﻧﺎم ،در ﻧﻬﻔﺖ زﺑﺎن ،ﻣﯽﮔﺬرد .اﯾﻦ ﻧﺎم ،اﯾﻦ
واژه ،در وﯾﮋهﺳﺨﻦﻫﺎی ادﺑﯽ ) (idiomsاز ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﺳﻮ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﺗﺎ ﮐﺠﺎ
ﯽ اﯾﻦ واژه در ﻣﺘﻦﻫﺎی ادﺑﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﻢ؟
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﮐُﻨﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾ ˆ
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ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ در ﭘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از »اﯾﺮاﻧﯿﺖ« ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﯾﺮاﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
»آﻧﯿﺖ« اﯾﺮان؛ »اﺻﻞ روﺣﯽ« ﯾﺎ اﺳﺎس ﻫﻮﯾﺖ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ،آﻧﭽﻨﺎنﮐﻪ در ﻣﺘﻮن ادب ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎزﺗﺎب
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﺮاﻧﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻦ )وﻃﻦ( اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،و ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن
در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را در ﮔﺴﺘﺮهی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﯾﮏ وﻃﻦ ،ﯾﮏ ﻣﻠﯿﺖ  ...ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪای ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺶ ﭘﺎ را ازﯾﻦ ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺮان در ﻣﺘﻦ ادﺑﯽ ﯾﮏ »ﻣﺠﺎز«
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺑﺮای آن در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﺑﯿﺎن ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﺠﺎزیﺳﺖ؟
در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﯾﻦ ﻣﺠﺎ ِز دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪ ﺳﺨﻦ را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪ ﺳﻪ ﻧﻘﻞ
ﻗﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎ رﻓﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﺎ ﮔﺰﯾ ”ﺮ زﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺎ از ﺣﺎل ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﯽروﯾﻢ .ﺑﺎ ﺗﻤﻬﯿﺪ اول ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ »اﯾﺮاﻧﯿﺖ« ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺶﻫﺎی ﺧﺎم
ﻓﺮﻫﻨﮓﮔﺮا و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮐﻪ اﯾﺮان را ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻣﻠﯿﺖ در ﺑﻌﺪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻔﯽ و اﻧﮑﺎر ﮐﺮده
اﺳﺖ؛ ﺑﺎ ﺗﻤﻬﯿﺪ دوم ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺎزﺗﺎبﻫﺎی اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻮن وﻃﻦ )ﻣﯿﻬﻦ( در ادﺑﯿﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ
و ﺑﺎ ﺗﻤﻬﯿﺪ ﺳﻮم رد و ﻧﺸﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺖ را در ﻣﺘﻮن ادﺑﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ﺳﻪ
ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺟﺎﯾﮕﺎه ذﻫﻨﯿﺘﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن آنﻫﺎ و ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ و ارزش
ادﺑﯽ آنﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻔﺎرقﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﮕﺎﻧﯽ ) ،(contextualاﻣﺎ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ را در ﺑﺎرهی اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻮن ﻣﯿﻬﻦ ﺑﺎز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ در اﻣﺘﺪاد ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪی
ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽرﺳﺪ؛ و آن اﯾﻦﮐﻪ ،زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ واژهی اﯾﺮان در ﻓﺮادﻫﺶ )ﺳﻨﺖ( ادب ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ،ﻧﻪ ﺳﺎﺣﺘﯽ از ﯾﺎد ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﺨﺎﻧﻪ اﺳﺖ.

ﺗﻤﻬﯿﺪ ﻧﺨﺴﺖ
ﯾﮑﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻪ ﺷﻬﺮه ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی
ﭘﺴﺎاﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮاﯾﯽﺳﺖ ،در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اﺗﻮﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ درﺑﺎرهی ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ از ﻫﻤﮑﺎر
ﻣﺮدمﺷﻨﺎس ﺧﻮد ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺪاﻧﯽ در روﺳﺘﺎﯾﯽ دور اﻓﺘﺎده در اﯾﺮان
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ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﺮای او اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺳﻮﻏﺎت را
ﻣﯽآورد .روﺳﺘﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﺮدﻣﺸﻨﺎس ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ:

»اﯾﺮان ﮐﺠﺎﺳﺖ؟...ﻣﻦ دﻫﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ اﯾﺮان ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ .ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ؟«

۱

در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻌﻤﯿﻤﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺎآﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم اﯾﺮان در ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﺑﺎﻻ ﺷﻤﻮﻟﯽ را
ﻓﺮاﺗﺮ از ذﻫﻨﯿﺖ ﺳﺎدهی ﯾﮏ روﺳﺘﺎﯾﯽ در دﻫﯽ دوراﻓﺘﺎده در اﯾﺮان اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦﮐﻪ ،ﻣﻔﻬﻮم
»اﯾﺮان« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﻬﻦ ﺑﺮای ﺗﻮدهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻧﺎآﺷﻨﺎﺳﺖ .ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل
ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺳﻄﺢ از آ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺎﯾﻪی ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﻤﯿﻤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ اﯾﻦ
ﺗﻌﻤﯿﻢ را ﺗﻨﻬﺎ آنﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﺗﻪﺑﺮداری از ﭘﺎرهای دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﭘﺴﺎاﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ،
ﺗﻮدهی اﯾﺮاﻧﯽ را و آن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﻨﻔﺮد ﻧﻤﻮﻧﻪوار را ،ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد آن ﺗﻮده ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﻬﯿﻤﻪای
ﻓﺎﻗﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻬﯿﻤﻪای ﮐﻪ ﻧﻤﯽﻣﯿﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ا ﮔﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﻌﺮی از ﺣﺎﻓﻆ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎ آن ﻫﻤﺎن
اﺣﺴﺎس ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ را ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪی اﯾﺮان؟ ﺣﺘﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض ﮐﻪ آن روﺳﺘﺎﯾﯽ از ﺳﻮاد ﺧﻮاﻧﺪن
و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﯽﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﻮد ،ﮐﻠﻤﺎت ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ زﻧﮓ ﮐﺪام ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را در ﮔﻮش او ﺑﻪ ﺻﺪا
درﻣﯽآورد؟

ﺗﻤﻬﯿﺪ دوم
در ﺷﻌﺮی از ا .ﺷﺎﻣﻠﻮ ،ﺳﺮوده ﺷﺪه ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﻔﺖ ،ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﯾﺎد آر:
ﺗﺎرﯾﺦ™ ﻣﺎ ﺑﯽﻗﺮاری ﺑﻮد

Hamid Dabashi, Iran: A People Interrupted, (New Press, 2007). P6.
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ﻧﻪ ﺑﺎوری
ﻧﻪ وﻃﻨﯽ.
اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت در واﻗﻊ ﺟﻤﻊﺑﺴﺘﯽ از ﺗﺎرﯾﺨﯽﺳﺖ ﺑﻪ درازای ﻗﺮنﻫﺎ ﮐﻪ از زﺑﺎن ﺳﻮژهای ﺟﻤﻌﯽ
ﺑﻪ ﻓﺸﺮدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ در اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺑﺎزﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﻌﺮ را ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻮﮔﭽﺎﻣﻪای ،ﻣﺮﺛﯿﻪای،
در ﻧﺒﻮد وﻃﻦ ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺶ اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻧﺎ ﮔﺰﯾﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ؛ و آن اﯾﻦﮐﻪ ،در ﻧﺒﻮد ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ )وﻃﻦ( ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻮﮔﻮار ﺑﻮد؟

ﺗﻤﻬﯿﺪ ﺳﻮم
در ﺧﺎﻃﺮات ﻋﺎرف ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ...» :ا ﮔﺮ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﺧﺪﻣﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و
ادﺑﯿﺎت ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻢ وﻗﺘﯽ ﺗﺼﻨﯿﻒ وﻃﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯽ از ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ
وﻃﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ وﻃﻦ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ دﻫﯽﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در آﻧﺠﺎ زاﯾﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ«.

۲

ﯽ ﻋﺎرف در ﻧﻮع ﺧﻮد و در زﻣﺎﻧﻪی ﺧﻮد ﺳﺨﻨﯽ ﻧﻮ ﺑﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان
اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی ﻣﯿﻬﻨ ˆ
ﺣﺘﺎ آن را ﯾﮏ اﺑﺪاع داﻧﺴﺖ ،اﻣﺎ آﯾﺎ واژهی »وﻃﻦ« را ﻫﻢ او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﯽﺑﺮد؟

 2ﻋﺎرف ﻗﺰوﯾﻨﯽ :دﯾﻮان) ،اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،ج .ﻫﺸﺘﻢ ،(۱۳٥۸ ،ص۳۳٤ .
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۱
اﯾﺮان ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
»ازﯾﻦرو ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻋﻠﻤﯽ
ﺑﺮای ﻣﻠﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺖ داد؛ اﻣﺎ ﭘﺪﯾﺪهی ﻣﻠﺖ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ و دارد«.
 -ﻫﯿﻮ ﺳﯿﺘﻮن -واﺗﺴﻦ )ﻣﻠﺖ و دوﻟﺖ(۳

آﯾﺎ »اﯾﺮان« ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﯾﮏ ﻣﻠﯿﺖ ،ﭼﯿﺰی اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ )- imagined

ﺧﯿﺎﻟﯽ( اﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮی )ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،اﻣﻮر( در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟ ﺟﺰ
ﭘﻨﺪاری در زﺑﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟
ﺣﺘﺎ اﮔﺮ ﻣﻠﯿﺖ را ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪرن آن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﻣﻠﯿﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺮ ﻫﻤﺒﻮدﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ٤ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪی از ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ
اﺳﺖ .ﺗﻨﯿﺪهای اﺳﺖ از ﺗﺎر ﺑﺎزﺗﺎب ﻫﺴﺘﯽای ﻓﺮدی در ﭘﻮد رواﯾﺘﯽ ﺟﻤﻌﯽ؛ از ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﻣﯽ
ﻣﺸﺘﺮک در ﻓﺮادﻫﺸﯽ زﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻘﺎﯾﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪای ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﯽ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ

ﮔﺎﻫﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻌﯿﻦ »...ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﺒﻮدﮔﺎنﻫﺎ )ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ(ی ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﯽاﻧﺪ« ٥ﻫﺮ

٣

 Hugh Seton-Watsonﺑﻪ ﻧﻘﻞ از:
Benedict Anderson: Imagined Communities, (New York, Verso, 1991), P. 3.

٤

در اﺻﻞ ﺑﻮده اﺳﺖsocial community :
5
Etienne Balibar: “The Nation form: History and Ideology” in E. Balibar and Immanuel Wallerstein: Race,
Nation, Class Ambiguous Identities, (London, Verso, 1991), P. 93.
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ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪای در زﺑﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﯾﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻣﻠﯿﺖ را ﻣﺎ در »ﻫﻢا ﮐﻨﻮن«
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ؟ آن را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ؟
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ،در آﻏﺎز ،ﮔﺮﯾﺰی ﻣﯽزﻧﯿﻢ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪای ﻓﺮاخﺗﺮ از ﭼﻬﺎرﭼﻮب
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و ﻧﻈﺮی اﯾﻦ ﻣﻘﺎل ﺗﺎ از ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﯾﺎ واﻗﻌﯽ اﯾﺮان و »اﯾﺮاﻧﯿﺖ« در ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
آن ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﯿﻢ .در ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﯽﺧﺒﺮ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﮐﺠﺎﺳﺖ ،در واﻗﻊ در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻮﺟﻮﯾﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﺆال رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در
ﺑﺎزﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ از زﺑﺎن ﯾﮏ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻮردی اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﮏ اﻓﺘﺎده ،اﻣﺎ
ﺗﻌﻤﯿﻤﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺢ ذﻫﻨﯿﺘﯽ را ﺑﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎی »ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ« ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﺪ؛ اﯾﻦﮐﻪ،
ﮔﻮﯾﺎ ﺗﻮدهی اﯾﺮاﻧﯽ در اﻋﻤﺎق ﺧﻮد ﻧﻤﯽداﻧﺪ اﯾﺮان ﮐﺠﺎﺳﺖ و ﻣﻘﻮﻟﻪی ﻣﯿﻬﻦ ،ﯾﺎ »ﮐﺸﻮر اﯾﺮان« از
اﺷﺘﻐﺎﻻت ذﻫﻨﯽ »ﺑﺎﻻﯾﯽ«ﻫﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﺳﻄﺮﻫﺎﯾﯽ را از ﻓﺼﻞ اول ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ ﻧﻘﺎط ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻧﻈﺮی ﻣﺆﻟﻒ را درﺑﺮدارد ،ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ اﺳﺎس ﺧﻮاﻧﺸﯽ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »رادﯾﮑﺎل« را
از ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻠﯿﺖ و ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ از آﻏﺎز ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ در ﻓﺼﻮل ﺑﻌﺪی ﮐﺘﺎب ﺷﮑﻞ
ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺶ از اﯾﺮان ،ﯾﺎ از ﻧﮕﺮﺷﯽ ﮐﻪ در ﭘﺲ اﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺶ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﺮان ﻧﻪ ﯾﮏ
ﻧﺎم ﺧﺎص ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﯽﻣﺼﺪاق .ﺣﺘﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﺎم ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﺑﺎر در
ﻣﺘﻨﯽ ادﺑﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ( ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش آن را اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪای ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ و

ﺗﺼﻨﻌﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ٦.ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻧﺎم در واﻗﻊ زدودن آﺑﺮو از آن اﺳﺖ آن ﻫﻢ در زﻣﺎﻧﻪای

ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮوﻗﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺗﺎ آﺑﺮوی اﯾﻦ ﻧﺎم را ﺑﻪ آن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﻢ.
آﯾﺎ ﻗﺼﻪی ﺑﯽﺧﺒﺮی آن روﺳﺘﺎﯾﯽ از »اﯾﺮان«از ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ از وﺟﻮد ﭼﯿﺰی در ﺧﻮد
ﺑﻪ ﻧﺎم »اﯾﺮاﻧﯿﺖ« دﭼﺎر ﻧﻮﻋﯽ ﺷﺮﻣﺴﺎری ﻋﻘﻼﯾﯽ ﺑﺸﻮﯾﻢ؟ ﻣﺮز ﻣﯿﺎن ﺧﯿﺎل و واﻗﻌﯿﺖ در ﺻﺤﺒﺖ
از اﻣﺮی ﻏﯿﺮ ﻣﺎدی ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻠﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ )ﻏﯿﺮ ﻣﺎدی ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺮ ﻣﻠﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮ( ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﻧﮕﺮش ﻣﺴﺘﺘﺮ در ﻗﺼﻪی روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ،اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺎﻟﯿﺴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﮔﺮا ،در ﭘﺮداﺧﺖ رادﯾﮑﺎل ﺧﻮد از ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺨﻠﯿﻂ ﮐﻬﻦ و ﻧﻮ )ﻣﻠﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪرن( ،ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ روی وﯾﮋﮔﯽ اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﭼﻨﺪ رﮔﮕﯽ
ﻗﻮﻣﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﺮان و ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﮔﺴﺴﺘﮕﯽﻫﺎ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﻣﻨﮑﺮ
Dabashi, P. 19.
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اﯾﺮاﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺪاوم ﯾﮏ ذﻫﻨﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی ﯾﮏ رواﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮ

رواﯾﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ در دوران ﻣﺪرن ﭘﺪﯾﺪهای اﺧﯿﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ۷.ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ،ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺘﯽ
ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪی »ﻣﺪرﻧﯿﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎری« اﺳﺖ؛ و ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺧﺎصﺗﺮ ،دﺳﺖﭘﺨﺖ ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺧﺎور
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اروﭘﺎﯾﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻮﻣﯿﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم اﯾﺮان )ﭘﺮﺷﯿﺎ( ،ﺑﺎ ﺣﺪود و ﺛﻐﻮری ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ و
ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار و اﮔﺮ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﻮﻫﻮم ،ﺑﺎوراﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﯾﮏ »ﻣﻠﺖ« ﺑﺎ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻏﺮوراﻧﮕﯿﺰی
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ از اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﭘﺴﺎاﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮای ﻧﻮع اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﺻﺒﻐﻪی اﺳﻼﻣﯽ ،ﯾﺎ
اﺳﻼمﮔﺮاﯾﯽ ﭘﺴﺎاﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮا ،ﻣﻠﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻫﻤﺎن ﺷﺒﺢ
»اورﯾﺎﻧﺘﺎﻟﯿﺴﺖ-ﺟﺎﺳﻮس« ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺒﺤﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ اردﺷﯿﺮ .ﺟﯽ .رﯾﭙﻮرﺗﺮ ﺑﺎ ﮐﻼه ﻟﮕﻨﯽ ﺑﺮﺳﺮ و
ﮐﺖ و ﺷﻠﻮاری از ﭘﺎرﭼﻪی ﺧﺎ ﮐﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻨﺪ ﺑﺮﺗﻦ ﮐﻪ در ﮔﻮش ﭘﻬﻠﻮی اول ﻧﺠﻮاﻫﺎﯾﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ ...و ﭘﺲ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﻧﺠﻮاﻫﺎ و آن دﺳﺖﭘﺨﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻻﺑﺪ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ،ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻓﺮدوﺳﯽ ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن و واژهﺳﺎزی ،و ﻫﻤﻪ در
ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺑﺎﺳﺘﺎنﮔﺮای« ،دﺳﺘﺎوﯾﺰ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﺼﺮ ﭘﻬﻠﻮی و از آن
ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﻀﻤﻮن ﺷﻮوﻧﯿﺴﻢ )ﺧﺎ کﭘﺮﺳﺘﯽ( اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .از ﻧﮕﺮش ﯾﺎدﺷﺪه ،ﻫﻢا ﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ،
ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﺲ از اﻧﻘﺮاض ﺳﻠﺴﻠﻪی ﭘﻬﻠﻮی ،اﯾﻦ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﮔﻔﺘﻤﺎن »ﺑﺎﺳﺘﺎنﮔﺮاﯾﯽ« ﻫﻤﭽﻨﺎن در
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﯾﺮانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﮐﺘﺎب و ﯾﺎ ﺑﺮﭘﺎداﺷﺖ
داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد!
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻠﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »ﺷﺒﺢزداﯾﯽ« ﮐﻨﯿﻢ و
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ »ﻧﻮ«ی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از »ﮐﻬﻦ« در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻣﻠﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪرن
ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ اﺑﺪاع ﻣﺠﺎدﻟﻪای از ﮐﻬﻨﻪ و ﻧﻮ را در ﺧﻮد داﺷﺖ .از ﻣﻨﻈﺮی ﮐﻠﯽ ،ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﻣﻠﺖﻫﺎ در ﺗﻨﻮﻋﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺟﺎی دارد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﯾﺮوز و ﯾﺎ درﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪهاﻧﺪ.

۸

ﻫﯿﭻ ﻣﻠﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪرن ﮐﻠﻤﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺮون از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد و ﺗﺎ
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻠﯿﺖﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺪون ﺷﺎﻟﻮدهای ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﺪون
ﻣﻼﻃﯽ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .واژهی »ﻣﻠﺖ« در ﺑﺮاﺑﺮ »ﻧﺎﺳﯿﻮن« ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ از
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ در دورهی ﭘﻬﻠﻮی اول در زﺑﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﺠﺪدﺧﻮاه ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﯿﺶ از

Ibid., 25
Balibar, 87
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آن ﻧﯿﺰ ،ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر رود ،اﯾﻦ واژه در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻮد و ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽرﻓﺖ .ا ﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺴﺖ اﯾﻦ واژه را ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﻮ )ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪرن اروﭘﺎﯾﯽ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻮﻋﯽ اﺑﺪاع زﺑﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﻤﭽﻮن واژهﻫﺎی »ﻫﻨﺮ«» ،ﻓﺮﻫﻨﮓ« و ﺣﺘﺎ »ادﺑﯿﺎت«،۹

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﯿﻞ در ﻫﺮ اﺑﺪاع ادﺑﯽ ،ﻫﻨﺮی ،زﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪای ،روﯾﺎروﯾﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮدی ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ؛ دﯾﮕﺮﯾﺘﯽ ﮐﻪ از »ﺑﯿﺮون« ﺳﺎﻣﺎن ﻣﻮﺟﻮد در »درون« را
درﻫﻢ ﻣﯽرﯾﺰد ﺗﺎ ﺳﺎﻣﺎن ﺗﺎزهای را ﭘﯽ اﻓﮑﻨﺪ .ا ﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺻﻠﯽ را ﻧﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﮔﻔﺘﻤﺎن
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل »ﺷﺒﺢ« ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﮕﺮدﯾﻢ و آن را ﻧﯿﺰ ﯾﮑﺴﺮه دﺳﺖﭘﺨﺖ »ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪی
اﺳﺘﻌﻤﺎری« داﻧﯿﻢ.
در اﯾﻦ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺮقﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﺎﻓﻈﻪی ﻣﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪی اﯾﺮان ﻓﻌﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﺎدآوری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ »واﻗﻌﯽ-ﻓﺎ ﮐﺘﻮال« اﯾﺮان ﺑﻮد .در ﻣﯿﺎن آن ﺷﺮقﺷﻨﺎﺳﺎن
ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪی اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﺎ اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺖ
)اﯾﺮانﺷﻨﺎﺳﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه( .ﺣﺘﺎ ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﻨﺠﺎ داﻣﻨﻪی ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮق و ﻏﺮب را ،ﮐﻪ از ﻋﺮاﺋﺲ
ﻓﮑﺮی ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﭘﺴﺎاﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮاﺳﺖ ،از اﯾﻦ ﻫﻢ ﻓﺮاخﺗﺮ و ﺑﻨﯿﺎدیﺗﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ ﻫﺮﮔﺰ
ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻟﺶ ﻫﻢ ﺧﻄﻮر ﻧﻤﯽﮐﺮد دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ او ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﮔﺸﺎﯾﺸﯽ در ﮐﺎر و ﮐﺴﺐ ﺧﻮد اﺧﺘﺮاع
ﮐﺮده ﺑﻮد ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ اروﭘﺎﯾﯽ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻠﯿﺖ و ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن دوﻟﺖ-ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺑﺮآﯾﻨﺪی ﻧﺎ ﮔﺰﯾﺮ از ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ

ﺑﻮد۱۰.ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ دورﺗﺮ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺷﺮقﺷﻨﺎﺳﺎن از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﺮهی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻮروش را ﮐﺸﻒ ﯾﺎ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﻬﺮهی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺎ اﯾﻦ اﺳﻄﻮره
ﻗﺮنﻫﺎ ﭘﯿﺶ از آنﻫﺎ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ در زﺑﺎن ﺧﻮد اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻔﺎﺧﺮات ﻣﻠﯽ ﮐﻪ در زﺑﺎن
دﯾﮕﺮان )ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﻳﻨﯽ( ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در
 ٩اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ،ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﯾﺎ وﺿﻊ ﯾﮏ واژه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و زﺑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻄﻮر

ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ واژهی »ادﺑﯿﺎت« در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺜﺎل آورد» .ادﺑﯿﺎت«  literatureﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻣﺮوزی آن ﯾﮑﯽ از

ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪرن اروﭘﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎﺷﺎءاﻟ¨ﻪ آﺟﻮداﻧﯽ از ﻗﻮل ﻫﺎﺑﺴﺒﺎم ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در زﺑﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ اﺷﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ واژهﻫﺎی

»ﻣﻠﺖ«» ،دوﻟﺖ« ،و »زﺑﺎن« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻣﺮوز ﯾﻦ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  ۱۸۸۴در زﺑﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽرﻓﺖ و » ...وﻃﻦ  patriaﯾﺎ

ﺻﻮرت ﺑﯿﺸﺘﺮ راﯾﺞ آن  tierraﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﻠﻪ ،و زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در آن زاﯾﯿﺪه ﺷﺪه« ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ آﺟﻮداﻧﯽ :وﻃﻦ،
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﺷﻌﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﻧﺸﺮﯾﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮔﻮﯾﺎ.
۱۰

درﺑﺎره راﺑﻄﻪ ﻣﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻮ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ آﻧﺪرﺳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﯾﺎد ﺷﺪه.
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واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﭼﻬﺮه ﺷﮏ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺰاران ﯾﻬﻮدی-اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻢ ا ﮐﻨﻮن در »دﯾﺎﺳﭙﻮرا«ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در
ﻣﺘﺮوﭘﻞﻫﺎی ﻏﺮب و ﺣﺘﺎ در ﺧﻮد اﺳﺮاﯾﯿﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﯿﻬﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮد را »اﯾﺮان«
ﻣﯽداﻧﻨﺪ و در اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺘﻮان ﺷﮏ ﮐﺮد.
ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ا ﮔﺮ آن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻧﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﻗﺮاری را
ﺑﺮای روز ﺑﻌﺪ و در ﺳﺎﻋﺖ دﻗﯿﻘﺎً ﯾﮏ رﺑﻊ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،آﯾﺎ اﺑﻬﺎم آن روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﺪ؟ ﯾﺎ آنﮐﻪ ،اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺪرج ﺑﻪ دﻗﺎﯾﻖ و ﺛﺎﻧﯿﻪﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﺪر ﺑﺮای او ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺮان؟ ﺣﺘﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح راﻗﯿﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آدﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻪ
ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر او ﭼﻪ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻣﺮز آﺑﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮرش را ﮐﺪام درﯾﺎ
ﯾﺎ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .آﯾﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﻧﺎدر ،اﻣﺎ ﻣﺤﺘﻤﻞ ،ﻧﺎﻓﯽ درک ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ
در ﺳﻄﺤﯽ ﻋﺎم در آن ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ؟ ﻣﺎ از ﺑﯽﺧﺒﺮی آن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺷﺮﻣﺴﺎر
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ »ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﺖ« وﺟﻮد دارد .واﻗﻊ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﺮان ﻫﻢ ا ﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﺖﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺮون دﻫﻢ ﯾﺎ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺟﻨﮓاﻓﺰار اﺗﻤﯽ اﺳﺖ ،و ﯾﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﺖﻫﺎﯾﯽ را دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﺗﻬﺮان ﭘﺎی ﺳﺨﻦ
»ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس« ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺠﺎب ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ در اﯾﺮان ﯾﮏ
ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﺖ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ،ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن و ﮔﺎه ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ دارﯾﻢ .ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ
ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪی آن روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ داﺳﺘﺎن او را ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ و از ﻣﻀﻤﻮن رﯾﺸﺨﻨﺪآﻣﯿﺰ
آن ﺷﺮﻣﺴﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ ،از ﭘﯿﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آن درک زﻣﺎن
ﻣﺪرن ،ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﺖ ﻣﺪرن ،و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آن درﮐﯽ از ﻣﻠﯿﺖ و ﻣﯿﻬﻦ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻮﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای درﺑﺴﺖ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻫﻤﻪی ﻻﯾﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﮐﺸﻮری ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و
ﯽ اﯾﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺸﺎ ﮔﻮﺗﻨﺒﺮﮔ ˆ
دﭼﺎر ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺷﺮﻣﺴﺎری ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ و از ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ ﭼﺮا ﻫﻨﻮز ﺻﻨﻌﺖ
ﭼﺎپ »وﺿﻊ و ﻧﻤﻮد« ﺟﻬﺎن او را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪاده اﺳﺖ؟ ۱۱ﺣﺘﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺘﻮان

ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺳﺮاﭘﺎ و درﺑﺴﺖ ﻣﺪرن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .در ﮐﺪام ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻬﻦﺳﺎل ،آن ﻫﻢ در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻣﻊ

۱۱

ﺗﻌﺒﯿﺮی از ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ﺑﯿﮑﻦ» :ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ وﺿﻊ و ﻧﻤﻮد ﺟﻬﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد«.
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ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ،رﺷﺪی ﯾﮏدﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻫﻤﺴﺎن از اﻣﺮ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻣﺪرن را در ﻣﯿﺎن
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ؟
رد و اﻧﮑﺎر و ﻓﺮوﻧﮕﺮی )ﺗﺤﻘﯿﺮ( اﯾﺮاﻧﯿﺖ و ﻣﺸﻮب ﺟﻠﻮه دادن ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻠﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ،
اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻠﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﺷﺠﺎع ﻧﻮ ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻬﻨﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﭘﯿﺮ ﻣﯿﮑﺪه آن را ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ا ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎ اﻗﺘﺪاری آ ﮐﺎدﻣﯿﮏ
ﺧﻮد را ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻈﺮﯾﻪای ﻧﻮ ﺑﻪ ﺟﻠﻮه در ﻣﯽآورد ،اﻣﺎ در واﻗﻊ ﺗﮑﺮار ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺎنﺳﻮمﮔﺮاﯾﯽ ،ﯾﺎ
ﺑﻮﻣﯽﮔﺮاﯾﯽ راﯾﺞ دﻫﻪی ﭼﻬﻞ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه در اﯾﺮان اﺳﺖ.

۱۲

ﺑﺎ درﻧﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺘﺎ رﮔﻪای از ﻧﮕﺮش

ﺟﻬﺎنوﻃﻨﯽ ﭼﭗ ﺳﺎﺑﻖ )اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﺖ( را در آن ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ واژﮔﺎﻧﯽ و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﺎرﯾﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺎرهای ﻧﺤﻠﻪﻫﺎی ﭘﺴﺎﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮا و از آن ﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺴﺎاﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮا )ادوارد ﺳﻌﯿﺪ و
دﯾﮕﺮان( ﺧﻮد را ﺑﻪروز ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻧﮑﺎر و ﺗﺤﻘﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺖ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪای ﺑﺲ ﮐﻬﻦ دارد .رد و ﻧﺸﺎن
اﯾﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ را ﻣﯽﺗﻮان در ادﺑﯿﺎت ﺿﺪ ﺷﻌﻮﺑﯽ ،و از زﻣﺎن اﺑﺪاع ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺠﻮس و ﻣﻮاﻟﯽ؛
زﻧﺪﯾﻖ و راﻓﻀﯽ ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺖ .از اﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان در زﻣﺎن ﺑﻪ واﭘﺲ رﻓﺖ و اﯾﻦ رد را در زﻣﺎن
ﺑﯽزﻣﺎن اﺳﻄﻮره ،در »ﮔﺬﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد« ،۱۳ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد

ﭘﺮﺗﺎب ﺗﯿﺮ از ﺳﻮی ﺗﻮراﻧﯿﺎن در رواﯾﺖ اﺳﺎﻃﯿﺮی آرش ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮز ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﺮان در اﺻﻞ ﺟﺰ
ﺗﺤﻘﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﭘﯿﺎم دﯾﮕﺮی در ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺖ.
اﯾﺮان ﮐﺸﻮری ﻧﻮﺑﻨﯿﺎد ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻮد و ﻧﺒﻮدش را ،ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﯿﺮ ﻣﺮزﻫﺎﯾﺶ را ،اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ
ﻣﻌﯿﻦ و ﺑﺮ روی ﻧﻘﺸﻪی ﺟﻬﺎن ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ا ﮔﺮ ﺑﺮای ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﮏ »ﺷﺨﺺ«
اﺳﺖ ،ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎل ﻣﯽرﺳﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﺮان ،و اﯾﺮان
ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ،ﻋﻤﺮی ﺑﻪ درازای ﻗﺮنﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎران
و ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺧﻮد آ ﮔﺎﻫﯽ از »ﮔﺬﺷﺘﻪای ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ« را ﺑﺮای ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻋﺼﺮ ﭘﻬﻠﻮی اول ﻓﺮاﻫﻢ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ
از دوران اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺎدزﻫﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ دو ﺗﻬﺪﯾﺪ وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ در »درون« و ﻫﺠﻮم
و اﺳﺘﯿﻼی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ از »ﺑﺮون« ﺑﺮ ﺻﻔﺤﺎت ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ رﻗﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮد .از ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
12

Abbas Amanat: “Iranian Identity Boundaries” in Iran Facing Others, A. Amanat and F. Vejdani, ed. (New
York, Palgrave, 2012), P. 23.
 13ﺑﺎ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮﻓﯽ در اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪی در ﯾﺪا »ﮔﺬﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ زﻣﺎن ﺣﺎل ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد) «.ﺣﻮاﺷﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ(
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ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺮان ﺑﺎ ﻧﺎم وﻻﯾﺎت و ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ در ﻣﻨﻈﻮﻣﻪای ﮐﻪ داﺳﺘﺎن
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪای را از ﻋﺼﺮ ﭘﺎرﺗﯽ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽدﻫﺪ )وﯾﺲ و راﻣﯿﻦ( ،ﺗﻌﯿﻨﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ:
ﭼﻮﻧﺎم او ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ آﻣﺪﻧﺪ ﺑﺎز
زﮐﻮﻫﺴﺘﺎن و ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺷﯿﺮاز
...
ﮔﺰﯾﺪه ﻫﺮﭼﻪ در اﯾﺮان ﺑﺰرﮔﺎن
از آذرﺑﺎﯾﮕﺎن وز ری و ﮔﺮﮔﺎن
...
ﻫﻤﯿﺪون از ﺧﺮاﺳﺎن و ﮐﻬﺴﺘﺎن
زﺷﯿﺮاز و ﺻﻔﺎﻫﺎن و دﻫﺴﺘﺎن

ﺟﺎﻟﺐ و در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺷﺎﯾﺎن ذ ﮐﺮ اﯾﻦﮐﻪ ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ وﻻﯾﺎت در اﯾﻦ ﻣﺼﺮاعﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ »ﺧﻮزﺳﺘﺎن« ﻧﺎﻣﯽ ﺟﻌﻞ ﺷﺪه در ﻋﺼﺮ رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﺎﻣﯿﺪن ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ
اﯾﺮان ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﮑﻪ از ﺧﺎ ک اﯾﺮان دﺳﺖ ﮐﻢ از زﻣﺎن ﺳﺮاﯾﺶ وﯾﺲ و راﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎم اﺻﻠﯽ آن ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ روی آوردن ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن
وﯾﺲ و راﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻠﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
»ﺗﺼﻨﻌﯽ« اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺮﯾﺪن از ﺗﺨﺘﻪی »ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ« ﻧﻮ ﺑﻪ ژرﻓﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﮏ ﺣﺲ ﻣﻠﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻈﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺗﺼﻨﻌﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻮﺑﻨﯿﺎد در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﺎﭼﺎر
ﻧﺒﻮد رواﯾﺘﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﯿﻨﻪی ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد »اﺧﺘﺮاع« ﮐﻨﺪ .ا ﮔﺮ اﯾﺮان در اروﭘﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه

ﺑﻮد ﺑﺮای ﻫﺎﺑﺴﺒﺎم ،ﺑﺪون ﺷﺎﯾﺪ و اﻣﺎ ،ﻣﻠﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ۱٤.ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺶ
 14ﻧﮑﺘﻪای ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آﺟﻮداﻧﯽ ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ.
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از آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻓﮑﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اروﭘﺎﯾﯽ در اﺷﮑﺎل وﯾﮋهی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت
رواﯾﺖﻫﺎی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد.

۱٥

در ﻣﺘﻦ ادب ﻓﺎرﺳﯽ

اﯾﺮاﻧﯿﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮد و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺪﻣﺖ ﺧﻮد اﺷﻌﺎر داﺷﺖ .ﺣﺘﺎ از ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﺎرﮐﺲﮔﺮا ،ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﺎرﯾﺨﯽ از آن ﺧﻮدِ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺻﻮرتﺑﻨﺪیﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
را در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﻣﻠﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﮕﺮش ﭘﺴﺎاﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮا در
رواﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﺎ »اﻣﺖﮔﺮاﯾﯽ« اﺳﻼم و »ﭘﺎن اﺳﻼﻣﯿﺴﻢ« ﻧﻮ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻠﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ
ﻫﻢﺻﺪاﯾﯽ ﺣﺰناﻧﮕﯿﺰی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎن ﻣﺠﺬوب ﺗﻘﺎﺑﻞﻫﺎی ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪاش از ﺷﺮق در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺮب؛
اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎرزده؛ ﻣﺘﺮوﭘﻞ درﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ،و در ﯾﮏ ﮐﻼم ،ﭼﻨﺎن ﻣﺠﺬوب
ﺧﻮاﻧﺪهﻫﺎﯾﺶ از ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ روﻧﺪﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ؛ و
ﯾﺎ ،وﺿﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ آن ،و ﯾﺎ ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻫﻢ آن را در روﻧﺪ ﺧﺎص ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی
ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻠﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺎزﻫﻢ از ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﺎرﮐﺲﮔﺮا ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪرن ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از اﺳﺘﻌﻤﺎر
ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻧﻮ ﺑﻪ درﺟﺎت ﻫﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻫﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎرﺷﺪه و ﮔﺎه »اﯾﻦ ﻫﺮدو
در ﯾﮏ زﻣﺎن واﺣﺪ«.

۱٦

ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اﻗﺘﺪارﮔﺮای دوران ﭘﻬﻠﻮی اول ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ -ﻣﺎﯾﻪی اﺻﻠﯽ

ﺗﺨﻠﯿﻂ ﻧﮕﺮشﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ ازﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﺒﻮد.

اﯾﻦ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ »ﭼﻬﺮهای دوﮔﺎﻧﻪ«۱۷داﺷﺖ ،ﻫﻢ اﻗﺘﺪارﮔﺮا ﻣﯽﺑﻮد ﻫﻢ ﺟﻤﻊﮔﺮا .ﻣﻌﻠﻮم
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻧﮕﺮشﻫﺎﯾﯽ ازﯾﻦ دﺳﺖ در ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮرد اﯾﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺻﻮر ﻧﺎب و ﻫﻤﮕﻦ و
ذات اﻣﻮر و اﺷﯿﺎء ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .از ﻧﮕﺮش ﯾﺎد ﺷﺪه اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد زﺑﺎنﻫﺎ و ﻧﯿﻤﻪ زﺑﺎنﻫﺎ و
ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﯽ واﻗﻌﯽ و ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﭘﺎﺳﺦ از زﺑﺎن رﻧﺎن ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﯾﯿﺲ ﺑﻪ رﻏﻢ داﺷﺘﻦ ﺳﻪ زﺑﺎن،
دو ﻣﺬﻫﺐ و ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﮋاد ]ﮐﺬا در اﺻﻞ[ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ،ﺗﻮﺳﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ

ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﺎﻣﻼ pﻣﺘﻔﺎوت ،ﻫﻤﮕﻮن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ زﺑﺎن ،ﻣﺬﻫﺐ و ﻧﮋاد ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؟ ۱۸ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ

 ۱٥اﺣﻤﺪ اﺷﺮف ،ﻫﻮ ﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ :از دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﻬﻠﻮی ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﺣﻤﯿﺪ اﺣﻤﺪی )ﻧﺸﺮ ﻧﯽ (۱۳۹٥ ،ص۲۲۴ .
Balibar, 89
17
Janus–faced
18
Ernest Renan: “What is a Nation” in Nation and Narration, Homi K. Bhabha ed. (Rutledge, 1990), PP. 823.
16
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ﺑﻪ زﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ و اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻃﺮح ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺪام ﻣﻠﯿﺖ را اﻣﺮوز ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ زﺑﺎﻧﯽ،
ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻠﯿﺘﯽ ﻫﻤﮕﻦ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺟﺎﻣﻌﻪای ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻫﻤﮕﻦ را ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن در آﯾﻨﺪه از ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺟﻮاﻣﻊ اوﻟﯿﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﭘﺴﺎاﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮا و ﻣﺸﺎﺑﻬﺎت آن ﻣﺨﺪوش ﮐﺮدن ﯾﺎ ﻧﺎدﯾﺪن دو
ﺟﺎﯾﮕﺎه ذﻫﻨﯿﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﯾﺮان ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ذﻫﻨﯿﺘﯽ ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ در
روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻏﺮب ،ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ،و اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ذﻫﻨﯿﺘﯽ ﻣﺮدم ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی
اﺳﺎﺳﯽ دارد .ﺣﺘﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اذﻋﺎن ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ »اﯾﺮان رﺳﻤﺎً ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ« ،اﻣﺎ در
ﮔﺮﺗﻪﺑﺮداریﻫﺎی ﻧﮕﺮش ﯾﺎد ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻈﺮی ﭘﺴﺎاﺳﻌﻤﺎرﮔﺮا ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺴﺖ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ در ﺗﺒﯿﯿﻦ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎص و ﻣﺸﺨﺺ ذﻫﻨﯿﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﺑﺮﻧﻤﯽﺧﻮرﯾﻢ .ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻢ و دﻓﺘﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﮐﻠﻨﯽ ﺑﺴﺘﻪ در دورهای ﻣﺤﺪود در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان آن
ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻠﻤﻮس و ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻓﺮق اﺳﺖ ﻣﯿﺎن دﯾﺪن ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ در ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ،در ﻣﺪرﺳﻪ و دادﮔﺎه ...و ﺗﺠﺮﺑﻪی دﺧﺎﻟﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت
دﺳﺘﯽ ﭘﻨﻬﺎن در ﭘﺴﺘﻮی ﺧﺎﻧﻪ .ا ﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺻﻮرت »ﺑﻮرژوازی« وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﺎﯾﺪ
اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺻﻮرت »ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ« ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ،ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺼﺪق ﯾﺎ ﮔﺎﻧﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو آرﻣﺎن رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺶ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎر
ﻣﺘﺮوﭘﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻓﺮق اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ ﭼﺮﭼﯿﻞ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﻮﻟﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ رﺿﺎﺷﺎه و
ﮐﻤﺎل آﺗﺎﺗﻮرک» ،ﻣﻦ ﺑﺮای ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن«.

۱۹

ﺟﺎیدادن ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻫﻢﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دﯾﮕﺮ آن اﻧﻘﻼب ﻫﻤﭽﻮن
ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﯽ و آزادیﺧﻮاﻫﯽ و  ...در واﻗﻊ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻣﻈﺮوف ﺑﺎ ﻇﺮف اﺳﺖ! از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻦ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻋﺼﺮ رﺿﺎ ﺷﺎه را ﺗﺎ ﺻﺮف ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﻠﯽ و ﺑﻌﺪﻫﺎ
واﺑﺴﺘﻪ )ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﯽوﻃﻦ( ،ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﺳﺖ .دﺳﺖﮐﻢ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﺤﻮﻻت اﯾﺮان در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ دﻫﻪی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وﻃﻦ ﻧﺪارد!
ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و ﻫﻢ روﺑﻨﺎﯾﯽ در دورهی ﭘﻬﻠﻮی اول در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪ
 19ﺳﺨﻦ ﻣﻌﺮوف ﮐﻤﺎل آﺗﺎﺗﻮرک ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻮﻟﯿﻨﯽ.
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آﻣﺪ در واﻗﻊ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮد .ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻼﻏﯿﺎت
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﺻﻮرت ﻣﺎدی ﯾﺎﻓﺖ ،ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻮن
ﯾﮏ ﻣﻠﯿﺖ و دوﻟﺖ-ﻣﻠﺘﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺮان را رﯾﺨﺖ .ﻋﮑﺴﯽ از رﺿﺎ ﺷﺎه در ﻗﺎب ﭘﻨﺠﺮهای از
ﻗﻄﺎر ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی در ﮐﻨﺎر وﻟﯿﻌﻬﺪ ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽﺳﺖ .او ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺘﺶ ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﻬﺮهاش ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از رﺳﯿﺪن ﻗﻄﺎر ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه درﺳﺖ ﺳﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺧﺸﻨﻮد
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻋﮑﺲ »ﺳﺎﻋﺖ« و »ﻗﻄﺎر ﺳﺮاﺳﺮی« ﻫﻤﭽﻮن دو ﻋﻨﺼﺮ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻧﺪهی ﻣﻠﯿﺖ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪرن ﻫﺮدو ﺑﺎﻫﻢ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﺣﺪاث راه آﻫﻦ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی ﺑﺪون ﯾﮏ ﺷﺎﻫﯽ وام
ﺧﺎرﺟﯽ ،ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر در آن ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و در آﻏﺎز ﻧﺎﺑﺎوراﻧﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،در اﺻﻞ ﯾﮑﯽ

از آرزوﻫﺎی ﮐﻨﺸﮕﺮان اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮد .۲۰.ﺧﻄﻮط ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی آﻫﻦ ،و ﻣﻼزم آن ،ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺪرن،

ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﺼﻮری از ﭘﻬﻨﻪی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮری ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ را ،وﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
»ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺤﺮوﺳﻪ« در زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ در اذﻫﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آورد و اﯾﻦ دو ﻋﻨﺼﺮ در ﮐﻨﺎر ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻬﺎد
آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﮑﻮﻻر درﮐﯽ ﺗﺎزه از اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻠﺖ را ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺖ.

۲۱

رﺿﺎ ﺷﺎه در ﻗﺎب ﭘﻨﺠﺮهی راهآﻫﻦ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی اﯾﺮان )اﺣﺪاث ۱۳۱۷- ۱۳۰٦ه.ش(.
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اﺣﺪاث راه آﻫﻦ )و ﺑﻌﺪﻫﺎ اﺣﺪاث ذوب آﻫﻦ( ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎزدهی ﻣﺴﺘﺒﺪی ﻫﻤﭽﻮن

ﻇﻞاﻟﺴﻠﻄﺎن ﻫﻢ در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد آن را ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ﻣﯽداﻧﺴﺖ.
۲۱

درﺑﺎرهی اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺪرﺳﻪ و آﻣﻮزش ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﻠﯿﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﯿﺒﺎر ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ.

٢١

ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﮔﺴﺴﺘﻪ؟

»...اﻣﺎ آﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺘﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد؟
ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ«
 -ارﻧﺴﺖ رﻧﺎن  :رﺳﺎﻟﻪی »ﻣﻠﯿﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟«

در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش»ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺎﻟﯿﺴﺖ« ﭘﺴﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮا ﭼﻪ دارﯾﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ
ﮔﺴﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻣﻨﮑﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺪاوﻣﯽ از ﯾﮏ ذﻫﻨﯿﺖ در زﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد؟ آﯾﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردی ﺧﻮد از ﻧﻮﻋﯽ »ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺧﺮدی«

۲۲

ﺑﺮﻧﻤﯽﺧﯿﺰد؟ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،آﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ

واﻗﻊ ﺑﺎ ﺗﮑﻪﭘﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﮔﺴﺴﺘﻪ و ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺑﯽارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﯾﺢ ﯾﮏ ﻣﻠﯿﺖ ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﻢ؟
اﯾﻦ ﻧﮕﺮش و ﻣﺸﺎﺑﻬﺎت آن ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان را ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ در زﻧﺠﯿﺮهی ﻫﻮﯾﺖ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﺻﻄﻼح رادﯾﮑﺎل ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
از اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﭘﺴﺎاﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮا آنﮔﺎه ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن در ﮐﺎر ﻓﻠﺴﻔﯿﺪن ﺑﻮدﻧﺪ )اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در ﻣﯿﺎن
ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﻫﻤﺰﻣﺎنﺷﺎن( ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺟﺰ در ﻓﮑﺮ ﮐﺸﻮر ﮔﺸﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺣﺘﺎ ﺧﻨﺪهدار ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺸﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﻮروش ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪی ﺟﺮج ﺑﻮش ﺑﺮای »رﻫﺎ
ﺳﺎزی« ﻋﺮاق ﻣﻤﺎﺛﻠﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ،از ﺣﻤﻠﻪی اﻋﺮابِ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﯾﺮان ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و از آن ﭘﺲ ﺧﺎ ک
اﯾﺮان ﻗﻠﻤﺮو ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن ﻏﺰ و ﺗﺮک و ﻣﻐﻮل ﻣﯽﺑﻮد و از ﺳﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ اﯾﺮان »در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺪ ﺑﯽآﻧﮑﻪ رﺳﻤﺎً ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺑﺎﺷﺪ ۲۳ «.ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام
ﻣﻠﺖ را ﺳﺮاغ دارﯾﻢ در ﺟﻬﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،ﻣﺪون و ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻠﺖﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ دودﻣﺎنﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ آنﻫﺎ
ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ )اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن( .اﻣﺮوزه ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎ ﻟﺰوﻣﯽ ﺑﺪان ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﻋﻬﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﻫﻢ ﺧﻮد را ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﭙﻨﺪارﻧﺪ؛ و ﯾﺎ در ﺧﻮر ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ،اﯾﺮان ﮐﺸﻮر اﻧﺪوﻧﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
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ﺗﻌﺒﯿﺮی از ﺟﻮاد ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در »روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان« ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻨﺎﻣﻪ ،ﺧﺮداد و ﺗﯿﺮ .۱۳۹۵
Dabashi, 24
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ﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮاﮐﻨﺪهی آن را ﺗﻨﻬﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪی اﺳﺘﻌﻤﺎری آنﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده
رﺷﺘﻪی ﭘﯿﻮﻧﺪِ ﻣﻠ ˆ
ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﭘﺴﺎاﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻢﺻﺪاﯾﯽ آن ﺑﺎ »اﻣﺖﮔﺮاﯾﯽ«
اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﯿﻌﯽ در دورهﺑﻨﺪیِ دلﺑﺨﻮاﻫﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان اﺳﺖ؛ اﯾﻨﮑﻪ ،اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﻣﻠﯿﺖ ﯾﺎ ﺗﻤﺪن »اﺻﻮﻻ -ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪ اﻋﺮاب ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ«.

۲٤

اﻣﺖﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ از دﯾﺮ ﺑﺎز و در اﺷﮑﺎل ﮐﻨﻮﻧﯽ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎناﺳﻼﻣﯿﺴﻢ ﺷﯿﻌﯽ و
ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻧﯿﻢ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ در ﻧﻮع اﻧﻘﻼﺑﯽاش »اﺳﻼم اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ« ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﻤﮏ اﯾﺮاﻧﯿﺖ
را ﺧﻮرده اﻣﺎ ﻫﺮﺑﺎر ﻧﻤﮏدان را ﺷﮑﺴﺘﻪ ،ﺣﺘﺎ از ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﻢ در
اﯾﺮان ﻏﺎﻓﻞ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﻄﻮر زﯾﺮ از ﻋﻠﯽ ﻣﻄﻬﺮی روﯾﮑﺮد اﺳﻼم اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
را در ﻗﺒﺎل »ﻣﻠﯿﺖ« ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ:

ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻠﯿﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺮﺧﻼف اﺻﻮل ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺗﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ...اﯾﻦ ﻓﮑﺮ
ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای وﺣﺪت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ...ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ آنﮐﻪ ﭘﯿﺮو ﯾﮏ آﯾﯿﻦ و ﻣﺴﻠﮏ و
ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ] ﮐﺬا در اﺻﻞ![ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﻋﻨﺼﺮ ﻗﻮﻣﯿﺖ و ﻣﻠﯿﺖ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﺗﺤﺖ ﻧﺎم و
ﻋﻨﻮان ﻣﻠﯿﺖ و ﻗﻮﻣﯿﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ.

۲٥

ﺑﺎزﺗﺎب اﯾﻦ ﻧﮕﺮش را در ﻋﻤﻞ در ﺣﺮﮐﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردهی ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺮع ،ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ،در
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ در اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ .ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﻮﯾﺖزداﯾﯽ
و ﻧﻔﯽ و اﻣﺤﺎی ﻫﺮآﻧﭽﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺒﻮد ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻌﺪ در ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺗﻨﺪﯾﺴﻪﻫﺎی ﺑﻮدا در
ﺑﺎﻣﯿﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮدو ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻼﻏﯿﺎت ﻣﺘﻔﺎوت )ﺷﯿﻌﻪ ،ﺳﻨﯽ( و در دو ﻧﻘﻄﻪی
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ -ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ،اﻣﺎ آﺑﺸﺨﻮر اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪی اﻋﺮاب ﺑﻪ اﯾﺮان اﻣﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪی ﺧﻮد ﯾﮏﺑﺎره ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪ .ﮔﺴﺴﺘﯽ
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ا ﮔﺮ رخ داده ﺑﻮد ،ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪای ﻫﻢ در ﮐﺎر ﻧﺒﻮد و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﯾﮏﺑﺎره ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺳﺨﻦ
24
۲٥

ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ :ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ.

ﻋﻠﯽ ﻣﻄﻬﺮی :ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ  ،...ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﺎﻫﺮخ ﻣﺴﮑﻮب :ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ )ﺗﻬﺮان ،ﻓﺮزان ،(۱۳۸۵ ،ص۱۴۰ .

٢٣

ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .ﺣﺘﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺳﺪهﻫﺎی ﻫﻔﺖ و ﻫﺸﺖ ﻫﺠﺮی ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺣﺘﺎ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی
ﺷﯿﻌﯽ آﻏﺎزﯾﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﺟﻨﺒﺶ ﮐﯿﺴﺎﻧﯿﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﮔﺬﺷﺘﻪی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮد آ ﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻦ
ﯽ ﺷﯿﻌﻪ ،اﺳﻄﻮرهی ﮐﺮﺑﻼ،
ﻋﻨﺎﺻﺮی از ﺑﺎورﻫﺎی زﻧﺎدﻗﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺷﺘﺮاک داﺷﺘﻨﺪ ۲٦.در ﻗﻠﺐ آراﻣﺎنﮔﺮاﯾ ˆ

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﻮﯾﺘﺴﺎزی از آﯾﯿﻦ و ﺧﺎﻃﺮه ،ﻣﺮﻫﻮن اﯾﺮاﻧﯿﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﻄﻮره ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯿﺎن »ﺧﺎﻃﺮهای
آﯾﯿﻨﯽ ﺷﺪه« ۲۷و ﯾﺎ آﯾﯿﻨﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﺪه ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .از ﺑﺪﺑﯿﺎری آن اﯾﻦﮐﻪ ،در دوران اﻓﻮل
ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﻪی اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮوراﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﯾﻦ اﺳﻄﻮره ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ادب
ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺮان راه ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﺗﺎ ﻫﻢا ﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻼﻏﯿﺎت آن در ﺷﮑﻞ ﻧﻮﺣﻪ در ﺣﺪ ﻓﻮﻟﮑﻠﻮر ادﺑﯿﺎت
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘﺎ آنﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﻄﻮره ﮐﺴﻮت ﻧﻈﺮﯾﻪای اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ ،آن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﻢ
در ﺣﺪ ﻓﻮﻟﮑﻠﻮر ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .از اﯾﻦ اﺳﻄﻮره ﺗﺎروﭘﻮد اﯾﺮاﻧﯽاش )ﺧﺎﻃﺮه( را ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،از آن
ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ »رواﯾﺖ« ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟
آری ،و اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻧﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ا ﮐﻨﻮن روی ﻧﻘﺸﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان آ ﮐﻨﺪه از ﮔﺴﺴﺖﻫﺎ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽﻫﺎ ،ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽﻫﺎ و ﺑﺎز ﺳﺮﺑﺮآوردنﻫﺎﺳﺖ .اﯾﺮان ﺟﺎﯾﯽ
ﺑﯿﺮون از اﯾﻦ ﮔﺴﺴﺘﮕﯽﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﯽ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﺮاﻧﯿﺖ را ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺪاوﻣﯽ از ﯾﮏ ذﻫﻨﯿﺖ ﺑﺎز
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨ ˆ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد؟ ا ﮔﺮ اﺳﺎس ﻣﻠﯿﺖ را ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻓﺮاد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﻮر و ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ،
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ در ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻣﻮر و ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﺘﻐﺎﯾﺮ و ﮔﺎه ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﯾﺎد رﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﺮاﻧﯿﺖ در اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮهی زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻋﺮﺻﻪی ﻣﺪام ﯾﺎد و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،در اﯾﻦ ﺑﺎزیﮔﺎه» ³ﯾﺎد« و »ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ« ۲۸اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﯿﺖ

اﯾﺮاﻧﯽ را ،ﻫﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮ ﻣﻠﯿﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﻪدار ،ﻣﯽﺗﻮان در دو ﻣﺤﻮر ﮐﺎﻧﻮنﮔﺮا و ﮐﺎﻧﻮنﮔﺮﯾﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ
داد.
در ﻣﺤﻮر ﮐﺎﻧﻮنﮔﺮا ،در ﺑﻌﺪ زﻣﺎﻧﯽ ،اﯾﺮان ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﻫﻤﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﻮﻣﯽ ﯾﺎ
زﺑﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻨﻘﻄﻊ ،اﻣﺎ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﯽ واﺣﺪ را ﺑﻪ ³ﮔﺮدِ ﻧﻬﺎدِ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ
Amanat, P.6
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ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﺧﺎﻃﺮهی آﯾﯿﻨﯽ ﺷﺪه« از رژی دﺑﺮه اﺳﺖ در ﻣﺎرﮐﺴﯿﺰم و ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﻠﯽ :
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ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ رﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻠﯿﺖ از ﮔﺬار ﯾﺎد و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﺎه اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ و واﻗﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ،اﻗﺘﺪار ﮐﺎﻧﻮن ﭼﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭼﻪ در دوران دوﻟﺖ
ﻣﻠﺖ ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺎه ﺟﺰ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻣﺤﻮر در واﻗﻊ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﺗﻨﺶﻫﺎ ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻧﻮن و ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﺖ .ﺑﺎزﺗﺎب اﯾﻦ ﺗﻨﺶ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ و در
داﺳﺘﺎن رﺳﺘﻢ و ﺳﻬﺮاب دﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺳﻮﮔﻨﺎﻣﻪی ﺣﻤﺎﺳﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﭘﺴﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺪر
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮازن ﻣﯿﺎن رﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺳﻮی ﮐﺎﻧﻮن )در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد او ﻧﯿﺰ در ﭘﯿﺮاﻣﻮن
»ﺳﯿﺴﺘﺎن« اﺳﺖ( و ﺳﻬﺮاب )ﭘﺴﺮ( از ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﻪ ﺳﻮد ﮐﺎﻧﻮن )ﻧﻬﺎد ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ( ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد و

ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ اﯾﺮان ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ۲۹ .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ اﮔﺮ ﭘﺪر از ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﯿﺰ

آ ﮔﺎه ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎز او را ﻣﯽﮐﺸﺖ ۳۰.ﻫﻮﯾﺖ ﭘﺴﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ آن ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﻪ ﮔﺮد ﮐﺎﻧﻮن

ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ .در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﺎزوﺑﻨﺪ ﺳﻬﺮاب ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﻌﺎرهای از ﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
اﺳﺘﻌﺎرهای از ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ اﺳﺖ .در ﻣﺤﻮر ﮐﺎﻧﻮنﮔﺮا ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻨﺼﺮ
»ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ« ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ.
ﻋﺠﺐ آنﮐﻪ ،اﻣﺮوزه در ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﮐﺮدن اﯾﻦ ﺗﻨﺶ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎ،
ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽﻫﺎ و ﺳﺮﮐﻮبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺣﺎ ﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﺮاﻧﯽ روا داﺷﺘﻪ و ﻣﯽدارد ،و
در ﮐﮋ و ﮐﻮژ دﯾﺪن اﯾﺮان در آن ﻣﺤﻮر دﯾﮕﺮ )در ﻣﺤﻮر ﮐﺎﻧﻮنﮔﺮﯾﺰ ﮐﻪ ﺑﺪان ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ(،
ﻧﮕﺮش ﭘﺴﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮا در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد ،ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﯾﺎ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ،ﻫﻤﺎﻧﯽ را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻇﺎﻫﺮاً ﻗﻄﺐ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﺮی او )ﺑﺮﻧﺎرد ﻟﻮﯾﯿﺲ( ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری در ﺑﺎرهی ﮐﺸﻮری ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ”
ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺮان ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ» :ا ﮔﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺮان ﺑﺎ دﺳﺘﺎوﯾﺰﻫﺎﯾﺸﺎن )ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
ﺟﺪاﯾﯽﺧﻮاﻫﯽﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ( ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻓﺮو ﻣﯽﭘﺎﺷﻨﺪ و در اﺟﺰای

ﻗﺒﯿﻠﻪای و ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﺳﺮﺷﮑﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ۳۱«.ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢآﻧﭽﻪ در ﻋﺮاق رخ داد و ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد
دﯾﺪﯾﻢ .ﻧﮕﺮش ﭘﺴﺎاﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮا آنﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ »ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری« از ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎرد
ﻟﻮﯾﯿﺲ ﻣﯽﭘﺮدازد ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ را از ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻫﻮﯾﺖﺳﺎز و
وﺣﺪتﺑﺨﺶ ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺮد از ﺟﻤﻠﻪ »ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری« ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ »ﻣﺪرﻧﯿﺘﯽ
ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری« و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ »ﻣﻘﺎوﻣﺖ« در ﺑﺮاﺑﺮ »ﻗﺪرت«؛ »ارادهی ﺟﻤﻌﯽ« و در ﺑﻌﺪ
Amanat, 4
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 30ﺷﺎﻫﺮخ ﻣﺴﮑﻮب :درس ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،ﻧﺴﺨﻪی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺷﻤﺎرهی ۳
Dabashi, 25

٢٥

31

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ »ﻫﯿﻮﻣﺎﻧﯿﺴﻢ ادﺑﯽ« اﯾﺮاﻧﯽ .ﻣﺸﮑﻞ در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آری ،ﻣﯽﺗﻮان
ﭼﻬﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﯾﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ را از ﻣﮑﺎﺗﺐ و ﻧﺤﻠﻪﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮔﺮﻓﺖ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﺳﻄﺤﯽ و دﻟﺒﺨﻮاﻫﯽ آنﻫﺎﺳﺖ.
ا ﮔﺮ ﻟﻔﺎﻓﻪ ﺑﻼﻏﯿﺎت و ﻃﻤﻄﺮاق ﻧﺜﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﮕﺮش ﭘﺴﺎاﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮای ﯾﺎد ﺷﺪه را ﮐﻨﺎر
ﺑﺰﻧﯿﻢ از آن ﻓﻘﻂ ﺟﺰ ﮐﻠﯽﮔﻮﯾﯽﻫﺎی اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ در ﻗﺎﻟﺐ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎﻣﯿﻦ

۳۲

ﺑﺎ

ﯽ« ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ؟ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان روی ﻣﻔﻬﻮم »ارادهی ﺟﻤﻌ ˆ
ﻧﮕﺮش اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺬاﺷﺖ و ﭘﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ اﯾﻦ اراده در ﺑﺮﭘﺎداﺷﺖ ﻫﻤﻪی ﻣﻠﺖﻫﺎ ،ﮐﻬﻦ و ﻧﻮ ،دﺧﯿﻞ ﺑﻮده
ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﺣﺘﺎ اﮔﺮ »ارادهی ﺟﻤﻌﯽ« را ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎص و
اﺻﻄﻼﺣﯽ آن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﯾﺪهی ﮐﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻮﮐﻮ ﺷﯿﻔﺘﻪی ﺗﺤﻘﻖ آن در اﻧﻘﻼب
اﯾﺮان ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ روﻧﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻠﯽ دﺧﯿﻞ در ﻣﺎﺟﺮا را در آن ﺣﺎﻟﺖ ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ دﯾﺪه
ﺑﺎﺷﺪ.

۳۳

ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﯾﺎدآوری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﺑﺸﺨﻮرﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﻧﮕﺮش ﭘﺴﺎاﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮا ﻓﻮﮐﻮ و

دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی او ﺑﻮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو اﺳﺖ ﮐﻪ در رواﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺴﺎاﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮا ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺴﺖﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻓﻮﮐﻮﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن »ﻗﺪرت« و »ﻣﻘﺎوﻣﺖ« ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ» .ﻣﻘﺎوﻣﺖ« در ﺑﺮاﺑﺮ
»ﻗﺪرت« ،آری ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﺎن آرا و ﻧﻈﺮات ﻓﻮﮐﻮ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ در ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ
رخ داده اﺳﺖ؟ در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ و در ﮐﺠﺎ؟ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺧﻼء ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻫﺮدورهی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺎم ﻣﺸﺨﺼﯽ و ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ روﻧﺪ ﯾﮏﺑﺎره
ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺮب اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ آﻏﺎز ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ا ﮔﺮ ﺑﻪ دﯾﺪهی »ﻣﻘﺎوﻣﺖ /ﻗﺪرت« ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
اﯾﺮان ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،آنﮔﺎه دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﺮان را در ﭼﻨﺪ ﺳﺪهی ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪی اﻋﺮابِ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﯾﮑﺴﺮه و ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ »ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ« ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن دوراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺮﮐﻮبﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده در آن ﺧﺒﺮ از ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳﺮآﻏﺎز ﭼﻨﯿﻦ دوراﻧﯽ را ﺳﺨﻦ
آن ﺑﺮدهی ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮐﺸﻨﺪهی ﺧﻠﯿﻔﻪی دوم ،رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪن زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎنِ اﺳﯿﺮ و
در ﺑﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﯽآوردﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻋﻤﺮ ﺟﮕﺮ ﻣﺮا ﺧﻮرد« ...ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﮕﺮش ﯾﺎد ﺷﺪه از ﻋﻨﺼﺮی وﺣﺪتﺳﺎز و ﻫﻮﯾﺖﺳﺎز در ادب ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯽ
Anachronistic
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 ٣٣اﺻﻄﻼح »ارادهی ﺟﻤﻌﯽ«  collective willرا ﻓﻮﮐﻮ در ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ .ﻧﻈﺮﯾﻪی »ﻣﻘﺎوﻣﺖ/ﻗﺪرت« و

ﻧﯿﺰ »داﻧﺶ-ﻗﺪرت« ﻧﯿﺰ از ﻫﻢ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﺑﺸﺨﻮرﻫﺎی دﯾﺪﮔﺎه ﭘﺴﺎاﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮا را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﺮقﺷﻨﺎﺳﯽ
ادوارد ﺳﻌﯿﺪ.

٢٦

»ﻫﯿﻮﻣﺎﻧﯿﺴﻢ ادﺑﯽ« ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد ،اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام »ﻫﯿﻮﻣﺎﻧﯿﺴﻢ« ﯾﺎ اﻧﺴﺎنﮔﺮاﯾﯽ
ادﺑﯽ؟ در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻪای؟ اﻧﺴﺎنﮔﺮاﯾﯽ ﻓﺮدوﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﻟﻮی؟ ﺣﺎﻓﻆ ﯾﺎ ﺳﻌﺪی؟ ..ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺘﻮان ﻫﻮﯾﺖ
ﻦ ﭼﻨﺪ اﺻﻄﻼح ﯾﺎ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی از ﻧﺤﻠﻪﻫﺎی ﭘﺴﺎﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮا
ﺻﺮف ﻋﺎرﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘ ˆ
ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺎ ³
ﺗﻮﺿﯿﺢ داد و ﺑﺮداﺷﺘﯽ ا ﮐﻨﻮنزده را ﻧﺎﺳﻨﺠﯿﺪه ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﮔﺬﺷﺘﻪی ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﭘﺮﺗﺎب ﻧﮑﺮد.

ﻧﻈﻢ ﭘﺮﯾﺸﺎن

در ﻣﺤﻮرﮐﺎﻧﻮنﮔﺮﯾﺰ ،اﯾﺮان را ﺑﻪ رﻏﻢ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ در ﻣﮑﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﯿﺖ
ﻓﻀﺎﯾﯽ در زﻣﺎن دﯾﺪ .ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان ﻧﻪ ﯾﮏ واﺣﺪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ واﺣﻪ ،ﯾﺎ دﻗﯿﻖﺗﺮ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از واﺣﻪﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﻣﮑﺎن اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺳﻮ ﺑﯿﺎﺑﺎن و در آن ﺳﻮ ﺑﯿﺎﺑﺎن...

۳٤

ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،اﯾﺮان ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻫﻤﭽﻮن »ﺟﺰﯾﺮه«ای در ﻣﯿﺎن درﯾﺎﯾﯽ دﺷﻤﻦﺧﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ ۳٥.اﯾﻦ
اﯾﺮاﻧﯿﺖ واﺣﻪای را ﻧﻪ در ﻗﻠﻤﺮو ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎ و ﻧﻪ در ﻗﻠﻤﺮو ﺟﺎﻣﻌﻪای دﯾﻨﯽ )ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺪﯾﻢ
ﮐﻠﻤﻪ( ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ،و اﯾﻦ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ،در ﻗﻠﻤﺮو ﺳﺨﻦ ﻓﺎرﺳﯽ »ﭘﺮﺳﻔﻮﻧﯿﺎ«
 Persophoniaﺳﺮاغ ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻗﻠﻤﺮو اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﺎد ﻣﯽآورد .اﯾﺮان
در اﯾﻦ ﻣﺤﻮر ﻗﻠﻤﺮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﮔﺴﺴﺘﮕﯽﻫﺎ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ واﺣﻪﻫﺎﯾﯽ از آن در ﻃﻮل زﻣﺎن ﯾﮏﺑﺎره ﺑﺮ اﺛﺮ ﭘﯿﺸﺮوی ﺑﯿﺎﺑﺎن ،ﻫﺠﻮم ﺑﯿﺎﺑﺎنﮔﺮدان ،وﯾﺮان
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺖ واﺣﻪای ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﯾﺎﻓﺖ و از آن در ﻗﺎﻟﺐ
»ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﺎدوﯾﯽ« ﯾﺎ ﺟﺎوداﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .در ادﺑﯿﺎت ﭘﺎرﺳﯽ ﻫﺮ واﺣﻪ ﯾﮏ دﯾﺎر زادﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ
و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﺷﻌﺮ از اﻧﻮری ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﯾﮏ واﺣﻪی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ
و ﯾﺎ ﮐﻞ اﯾﺮان اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ واﺣﻪ:

 ۳٤از ﺳﻨﮓﻧﺒﺸﺘﻪی دارﯾﻮش در ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ.
 ۳٥ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ

٢٧

ﺑﻪ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ا ﮔﺮ ﺑﮕﺬری ای ﺑﺎد ﺳﺤﺮ
ﻧﺎﻣﻪی اﻫﻞ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﺑﺮ ﺧﺎﻗﺎن ﺑﺮ

ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﻧﺎﻣﻪای ﻣﻄﻠﻊ آن رﻧﺞ ﺗﻦ و آﻓﺖ ﺟﺎن
ﻧﺎﻣﻪای ﻣﻘﻄﻊ آن درد دل و ﺳﻮز ﺟﮕﺮ
...
ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﯽﺷﮏ در وﻗﺖ و ﮐﻨﻮن
وﻗﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ راﻧﺪ ﺳﻮی اﯾﺮان ﻟﺸﮑﺮ
ﭼﻮن ﺷﺪ از ﻋﺪﻟﺶ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺗﻮران آﺑﺎد
ﮐﯽ روا دارد اﯾﺮان را وﯾﺮان ﯾﮑﺴﺮ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ دﯾﺎر زادﮔﺎﻫﯽ ﺑﻠﺦ ،اﯾﻦ ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ،آنﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو از
ﺗﺒﻌﯿﺪﮔﺎه ﯾﻤﮕﺎن آن را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد:

اى ﺑﺎد ﻋﺼﺮ اﮔﺮ ﮔﺬرى ﺑﺮ دﯾﺎر ﺑﻠﺦ
ﺑﮕﺬر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ و آﻧﺠﺎى ﺟﻮى ﺣﺎل
ﺑﻨﮕﺮ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺷﺪهﺳﺖ ﭘﺲ از ﻣﻦ دﯾﺎر ﻣﻦ
ﺑﺎ او ﭼﻪ ﮐﺮد دھﺮ ﺟﻔﺎﺟﻮى ﺑﺪﻓﻌﺎل
از ﻣﻦ ﺑﮕﻮى ﭼﻮن ﺑﺮﺳﺎﻧﻰ ﺳﻼم ﻣﻦ
٢٨

زى ﻗﻮم ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮا ﺧﻮب ﮐﺎر و ﺣﺎل

ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ واﺣﻪﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ و واﺣﻪﻫﺎ
در ﻣﺠﻤﻮع ،ﺑﻪ رﻏﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺑﯿﺎﺑﺎن ،در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ را ﺑﺮای داد و ﺳﺘﺪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ .ﻧﻮروز را ﺗﺎ ﻫﻢ ا ﮐﻨﻮن ﮐﺮدﻫﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﻓﻼت اﯾﺮان ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ واژهی »آزادی« در ﻫﻤﻪ ﮔﻮﯾﺶﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آواﯾﯽ و ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﮑﯽ
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ از ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ واﺣﻪﻫﺎ ﺑﻪ واﺣﻪای دﯾﮕﺮ دﭼﺎر ﻏﻢ
ﻏﺮﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد:

ﺑﻪ ﯾﺎد ﯾﺎر و دﯾﺎر آن ﭼﻨﺎن ﺑﮕﺮﯾﻢ زار.....
و ﻧﯿﺰ:
ﺻﺒﺎ ﺑﯿﺎر ﻧﺴﯿﻤﯽ زﺧﺎ ک ﺷﯿﺮازم

و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻟﻮی در دﯾﺎﺳﭙﻮرای ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺧﻮد در ﻗﻮﻧﯿﻪ ،در ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎﻧﮕﯽ
ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ،از آنﭼﻪ در اﺛﺮ اﯾﻠﻐﺎر ﻣﻐﻮل ﺑﺮ ﺳ ِﺮ ﻫﻢﻣﯿﻬﻨﺎﻧﺶ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ آﻣﺪه ،وﯾﺮان ﺷﺪن
واﺣﻪای اﯾﺮاﻧﯽ و ﮐﺸﺘﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ،ﺑﯽﺧﺒﺮ اﺳﺖ و از آن ﻓﺎﺟﻌﻪ ﮐﻠﻤﻪای ﺑﺮزﺑﺎن ﻧﻤﯽآورد .در
ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻌﺪی ،از ﺳﻔﺮ آﻓﺎﻗﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز ﻫﻤﭽﻮن
واﺣﻪای ﺳﺮﺳﺒﺰ ،ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ »ﮐﺸﻮر« ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ:

ﺑﺮون ﺟﺴﺘﻢ از ﺗﻨﮓ ﺗﺮﮐﺎن ﭼﻮ دﯾﺪم
ﺟﻬﺎن درﻫﻢ اﻓﺘﺎده ﭼﻮن ﻣﻮی زﻧﮕﯽ
ﭼﻮ ﺑﺎزآﻣﺪم ﮐﺸﻮر آﺳﻮده دﯾﺪم
ز ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻪ در رﻓﺘﻪ آن ﺗﯿﺰ ﭼﻨﮕﯽ
٢٩

درﻧﮕﯽ در ﻣﻌﻨﺎی واژهی »ﮐﺸﻮر« در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ »ﮐﺸﻮر« اﻏﻠﺐ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی »اﻗﻠﯿﻢ« در ﻣﺘﻮن ادب ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ» ،ﻫﻔﺖ ﮐﺸﻮر« ﻣﺜﻼ pدر اﯾﻦ ﺑﯿﺖ از
ﻓﺮدوﺳﯽ:

ﻫﻢ از ﻫﻔﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ او ﺑﺮ ﻧﺸﺎن
ز دﻫﻘﺎن و از رزم ﮔﺮدﻧﮑﺸﺎن

اﻣﺎ در ﺧﻮد ﺳﻌﺪی ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺎﺣﯿﺘﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ واﺣﺪ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ:

ﮐﺸﻮر آﺑﺎد ﻧﮕﺮدد ﺑﻪ دوﺷﺎه
ﺑﺸﮑﻨﺪ از دو ﺳﭙﻬﺒﺪ دو ﺳﭙﺎه

و در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪی ﻓﺮدوﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه از ﻣﺮدم »ﻟﺸﮑﺮی« و »ﮐﺸﻮری« زﯾﺮ
ﻟﻮای ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺷﺎرت دارد :

ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﺧﺴﺮو ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻮی
ﻧﮋﻧﺪ اﺧﺘﺮی ﺑﺎﯾﺪم ﺳﺮخ ﻣﻮی
ﺑﺒﺮدﻧﺪاز اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدی ﺑﺮش
ﺑﺨﻨﺪﯾﺪ از او ﮐﺸﻮر و ﻟﺸﮑﺮش

و ﯾﺎ در ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻪ »ﮐﺸﻮر« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﯾﺎر و ﻣﯿﻬﻨﯽ ﻗﺼﻮی  fictiveاﺳﺖ:

٣٠

ﺻﺒﺎ اﮔﺮ ﮔﺬری اﻓﺘﺪت ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دوﺳﺖ
ﺑﯿﺎر ﻧﻔﺤﻪای از ﮔﯿﺴﻮی ﻣﻌﻨﺒﺮ دوﺳﺖ

ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻼﻗﯽای را ﺑﺮای دو ﻣﺤﻮر ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺘﻌﺎر ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ اﯾﺮان در
ﺗﻼﻗﯽ دو ﻣﺤﻮر ﮐﺎﻧﻮنﮔﺮا و ﮐﺎﻧﻮنﮔﺮﯾﺰ ﺳﺎﺣﺘﯽ از ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﯿﺘﯽ در ﻋﯿﻦ
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ» :وﺣﺪﺗﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺪون وﺣﺪت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ در رﯾﺸﻪ ،و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ در ﺷﺎخ
و ﺑﺮگ ۳٦«...و ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺎمﻧﮕﺮی ﯾﺎ ﺧﺎ کﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﺸﻮﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯽدرﻧﮓ ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﯿﻢ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺗﻼﻗﯽﮔﺎه اﻣﺎ ﯾﮏ »ﻧﺎ-ﺟﺎ« ۳۷ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ درﯾﺪاﯾﯽ اﺳﺖ» .درون« و »ﺑﯿﺮون«ی ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮای

آن ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ .ﺧﻄﻪای از ﺧﺎ ک و ﺧﺎﻃﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﻣﻌﺮض دﮔﺮش ۳۸ﺑﻮده اﺳﺖ .واﺣﻪای

از ﺳﺮو و ﮔﻞ ،اﻣﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﻣﻌﺮض ﺑﺎدﻫﺎی ﺳﻤﻮم ...از ﻣﻨﻈﺮی ادﺑﯽ اﯾﻦ ﺷﮕﻔﺖ ﻧﯿﺴﺖ ا ﮔﺮ ﻣﺎ
»ﻧﺎم-ﺟﺎیﺷﻨﺎﺳﯽ« ﻣﺸﺨﺼﯽ را در ﻣﺘﻦ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﻣﺮوز ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ۳۹.در ﻫﯿﭻ ﻣﺘﻦ ادﺑﯽ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﯿﺖ

در ﻋﯿﻦ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ ﻣﺪﻧﯿﺖ واﺣﻪای ،ﺑﻬﺘﺮ از ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ درﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻓﺸﺮدهﺗﺮﯾﻦ
ﺑﯿﺎن ﻣﺜﻼ pدر اﺳﺘﻌﺎرهی زﻟﻒ...» :ﮐﺴﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ از آن زﻟﻒ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﮐﺮدم «.ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﻏﺰل ﺣﺎﻓﻆ ﺧﻮد آﯾﻨﻪای ﺗﻤﺎمﻧﻤﺎ از وﻃﻦ واﺣﻪای اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺑﯿﺖ در اﯾﻦ ﻏﺰل ﯾﮏ واﺣﻪی
ﺟﺪا ﮔﺎﻧﻪی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ در ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ)واﺣﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ( ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد را
ﺑﯿﺮون از ﺧﻮد و در ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﺑﯿﺎت دﯾﮕﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر و در ﺗﻼﻗﯽ دو ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدی و اﻓﻘﯽ
ﻏﺰل ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

٤۰

ﻦ واﺣﻪای ﯾﺎ دﯾﺎر زادﮔﺎﻫﯽ در ﺷﻌﺮ و ادب ﭘﺎرﺳﯽ از زﺑﺎن ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ .ا ﮔﺮ ﺳﻌﺪی را
وﻃ ˆ
وﻃﻨﯽ ﻫﺴﺖ ،اﯾﻦ وﻃﻦ ﺷﯿﺮاز اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺷﻌﺮ او ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﺮاز از آن رو وﻃﻦ

 ۳٦ﺷﺎﻫﺮخ ﻣﺴﮑﻮب :ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ )ﺗﻬﺮان ،ﻓﺮزان ،(۱۳۸۵ ،ص۱۰

)non-site(non-lieu
Alteration

» ۳۹ﻧﺎم-ﺟﺎی ﺷﻨﺎﺳﯽ« در ﺑﺮاﺑﺮ » :toponymyﻧﺎم ﺟﺎیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎزﺗﺎب داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﻣﺮوز
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ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻻزم را ﻧﺪارﻧﺪ «.ﻣﺮﺗﻀﺎ ﺗﻬﺎﻣﯽ و ﻣﺮاد ﮐﺎوﯾﺎن ﭘﻮر»ﺟﺎیﻧﺎمﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺮﺣﺪات اﯾﺮان از ﻣﻨﻈﺮ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ«،

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ژﺋﻮﭘﻮﻟﯿﺘﯿﮏ ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۴۹ص۱۱۱.

 ٤۰اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮدر داﺳﺘﺎن -ﻣﻘﺎﻣﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﻘﺎﻣﻪی ﻣﯿﮑﺪهی ﮔﺮﺟﯽ« ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺷﺮح داده اﺳﺖ.

٣١

ﺳﻌﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺴﺖﺑﻮم زﺑﺎن اوﺳﺖ .در ﺧﺎ ک ﻣﻌﻄﺮ ﺷﯿﺮاز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ »ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ دل«
ﺧﻮد ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .در دوری از ﺷﯿﺮاز ﻣﯽﺳﺮاﯾﺪ:

ای ﺑﺎد ﺑﻬﺎر ﻋﻨﺒﺮﯾﻦ ﺑﻮی
در ﭘﺎی ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺗﻮ ﻣﯽرم
ﭼﻮن ﻣﯽﮔﺬری ﺑﻪ ﺧﺎ ک ﺷﯿﺮاز
ﮔـــــﻮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﻼن زﻣﯿﻦ اﺳﯿﺮم

و آنﮔﺎه ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻏﺮﺑﺘﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﭘﯿﻤﻮدن ﺑﺮ و ﺑﺤﺮ ﺑﺎ »ﭘﺎی دﯾﻮاﻧﮕﯽ« ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز از »ﺳﺮ
ﺷﻮق« ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻟﺤﻈﻪی ﺟﺸﻦ زﺑﺎن
اﺳﺖ:

ﺳﻌﺪی اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﻗﺪم رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺎز آﻣﺪ
ﻣﻔﺘﯽ ﻣﻠﺖ اﺻﺤﺎب ﻧﻈﺮ ﺑﺎز آﻣﺪ
ﻓﺘﻨﻪ ﺷﺎﻫﺪ و ﺳﻮدا زده ﺑﺎد ﺑﻬﺎر
ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻐﻤﻪ ﻣﺮﻏﺎن ﺳﺤﺮ ﺑﺎز آﻣﺪ
ﺗﺎ ﻧﭙﻨﺪاری ﮐﺂﺷﻔﺘﮕﯽ از ﺳﺮ ﺑﻨﻬﺎد
ﺗﺎ ﻧﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ز ﻣﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﺎزآﻣﺪ
دل ﺑﯽﺧﻮﯾﺸﺘﻦ و ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰش
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﺎوﮔﯽ و ﺗﻦ ﺑﻪ ﺣﻀﺮ ﺑﺎزآﻣﺪ
ﺳﺎلﻫﺎ رﻓﺖ ﻣﮕﺮ ﻋﻘﻞ و ﺳﮑﻮن آﻣﻮزد
ﺗﺎ ﭼﻪ آﻣﻮﺧﺖ ﮐﺰ آن ﺷﯿﻔﺘﻪﺗﺮ ﺑﺎزآﻣﺪ
٣٢

ﻋﻘﻞ ﺑﯿﻦ ﮐﺰ ﺑﺮ ﺳﯿﻼب ﻏﻢ ﻋﺸﻖ ﮔﺮﯾﺨﺖ
ﻋﺎﻟﻤﯽ ﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﮔﺮداب ﺧﻄﺮ ﺑﺎزآﻣﺪ
ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دل ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﭼﻮ ﭘﺮﮔﺎر ﺑﮕﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺎزآﻣﺪ
.........
ﺧﺎ ک ﺷﯿﺮاز ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﻞ ﺧﻮﺷﺒﻮی دﻫﺪ
ﻻﺟﺮم ﺑﻠﺒﻞ ﺧﻮﺷﮕﻮی دﮔﺮ ﺑﺎزآﻣﺪ
ﭘﺎی دﯾﻮاﻧﮕﯿﺶ ﺑﺮد و ﺳﺮ ﺷﻮق آورد
ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺑﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺎزآﻣﺪ
ﻣﯿﻠﺶ از ﺷﺎم ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﺧﺴﺮو ﻣﺎﻧﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ز ﺷﮑﺮ ﺑﺎزآﻣﺪ

در اﯾﻦ ﺷﻮق ﮐﻪ ﻣﺼﺮع ﺑﻪ ﻣﺼﺮع ﺷﻌﺮ را از ﺧﻮد ﺳﺮﺷﺎر ﮐﺮده وﻃﻦ و زﺑﺎن از ﻫﻢ ﺟﺪاﯾﯽ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ؛ ﺑﺎزﮔﺸﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪ واﺣﻪ ﻫﻤﭽﻮن وﻃﻦ و ﺑﻪ وﻃﻦ ﻫﻤﭽﻮن زﺑﺎن اﺳﺖ .ﺣﺘﺎ
وﻃﻦ آﻓﺎﻗﯽ ﺳﻌﺪی در ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ در ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﻗﻠﻤﺮو اﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺳﻌﺪی ﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
و ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ وﻃﻦ زﺑﺎن ﺑﮕﺮﯾﺰد .زﺑﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎزﻧﻤﻮد وﻃﻦ را ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺘﺎ در ﻣﻮﻟﻮی ﻧﯿﺰ
دﯾﺪ .ﺑﺮای او در وﻃﻦ ﻧﺎ ﮐﺠﺎ و ﺑﯽﻧﺎﻣﺶ ،ﺧﺎﻧﻪی دل اﻣﺎ در ﺧﺎﻧﻪی »اﯾﻨﺴﻮ«ﯾﯽ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺟﺎی
دارد ٤۱.ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﻮشﺗﺮ از ﻫﺮ زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای او اﺳﺖ .او و ﻋﺎرﻓﺎن دﯾﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯽ
در ﻣﻘﺎم وﺟﺪ و ﺣﺎل ،در »ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺮار دل« ،در ﻋﺮﺑﯽ ﻗﺮآﻧﯽ آﻧﯽ را ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زﺑﺎن

 ٤١ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ از او درﺑﺎرهی ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺐاﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦاﻻﯾﻤﺎن:
از دم ﺣﺐاﻟﻮﻃﻦ ﺑﮕﺬر ﻣﻪاﯾﺴﺖ

ﮐﻪ وﻃﻦ آﻧﺴﻮﺳﺖ ﺟﺎن اﯾﻨﺴﻮى ﻧﯿﺴﺖ

٣٣

ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ٤۲.از ﻣﻨﻈﺮی ﮐﻠﯽﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻢﺻﺪا ﺑﺎ ﻣﺴﮑﻮب ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎن ،اﯾﻦ »ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه
روح اﯾﺮاﻧﯽ« ﺑﺎ واژهﻫﺎی زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.

٤۳

زﺑﺎن دوﺳﺖ در اﯾﻦ ﻋﺮﻓﺎن ﻓﺎرﺳﯽ

ﻣﯽﺑﻮد:
»در اﯾﻮان ﺧﺎﻧﻪام ﺧﺪا را دﯾﺪم؛ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﭼﻮن ﻧﻮری درﺧﺸﺎن
ﺳﺮ رﯾﺰ و ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﻣﺪ .آنﮔﺎه از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﻮر او ﻫﻔﺖ ﺑﺎر
ﻣﺮا ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻔﺖ ،ای روزﺑﻬﺎن! ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام«.

٤٤

ﺗﻼﻗﯽﮔﺎه دو ﻣﺤﻮر ﯾﺎد ﺷﺪهی ﮐﺎﻧﻮنﮔﺮا/ﮐﺎﻧﻮنﮔﺮﯾﺰ ﻋﺮﺻﻪای از دﻻﻟﺖﻫﺎی ﻣﺘﮑﺜﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در زﺑﺎن واژﮔﺎﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ در زﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮﻫﻨﮓ و در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺎدی
)ﺗﺠﺴﻤﯽ( و ﻣﻌﻨﻮی آن ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ روﻧﺪ دﻻﻟﺖﺳﺎزی ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮر
ﮐﺎﻧﻮن ﮔﺮا را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .در ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻫﻨﺮ و ادب اﯾﺮاﻧﯽ در ادوار ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺪار ﮐﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ
ﺷﺮط ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﻮزاﯾﯽ ﻫﻨﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در اﺻﻔﻬﺎن ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮی ﺑﺪون اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻘﺘﺪر در
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽﺑﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ دﻻﻟﺖﺳﺎزی ،ﺣﺘﺎ در ﻏﯿﺎب اﻗﺘﺪار ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ،در آن
ﻣﺤﻮر دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﻓﺮادﻫﺶ ادﺑﯽ آن ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﺮاﻧﯿﺖ
ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ در زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﭘﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﯿﺖ ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻦ زﺑﺎن در
ﺗﻌﯿﻦﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻠﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﺮﺻﻪای ﮔﺸﻮده ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﻼف ﻧﮋاد ﮐﻪ ﻋﺮﺻﻪای ﻓﺮوﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ زﺑﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﻗﻮم ﯾﺎ ﻣﻠﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی در اﯾﺮان ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ
و ﻧﻈﺎﻣﯽ را وادار ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻌﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺴﺮاﯾﻨﺪ ،و ﻓﺮﺳﻨﮓﻫﺎ دورﺗﺮ از زادﮔﺎه
اﯾﻦ دو ﺷﺎﻋﺮ ،در ﮔﻮﺷﻪای از ﺟﻨﻮب ﺷﺒﻪ ﻗﺎرهی ﻫﻨﺪ ،ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺗﯿﭙﻮ ﺳﻠﻄﺎن ،آن ﺷﻬﯿﺪ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ را ،ﺑﺮ آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮابﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ.

 ٤۲ﻣﺴﮑﻮب۱۶۵ ،
 ٤۳ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ۱۷۹ ،

 44روزﺑﻬﺎن :ﺷﺮح ﺷﻄﺤﯿﺎت ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺴﮑﻮب۱۶۴ ،

٤٥

ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ .۱
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ﺑﻪ ﺟﺮﺋﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ در »ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻘﺪس« ٤٦،در ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻫﻮﯾﺖ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺑﻮد دﭼﺎر ﺷﻘﺎق .ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻫﺮﮔﺰ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر »اﻣﺖ« ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ در دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺰ در ﻫﯿﭻ دورهای اﯾﺮان را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ
ﺑﻼﻣﻌﺎرض از ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺴﺖ .ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮑﺪﺳﺘﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی ﻣﻘﺪس در اروﭘﺎ ﯾﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻋﺮبزﺑﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮد .اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﺎلﻫﺎ
ﭘﯿﺶ از اروﭘﺎﯾﯿﺎن ،در ﺳﺪهی ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ،ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺪس »ﻗﺮآن« را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﺴﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﮐﻪ از اﺻﻞ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد
و ﺑﺴﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ »ﻧﺺ« ﯾﺎ اﺻﻞ ﻣﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺧﻮاﻧﺶ ﺧﻮد آﻧﺎن
)ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ( ﻣﯽﺑﻮد .ﻧﻈﺮ آﻧﺪرﺳﻦ را درﺑﺎرهی زﺑﺎن ﻣﻘﺪس ﻋﺮﺑﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان

ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﻌﻤﯿﻢ داد ٤۷.ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮداﺷﺖ او در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻣﻘﺪس ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

»ﻧﺸﺎﻧﻪ« ﮐﻪ از اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد »ﻟﻔﻆ« ﻣﺒﻨﺎی ارﺗﺒﺎط اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ آن ﻣﯽﺑﻮد .اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻫﻤﻮاره
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن ﻣﻘﺪس ﻣﺘﻨﯽ را ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن را ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯿﺪهاﻧﺪ ...» ،ﻣﺜﻞ ﻟﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﮑﺮی در ﺧﻮاب ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ)«.ﺑﻮف ﮐﻮر( .ارﺗﺒﺎط آنﻫﺎ در واﻗﻊ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﮐﻪ
ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎ ﻣﺒﺪأ ﺻﺪور ﺳﺨﻦ ﻣﻘﺪس ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺧﻮد آن ﺳﺨﻦ.
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ را ﻣﯽﺗﻮان از ﻧﻮع » ٤۸«phaticﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﺎ ﮐﻮﺑﺴﻦ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺧﻮاﻧﺪن
اوراد و ادﻋﯿﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﯾﺎ ﺑﻮﻣﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺮآوردن دوﺑﺎرهی
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،اﯾﻦ »ﻗﯿﻤﺘﯽ دÃر ﻟﻔﻆ دری« )ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو( در ﺧﺮاﺳﺎن ،اﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻤﻞ
ﯾﺎ رﮐﻦ رﮐﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺖ ،ﺳﺎﺣﺘﯽ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،زﺑﺎن ﻫﻤﮕﺎن ،زﺑﺎن ﺗﻮدهﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ )و ﻧﻪ درﺑﺎرﻫﺎ و
ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﺎ ﻋﻠﻤﯽ( ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد:

و ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻢ زﻣﯿﻦ ﻣﺎﺳﺖ اﯾﺮان
٤٦

»ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻘﺪس« و »ﻗﻠﻤﺮو دودﻣﺎﻧﯽ« را ﺑﻨﺪﯾﮑﺖ آﻧﺪرﺳﻦ در ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ دو ﺻﻮرت از ﺟﻮاﻣﻊ اروﭘﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی

ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻠﯽ ذ ﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
Anderson, 13
 Phatic function48را در ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﯾﺎ ﮐﻮﺑﺴﻦ از ﻋﻤﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﺮ »ﺻﺤﺒﺖ ﮔﺸﺎﯾﺎﻧﻪ« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ

ﻧﻬﺎده در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﭼﻨﺪان ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ ﻧﺪارد.
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ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ ﭘﺎرﺳﯽ دان
وﮔﺮ ﺗﺎزی ﮐﻨﻢ ﻧﯿﮏ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ را از او ﻧﯿﺮو ﻧﺒﺎﺷﺪ

٤۹

ﺗﯿﭙﻮ ﺳﻠﻄﺎن ) (۱۷۹۹ - ۱۷۵۰ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ »ﺑﺒﺮ ﻣﯿﺴﻮر« ،ﻗﻬﺮﻣﺎن و ﺷﻬﯿﺪ
در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮابﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ.

زﺑﺎن ﻣﻠﯿﺘﯽ ﻧﻮﯾﻦ

در دوران ﻣﺪرن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ زﺑﺎن در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از راه
زﺑﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﻮت ﯾﮏ ﻣﻠﺖ درآﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮد در ﻣﻠﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ

ﺷﻮﻧﺪ ٥۰.ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن در ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻤﺒﻮدﮔﺎﻧﯽ در واﻗﻊ آدمﻫﺎ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻤﺒﺎز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
٤۹

از دﯾﺒﺎﭼﻪی داﻧﺶﻧﺎﻣﻪ )ﺣﮑﯿﻢ ﻣﯿﺴﺮی  ۳۷۰ - ۳٦۷ﻫﺠﺮی( در ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ.
Anderson, 145
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ﻓﺮق ﻣﯿﻬﻦﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﮋادﮔﺮاﯾﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ .ﻣﯿﻬﻦﮔﺮاﯾﯽ ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ؛ در
ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ،ﻧﮋادﮔﺮاﯾﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﯽ ورا ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻠﯿﺘﯽ ورای زﻣﺎن ﺑﺎور دارد.

٥۱

ﻣﯽﺗﻮان

ﮔﻔﺖ ﻣﻠﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ در دوران ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎد زﺑﺎن را )ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﻠﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ(
در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻫﻢﺳﺎﻧﯽ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ وﺣﺪﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد
ﻗﺮار داده ﺑﻮد .ﺧﻄﺎﺳﺖ ا ﮔﺮ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﯽ را ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﺣﺪ ﯾﮏ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ
در دوران رﺿﺎ ﺷﺎه و ﯾﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ ﭘﺎرهای اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﯽ زﺑﺎﻧﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖ
ﻣﺮﮐﺰی در دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﻓﺮو ﺑﮑﺎﻫﯿﻢ .واﻗﻊ آن اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
»زﺑﺎن ﭼﺎپ« ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ از دوران ﭘﻬﻠﻮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد و روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻧﺸﺮﯾﺎت در ﺗﻬﺮان و
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺎﺷﺎءاﻟ¨ﻪ آﺟﻮداﻧﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در اﻳﺮان ،زﺑﺎن اﺻﻠﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از
ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،از روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻴﺮزا ﺻﺎﻟﺢ ﺷﻴﺮازی )ﮐﺎﻏﺬ اﺧﺒﺎر(،
و از »وﻗﺎﻳﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﻪ« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﯽ ﭼﻮن »روزﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان«،
روزﻧﺎﻣﻪی »ﻣﻠﺘﯽ« ﻳﺎ روزﻧﺎﻣﻪی »ﻣﻠﺖ ﺳﻨﻴﻪ اﻳﺮان« ،روزﻧﺎﻣﻪی »دوﻟﺖ اﻳﺮان«،
روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی »وﻗﺎﻳﻊ ﻋﺪﻟﻴﻪ«» ،ﻧﻈﺎﻣﯽ«» ،ﻣﺮﻳﺦ«» ،ﺷﺮف«» ،ﺗﺮﺑﻴﺖ« و
روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﻈﻴﺮ روزﻧﺎﻣﻪی »ﻣﻠﺘﯽ«» ،ﺗﺒﺮﻳﺰ«،
»اﺣﺘﻴﺎج«» ،ادب«» ،ﮐﻤﺎل« ﮐﻪ در ﺗﺒﺮﻳﺰ و روزﻧﺎﻣﻪی »ﻓﺮﻫﻨﮓ« ﮐﻪ در اﺻﻔﻬﺎن
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻳﮑﯽ دو روزﻧﺎﻣﻪ ﭼﻮن »روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯿqﻪ«
در ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی و ﻳﺎ روزﻧﺎﻣﻪی »اﻟﻔﺎرس« در
ﺷﻴﺮاز ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ زﺑﺎن دﻳﮕﺮی و
در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺧﺎص ﻋﺮﺑﯽ ﻳﺎ زﺑﺎنﻫﺎﻳﯽ ﭼﻮن آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﯽ و ﮐﺮدی و ﺑﻠﻮﭼﯽ را در
اﻳﺮان آن ﻣﺎﻳﻪ و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ آن زﺑﺎنﻫﺎ روزﻧﺎﻣﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮد.

٥۲

Ibid., 149

 ٥٢آﺟﻮداﻧﯽ ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ.
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ﺟﺎﯾﮕﺎه زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮ زﺑﺎنﻫﺎ و ﺧﺮدهزﺑﺎنﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان ﻧﻪ آنﭼﻨﺎن
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن زﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﻣﻊ زﺑﺎﻧﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ
رﺳﻮلزاده ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات و ﻫﻮادار »ﭘﺎنﺗﺮﮐﯿﺴﻢ« در ﺳﺎل  ۱۲۸۸) ۱۹۰۹ﺷﻤﺴﯽ( از اروﻣﯿﻪ
در ﮔﺰارﺷﯽ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ »...روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺮﮐﯽ ﻗﻔﻘﺎز ﻧﯿﺰ در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺮﯾﺪار ﻧﺪارد .اﺻﻼ pدر اﯾﻨﺠﺎ

ﺗﺮﮐﯽ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﺪاول ﻧﯿﺴﺖ .ا ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﺮک ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﺮﮐﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ٥۳«.ﺳﻮای اﯾﻦ و از

ﻣﯿﺎن ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺳﺨﻦ زﯾﺮ از دﮐﺘﺮ ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ )،(۱۳۱۸– ۱۲۸۲
ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار و آﻣﻮزﮔﺎر ﻣﺎرﮐﺲﮔﺮاﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ در اﯾﺮان ﮐﻪ ﺧﻮد زادهی ﺗﺒﺮﯾﺰ و زﺑﺎن ﻣﺎدریاش ﺗﺮﮐﯽ
ﻣﯽﺑﻮد ،در ﺧﻮر ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ:

 ...آﻗﺎی روﺷﻨﯽ ﺑﯿﮏ ،ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺟﻮان ﺗﺮک ﺗﻤﺎم ﻣﺪارس ﺧﺎرﺟﻪ
را در ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﻪ وﻟﯽ دﺑﺴﺘﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن در اﺳﻼﻣﺒﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد آذریﻫﺎ
ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺒﻠﯿﻎ زﺑﺎن و ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ در اﯾﻦﺟﺎ از ﺧﻮد اﯾﺸﺎن اﻧﺼﺎف
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻫﻤﯿﻦ آذریﻫﺎ ] ﺳﺎ ﮐﻦ ﻗﻠﻤﺮو ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ[ ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻢ آﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮده ،در ﻣﻬﺪ ﺗﺮک ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ را
دﯾﺪه ،ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮان را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،آﯾﺎ ﺟﺰ ﯾﮏ ﻗﻠﺐ ﭘﺎ ک و
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺳﺮﺷﺎر ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺗﻌﺼﺐ در اﯾﺮاندوﺳﺘﯽ و
ﻓﺪا ﮐﺎری در وﻃﻦﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺸﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺤﻘﯿﺮاﺗﯽ را ﮐﻪ ﺗﺮکﻫﺎ ﺑـﺎ اﻃﻼق ﮐﻠﻤﻪی
ﻋﺠﻢ و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ آنﻫﺎ وارد ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﻗﺒﻮل ﮐﺮده و ﺑﺎز ﺑـﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی و
ﺳﺮﻓﺮازی اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ...ﺑﻠﯽ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽﻫﺎ اﮔﺮ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﻫﻢ ﻧﺪاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻔﻠﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدر ﺧﻮد را
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ،وﻟﯽ ﻋﻼﻗﻪی روﺣﯽ ﺑﻪ او دارد ﺧﻮدﺷﺎن را ﻧﺜﺎر ﺧﺎ ک ﭘﺎ ک ﻣﺎدر ﻋﺰﯾﺰ
ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.

٥٤

 ٥۳آﺟﻮداﻧﯽ ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ.

 ٥٤ﻧﻘﻞ از ﻣﺠﻠﻪ ﻓﺮﻧﮕﺴﺘﺎن ،ﭼﺎپ ﺑﺮﻟﯿﻦ ،ﺷﻤﺎره  ٥ﺳﺎل  (۱۹۲٤) ۱۳۰۳ﺻﻔﺤﺎت  ۲۵۴ـ) ۲۴۷ﻧﺴﺨﻪی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ آﺛﺎر ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ(.

٣٨

در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود ﮐﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮑﯽ از ﻟﻮازم ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی دوﻟﺖ-ﻣﻠﺖ اﯾﺮاﻧﯽ،
زﺑﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﯿﺘﯽ ﺧﺎص ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »زﺑﺎن ﭼﺎپ« ،ﻫﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﻠﯽ در
دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ،ﻫﻤﺒﻮدﮔﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎدﯾﻦ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﻤﺒﻮدﮔﺎﻧﯽ ﻗﻮﻣﯿﺘﯽ ،ﻗﺒﯿﻠﻪای و ﻧﮋادی ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
زﺑﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﻠﯽ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،از ﺣﺪ ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ،ﺧﺮده ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ،زﺑﺎنﻫﺎ و
ﻧﯿﻤﻪزﺑﺎنﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺮاﻣﯽرود ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ را در ﺳﻄﺤﯽ وﺳﯿﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر اﯾﺪهآل

ﭼﻨﯿﻦ زﺑﺎﻧﯽ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﮔﺮد ﺧﻮد ﻣﯽآورد ،اﻣﺎ ﮐﺴﯽ را در ﭼﻨﺒﺮهی ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻧﻤﯽدارد ٥٥.و ﻧﮑﺘﻪی
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ،رﺳﯿﺪن زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ زﺑﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﻠﯽ در اﯾﺮان ،ﻧﻪ ﯾﮏﺷﺒﻪ
و ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﯾﮏ روﻧﺪ رﯾﺸﻪدار ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ا ﮐﻨﻮن ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی زﺑﺎن
ﭘﺮﯾﺸﯽ ﺟﻤﻌﯽ و ﻫﺮج و ﻣﺮﺟﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

ﺷﻤﺎﯾﻞ ﺳـﺮو

ا ﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻠﯿﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪرن و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم دﻻﻟﯽ اﺳﺖ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ در دﻻﻟﺖﻫﺎی واژﮔﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﻧﻤﻮد
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .در دﻻﻟﺖﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺜﻼ pﻧﻘﺶ ﻣﺎﯾﻪی درﺧﺖ ﺳﺮو ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺮو ﮐﻮژ ﮐﺮده در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎدﻫﺎی ﺳﻤﻮم )ﻧﻘﺶ ﺑﺘﻪ  ،(paisleyاﻣﺎ ﻫﻨﻮز رﯾﺸﻪ در ﺧﺎ ک )ﺗﻌﺒﯿﺮی از ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮔﻠﺸﯿﺮی(،
ﺑﯿﺎﻧﯽ از ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی و ﺗﺠﺴﻤﯽ اﯾﺮان ﺧﻮد را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
رد و رﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎد را ﻣﯽﺗﻮان از زﻣﺎن ﮐﺎﺷﺘﻦ ﺳﺮو آزاد ﺳﺎﯾﻪ ﮔﺴﺘﺮ در »ﮐﺸﻤﺮ« در رواﯾﺖ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ:

 ...ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎﯾﻪی ﺳﺮوﺑﻦ ﺑﻐﻨﻮﯾﺪ

ﺗﺎ ﺳﺪهﻫﺎ ﭘﺲ از آن ،در رواﯾﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮاﻓﺘﺎدن ﻫﻤﺎن ﺳﺮو در ﮐﺎﺷﻤﺮ و ﻧﯿﺰ ﺳﺮو
ﻓﺮﯾﻮﻣﺪ ،ﯾﮑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻋﺮاب و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﺮﮐﺎن ،ﭘﯽﮔﺮﻓﺖ .رواﯾﺖ اﺧﯿﺮ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ﻫﻮﯾﺖ
Balibar, 99
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ﺳﻮﮔﻮار اﯾﺮاﻧﯽ را درﺧﻮد دارد؛ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ »اﺻﻞ روﺣﯽ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ «٥٦اﺳﺖ.
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮔﻠﺸﯿﺮی ﻫﻢ ﺻﺪا ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻧﻘﺶ ﺳﺮو و ﺻﻮرت
ﺧﻤﯿﺪهی آن در ﻫﻨﺮﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺶﻣﺎﯾﻪای ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮهی ﻗﻄﻊ دو
ﺳﺮو ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .در داﺳﺘﺎﻧﯽ از او )ﺑﺮهی ﮔﻤﺸﺪه راﻋﯽ( ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:

 ...و از آن وﻗﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ درﺧﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﻗﺖ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﭘﻨﺞ
ﺳﺎل ﺑﻮد .ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟ ﻫﺮ دو درﺧﺖ ﻫﻨﻮز ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺷﻤﺮ و ﯾﮑﯽ ﺑﻪ
ﻓﺮﯾﻮﻣﺪ .ﻓﮑﺮش را ﺑﮑﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد دو ﻗﺮن اﺳﺘﯿﻼی ﻋﺮب ﻫﻨﻮز ﭼﯿﺰی اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ.
آن ﻫﻢ ﺳﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﺸﺘﻪی زردﺷﺖ .ﮔﺸﻦ ﺑﯿﺦ .ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎخ و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ ﺣﻮزهی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻌﻠﻪای در اﺟﺎﻗﯽ .آن وﻗﺖ. ...
 ...ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﻋﯿﻦ ﻧﻘﻞ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ زﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ:
ﭼﻮ ﺑﯿﻔﺘﺎد ]ﺳﺮو ﮐﺎﺷﻤﺮ[ در آن ﺣﺪود زﻣﯿﻦ ﺑﻠﺮزﯾﺪ و ﮐﺎرﯾﺰﻫﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻠﻞ
ﮐﺮد و ﻧﻤﺎز ﺷﺎم اﻧﻮاع و اﺻﻨﺎف ﻣﺮﻏﺎن ﺑﯿﺎﻣﺪﻧﺪ .ﭼﻨﺪانﮐﻪ آﺳﻤﺎن ﭘﻮﺷﯿﺪه ﮔﺸﺖ و
ﺑﻪ اﻧﻮاع اﺻﻮات ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻮﺣﻪ و زاری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮ وﺟﻬﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن از آن ﺗﻌﺠﺐ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻮﺳﭙﻨﺪان ﮐﻪ در ﻇﻼل آن آرام ﮔﺮﻓﺘﻨﺪی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺎﻟﻪ و زاری آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ.

و ﻫﻤﺎنﺟﺎ درﺑﺎرهی آن ﯾﮑﯽ ﺳﺮو دﯾﮕﺮ آورده اﺳﺖ:

 ...ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﻨﺎﻟﺘﮕﯿﻦ ﺗﺎ ﺿﺮری ﺑﻪ وی و ﺣﺸﻢ وی ﻧﺮﺳﺪ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ درﺧﺖ را آﺗﺶ
ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺑﻠﻪ درﺳﺖ ﺷﻨﯿﺪی .آﺗﺶ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ دو ﻋﻨﺼﺮ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﯽ ﮐﯿﺶ زردﺷﺘﯽ را
ﺑﻪ ﺟﺎن ﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺧﻮد از ﻣﯿﺎﻧﻪ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻮﻣﯽ ﻗﻄﻊ ﭼﻨﺎن ﺳﺮوی داﻣﻨﺸﺎن
ﻧﮕﯿﺮد.

٥٦

ﺗﻌﺒﯿﺮی از ارﻧﺴﺖ رﻧﺎن ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ.

٤٠

...
]راﻋﯽ[  ...اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺮ ﺑﺘﻪی ﺟﻘﻪی ﻗﺎﻟﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد :از ﻫﻤﺎن وﻗﺖ اﺳﺖ ﺷﺎﯾﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﻫﺎی ﺧﻤﯿﺪه را ﺑﺮ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎﺷﺎن ﻧﻘﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺒﯿﻦ اﻧﮕﺎر روی
ﺧﻮدش ﺧﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

٥۷

ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪای ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ ﺳﺮو در ادب و ﻫﻨﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎدی از
زﯾﺒﺎﯾﯽ و آزادﮔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻨﺮی دﯾﻮﯾﺪ ﺗﻮرو رواﯾﺘﯽ از درﺧﺖ ﺳﺮو را در
ادﺑﯿﺎت اﯾﺮان )ﮔﻠﺴﺘﺎن( ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮد و اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ »ﭼﻪ رازی در اﯾﻦ
درﺧﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟«

٥۸

در ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ ﺑﻦ-ﻣﺎﯾﻪﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺘﻌﺎره ﯾﺎ

ﻧﻤﺎد و ﺗﻠﻤﯿﺢ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ دارد ،آﻣﺪن واژهی ﺳﺮو در ﺑﯿﺖ زﯾﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﻌﺎرهای از
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻢﻧﺸﯿﻨﯽ ﺳﺮو و ﺗﺎﺑﻮت )ﻣﺮگ( ﺳﻮای زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ در ژرﻓﺎی
ﺳﺨﻦ دﻻﻟﺖ دارد:

ﺑﻪ روز واﻗﻌﻪ ﺗﺎﺑﻮت ﻣﺎ ز ﺳﺮو ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽروﯾﻢ ﺑﻪ داغ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ

اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﺑﻮف ﮐﻮر ﻧﯿﺰ ،در ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻣﺘﻦ ،ﺧﻮد را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻮف ﮐﻮر ﻫﻢ،
ا ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رواﯾﺘﯽ ﻣﺪرن ،اﻣﺎ آﮐﻨﺪه از ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻦﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ:

وﻟﯽ ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﻏﺮﻳﺐ ،ﭼﻴﺰیﮐﻪ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﺮا ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺠﻠﺲ
ﻫﻤﻪی ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﻣﻦ از اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﺟﻮر و ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ

 ٥٧در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺮهی ﮔﻤﺸﺪهی راﻋﯽ )ﺗﺪﻓﯿﻦ زﻧﺪﮔﺎن( ﻓﺼﻞ ﺳﻮم.
”Henry David Thoreau, the American author, poet, philosopher and the theorist of “Civil Disobedience
(1817-1862).
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درﺧﺖ ﺳﺮو ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم ﮐﻪ زﯾﺮش ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﻗﻮز ﮐﺮده ﺷﺒﯿﻪ ﺟﻮﮐﯿﺎن ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻋﺒﺎ ﺑﻪ
ﺧﻮدش ﭘﯿﭽﻴﺪه ،ﭼﻨﺒﺎﺗﻤﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ و دور ﺳﺮش ﺷﺎﻟﻤﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد و اﻧﮕﺸﺖ ﺳﺒﺎﺑﻪ
دﺳﺖ ﭼﭙﺶ را ﺑﺤﺎﻟﺖ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻪ ﻟﺒﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .روﺑﺮوی او دﺧﺘﺮی ﺑﺎ ﻟﺒﺎس
ﺳﯿﺎه ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ او ﮔﻞ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﺗﻌﺎرف ﻣﯽﮐﺮد.
 ...آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ را ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎً دﯾﺪه ﺑﻮدم ،ﯾﺎ در ﺧﻮاب ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻬﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد؟
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،ﻓﻘﻂ ﻣﯽداﻧﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽﮐﺮدم ﻫﻤﻪاش ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ و ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد ،دﺳﺘﻢ ﺑﺪون اراده اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ.

در ﻫﺮ دو ﻣﺘﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺮو را اﺳﺘﻌﺎرهای از ﯾﮏ ﻓﻘﺪان داﻧﺴﺖ .ﻓﻘﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺎ
اﺳﺘﻌﺎرهی »داغ« و در ﺑﻮف ﮐﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎرهی »زﺧﻢ« ﺗﺮادفﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎداری ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺑﺎزﻧﻤﻮدی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻧﻈﺎم دﻻﻟﯽ را در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎغ اﯾﺮاﻧﯽ و در ﺑﺎزﺗﺎب
ﻣﻀﺎﻋﻒ آن در ﻣﺘﻦ ادﺑﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﺸﺒﯿﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺎغ را ﻣﺎ ﻧﺨﺴﺖ در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:

ﮐﻪ اﯾﺮان ﭼﻮ ﺑﺎﻏﯽﺳﺖ ﺧﺮم ﺑﻬﺎر
ﺷﮑﻔﺘﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﻞ ﮐﺎﻣﮑﺎر
ا ﮔﺮ ﺑﻔﮑﻨﯽ ﺧﯿﺮه دﯾﻮار ﺑﺎغ
ﭼﻪ ﺑﺎغ و ﭼﻪ دﺷﺖ و ﭼﻪ درﯾﺎ ،ﭼﻪ راغ
ﻧﮕﺮ ﺗﺎ ﺗﻮ دﯾﻮار او ﻧﻔﮑﻨﯽ
دل و ﭘﺸﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﺸﮑﻨﯽ
ﮐﺰان ﭘﺲ ﺑﻮد ﻏﺎرت و ﺗﺎﺧﺘﻦ
ﺧﺮوش ﺳﻮاران و ﮐﯿﻦ آﺧﺘﻦ

٤٢

و در ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو ﺑﺎغ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻣﯿﻬﻦ  -واﺣﻪ:

ﺑﺎﻏﯽ ﺑﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ درﺧﺘﯽ زو
ﺣﺮی ﺑﻮدی و ﺧﻮب ﮐﺮداری
در ﻫﺮ ﭼﻤﻨﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ دﻫﻘﺎﻧﯽ
اﯾﻦ ﭼﻮن ﺳﻤﻨﯽ و آن ﭼﻮ ﮔﻠﻨﺎری
....
دﯾﻮی ره ﯾﺎﻓﺖ اﻧﺪر اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺎن
ﺑﺪ ﻓﻌﻠﯽ و رﯾﻤﻨﯽ و ﻏﺪاری
ﺑﺸﮑﺴﺖ و ﺑﮑﻨﺪ ﺳﺮو آزاده
ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی او ﺳﭙﯿﺪاری
ﻧﻨﺸﺴﺖ ازان ﺳﭙﺲ در اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺎن
ﺟﺰ ﮐﺮﮔﺲ ﻣﺮدهﺧﻮار ،ﻃﯿﺎری
ﺑﺎغ اﯾﺮاﻧﯽ ،اﯾﻦ »آﻓﺮﯾﺪهی ﮐﻬﻦ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ« ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ »دﮔﺮ-ﺟﺎ«  ٥۹ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻓﻮﮐﻮ،
ﻣﺤﺪودهای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻮد ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪای را در ﺟﻮار ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺟﺎی داده

اﺳﺖ .٦۰ﺑﺎغ اﯾﺮاﻧﯽ را از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ از وﻃﻦ در واﺣﻪ ﻫﻤﭽﻮن وﻃﻦ
داﻧﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺎغ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻧﻤﺎدی

از »ﺑﻬﺸﺖ« ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧُﺮد-ﺟﻬﺎﻧﯽ ٦۱از ﮐﻼن-ﺟﻬﺎن ﻣﯿﻬﻦواﺣﻪای اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﺣﺘﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ

Heterotopia
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 ٦٠ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ:
Michel, Foucault, “Of Other Spaces” Diacritics 16 (Spring 1986), PP. 22-27.
microcosm
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ﮐﻪ »ﺑﻬﺸﺖ« ﺧﻮد ﻧﻤﻮدی از ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎغ اﺳﺖ ﺑﺎژﮔﻮن در آﺳﻤﺎن ﮐﻪ اﺻﻞ زﻣﯿﻨﯽ آن ﻫﻤﭽﻮن
اﻧﮕﺎرهای آرﻣﺎﻧﯽ از وﻃﻦ ﺑﺮ ﮐﻨﺎرهی ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد آدﻣﯿﺎن ،ﻣﺎدﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﺮﯾﺪون
آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺤﺎ ک ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی او ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎران ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯿﻬﻦ-واﺣﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺎرد ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﺮم ﺟﻬﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ،اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻮن دل ﺟﻬﺎن:

٦۲

ﺟﻬﺎن را ﭼﻮ ﺑﺎران ﺑﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﮕﯽ...

ﺑﯿﺮاه ﻧﯿﺴﺖ ا ﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎد اﯾﺮان ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ
ﻋﻄﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ» :اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ آﺑﺎد و ﺧﻮب ﺑﻮی«)ﺑﻨﺪﻫﺸﻦ ،۲۳ ،ﺑﻨﺪ  .(۲٦در اﯾﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی
واﺣﻪای ،ﻧﻘﻄﻪای ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺑﺮ ﮐﻨﺎرهی ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺧﺸﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﯿﺎه و ﺧﺎ ک ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻄﺮ ﺧﻮد را
ﺧﺮد-ﺟﻬﺎن ﻣﯿﻬﻦ اﯾﺮاﻧﯽ در ﮐﻤﺎل آرزوﺷﺪه و ﻧﻤﺎدﯾﻦ آن
ﻣﯽﭘﺮاﮐﻨﻨﺪ :ﮔﻞ ﺳﺮخ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ٦۳...اﯾﻦ ُ
و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻘﺶ ﺳﺮو ﺑﺮ ﻗﺎﻟﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ :ﻗﺎﻟﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎﻏﯽ
ﮐﻪ در »ﻓﻀﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﯾﺪ«.

٦٤

ﺣﺎل در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪی ﮔﻔﺘﮕﻮی آن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﺮدﻣﺸﻨﺎس ﺑﺎ
روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻧﻘﻄﻪای دور اﻓﺘﺎده از ﺧﺎ ک اﯾﺮان ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﻢ و اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ »اﯾﺮان
ﮐﺠﺎﺳﺖ؟« را ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﻢ .آﯾﺎ اﮔﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻏﺰﻟﯽ از ﺣﺎﻓﻆ را ﺑﺮای روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،آن
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎنﻗﺪر ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﮐﻼم اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم »اﯾﺮان«؟ ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ
ﻣﯽزد؟ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ و ﺑﻪ ﺟﺮﺋﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﺑﺮ ﻟﺒﺎن آن
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ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﻨﺠﻮی در ﺑﻬﺮام ﻧﺎﻣﻪ :ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻦ اﺳﺖ و اﯾﺮان دل

 63ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎرﮐﺲ »ﮔﻞ ﺳﺮخ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ،اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﻗﺺ!«...

ﻧﯿﺴﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪه ز ﯾﻦ ﻗﯿﺎس ﺧﺠﻞ

The Eighteenth Brumaire of Louis Napoleon

ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ر ﯾﺸﺨﻨﺪآﻣﯿﺰی اﺳﺖ از اﺻﻞ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ:

)’ Hic Rhodus, hic saltus’ (‘Rhodes is here, here is the place for your jumpاز »اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻻﻓﺰن« اﺛﺮ ازوپ .اﯾﻦ ﻣﻌﺎدل

را در اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮای آن ذ ﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ:

!Put your money where your mouth is
See Foucault’s “Of Other Spaces”.

٤٤
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روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﯽﺑﺴﺖ؛ ﻟﺒﺨﻨﺪی از دل آﻏﺸﺘﮕﯽ ﺳﻮژه ﺑﺎ ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه زﺑﺎن )ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﻻ ﮐﺎﻧﯽ(؛
ﻟﺒﺨﻨﺪی از آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻨﯿﺪن واژهﻫﺎ و ﺗﺮﻧﻢ وزن ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﺣﺘﺎ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﻧﺴﺦ دﯾﻮان را ﻫﻢ
ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺳﻮزاﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
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٦٥

اﺷﺎرهای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻣﺘﻦ ادﺑﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﻤﻮد ﻣﺎدی آن )ﺻﻮرت ﭼﺎﭘﯽ ،ﺻﻮرت ﻧﻮﺷﺘﺎری آن روی ﮐﺎﻏﺬ( ﻣﺤﺪود

ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.

٤٥

۲
وﻃﻦ ﻧﺎداﺷﺘﻪ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﻧﺒﻮد ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺳﻮﮔﻮار ﺑﻮد؟ در ﭼﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان
ﺳﻮﮔﻮار ﺑﻮد؟ ا ﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﺮان ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﯽ در »ﺑﯿﺮون« از زﺑﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﯾﮏ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻣﻮﻫﻮم اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺼﻮی ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮏ
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ )اﯾﺮاﻧﯿﺖ( ،در ﻣﺘﻦ ادﺑﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ از ﮐﺠﺎ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و در ﮐﺠﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮد؟ ﻣﺮز ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
در ﺣﺮﮐﺘﯽ از رﻓﺘﻦ از ا ﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،از ﻣﺘﻦ ﻣﺪرن ﺑﻪ ﻣﺘﻦ »ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ« ،ﻧﻤﯽﺗﻮان از اﯾﻦ
ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز ﻧﮑﺮد ﮐﻪ در زﺑﺎن ادب ،و در اﺳﻄﻮره ﻧﯿﺰ ،ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯿﺎن »ﺧﺎﻧﻪ« و »وﻃﻦ« ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ،ﻫﺮ اﺛﺮ ادﺑﯽ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ از ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﯽ )ﺑﺮای( ﯾﺎ واﺻﻞ ﺷﺪن )ﺑﻪ( ﻣﻨﺰﻟﮕﺎﻫﯽ ﻣﺄﻟﻮف.
در ادﺑﯿﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ ،از ادﺑﯿﺎت ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ )ﻃﻼﯾﻪ ادب ﻣﺪرن ﻓﺎرﺳﯽ( ،در ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ
اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﯿﻤﺎ و ﻫﺪاﯾﺖ آﻏﺎز ﺷﺪ ،ا ﮔﺮ ﻫﺪاﯾﺖ را ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در
دورهی اوج اﯾﻦ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭼﻬﻞ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ،ﻣﻔﻬﻮم وﻃﻦ ﻏﺎﯾﺐ ﺑﻮد .اﯾﺮان ﺑﯽﻧﺎم و ﯾﺎ
ﻧﺎﻣﯽ ﺷﺮﻣﮕﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻮد .ﺷﺎﻋﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای وﻃﻨﯽ »ﻣﺮده« ﻣﺮﺛﯿﻪﺳﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد .٦٦ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻣﻠﻮ »ﺟﺦ

اﻣﺮوز زاده ﻧﺸﺪهام« ا ﮔﺮﭼﻪ ﭘﺲ از ﺿﺮﺑﻪی اﻧﻘﻼب ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﻔﺖ ﺳﺮوده ﺷﺪه ،اﻣﺎ در رﻓﺘﺎر ﺑﺎ
ﻣﻔﻬﻮم وﻃﻦ در ﻫﻤﺎن ﻓﻀﺎی ﺳﺎلﻫﺎی ﭼﻬﻞ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻧﻪ از وﻃﻨﯽ
»ﻣﺮده« ﮐﻪ از وﻃﻨﯽ ﻧﺎﺑﻮده ﺳﺨﻦ ﻣﯽرود:

 66اﺧﻮان ﺛﺎﻟﺚ )م .اﻣﯿﺪ( :

ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ »اﻣﯿﺪ و ﭼﻪ ﻧﻮﻣﯿﺪ!« ﻧﺪاﻧﻨﺪ

ﻣﻦ ﻣﺮﺛﯿﻪ ﮔﻮی وﻃﻦ ﻣﺮدهی ﺧﻮﯾﺸﻢ

٤٦

ﮐﻮچ ﻏﺮﯾﺐ را ﺑﻪ ﯾﺎد آر
از ﻏﺮﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﻏﺮﺑﺖ دﯾﮕﺮ

٦۷

اﯾﻦ ﮐﻮچ از ﮐﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؟ راوی ﺷﻌﺮ از ﮐﺠﺎ راﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؟ اﯾﻦ
ﻏﺮﺑﺘﮕﺎهﻫﺎ ،اﯾﻦ ﻣﻨﺰلﮔﺎهﻫﺎی ﻏﺮﺑﺖ در ﮐﺠﺎﻫﺎ واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ؟ او ،اﯾﻦ ﺻﺪای ﺟﻤﻌﯽ در ﺷﻌﺮ،
ا ﮐﻨﻮن در ﮐﺠﺎی زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ؛ ﺑﺎ ﭼﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﮔﻮار اﺳﺖ؟
ﺣﺘﺎ اﮔﺮ ﺷﻌﺮ را ﻫﻤﭽﻮن رواﯾﺘﯽ از ﻏﺮﺑﺖ در وﻃﻦ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ،ﻏﺮﺑﺖ در ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮد ،آن
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﺳﺮﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ؛ اﯾﻨﮑﻪ ،در ﻧﺒﻮد ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻮگ ﻧﺸﺴﺖ؟ ﻏﺮﺑﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ دوراﻓﺘﺎدﮔﯽ از ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم  ،exileﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺗﺠﺮﺑﻪای زﯾﺴﺘﯽ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ اﺷﻌﺎری ﺑﺮ وﻃﻦ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ؛ ﻫﻤﻮاره ﯾﮏ وﻃﻦ-زﺑﺎن اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ

ﺗﻌﺒﯿﺮی زﯾﺒﺎ »ﻏﺮﺑﺖ وﻃﻦ ﺑﯿﺪار آدم اﺳﺖ .٦۸«.ﻣﻔﻬﻮم ﻏﺮﺑﺖ ﺗﻨﻬﺎ آﻧﮕﺎه ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در
ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم وﻃﻦ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ زﯾﺴﺘﯽ در ﻫﯿﭻ ﻟﺤﻈﻪای از ﯾﺎد دﯾﺎر ﻣﺄﻟﻮف )ﺣﺘﺎ ﺑﻪ

ﺻﻮرت ﺧﯿﺎﻟﯽ( ﺧﺎﻟﯽ و ﻓﺎرغ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺪﯾﺚ آن ﺣﺪﯾﺚ »ﺑﺎ ﺗﻮاﯾﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﻪ اﯾﻢ«  ٦۹اﺳﺖ .ﺻﺪای
ﺟﻤﻌﯽ »ﻣﺎ« در اﯾﻦ ﺷﻌﺮ اﻣﺎ در ﮐﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﺟﺦ اﻣﺮوز از ﻣﺎدر ﻧﺰادهام
ﻧﻪ
ﻋﻤﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮهام ﺧﺎﻃﺮهی ﻗﺮنﻫﺎﺳﺖ...
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 69ﺳﻌﺪی» :ﺑﺎ ﺗﻮاﯾﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﻪاﯾﻢ اﯾﻨﺖ ﺑﺎﻟﻌﺠﺐ در ﺣﻠﻘﻪاﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ و ﭼﻮن ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺮدرﯾﻢ« در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ

ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب ﺑﺎ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ »و« و ﻧﻪ »اﻣﺎ« در اﯾﻦ دو ﮔﺰاره ﺷﻌﺮی آﻣﺪهاﻧﺪ.
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ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻪ ﺑﺎ رواﯾﺘﯽ ﺷﻌﺮی از ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﻫﻮم از ﯾﮏ
ﻏﺮﺑﺖ در ﺷﻌﺮ ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﻢ .در اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺮدن ﯾﮏ زﻣﺎن ﺑﻪ درون زﻣﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ
»آنﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮاروی« ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﺑﺮاﻫﻨﯽ از ﯾﮏ ﺷﻌﺮ ﻣﺪرن ﺟﺪی اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮوﻧﻮﻟﻮژﯾﮏ روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺴﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؛ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ »اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﭼﻨﺎن

ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮏ ﻧﺪارﯾﻢ ﺷﺎﻣﻠﻮ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ را ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ۷۰«.ﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺰ ،در
زﻧﺠﯿﺮهی ﺗﺪاﻋﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻤﯿﺢﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ »ﺗﺎرﯾﺦ« ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﮑﻪای ،ﯾﺎ
ﺗﮑﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ،از ﺧﺎﻃﺮه راوی ﺣﺬف ﺷﺪه و ﺳﺨﻨﯽ از آن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ ﺣﺬف
ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮاﻧﯽ از داﯾﺮه ﺗﻠﻤﯿﺤﺎت و ﻣﻼزﻣﺎت ﻣﺘﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
در ﺷﻌﺮ او ،در آﺛﺎر دﯾﮕﺮش ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﺣﺘﺎ آﻧﺠﺎﻫﺎ ﮐﻪ از زﺑﺎﻧﯽ آرﮐﺎﺋﯿﮏ ﺳﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد ،در ﮐﻨﺎر
ارﺟﺎع ﺑﻪ اﺳﺎﻃﯿﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ-ﺗﻮراﺗﯽ ،ﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﺳﻄﻮرهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﺮﻧﻤﯽﺧﻮرﯾﻢ .از اﯾﻨﺮوﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن آرﮐﺎﺋﯿﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی او ﮔﺎه زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه و ﻧﻪ
ﺑﺎزآﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﺎﻋﺮ در آن ﺑﺎ »آرﮐﻪ« از ﺣﺪ ﻗﺎﻣﻮﺳﯽ  lexicalو ﺑﺮای ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﻮﻋﯽ
ﻟﺤﻦ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻧﻤﯽرود .ﮐﻬﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد ا ﮐﻨﻮن ﻣﺼﺎدره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ در اﯾﻨﺠﺎ ،در اﯾﻦ
ﺷﻌﺮ ﻧﯿﺰ ،ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ از »ﻓﺮﯾﺐ اﻋﺮاب« آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ازﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ در ﺗﺎرﯾﺨﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻗﯿﻖ ﺷﻮﯾﻢ ﺷﻌﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ:

ﺑﻪ ﯾﺎ آر
ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ ﺑﯽﻗﺮاری ﺑﻮد...

آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺷﻌﺮ را ﻫﻤﭽﻮن رواﯾﺘﯽ ﺳﻮﮔﻮار از ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎز ﺧﻮاﻧﺪ؟ ﻣﯽﺗﻮان

ﻣﺮﺛﯿﻪﮔﻮی وﻃﻨﯽ ﻣﺮده ﺑﻮد ،۷۱اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ،در اﯾﻦ آﻣﯿﺰهی زﺑﺎن ﮐﻮﭼﻪ و آرﮐﺎﺋﯿﮏ ،ﻣﻔﻬﻮم وﻃﻦ
ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد؟ و در ﻣﺮگ ﭼﯿﺰی ﯾﺎ »او«ﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﻮده و ﻫﯿﭻ ﺧﺎﻃﺮهای از آن در ﺧﻮدآ ﮔﺎه
ذات ﺳﻮﮔﻮار ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻮﮔﻮار ﺑﻮد؟ ﺷﻌﺮ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺪارد و ﺑﺎ
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رﺿﺎ ﺑﺮاﻫﻨﯽ ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ) ،ﻧﺸﺮﻣﺮﮐﺰ (۱۳۷۴ ،ص۱۵۸ .
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ﺳﮑﻮت در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻓﻘﻂ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮاﻫﻨﯽ »ﻓﺮا رواﯾﺖ« ﺧﻮد را از ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺎ ﮐﻨﺪ.

۷۲

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺮاﻫﻨﯽ از اﯾﻦ ﻓﺮارواﯾﺖ »ﮔﺮﻓﺘﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎ« ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ،در اﯾﻨﺠﺎ ،در رﻓﺘﺎر
ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم وﻃﻦ در اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ذﻫﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻋﺎرﺿﻪ روﺑﺮوﯾﯿﻢ .اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ وﯾﮋه ﯾﮑﯽ از ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎی ﻣﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ را از ﻓﺮوﯾﺪ ﻫﻨﻮز

ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ﮐﻪ در ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ از ﮐﺎر و ﻋﻤﻞ ۷۳ﺳﻮﮔﻮاری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» ،ﺳﻮﮔﻮاری ﯾﺎ ﻣﺎﺗﻢ ﮐﺮاراً
ﻦ اﯾﺪهای ﺗﺠﺮﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻌﺎدل واﮐﻨﺶ ﺑﻪ از دﺳﺖ دادن ﯾﮏ ﻋﺰﯾﺰ ،ﯾﺎ وا ﮐﻨﺶ ﺑﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘ ˆ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ او ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺪه ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺪری ]در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎدری ،ﻣﯿﻬﻦ[،
آزادی ،آرﻣﺎن ،و ﻏﯿﺮه«.

۷٤

اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ذﻫﻨﯿﺖ ﺳﻮﮔﻮار ﺑﺮآﻧﭽﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ

ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﯾﺎد اﺷﻌﺎر دارد .ﻋﻤﻞ ﺳﻮﮔﻮاری در واﻗﻊ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺮگ ﯾﺎ ﻏﯿﺎب آن ﭼﯿﺰ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در درون »ﻣﻦ« ﺳﻮﮔﻮار ﻫﻨﻮز ﺣﯽ و ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ .در ﮐﺎر و ﻋﻤﻞ ﺳﻮﮔﻮاری اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ
ﺷﺎﯾﺎن دﻗﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻓﺮوﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺧﺎﻟﯽ و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺷﻌﺮ
ﺑﺎ ﺳﻮژهای روﺑﺮوﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺧﻮار و ﺧﻔﯿﻒ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﭘﻨﺪارد .در اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮه ﻗﺮنﻫﺎی
او ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻘﺎوت و ﺳﺮﮐﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﺷﺎرهای ﻣﺒﻬﻢ ﺑﺮ »ﻗﺮﻣﻄﯽ«
ﻧﺎﻣﯿﺪن ﺷﺪن راوی ﺟﻤﻌﯽ در زﻣﺎﻧﻪای و ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺷﺪﻧﺶ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻮد ﺟﺴﺘﻦ از ﻓﺮوﯾﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮدی از ﮐﻨﺸﯽ ﺳﻮﮔﻮار ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺎرﺿﻪی »ﻣﺎﺧﻮﻟﯿﺎ« ﺑﻪ
ﺻﻮرت »ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺲ ﻋﻤﯿﻖ و دردﻧﺎ ک اﻧﺪوه« و »ﺧﺴﺮاﻧﯽ ﻧﺎآﮔﺎه« روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ .در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ
ﻋﺎرﺿﻪ ،ﺑﺮﺧﻼف ﺳﻮﮔﻮاری ،اﺑﮋه آرزوﺷﺪه از آ ﮔﺎﻫﯽ ﺷﺨﺺ رﻧﺠﻮر زدوده ﺷﺪه و در ﺳﺎزوﮐﺎری
از ﺧﺮده ﮔﯿﺮی از ﺧﻮد ،ﺑﺮ او ﭼﻨﺎن ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ واﻻﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ا ﮐﻨﻮن دارد،
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و »اﻧﺘﻘﺎدش از ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﻂ ﻣﯽدﻫﺪ«.

۷٥

 ۷۲ﺑﺮاﻫﻨﯽ اﯾﻦ ﻓﺮا رواﯾﺖ را »ﮔﺮﻓﺘﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ« ﻣﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ

 ۷۳ﮐﺎر و ﻋﻤﻞ را ﮐﻪ در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ  actsﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهام  :ﮐﺎر و ﻋﻤﻞ ﺳﻮﮔﻮاری.Acts of mourning ،
Mourning and Melancholi (The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud,
Volume XIV 1914-1916).
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺮوﯾﺪ »ﺳﻮﮔﻮاری و ﻣﺎﺧﻮﻟﯿﺎ )ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿﺎ( « ﻫﻨﻮز در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای اﻫﻞ ﻓﻦ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎر دارد.
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در ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎ از ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﺮاد ﻓﺮﻫﺎدﭘﻮر »ﻣﺎﺗﻢ و ﻣﺎﺧﻮﻟﯿﺎ« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهام ،اﻣﺎ »ﺳﻮﮔﻮاری« را )در اﺻﻞ آﻟﻤﺎﻧﯽTrauer und :

 (Melancholieﺑﺮ ﻣﻌﺎدل ﻣﺘﺮﺟﻢ »ﻣﺎﺗﻢ« ﺗﺮﺟﯿﺢ دادهام .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺬﮐﻮر از ﺳﺎﯾﺖ ز ﯾﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه:
www.akhbar-rooz.com
 75ﻓﺮوﯾﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ.

٤٩

ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺷﻌﺮ اداﻣﻪی ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺎﺧﻮﻟﯿﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﻏﺎﻟﺐ از ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ از ﺳﺮودن اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ادﺑﯿﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ
ﺷﺪه ﺑﻮد .رﯾﺸﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ را اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،در ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪای از آﺳﺘﺎﻧﮕﯽ ) ،(liminialityدر ﮐﺸﺎ ﮐﺶ ﻣﯿﺎن ﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﻣﺪرن ،ﺑﺪان
ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﻋﺎرﺿﻪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﻣﺎ در ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎ
و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﯾﮑﺪﺳﺖ ﻣﺪرن ﺑﺮﻧﻤﯽﺧﻮرﯾﻢ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﻣﻌﻪای
ﺑﺮﻧﻤﯽﺧﻮرﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﮔﺬار ﺑﻪ ﻣﺪرن را ﺑﺪون ﺑﺤﺮان ﺳﭙﺮی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺤﺮان در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺳﺘﺎﻧﮕﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺧﻮد ﻧﺸﺎن از زﻧﺪه ﺑﻮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽداد .ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﻣﺮده ،ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺮ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻣﺮدهی دﯾﮕﺮی ،دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻋﻘﻼﯾﯽ ﺑﺮای
ﺷﺪت و ﺣﺪت اﯾﻦ ازﺧﻮدﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﺳﻠﺒﯽ داﻣﻨﮕﯿﺮ ادﺑﯿﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ از
اﻧﻘﻼب اﻣﺮوزه در دﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ .در ﺟﻬﺶ اﯾﻦ ازﺧﻮدﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﺳﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺧﻮﻟﯿﺎﯾﯽ ﺟﻤﻌﯽ درﯾﺎﻓﺖ
ﺧﺎص ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎﯾﻪﻫﺎ »ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ« اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ داﺷﺖ .رﯾﺸﻪ
ﻧﻔﯽ و ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺲ ﻣﻠﯽ را ،ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﯽوﻃﻨﯽ را ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ ﻋﺎمﺗﺮ ،اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﺷﺮﻣﮕﯿﻦ از
ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ را ،ﻣﯽﺗﻮان در رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﯾﻪﻫﺎ و در ﮐﺎرﺑﺴﺖ آنﻫﺎ در ﻣﺘﻦ ادب
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد.
ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ادﺑﯽ و ﻫﻨﺮی از ﻧﯿﻤﻪی دوم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ در اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ از راه ﺗﺮﺟﻤﻪی آﺛﺎر ادﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ادﺑﯽ اﯾﺮان راه ﯾﺎﻓﺖ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ در
اﯾﻦ روﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮی اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ درﯾﺎﻓﺖ و دروﻧﯽ )ﺧﻮدی( ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﻋﺮ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ،و در اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻬﻢ و دورانﺳﺎزی ﻧﯿﺰ
داﺷﺖ ،ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره از ﮔﺬﺷﺘﻪ ،از ﮐﻬﻨﻪ )ﺳﻨﺖ( ﺑﮕﺴﻠﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﯾﮑﯽ از آن
ﺳﺎزوارهﻫﺎی ادب ﻣﺪرن ،ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ،ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﻋﺰرا ﭘﺎوﻧﺪ،

زﻣﺎﻧﯽ آن را ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻮرت ﺑﻨﺪی ﮐﺮده ﺑﻮد» :ﺳﺨﻦ ﻧﻮ آر! ۷٦ «...در ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻮ

آور و ﭘﯿﺸﺘﺎز ادب ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ،ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﻬﻨﯽ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﻼﻏﯿﺎت
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ رژﯾﻢ ﺣﺎ ﮐﻢ ﯾﮑﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪ و آﻧﮕﺎه ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﯽ،
ﮐﻬﻨﻪ ،ﯾﮑﺴﺮه ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ادﺑﯽ ارﺗﺠﺎﻋﯽ )ﻣﺘﺼﻠﺒﺎن در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻏﺰل و ﻗﺼﯿﺪه و »ﻣﺪاﺣﺎن
)’Ezra Pound: ‘Make it new’ (‘Canto LIII
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رژﯾﻢ«( واﮔﺬار ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ »ﺗﻔﺎﺧﺮ و ﺗﺨَﺮﺧُﺮ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ« ۷۷ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﻮازات رﻓﺘﺎر ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزوارهﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ اروﭘﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

در رواﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻏﺮﺑﺖ ﺳﻮژه در ﻣﺘﺮوﭘﻞﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ» ،ﺗﺎﯾﻤﺰ ﻧﻔﺖ و ﻗﯿﺮ«،۷۸
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﺮﯾﺒﮕﯽ دﻫﺎﺗﯽوار در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺮﯾﺖ ﻣﺪرن ﺑﺎزﻧﻤﻮده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آرزوی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ؛ ازﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ازﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ )ﺧﻮد وﯾﺮانﺳﺎزی ﺷﺎﻋﺮ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ(
ﺗﻌﯿﯿﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﻧﮕﺮش اﻧﺘﻘﺎدی از ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺣﺎ ﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﮑﻮﻫﺶ و

رد ﻣﻄﻠﻖ رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺣﺎ ﮐﻢ )ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور( ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﯾﺄس ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻪ ﯾﺄﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺪل ﻣﯽﮔﺮدد.
ا ﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺖ و ﻧﯿﻤﺎ در داﺳﺘﺎن و ﺷﻌﺮ اﺑﺪاع »ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ« اﯾﺮاﻧﯽ را ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دو در ﺗﻠﻘﯽ ﺧﻮد از وﻃﻦ ،دو ﺳﺮﻧﻤﻮن ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را از ﺧﻮد ﺑﻪ
ﯾﺎدﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .در ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺎ دﻏﺪﻏﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺖ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ و ﺗﻠﻮﯾﺢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در
دﯾﺎرﮔﺮاﯾﯽ و ﮔﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﯿﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻠﯽ ﺟﺎﯾﯽ در ﺳﺨﻦ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﮔﻮﻧﻪای ﺟﻬﺎنوﻃﻨﯽ
ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد» :ﺟﻬﺎن ﺧﺎﻧﻪی ﻣﻦ اﺳﺖ «.اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﯿﻤﺎ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن وﻃﻦ اوﺳﺖ ﺳﺨﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻣﺮوز ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﮐﯽ و از ﮐﺠﺎ ﺑﺮ زﺑﺎن آورده اﺳﺖ؟ ادﻋﺎی وﻃﻦﺟﻬﺎﻧﯽ
داﺷﺘﻦ آن ﻫﻢ از درون ﺧﺎﻧﻪای وﯾﺮان و در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻓﻘﻂ اﺳﺒﺎب ﭘﻮزﺧﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد!
ﺷﻌﺮ ﯾﺎد ﺷﺪهی ﺷﺎﻣﻠﻮ را ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﻪی ﻫﻤﺎن روﯾﮑﺮد ﺟﻬﺎنوﻃﻦ ﻧﯿﻤﺎ داﻧﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اداﻣﻪی اﯾﻦ
روﯾﮑﺮد را ﻣﯽﺗﻮان در وﻃﻦ ﮔﻤﺸﺪهی ﺳﭙﻬﺮی و ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ در »ای ﻣﺮز ﭘﺮﮔﻬﺮ« ﻓﺮوغ ﻓﺮخزاد
دﯾﺪ .ﺣﺘﺎ در ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﺷﻌﺮ» ،ای ﻣﺮز ﭘﺮﮔﻬﺮ« ،ﻃﻌﻨﻪ و ﺗﻌﺮﯾﻀﯽ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺮود ﻣﻠﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎﺧﺘﻪی ﺣﺴﯿﻦ ﮔﻞ ﮔﻼب ﮐﻪ ﻧﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻮد و ﻧﻪ اﯾﻦ ﺳﺮود را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻮد .در ﺑﻨﺪی از ﺷﻌﺮ ﻓﺮوغ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻄﺮﻫﺎی زﯾﺮ اﺳﺘﻌﺎره »ﺟﻐﺠﻐﻪ ﻗﺎﻧﻮن« ا ﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ:

آﻏﻮش ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﺎم وﻃﻦ

 77ﺗﻌﺒﯿﺮی از ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ.

۷۸

ﺗﻌﺒﯿﺮی از ﺗﯽ.اس .اﻟﯿﻮت در ﺷﻌﺮ »ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺮز«

٥١

ﭘﺴﺘﺎﻧﮏ ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻻﻻﯾﯽ ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮓ
و ﺟﻎ و ﺟﻎ ﺟﻐﺠﻐﻪی ﻗﺎﻧﻮن ...

ﭼﺮا ﺟﻐﺠﻐﻪ ﻗﺎﻧﻮن؟ اﯾﻦ ﮐﺪام ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ از آن ﺑﺎ رﯾﺸﺨﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ
ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن دﺳﺘﺎوردی از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ روح »روﺷﻨﮕﺮی« در ﺗﺪوﯾﻦ آن
دﻣﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت دادﮔﺎهﻫﺎی ﻋﺮﻓﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن درازی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در
وﻃﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺤﺎ ﮐﻢ ﺷﺮع ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ از ﺳﺮﺑﺮآوردن و اﺳﺘﻘﺮار دوﺑﺎرهی
دادﮔﺎهﻫﺎی ﺷﺮع در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ،اﻣﺎ آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ در زﻣﺎن
ﺳﺮاﯾﺶ ﺷﻌﺮ و ﺑﺎ ذﻫﻨﯿﺖ آن دوره اﯾﻦ ﭼﻪ ﺳﺨﻦ ﻟﻐﻮی ،ﭼﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﺧﻨﮑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم
ﻗﺎﻧﻮن؟ ا ﮔﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻬﺎد ﻋﺮﻓﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺒﻮد آﯾﺎ ﺷﺎﻋﺮهای ﻣﺜﻞ او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺻﺪای زﻧﺎﻧﻪای
از آن ﺧﻮد را در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ »ﺧﯿﺎﻟﯽ آﺳﻮده از ﻫﺮ ﺳﻮ« آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ؟ در اﯾﻦ اﺳﺘﻬﺰای ﺛﺒﺖ
ﻧﺎم ﺧﻮد در ﯾﮏ »ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮوﻧﺪی از ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﮐﺪام ﻫﻮﯾﺖ ﺑﯽﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﯽ را
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ؟ ﻫﻮﯾﺖ زﻧﯽ از »اﻣﺖ« ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﻧﺎﻣﺶ در ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن
آورده ﻧﻤﯽﺷﺪ ﯾﺎ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺧﺮ اﻟﻘﺎب و ﻋﻨﺎوﯾﻦ »ﺳﻠﻄﻨﻪای ،دوﻟﻪای«؟ اﯾﻦ ﺻﺪای ﺳﺨﺮهی زن
در اﯾﻦ ﺷﻌﺮ از آن ﮐﯿﺴﺖ؟ در ﮐﺠﺎی ﺟﻬﺎن ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد؟ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد
و ﺑﺎ ﭼﻪ ﯾﻘﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﺮ زﺑﺎن آورده اﺳﺖ؟ ﻣﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪرن ﯾﮏ »ﻗﺎﻧﻮن« اﺳﺖ ﺑﺎ
ﻫﻤﻪ ﻣﻼزﻣﺎت آن.

در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در رواج ﻣﻀﻤﻮن ﺑﯽوﻃﻨﯽ در ادﺑﯿﺎت ﻣﺪرن اﯾﺮاﻧﯽ
اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از آﻣﻮزهﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﭼﭗ در رواﯾﺖ ﻟﻨﯿﻨﯽ ـ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ آن
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﺧﻮﻟﯿﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮان داﻣﻦ زد و ادﺑﯿﺎت از ﺳﺮاﯾﺖ آن در اﻣﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ .در
اﯾﻦ رواﯾﺖ ﭼﭗ ،ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ از ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻠﯽ ،دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ آب و ﺧﺎ ک ﺑﺮﭼﺴﺐ »ﺷﻮﻧﯿﺴﻢ« ﯾﺎ
»ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ« ﻣﯽﺧﻮرد و ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻮن ﻣﯿﻬﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺧﺎص
ﺧﻮد ،وﻃﻨﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت »اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ« ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﺠﻮﯾﺰ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ﺷﮕﻔﺖ اﯾﻨﮑﻪ،
٥٢

در اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ در اﯾﺮان ﻣﯿﺎن دو ﻣﻔﻬﻮم »ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺘﯽ« و »ﺷﻮﻧﯿﺴﻢ« ،ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎ کﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﺧﻂ ﻓﺎرغ دﻗﯿﻘﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺜﻼ pاز زﺑﺎن ﺗﻘﯽ آراﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:

ﺷﻮوﯾﻨﯿﺴﻢ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﯿﻬﻦﭘﺮﺳﺘﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد .ﻣﯿﻬﻦﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺎدی ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﻠﻮم
و در ﻣﻮارد وﯾﮋه  ...ﻋﺒﺎرت از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ و آب و آﻓﺘﺎب و
ﻣﻌﺪن ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺿﺮورﯾﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در آن ﺟﺎی دارﻧﺪ،
ﺑﺪان ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﻼﻗﻪی ﻣﺎدی دارﻧﺪ.

۷۹

ﻫﺮﭼﻪ از زﻣﺎن اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﯽآﯾﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﺗﺪرﯾﺠﯽ واژهی »ﺧﻠﻖ« ﺑﻪ
ﺟﺎی »ﻣﺮدم«؛ »ﺧﻠﻖﻫﺎ« ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻠﺖ ،ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ »ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮرژواﯾﯽ« و
»ﺷﻮﯾﻨﺴﻢ ﻓﺎرس« ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻧﮑﻮﻫﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ .در ﺑﺮﺧﻮردی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ،در ﺗﺨﻠﯿﻂ اﻣﺮی زﺑﺎﻧﯽ
ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،وﻃﻨﯽ ا ﮔﺮ ﺑﻮد ﻫﻤﺎن وﻃﻦﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮی و ﻣﺼﺪاق آن ﮐﺸﻮر ﺷﻮراﻫﺎ در ﺷﻤﺎل
اﯾﺮان ﺑﻮد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪﺗﺮ از ﻧﻮﺷﺘﻪی آراﻧﯽ ،در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ در ﺗﻌﺮﯾﻒ
اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ

»اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ آنﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط و ﺑﺪون ﺗﺰﻟﺰل و ﺑﺪون
ﭼﻮن و ﭼﺮا ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﺧﻂ ﻣﺸﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ...آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ اﯾﺮان
اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
اﯾﺮان را در ﮔﺮو اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻔﺖ ﺷﻤﺎل ﻗﺮار دادﻧﺪ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ«.

۸۰

ا ﮐﻨﻮن ﻣﯽداﻧﯿﻢ و در ﻫﻤﺎن زﻣﺎنﻫﺎ ﻫﻢ درک اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﺪان ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ آن وﻃﻦ
آرﻣﺎﻧﯽ دﺳﺖﮐﻢ آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺷﻮراﻫﺎ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺷﺪ ،از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﭼﯿﺰ ﺟﺰ ﻫﻤﺎن »روﺳﯿﻪ
 ٧٩ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ ،ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﺗﻐﯿﯿﺮ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻧﺴﺨﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ.

 ۸۰ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ ،ﺧﺎﻃﺮات ،ص ۳۱۰

٥٣

زﻧﺪان ﺧﻠﻖﻫﺎ«ی ﺗﺰاری از ﮐﺎر درﻧﯿﺎﻣﺪ و در ﮔﺴﺘﺮش آن در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﻫﺮﮔﺰ
دﯾﺪه ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن روس ﺧﻮد را در آﻏﻮش ﮔﯿﺮﻧﺪ ۸۱.اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ رواﯾﺖ
اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺮﺗﻪﺑﺮداری ﺷﺪه از ﻧﺴﺨﻪی ﻟﻨﯿﻨﯽ ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮد ،رﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺮان را در ﭼﻬﺎرﭼﻮب
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻠﯽ )ﭘﯿﺶ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺲ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮد( ﺑﻪ ﮐﻠﯽ و ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد.

۸۲

در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ا ﮔﺮ ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺮ دﯾﻮار ادارات ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات ﺑﻪ ﺟﺎی

ﻋﮑﺲ ﺳﺘﺎرﺧﺎن و ﺑﺎﻗﺮﺧﺎن ﺷﻤﺎﯾﻞ ﺟﻨﮓﺳﺎﻻران روس را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ؛ و آن ﺳﻮﺗﺮ ،در اران ،ﻧﺎم زﯾﺒﺎ
و ﺧﺎﻃﺮه اﻧﮕﯿﺰ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ از »ﮔﻨﺠﻪ« ﺑﻪ »ﮐﯿﺮوف« ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺑﯽﺳﺒﺐ ﻧﯿﺴﺖ ا ﮔﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ در ﺳﺮوده ﺣﻤﺎﺳﯽ ﺷﺎﻋﺮی ﺷﻮرﺑﺨﺖ ،ﺳﯿﺎووش ﮐﺴﺮاﯾﯽ ،ﮐﻪ
ﺧﻮد ﺗﺎ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺖ ﺑﻮد »دﻟﻢ ﻫﻮای آﻓﺘﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ«،

۸۳

ﺗﻤﺎم ﻧﻔﺲ و ﻧﯿﺮوی

اﺳﻄﻮرهای ﻣﻠﯽ ،آرش ،در ﺧﺪﻣﺖ اﻟﻘﺎی ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺧﺎص در ﻗﺎﻟﺐ زﺑﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﺣﻤﺎﺳﯽ،
ﮐﻠﯽﮔﻮ و رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﻫﺪر رود و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ،ﮔﺬﺷﺘﻪی ﯾﮏ اﺳﻄﻮره را از ﭘﺸﺖ
ﺣﺠﺎب اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮاﻫﻨﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ و در
زﻣﯿﻨﻪای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎز ﻃﺮح ﮐﺮد و ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ،او ﮐﻪ از دﯾﺪن ﺗﻤﺎم ﮔﺬﺷﺘﻪی ﺧﻮد

اﺑﺎ دارد» ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺸﮕﻮی آﯾﻨﺪهای ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﻣﻮﻫﻮم ﺑﺎﺷﺪ؟« ۸٤ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﻮﺟﺰ
در ﺑﺎرهی ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺳﻄﻮره در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ »ﺣﻀﻮر اﺳﻄﻮره ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﯿﺰی واﻗﻌﯽ وﺟﻮد دارد«.

۸٥

و ﻫﻢ ازﯾﻨﺮوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﺳﻄﻮره ،ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺘﻨﯽ و

ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﮏ اﺳﻄﻮره ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﯿﺎلﭘﺮدازی در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
ﺑﻪ اﺳﻄﻮره آرش در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎل ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺟﺮﺋﺖ
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﻘﻼب آن ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﯿﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻬﺶ ﮐﺮده
ﺑﻮد .ﻣﺘﺮادف داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﺴﯿﺎن ﺑﺎ آﻧﭽﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻓﻘﺪان ﺣﺎﻓﻈﻪی ﺟﻤﻌﯽ« اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ
ﻫﻨﮕﺎم اﻧﻘﻼب ﯾﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻓﺮو ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ واژهی ﻧﺴﯿﺎن و از ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺎر
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن در ﻗﺒﺎل ﭼﻨﺎن ﻧﺴﯿﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮ ﮔﺮدن داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اوج اﯾﻦ ﻧﺴﯿﺎن را ﺑﻪ
81

ﺑﺎﺑﮏ اﻣﯿﺮ ﺧﺴﺮوی» ،ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻠﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ آن در اﯾﺮان«

۸۳

ﺳﻄﺮی از ﺷﻌﺮ ﮐﺴﺮاﯾﯽ ﮐﻪ در ﻏﺮﺑﺖ و ﭘﺲ از ﺑﻪ ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻦ روﺳﯿﻪ ﺷﻮروی ﺳﺮوده اﺳﺖ .

 82ﺑﺎﺑﮏ اﻣﯿﺮ ﺧﺴﺮوی ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ.

 ۸٤ﻃﻼ در ﻣﺲ ) ،(۱۳۴۴ص۱۷۸ .
 ۸٥رژی دﺑﺮه ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ.

٥٤

ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪای ا ﮐﻨﻮن ﺑﺎورﻧﺎ ﮐﺮدﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ادﺑﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »اﻧﻘﻼﺑﯽ« و در ﺧﺪﻣﺖ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،در ﺷﻌﺮی از ﻫﻤﺎن ﺷﺎﻋﺮ ﺷﻮرﺑﺨﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻋﺪامﻫﺎی ﻓﺮدای
اﻧﻘﻼب در ﺳﺮودهای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ »رﻫﺒﺮ« اﻧﻘﻼب آن اﻋﺪامﻫﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺘﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر
اﻋﺪامﻫﺎی ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺷﻮد:

دارﻣﺖ ﭘﯿﺎم
ای اﻣﺎم
ﮐﻪ زﺑﺎن ﺧﺎ ﮐﯿﺎﻧﻢ و رﺳﻮل رﻧﺞ
....
ﺗﯿﻎ ﺑﺮﮐﺸﯿﺪه را ﻧﮑﻦ ﺑﻪ ﺧﯿﺮه در ﻧﯿﺎم
ﺣﺎﻟﯿﺎ ﮐﻪ ﻣﯽرود ﺳﻤﻨﺪ دوﻟﺘﺖ ،ﺑﺮان،
ﺣﺎﻟﯿﺎ ﮐﻪ ﺗﯿﻎ دﺷﻨﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺮد
ﺑﺰن!

اﯾﻦ ﺷﻌﺮ را زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺴﺮاﯾﯽ ﺳﺮوده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ دﻫﻪ از اوج و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ
اﯾﺮان ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و »ﺷﺐ« و »ﺳﺘﺎره« و »ﺧﻮرﺷﯿﺪ« در ﺑﯿﺎن ﺷﻌﺮی دﯾﮕﺮ ﻓﻘﻂ اﺳﺘﻌﺎرهﻫﺎی
ﻣﺮدهای ﺑﻮدﻧﺪ.

٥٥

ﺷﺎﻧﻪای ﺑﺮای آﺷﻔﺘﻦ

ﺷﺎﻧﻪی آﺷﻔﺘﻨﻢ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺧﺎﻧﻢ زﯾﺒﺎ؟ ..ـ رﺿﺎ

ﺑﺮاﻫﻨﯽ۸٦

در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻄﺮﻫﺎی ﻧﻘﻞ ﺷﺪه از ﮐﺴﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ در آن ،ﺳﺮﻣﺴﺖ از ﺑﺎدهﻫﺎی ﺑﯽﺣﺴﺎب ﻣﺴﻠﮑﯽ،
ﺑﺮ ﺗﯿﻎ دﺷﻨﻪی ﻗﻬﺎر رﻫﺒﺮی اﻧﻘﻼب ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯽزﻧﺪ ،ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻣﻠﻮ را ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن روزﻫﺎ ﺳﺮوده ﺷﺪه،
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻧﺪ :واﮐﻨﺶ ﺧﺸﻢآ ﮔﯿﻦ ذﻫﻨﯿﺘﯽ ﻧﺴﯿﺎنزده ﮐﻪ ﻧﺎ ﮔﻬﺎن در اﺛﺮ ﺿﺮﺑﻪی
ﻫﻮﻟﻨﺎ ک اﻧﻘﻼب ﺗﮑﻪﭘﺎرهﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺤﻔﻮﻇﺎﺗﺶ را ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺎﺗﻤﺎم ،از ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه
در روﯾﻪی ﺧﻮدآ ﮔﺎه ﺑﺎزﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در اﺛﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺿﺮﺑﻪی ﻫﻮﻟﻨﺎ ک ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ اﯾﻦ »ﻧﻪ«ی ﻧﻬﻔﺘﻪ
در ﻗﺒﺎل وﻃﻦ در ﺷﻌﺮ »ﺟﺦ اﻣﺮوز «...ﺑﻪ ﯾﮏ »آری« ﺧﻄﺎب ﺑﻪ وﻃﻦ در ﺷﻌﺮ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ
ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ؛ از وﻃﻦ و ﺑﺎ وﻃﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ،ﯾﮏ ﺿﺮورت و ﯾﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺤﺎ ﮐﺎت
ﻣﯽﺷﻮد» :دوﺑﺎره ﻣﯽﺳﺎزﻣﺖ وﻃﻦ« .اﯾﻦ »آری« ،ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ،ﺑﯿﺎﻧﯽ از ﯾﮏ »ﺑﺎﯾﺴﺖ«
) (imperativeادﺑﯽ ﺑﻮد در زﻣﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻫﺸﺪار ﻣﯽداد ﺑﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ وﻃﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از دﺳﺖ
ﻣﯽرود .اﯾﻦ »آری« را اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان در اﺣﺼﺎﯾﯽ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ از
ﺗﮑﻪﭘﺎرهﻫﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ در »ﺧﺮوس ﻫﺰار ﺑﺎل« از ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ دﯾﺪ :

ﺳﺒﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آﯾﻨﻪﮔﯽ
 آبﻫﺎی ﻧﻮرﻣﯿﺮاث آﻓﺘﺎب
در ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺐ ﺳÉﺪهام
 آنﺟﺎﺳﺖ: ٨٦ﺳﻄﺮی از ﺳﺮودهای از ﺑﺮاﻫﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﯾﺮاﻧﻪ ﺧﺎﻧﻢ«

٥٦

ﻫﺮ ﭼﺎرﻣﺮ ِز دﻫﮑﺪهام
 روﺳﺘﺎی ﻣﻦ...
ﻣﻬﺘﺎب ﺧﺎوران
ﻓﺮدوسﻫﺎی ﺳﻮر ﻧﺸﺎﺑﻮر
 ﺳﺮو ﻣﺮو -ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎﻣﯿﺎن...

و ﯾﺎ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﯿﻠﯽ ﻏﺮﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺷﺎﻋﺮی دﯾﮕﺮ ،رﺿﺎ ﺑﺮاﻫﻨﯽ ،ﻣﯽآورد ﮐﻪ وﻃﻦ
ﮔﺎه از اﺗﻔﺎق آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻏﺮﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻃﻦ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺷﺨﺺ،
ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ زﻧﺎﻧﻪ »اﯾﺮاﻧﻪ ﺧﺎﻧﻢ« ،در ﺷﻌﺮی از او ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد:

ﺑﺎ ﺗﻮام اﯾﺮاﻧﻪ ﺧﺎﻧﻢ زﯾﺒﺎ!
دق ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺴﺖ ﮔﺮﻓﺘﻢ دق ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﯽ ﺗﻮ ﺧﺎﻧﻢ زﯾﺒﺎ
ﺣﺎل ﺗﻤﺎﻣÊﻢ از آن ﺗﻮ ﺑﺎدا ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺪارم ﺧﺎﻧﻪ در اﯾﻦﺟﺎ ...ﺧﺎﻧﻪ در آنﺟﺎ...
ﻫﻤÉﺖ ﺳﺮ
ﺳÉﺮ ﮐﻪ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﻃﺸﺖ ﺑﯿﺎری ﮐﻪ ﺳﺮ دÉ É
ﺑﺎ ﺗﻮام اﯾﺮاﻧﻪ ﺧﺎﻧﻢ زﯾﺒﺎ!
...
وای ﮐﻪ از ﺷﮑﻞ ﺷﮑﻠﺪار ﭼﻪ ﺑﯿﺰارم ﺷﺎﻧﻪی آﺷﻔﺘﻨﻢ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺧﺎﻧﻢ زﯾﺒﺎ؟
ﺑﺎ ﺗﻮام اﯾﺮاﻧﻪ ﺧﺎﻧﻢ زﯾﺒﺎ!

ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﮐﻪ در ﺳﻮﮔﻮاری ،در ذﻫﻨﯿﺖ ﺳﻮﮔﻮار ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﺮوﯾﺪ ،ﻫﯿﭻ رد و ﻧﺸﺎﻧﻪای از
»ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﺧﺴﺮانِ ﻧﺎآﮔﺎه« وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﺑﮋهی آرزوﺷﺪه از اﯾﻦ ذﻫﻨﯿﺖ زدوده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
٥٧

ﺧﺼﻠﺖ آ ﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺳﻮﮔﻮاری ،و ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ آ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺶ آن ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻧﻤﻮن ﻫﺪاﯾﺖ
را ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﻮف ﮐﻮر ﯾﺎد ﻣﺎ ﻣﯽآورد .اﯾﺮاﻧﯿﺖ در ﺑﻮف ﮐﻮر ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺳﻮﮔﻮار اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﻞ اﺛﺮ
ﻖ اﯾﻦ
ﯾﮏ »آری« ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ اﺳﺖ .اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﮋهی آرزوﺷﺪه در اﯾﻦ ﺳﻮﮔﻮاری ،ﻣﺘﻌﻠ ˆ
ﻫﻮﯾﺖ ،در رواﯾﺖ ﺑﻮف ﮐﻮر ﻣﺪام در درون راوی ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی ﻧﺎﺑﻮده و ﯾﺎ از ﺟﻨﺲ اوﻫﺎم
ﻧﯿﺴﺖ .در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺠﺎزی و ﺑﻪ ﺷﺪت ﻓﺸﺮده ﻣﺤﺎ ﮐﺎت اﺛﺮ اﮔﺮﭼﻪ از اﯾﺮان ﻧﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه،
اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺶ ﭘﺎرهای ﮐﻬﻦ از آن ،ﺟﺰء ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻞ ،در ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﯾﺎد آورده ﻣﯽﺷﻮد:

»ری ،ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﻋﺮوس دﻧﯿﺎ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ«.

ﺑﻮف ﮐﻮر از اﯾﺮان ﻧﺎم ﻧﻤﯽﺑﺮد ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان و ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺖ در
ادﺑﯿﺎت ﻣﺪرن اﯾﺮان ﺑﺎزﺧﻮاﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦﮐﻪ ،ﺣﺘﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ رﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ راوی ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻀﺎد ﻓﺮد و ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪهای ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و ﻧﻪ
ﺻﺮف ﺑﺎزﺗﺎب ﮐﻠﯽ ﺗﻀﺎدی از ﻓﺮد و ﺷﻬﺮﯾﺖ ﻣﺪرن آﻧﭽﻨﺎنﮐﻪ دروﻧﻤﺎﯾﻪی ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ را در ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ
اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ در ﺑﻮف ﮐﻮر ﻧﻪ ﮔﺮﺗﻪﺑﺮداری از ﺗﺠﺮﺑﻪی دﯾﮕﺮان ﮐﻪ ﺗﺠﺮ ﺑﻪای
ﻣﺸﺨﺺ از آن ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد درآﻣﺪه اﺳﺖ:

ﻣﻦ ﻣﯿﺎن رﺟﺎﻟﻪﻫﺎ ﯾﮏ ﻧﮋاد ﻣﺠﻬﻮل و ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺷﺪه ﺑﻮدم ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﺰو دﻧﯿﺎی آنﻫﺎ ﺑﻮدهام .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ وﺣﺸﺘﻨﺎ ک ﺑﻮد .ﺣﺲ
ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﻧﻪ زﻧﺪهی زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻢ و ﻧﻪ ﻣﺮدهی ﻣﺮده. ...

در ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﮔﺬار ﺗﻠﻤﯿﺤﺎﺗﯽ ﮔﺰﯾﻨﺶﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ واﻗﻌﯽ و در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻦ
ﺑﻪ ﯾﺎدآورده ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ،در ﺑﻮف ﮐﻮر ،ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﻤﺎدﯾﻦ و
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﻦﻣﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﻄﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﺎزﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﻻﻣﮑﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﻠﺪان راﻏﻪ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻫﻤﭽﻮن ﺷﯿﺌﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ ،ﻧﺎ ﮐﺠﺎآﺑﺎدی ،واژﮔﻮن
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در ﮔﺬﺷﺘﻪای ﺑﯽﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺗﻤﺜﯿﻞ )ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻌﺮ ﮐﺴﺮاﯾﯽ( ﺧﻮاﻧﺪ .در ﺑﺎﻓﺖ
وﻫﻢآﻟﻮد و ﻣﻮﺟﺰ داﺳﺘﺎن ،اﯾﻦ ﺷﯽء ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را دارد در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﻠﻤﻮس و
دارای ﺗﻌﯿﻨﯽ ﻗﺼﻮی اﺳﺖ .ﺟﺰﯾﯽ از اﺟﺰای ﺻﺤﻨﻪی ﻣﺎﺟﺮاﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻋﺎم و ﻣﺸﺘﺮک
اﺷﺎره دارد :آﻣﯿﺰهای از ﺧﺎ ک و ﺧﺎﻃﺮه ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺎرهی ﮔﻞ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﺑﺮ اداﻣﻪی آن
در زﻣﺎن و ذﻫﻦ راوی ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﮔﺬارد .ﮔﺬﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﻣﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻢ راوی ﻫﻨﻮز ﻫﻤﭽﻮن
ﯾﮏ ﮔﻞ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ زﻧﺪه اﺳﺖ:

ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﻢدرد ﻗﺪﯾﻤﯽ داﺷﺘﻪام .آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﺎش ﻗﺪﯾﻢ ﮐﻪ روی اﯾﻦ ﮐﻮزه
را ﺻﺪﻫﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺰاران ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻫﻢدرد ﻣﻦ ﻧﺒﻮد؟ ﻫﻤﺎنﻫﺎ ﮐﻪ
ذرات ﺗﻨﺸﺎن در ﮔﻞﻫﺎی ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﮐﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد؟...

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ رﻓﺘﺎر راوی ﺑﺎ درﺧﺖ ﺳﺮو ،اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه در ادب و ﻫﻨﺮ اﯾﺮاﻧﯽ،
ﮐﻪ در ﻣﮑﺎﻧﯿﺘﯽ و زﻣﺎﻧﯿﺘﯽ آرزو ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻣﻠﻤﻮس و ﻣﺸﺨﺺ از آن ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ:

» ...ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺮ ﺳﻮرن ،زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪی ﯾﮏ درﺧﺖ ﮐﻬﻦ ﺳﺮو«.

رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﻌﺎرهی زﺧﻢ را در ﺑﻮف ﮐﻮر ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ از ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻓﺮدی
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻣﺘﻦ ادﺑﯽ و در ﺧﻮاﻧﺸﯽ ادﺑﯽ از ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﯿﺎن اﻣﺮ ﻓﺮدی و اﻣﺮ ﺟﻤﻌﯽ
ﺧﻂ ﻓﺎرغ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﺸﯿﺪ .در ﻣﺘﻦ ادﺑﯽ ﻣﺎ ﻣﺼﺪاق اﯾﻦ ﺳﺨﻦ درﺳﺖ را ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻫﻮﯾﺖ

ﻓﺮدی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ۸۷.اﺳﺘﻌﺎرهی »زﺧﻢ« ﺑﯿﺎﻧﯽ از ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن آن ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻮﯾﺖ ﺳﻮﮔﻮار اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﮐﻞ ﺑﻮف ﮐﻮر را ﻣﯽﺗﻮان
ﻫﻤﭽﻮن اﺳﺘﻌﺎرهای از ﯾﮏ زﺧﻢ ﺧﻮاﻧﺪ .اﯾﻦ زﺧﻢ ،اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯽ از ﺳﻮژهی »ﻣﺠﺮوح« ،در واﻗﻊ
ﺑﯿﺎﻧﯽ از ﮐﻨﺶ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺳﻮﮔﻮاری اﺳﺖ؛ اﺷﻌﺎری دردﻧﺎ ک ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎدآوری آﻧﭽﻪ
Balibar, 94
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در »ﺧﻮد« از دﺳﺖرﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﮕﺎﻫﺪاری آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮگ )ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ( ،در واﻗﻊ در ﻣﺠﺎل
اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺮگ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ:

»ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮم و ﻫﻨﻮز ﺧﻮد را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ«.

از اﯾﻦ ﻣﺠﺎدﻟﻪی ﯾﺎد و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ؛ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮگ ،از اﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎری ﮐﻪ در اﻧﺰوا روح را
ﻣﯽﺧﻮرد و ﻣﯽﺗﺮاﺷﺪ در زﺑﺎن ﻫﻤﮕﺎن و ﺑﺎ ﻫﻤﮕﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ» ،اﻳﻦ دردﻫﺎ را ﻧﻤﯽﺷﻮد
ﺑﻪ ﮐﺴﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد «.ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺎم »او«ﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ را آﺷﮑﺎر ﮐﺮد» :ﻧﻪ اﺳﻢ او را ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﻫﻢ
ﺑﺮد «.ﺑﺮای ﻧﺎﻣﺶ او زﺑﺎﻧﯽ »دﯾﮕﺮ« ﺑﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ ،اﺳﺘﻌﺎرهی زﺧﻢ و ﻣﻌﺎدل دﯾﮕﺮ آن
»داغ« را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﺎﻧﯽ از ﯾﮏ ﻧﺒﻮد داﻧﺴﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺒﻮد آن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﺒﻮد آﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در »ﺧﻮد« راوی ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺣﺘﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺧﻮد

ﻫﻤﺴﺎن ) (identicalﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ ۸۸.اﯾﻦ داﻏﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روح راوی زده ﺷﺪه و او در زﻧﺪﮔﯿﺶ آن
را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﺧﻮد داﺷﺘﻪ و ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ:

»ا ﮔﺮ آﻧﺠﺎ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدم ،ا ﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ زﯾﺮ آن درﺧﺖ ﺳﺮو ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ ﺣﺘﻤﺎً
در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ آراﻣﺸﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪ«...

در اﯾﻦ ﺳﺨﻦ راوی ﺑﻮف ﮐﻮر ﭘﮋوا ﮐﯽ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺷﻨﯿﺪ ،ﺣﺘﺎ اﮔﺮ او
آن را از ﯾﺎد ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ:

 ٨٨ﺑﺮداﺷﺘﯽ از ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻮﮔﻮاری ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻨﺸﯽ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ در ﯾﺪا .ﺑﺮای ﺗﻔﺼﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ:
Jacques Derrida: The Work of Mourning Pascale-Anne Brault , Michael Naas (Ed,&Trans),The university of
Chicago press, 2003 and also by Derrida: Memories of Paul de Man, Cecile Lindsay, Jonathan Culler and
Eduardo Cadava (trans.) Colombia Press, 1986.

٦٠

»...ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎﯾﻪی ﺳﺮوﺑﻦ ﺑﻐﻨﻮﯾﺪ«...

ﺑﻪ ﺟﺮﺋﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺪاﯾﺖ در ﻣﯿﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ در آﺛﺎر ﻫﻮﺷﻨﮓ
ﮔﻠﺸﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ و اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ
دﻏﺪﻏﻪی ذﻫﻨﯽ او ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی آﺧﺮش ﺑﻮده اﺳﺖ :اﺳﺘﻌﺎرهی ﺧﺎ ک داﻣﻨﮕﯿﺮ » :ﻫﻤﻪاش
ﺗﻘﺼﯿﺮ اﯾﻦ ﺧﺎ ک اﺳﺖ) «...ﺑﺮهی ﮔﻤﺸﺪهی راﻋﯽ( .در ﯾﮑﯽ از داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻠﺸﯿﺮی
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» ،ﻓﺘﺢﻧﺎﻣﻪی ﻣﻐﺎن« ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺎرهی »ﺷﺮاب اﺟﺪادی«
ﺑﻮف ﮐﻮر ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﺑﻪ وام ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎدهای »ﺗﺮس ﻣﺤﺘﺴﺐ ﺧﻮرده« رخ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .از ﺧﺎ ک در زﯾﺮ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ »ﺳﺘﺎرهﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ« ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻮی ﻋﻄﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺧﺎ ﮐﯽ ﮐﻪ
ا ﮐﻨﻮن و در ﺻﺤﻨﻪی داﺳﺘﺎن زﺧﻤﯽ و ﺧﻮنآﻟﻮد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺎ ک اﺳﺘﻌﺎرهای اﺳﺖ از ﻫﻤﻪ آن
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﻢ ا ﮐﻨﻮن ﮐﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ از راوی اول ﺷﺨﺺ ﺟﻤﻊ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ او ﺑﻪ آن
ﺗﻌﻠﻖ دارد .در آﺧﺮ داﺳﺘﺎن آدمﻫﺎ در ﭘﺎی ﺷﺒﺤﯽ دوﺑﺎره ﺳﺮﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ از ﮐﺒﺮهی ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻪ ﺳﺮو
ﺻﻮرﺗﺶ را اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﭼﭙﯿﻪی ﻋﺮﺑﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﺗﻔﻨﮕﯽ در ﯾﮏ دﺳﺖ و ﺷﻼﻗﯽ در دﺳﺖ دﯾﮕﺮ،
ﺳﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﺧﺎ ﮐﯽ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪای ﭘﯿﺶ ﺑﺮ آن ﺑﺎده ﺧﻮرده ﺑﻮدهاﻧﺪ:

» ...و ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺖ ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﺎ ک ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ،ﺑﺮ ﺧﺎ ک ﺳﺮد و ﺷﺒﻨﻢزده ﻧﺸﺴﺘﻪ
اﺟﺪادی ،و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ«.
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۳
ﻻﻟﻪﻫﺎی ﺳﺮخ وﻃﻨﯽ

در ﮔﻔﺘﻪی ﻋﺎرف ،ﺷﺎﻋﺮ -ﺧﻨﯿﺎ ﮔﺮ ﻋﺼﺮ ﺗﺠﺪد اﯾﺮاﻧﯽ ا ﮔﺮﭼﻪ ﻏﻠﻮی ﻫﺴﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ
ﯾﮑﺴﺮه ﺧﺎﻟﯽ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﯿﺴﺖ» :وﻗﺘﯽ ﺗﺼﻨﯿﻒ وﻃﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻢ ﮐﻪ در اﯾﺮان از ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﯾﮏ
ﻧﻔﺮش ﻫﻢ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ وﻃﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟« در زﻣﺎﻧﻪی او وﻃﻦ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺟﺰ ﺷﻬﺮ
ﯾﺎ روﺳﺘﺎی زادﮔﺎه ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﺖ ﻣﺪرن و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آن ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪرن وﻃﻦ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اذﻫﺎن در
ﺳﻄﺤﯽ ﮔﺴﺘﺮده راه ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻋﺎرف اﻣﺎ ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﺖ ﻣﺪرن ﺑﻮد.
»ﺧﺪﻣﺖ« او را ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ادﺑﯿﺎت ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ »اﺑﺪاع« داﻧﺴﺖ ،اﻣﺎ آﯾﺎ واژهﻫﺎی
»وﻃﻦ« و »اﯾﺮان« در ﻋﺼﺮ او از »ﻣﺒﻬﻤﺎت« زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ؟
اﺑﺪاع ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻃﺮح ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺑﺎ »ﻧﻮآوری« ﺗﻔﺎوت دارد .در ﻫﻤﺎن
زﻣﺎنﻫﺎ اﻓﺰودن ﯾﮏ ﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﺎر )ﺳﯿﻢ ﭼﻬﺎرم( ﯾﮏ ﻧﻮآوری ﺑﻮد .ﺳﻪ ﺗﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﻢ ﭼﻬﺎرم،
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،اﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﻪﺗﺎر ﺑﻮد .ﺳﺎز دﯾﮕﺮی ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .اﺑﺪاع ﮔﺴﺴﺘﯽ در »ﻫﻤﺎن«
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺳﺮﺑﺮآوردن ﭼﯿﺰی »دﯾﮕﺮ« .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی ﻋﺎرف را ﯾﮏ اﺑﺪاع
ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ .ﻋﺎرف ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻮﯾﻨﯽ از وﻃﻦ را ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی او در »اﻓﺘﻀﺎح« ﺷﻌﺮ زﻣﺎﻧﻪاش در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺪﯾﻌﯽ
از ﺗﺮاﻧﻪ ﻃﺮح ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺮاﻧﻪ )ﺗﺼﻨﯿﻒ( ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺗﻬﯿﯿﺞ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﭘﺲ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ از ﻣﺤﺎﻓﻞ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ راه ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻌﺮ در اﺷﮑﺎل دراﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ اﺟﺮا در
ﻣﯽآﯾﺪ .اﺑﺪاع ﻋﺎرف در ﺑﺴﺘﺮهی آ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در رﺷﺘﻪای از
ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ )ﭼﺎپ( و ﻻﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺖ و ﺳﺮآﻏﺎز اﺑﺪاعﻫﺎی دﯾﮕﺮی را
رﻗﻢ ﻣﯽزد ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی در ﺳﺎﺣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ و
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮐﻼﻣﯽ ﺗﺎزهای را ﺷﺎﻋﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،زﺑﺎن ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر از ﻣﺠﺮای روزﻧﺎﻣﻪ روز ﺑﻪ
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روز ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،اوزان ﺻﻠﺐ و ﻣﺤﮑﻢ ﻋﺮوﺿﯽ ﮐﻢ ﮐﻢ رو ﺑﻪ ﺳﺴﺘﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ؛ و ﻣﻬﻢﺗﺮ
اﯾﻦﮐﻪ ،ﺷﻌﺮ دﯾﮕﺮ ﻓﻘﻂ ﺳﺮوده ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻌﺮﯾﺖ ﺷﻌﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد:

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪﻫﺎی ﭘﺮﭘﻮچ را ﭘﻮﺋﺰی ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻨﺎن ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺋﺰی
ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﭼﻨﺪ اﻟﻔﺎظ ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ در ﯾﮏ وزن ﻣﻌﯿﻦ و از ﻗﺎﻓﯿﻪ دادن ﺑﻪ آﺧﺮ آﻧﻬﺎ و
از وﺻﻒ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﺒﻮﺑﺎن ﺑﺎ ﺻﻔﺎت ﻏﯿﺮ واﻗﻊ و ﺳﺘﻮدن ﺑﻬﺎر و ﺧﺰان ﺑﺎ ﺗﺸﺒﯿﻬﺎت
ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دﯾﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺮای ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﺗﻬﺮان ﻣﺘﺨﻠﺺ ﺑﻪ ﻗﺎآﻧﯽ از
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺰﺧﺮﻓﺎت ﻣﺸﺤﻮن اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ ﺧﯿﺎل ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﭘﻮﺋﺰی ﻣﻀﻤﻮن ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺸﺄت ﻧﺜﺮﯾﻪ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﻮﺋﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد ﺑﺮﺣﮑﺎﯾﺘﯽ
ﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ درﺣﺎﻟﺖ ﺟﻮدت ﻣﻮاﻓﻖ واﻗﻊ و ﻣﻄﺎﺑﻖ اوﺿﺎع و ﺣﺎﻻت ﻓﺮحاﻓﺰا ﯾﺎ
ﺣﺰناﻧﮕﯿﺰ ﻣﺆﺛﺮ و دﻟﻨﺸﯿﻦ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﻼم ﻓﺮدوﺳﯽ رﺣﻤﻪ اﻟ¨ﻪ اﺳﺖ. ...

۸۹

اداﻣﻪ و ﻧﻘﻄﻪی اوج اﯾﻦ روﻧﺪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﺷﻌﺮﻫﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻧﯿﻤﺎ درﺑﺎرهی ﺷﻌﺮ
و ﺷﺎﻋﺮی دﯾﺪ.
ﻫﯿﭻ اﺑﺪاﻋﯽ در ﺧﻼء اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ .ﻫﺮ اﺑﺪاﻋﯽ ،و در اﯾﻨﺠﺎ اﺑﺪاع در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ وﺳﯿﻊﺗﺮ در ﺷﻌﺮ ،اﻓﻘﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮی آﯾﻨﺪه ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل واﻣﺪار ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺑﺪاع ﻋﺎرف در زﻣﯿﻨﻪای از آ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ )ﻣﻠﯽ( ﺗﺎزهای ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﺑﺪاع در ﻋﺮﺻﻪ
ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ آﻧﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪای از ﯾﮏ آ ﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﯿﺶ از آن ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﺑﻮد .ﺑﺪون اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی او ﺑﺮای ﻫﻢ ﻋﺼﺮاﻧﺶ ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم ،ﺗﮑﺮارﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺑﯽﻣﺨﺎﻃﺐ
ﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی او ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﺎزهای از وﻃﻦ ،ﻣﻠﺖ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .آ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎرﯾﺨ ˆ
و دوﻟﺖ ،آ ﮔﺎﻫﯽ ﮔﺴﺴﺘﻪای ﺑﻮد .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ،آ ﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻫﻤﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻃﺮهای
ﺟﻤﻌﯽ در اﺷﮑﺎل ﻣﺘﮑﺜﺮ ،ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ،در ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﻓﺴﺎﻧﻪ و واﻗﻌﯿﺖ ،ﯾﺎد و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ و ﺧﻮدآ ﮔﺎه

 ٨٩آﺧﻮﻧﺪزاده -ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت ،ص۳۳ .
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و ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه در اذﻫﺎن ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ .ﺑﺎزﺗﺎبﻫﺎی اﯾﻦ آ ﮔﺎﻫﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در زﺑﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋه در
زﺑﺎن ادﺑﯽ ﯾﺎﻓﺖ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻪ اﯾﺪهﻫﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد واژهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽدرﺧﺸﻨﺪ.
وﻃﻨﯽ آرﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﯾﺮان« ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ )ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ( ﻋﺼﺮ ﻋﺎرف ﺑﻮد ،اﻣﺎ واژه
اﯾﺮان ،و ﯾﺎ وﻃﻦ ،ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ واژه ،ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮐﻼﻣﯽ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در زﺑﺎن ﺑﯽﻫﯿﭻ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪای
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪون اﯾﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﮕﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻓﻘﻂ اﺻﻮات اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪای ﺧﺎﻟﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻼﯾﻢ ﺧﻂ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ.
اﯾﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﮕﯽ ،ﯾﺎ در اﯾﻨﺠﺎ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺎ» ،ﯾﺎد« در ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟ از ﻣﻨﻈﺮی ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻤﻠﯽ از آ ﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ا ﮔﺮ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ ﺧﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻋﺮﺻﻪای از
ﯾﺎدﻫﺎﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ،واژه »ﮔﺬﺷﺘﻪ«ای اﺳﺖ ﻫﻤﻮاره در »ﺣﺎل« .اﯾﻦ زﻣﺎن ﺣﺎل را ﻟﺤﻈﻪی
ا ﮐﻨﻮن ﻫﺮﺑﺎر ﺧﻮاﻧﺶ از ﻣﺘﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ا ﮔﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ،و در اﯾﻨﺠﺎ واژهﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن وﻃﻦ ،ﻣﯿﻬﻦ و اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﯿﺮون از
زﺑﺎن دﻻﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ،ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺮون از زﺑﺎن و ﯾﺎ ﻓﺎرغ از زﺑﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ
اﺑﺪاع ادﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺮون از زﺑﺎن اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ .ﺷﺎﻟﻮدهی اﺑﺪاع ﻋﺎرف در ﺧﻮد زﺑﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ادﺑﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ و ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﮐﻠﯽﺗﺮ در ﻓﺮادﻫﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-ادﺑﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ .از
اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ اﯾﺮان و ﻣﯿﻬﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺮان در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪای ﺗﻬﯽ ﯾﺎ
ﻓﻘﻂ ﻟﻔﻈﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ در ﻗﺎﻣﻮس ﻟﻐﺖ ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ .واژه اﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﮕﺎه ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ادﺑﯽ
وارد ﻣﯽﺷﻮد ،ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻣﯿﺎﻧﯿﻦ ) ،mediatoواﺳﻂ(

۹۰

را ﻣﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﮐﻨﻮن

ﺧﻮاﻧﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪای را در ﺧﻮد ﺑﻪ زﻣﺎن ﺣﺎل
درﻣﯽآود .از اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ،واژه اﯾﺮان و وﻃﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﺮان ﺑﺎ »ﮔﻠﺪان راﻏﻪ« در ﺑﻮف ﮐﻮر ﻫﺪاﯾﺖ
ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺎﻃﺮهای ﺷﯿﺌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن آن ﮔﻠﺪان در ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج ﺳﻔﺎﻟﯿﻨﺶ
ﻧﻔﺲ اﻋﺼﺎر و ﻗﺮون دﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
واژهی اﯾﺮان را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺟﺪا از ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت درآورد؛
ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ ،ﮔﻮﻫﺮهی زﻧﺎﻧﻪ آن را ﻫﻤﭽﻮن واژهﻫﺎی ﻣﯿﻬﻦ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان از آن ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺖ.
ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،واژه اﯾﺮان ﻣﺪام در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﮐﻞ ﭘﯿﮑﺮه زﺑﺎن اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮﻧﯽ را در ﺑﺎﻓﺘﮕﺎنﻫﺎ و ﻣﺘﻮن ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮن ﺑﻪ ﺟﻠﻮه در ﻣﯽآورد .ﺑﺪﻋﺖ ﻋﺎرف ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ
Julia Kristeva: Revolution in Poetic Language (Colombia university press 1980).
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ﮔﺴﺴﺘﯽ ﺑﻮد از ﯾﮏ »ﻫﻤﺎﻧﯿﺖ) «(samenessﺑﻪ ﺳﻮد ﭘﺪﯾﺪ آوردن ﯾﮏ »دﯾﮕﺮﯾﺖ
) .«(othernessاﻣﺎ اﯾﻦ دﯾﮕﺮﯾﺖ در زﻧﺠﯿﺮهای از ﻫﻤﺎﻧﯿﺖﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد .ﻫﯿﭻ
اﺑﺪاﻋﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻠﻤﻪ را از ﯾﺎد ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ واژهای در زﺑﺎن ﮔﺮهﮔﺎﻫﯽ از
ﯾﺎدﻫﺎﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی از ﺷﺎﻫﺮخ ﻣﺴﮑﻮب ﻋﺮﺻﻪای از »ﯾﺎداﯾﺎد زﺑﺎن« اﺳﺖ ،ﺳﻠﺴﻠﻪای از

ﯾﺎدﻫﺎ ،ﻣﺜﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ زﻟﻒ ﺑﺘﺎن ۹۱ ....ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﺎداﯾﺎد را ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺴﮑﻮب در زﻣﯿﻨﻪای دﯾﮕﺮ ،آ ﮔﺎﻫﯽ

ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده )ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ او ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ در اﺛﺮ روﯾﺪادی وﯾﺮاﻧﺴﺎز ﯾﺎ دوران ﺳﺎز ﺑﻪ
ﺧﻮد واﻣﯽﻧﮕﺮد ،و ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد ،ﺗﺎ ﺧﻮد را در وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺸﺂﻣﺪه ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ( ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان
آن را ﺑﻪ ﺟﺎی اﺻﻄﻼح »ﺑﯿﻨﺎﻣﺘﻨﯿﺖ« ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد .اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد .ﻣﺎ در
ﻣﺘﻦ ادﺑﯽ واژه اﯾﺮان را در ﯾﺎداﯾﺎد زﺑﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ؛ و ازﯾﻨﺮوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،اﯾﺮاﻧﯿﺖ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻨﺎﻣﺘﻨﯿﺖ) (intertextualityاﺳﺖ .ﯾﺎ ﺑﻪﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،آﻧﭽﻪ در زﺑﺎن
ﺑﺎ ﯾﺎد آورده ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﯾﺎد در ﻣﺘﻦ ادﺑﯽ ﺧﻮد اﯾﻦ ﯾﺎد اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﯿﻨﺎﻣﺘﻨﯿﺖ در ﻧﻈﺮات ﺑﺎﺧﺘﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﺑﺮای
زﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ »ﮔﻔﺘﺎ ﮔﻮﯾﯽ ) «(dialogicﻗﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،واژه »اﯾﺮان« ﯾﺎ وﻃﻦ )ﻣﯿﻬﻦ( ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ او
ﮐﻪ اﯾﻦ واژه را ﺑﺮزﺑﺎن ﻣﯽآورد و ﯾﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﯾﮑﺠﺎ و درﺑﺴﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد .در زﺑﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﺣﺘﯽ
از ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﻫﻤﻮاره ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﻌﻨﺎی واژه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .اﯾﻦ دﯾﮕﺮی ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
اﯾﻦ دﯾﮕﺮی را در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﺎد )ﺧﺎﻃﺮه( زﺑﺎن ﻧﺎم ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ .ﯾﺎداﯾﺎد ﺣﻮزه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﻤﯿﻦ دﯾﮕﺮی

اﺳﺖ .اﺳﺎس ﯾﺎدﯾﺎد را ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻤﺎن وﯾﮋﮔﯽ ﭼﻨﺪ ﺻﺪاﯾﯽ ) ۹۲(hetroglossicذاﺗﯽ زﺑﺎن داﻧﺴﺖ؛
آن وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺴﺘﻪ زﺑﺎن را ،ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﺎﺧﺘﯿﻦ ،ﻫﻤﻮاره ﮔﺸﻮده و زاﯾﺎ ﻣﯽﺳﺎزد:

ﮐﻠﻤﻪ آﻧﮕﺎه از آن ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ او آن را ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﺧﻮدش ،اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ
ﮐﻨﺪ؛ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ او )ﺳﺨﻨﮕﻮ( ﮐﻠﻤﻪ را از آن ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن را ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﺧﻮد ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ )ﺳﺨﻨﮕﻮ ﮐﻠﻤﺎت ﺧﻮد را از ﻗﺎﻣﻮس ﻟﻐﺖ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ( ،ﮐﻠﻤﻪ در ﺑﺎﻓﺘﮕﺎنﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ،در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﯿﺎن
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 Dialogicاﺻﻄﻼﺣﯽ از ﺑﺎﺧﺘﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻄﻼﺣﯽ دﯾﮕﺮی از او . Hetroglossic

٦٥

ﻣﻘﺎﺻﺪ دﯾﮕﺮان )ﻣﺮدم( ﻣﻌﻨﺎدﻫﯽ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﻠﻤﻪ را
ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ و آن را از آن ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ.

۹۳

ﻣﻔﻬﻮم ﯾﺎداﯾﺎد ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺎرهای ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﯿﻨﺎﻣﺘﻨﯿﺖ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد
ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺳﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ از اﺻﻄﻼح ﺑﯿﻨﺎﻣﺘﻨﯿﺖ ﻫﻢ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﯿﺎﻣﺘﻨﯿﺖ
و ﯾﺎ ﯾﺎداﯾﺎد زﺑﺎن راﺑﻄﻪ دروﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻦﻫﺎ در ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ؛ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ،
ﮔﻔﺘﮕﻮی واژه اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻞ ﭘﯿﮑﺮه زﺑﺎن .ﭼﻪ اﺻﺎﻟﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻦ،
»اﯾﺮان« در ﻣﺘﻦ ادﺑﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ واژه ﻧﯿﺴﺖ ،ﻋﺮﺻﻪای از »ﻟﻐﺰش«ﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ
ﮐﻢرﻧﮓ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ﭘﺮرﻧﮓ ﮐﺮدن ﺑﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﯾﻦ »ﻟﻐﺰش ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ« را
ﻫﻤﺎن »ﻓﺤﻮای ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ« و ﯾﺎ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺧﺎﻣﻮش در ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﺎﺧﺘﯿﻦ داﻧﺴﺖ .ﺑﺎ ﻫﺮﺑﺎر
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن اﯾﻦ واژه ﺳﻠﺴﻠﻪای از ﯾﺎدﻫﺎ ﯾﺎ رﺷﺘﻪای از ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل از ﻫﻢ ﮔﺸﻮده
ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ واﮔﺸﺎﯾﯽ ،در ﻫﻨﮕﺎﻣﻪی اﯾﻦ ﯾﺎداﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻼزﻣﺎﺗﺶ ،در ﺑﯿﺎن
ادﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﯿﻨﺎﻣﺘﻨﯿﺖ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﯿﻨﺎﻣﺘﻨﯿﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ،ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ادﺑﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ازﯾﻦ اﺻﻄﻼح
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در واﻗﻊ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ،و ﻣﺘﻔﺎوت از ،ﺗﻠﻤﯿﺢ و اﺷﺎره ،ﯾﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ و ﺗﻮارد اﺳﺖ.
ﺑﯿﻨﺎﻣﺘﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎی ژرﻓﺘﺮی از دﻻﻟﺖ در زﺑﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و ﺣﺪ و ﺑﺴﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﻣﻌﻨﺎ
دﻫﯽ آن ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد .ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ،ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻠﻤﯿﺢ و ﯾﺎ اﺷﺎره )و ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺎﯾﻪ( ﮔﻮﯾﻨﺪه ﺳﺨﻦ ﺧﻮد از
اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ژرﻓﺎﯾﯽ ﻟﺰوﻣﺎً آ ﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ و آن را ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ اﻓﺎده ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ا ﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺑﻮد ﺑﺎ
ﺧﻮاﻧﺪن ﺷﺮح ﺗﻠﻤﯿﺤﺎت و اﺷﺎرات در ﯾﮏ ﻣﺘﻦ )از ﻧﻮع ﺷﺮوﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺎﻓﻆ و دﯾﮕﺮان ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ(،
ﮐﺎر دﻻﻟﺖ در آن ﻣﺘﻦ ﯾﮏﺑﺎر و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﯿﻨﺎﻣﺘﻨﯿﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﻤﻪ
آن ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎی ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل در ﯾﮏ ﻣﺘﻦ اﺳﺖ؛ ﯾﺎ ﻫﻤﭽﻮن درﯾﺎﻓﺖ ﺣﺴﯽ ﺷﻬﻮاﻧﯽ
)اروﺗﯿﮏ( از ﯾﮏ ﻣﺘﻦ اﺳﺖ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺻﺤﻨﻪای ﺷﻬﻮی )اروﺗﯿﮏ( در ﻣﺘﻦ ﺑﺎزﻧﻤﻮده ﻧﺸﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﮐﺮﯾﺴﺘﻮا واﺿﻊ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ،ﺑﯿﻨﺎﻣﺘﻨﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ از آن ﻣﺘﻦ ﻣﺪرن ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ و
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ روﻻن ﺑﺎرت ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان آن را در ﻫﺮ ﻣﺘﻨﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﺎرف را ﻣﯽﺗﻮان
Mikhail Bakhtin: The Dialogic Imagination, University of Texas press 1981, 294
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اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺮﯾﺴﺘﻮا ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮاﻧﻬﺶ ) (transpositionداﻧﺴﺖ :آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم دﻻﻟﯽ

ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ ) (anteriorﻧﻈﺎﻣﯽ ا ﮐﻨﻮﻧﯽ ) ( synchronicاز دﻻﻟﺖ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﻮد ۹٤.ﻋﺎرف ﺧﻮد در اﯾﻦ
ﺳﺎزوﮐﺎر دﻻﻟﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻮژه ﺳﺨﻨﮕﻮ ﯾﮑﯽ از اﺿﻼع ﻣﺜﻠﺜﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد ﮐﻪ دو ﺿﻠﻊ دﯾﮕﺮ
آن  (۱ﻓﺮاﯾﺎد زﺑﺎن؛ و  (۲ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﯿﺎم ﺷﻌﺮی او ﺑﻮدﻧﺪ .اﺑﺪاع ﻋﺎرف ﻓﻘﻂ در درون اﯾﻦ ﻣﺜﻠﺚ
ارﺗﺒﺎطﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﻮد.

رد و ﻧﺸﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺖ را ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻫﻮﯾﺖ ،و ﻫﻮﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﯾﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ،
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﺎداﯾﺎدی در زﺑﺎن ،ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﺘﻦ ادﺑﯽ ﭘﯽﮔﺮﻓﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﺘﻦ ادﺑﯽ
ﻟﺤﻈﻪی آﻏﺎزﯾﻨﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ روﻧﺪ دﻻﻟﯽ ﻣﺘﺪاﺧﻞ و ﻣﺘﮑﺜﺮ ﯾﺎﻓﺖ؟ آن اوﻟﯿﻦ ﺣﻠﻘﻪ در اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ
در ﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﺸﻮش ﯾﺎد؟ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،آن دال ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ در ﺑﺎزی ﺣﻀﻮر؛ در ﮔﺬﺷﺘﻪای
ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ زﻣﺎن ﺣﺎل ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؟

۹٥

ﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻓﻘﻂ در آﺳﺘﺎﻧﻪ آن ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻘﺎم ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺎﺷﻘﺎن در ﺷﻌﺮ ﺳﻌﺪی ﮐﻪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﻀﺮت ﻣﺤﺒﻮب درﻧﮓ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ درون راه داده ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﺪن او از ﻣﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﮔﺮدوﺑﻦ

ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ ﺳﺮآﻏﺎز ،از ﮐﺠﺎ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ؟ ﮐﺪام ﻣﺘﻦ و ﺗﺎ ﮐﺠﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ
ﺳﻮﯾﺶ ﮔﺸﺎده اﺳﺖ؟ ا ﮔﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺖ را ﯾﮏ رواﯾﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﻠﯽ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را
 94ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات روﻻن ﺑﺎرت درﺑﺎره ﺑﯿﻨﺎﻣﺘﻨﯿﺖ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻨﺒﻊ زﯾﺮ:
‘Theory of the Text’ in Untying the Text, Young, R (ed.), Routledge, 1981 :38
و ﻧﻈﺮات ﮐﺮﯾﺴﺘﻮا درﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ.
۹٥

اﺻﻞ ﮔﻔﺘﻪ درﯾﺪا .ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ۱۲
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اﻃﻼق ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از وﯾﮋه ﺳﺨﻦﻫﺎی ادﺑﯽ ) ،(literary idiomsﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،ﺑﻨﯿﺎد ﯾﺎ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد اﯾﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮﻟﺤﻈﻪای ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺟﺮﺋﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﮐﻤﺘﺮ رواﯾﺘﯽ ﻣﻠﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ اﺳﻄﻮره آرش در ﺣﺎﻓﻈﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻠﺖﻫﺎی ﮐﻬﻦ
ﺳﺮاغ ﮔﺮﻓﺖ .درﻧﮕﯽ در اﯾﻨﺠﺎ در اﯾﻦ اﺳﻄﻮره ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ازﯾﻦ رواﯾﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺷﺎراﺗﯽ ﭼﻨﺪ ،ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .درﺑﺎره ﭼﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺳﮑﻮت ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭘﺎﺳﺦ روﺷﻦ و ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪهای
ﻧﺪادهاﻧﺪ .آﯾﺎ ﭼﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﺳﺮاﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ ﭼﻬﺮه دﯾﮕﺮی را در ﮐﻨﺎر ﭼﻬﺮه رﺳﺘﻢ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺑﮕﺬارد؟ ﯾﺎ او ،ﻓﺮدوﺳﯽ ،ﺑﻪ رواﯾﺎت ﻋﺼﺮ ﭘﺎرﺗﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ؟ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ اﮐﻨﻮن از رواﯾﺖ آرش ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺑﺎزﮔﻔﺖﻫﺎی از آن اﺳﺖ در در دوران اﺳﻼﻣﯽ و در
ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺘﻮارﯾﺦ ،آﺛﺎراﻟﺒﺎﻗﯿﻪ ...و ﻧﯿﺰ اﺷﺎراﺗﯽ در ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
وﯾﺲ و راﻣﯿﻦ ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﭘﺎرﺗﯽ دارد:

ﺷﺘﺎﺑﺎنﺗﺮ ﺑﻪ راه از ﺗﯿﺮ آرش
دو ﭼﺸﻢ از ﮐﯿﻦ دل ﮐﺮده ﭼﻮ آﺗﺶ

ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ رواﯾﺖ ازﯾﻦ اﺳﻄﻮره را اﻣﺎ در اوﺳﺘﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ و ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﺳﻄﻮره ﮐﻬﻦ ﺗﺎ ﻗﺮون اﺳﻼﻣﯽ در ﻓﺮادﻫﺶ ﺷﻔﺎﻫﯽ ،ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ،و در ﺧﺎﻃﺮه ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﺮاﻧﯽ
زﻧﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ.
در اﺳﻄﻮرهی آرش ﺷﻌﺮﯾﺘﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﻪ ﻣﻀﻤﻮن آن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺟﺪاﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﻫﺴﺘﯽ
و ﻧﯿﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ» .ﻣﺮگ« و »ﻣﺮز« در آن درﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ »ﺣﺪ و رﺳﻤﯽ« را از ﻫﻮﯾﺖ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮز ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ و ﻣﻠﺖﻫﺎ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺑﻌﺪی ﻣﮑﺎﻧﯽ ،اﺳﻄﻮره
آرش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﺣﺪ ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ،ﮐﻨﺶ ﺷﮕﻔﺖ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﮏ
ﻫﻮﯾﺖ از ﮔﺬار ﻣﺮگ اﺳﺖ .ﻣﺮز در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺎن ﻫﺴﺘﯽ و ﻧﯿﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .آن ﺳﻮی
ﻣﺮز ﻣﺮگ اﺳﺖ؛ از ﻣﺮز ﺑﻪ آن ﺳﻮ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ...
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ﻣﻠﺖ را ،ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی از ارﻧﺴﺖ رﻧﺎن ،ﺧﺎﻃﺮه ﻓﺪا ﮐﺎریﻫﺎ و اﻓﺘﺨﺎرات ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ
ﺳﻮگ و اﻧﺪوه ﻣﻼزﻣﺖ دارد .در اﺳﻄﻮره آرش ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﯾﻪﻫﺎ ﻫﺴﺖ :ﻓﺪا ﮐﺎری ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﺮگ
در ﮐﻨﺸﯽ ﺷﮕﻔﺖ .ﻫﻮﯾﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ اﺳﺖ و ﺗﯿﺮ ﭘﺮﺗﺎﺑﯽ آرش ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﻠﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﻌﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ آﻧﮕﺎه ﻧﺎ ﮔﺰﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎن اﻣﻮر ازﻫﻢ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪه
و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ رو ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻮﯾﯽ ،اﺣﺮاز ﯾﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﯾﮏ ﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ دﻏﺪﻏﻪ ذﻫﻨﯽ در ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺷﮑﺴﺘﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻠﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ،
»ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻏﺎﻟﺐ ا ﮔﺮ ﺑﻪ آن ]ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ[ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ...ﺑﺮای ﺣﻔﻂ ﺑﺮﺗﺮی

ﺳﯿﺎﺳﯽ-ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ۹٦«.از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺶ آرش ﻧﻪ در

ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺒﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ از دﺷﻤﻦ و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﺮ او ،ﺑﻪ زﺑﺎن اﻣﺮوز در دورهای از
ﯾﮏ ﺻﻠﺢ ﻣﺴﻠﺢ ،اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دﺷﻤﻦ ﻣﻠﯿﺖ ﻗﻬﺮﻣﺎن را ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﺮﺗﺎب ﺗﯿﺮ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﺮز ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮده و درواﻗﻊ آن را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺮواز ﺗﯿﺮ آرش از ﺳﭙﯿﺪه دم ﺗﺎ ﻏﺮوب از ﻗﻠﻪ
دﻣﺎوﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﺎرهی ﺟﯿﺤﻮن ﺑﺮ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﻤﺎدﯾﻦ آن ﺗﺄ ﮐﯿﺪ دارد؛ ﭘﺮوازی آرزو ﺷﺪه اﻣﺎ ﻣﺤﺎل  ...ﺣﺘﺎ
ﻣﺮز ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﯿﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﺪ؛ ﻧﻪ ﺻﺮف ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﮐﻪ ﺳﺮﺣﺪی آرزو ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﭼﺮا ﺗﯿﺮ آرش از ﻣﯿﺎن ﻫﺮﭼﯿﺰ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﮐﺠﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ درﺧﺖ ﮔﺮدوﯾﯽ ﮐﻬﻨﺴﺎل ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﺪ؟
درﺧﺖ ﮔﺮدوﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺳﻄﻮره ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از آن در ﺟﻬﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﺎن و اﺳﻄﻮرهﭘﮋوﻫﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ
ﺗﻌﺒﯿﺮی درﺧﺖ ﮔﺮدو را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻤﺎدی از ﻋﻬﺪ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻋﻬﺪ داﻧﺴﺖ .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﮐﻨﺶ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﮔﺰاردن ﯾﮏ ﻋﻬﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻬﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺑﺪان وﻓﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .در
اﯾﻨﺴﻮی آن ﮔﺮدوﺑﻦ ﺑﺮ ﮐﻨﺎره ﺟﯿﺤﻮن ،ﻫﺴﺘﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺟﺮﯾﺎن دارد؛ و در ﻓﺮاﺳﻮی آن
ﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺮگ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺑﯿﺎﺑﺎن ...اﯾﺮان در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﻧﯿﺮان اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ در اﯾﻦ اﺳﻄﻮره ﺧﻮد
را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻋﻬﺪ ،آﻧﭽﻨﺎنﮐﻪ اﺳﻄﻮرهی
آرش آن را ﺑﺎزﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،دروﻧﻤﺎﯾﻪای ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه در ﻫﻤﻪ ﻗﯿﺎمﻫﺎ و ﺧﯿﺰشﻫﺎی ﻣﯿﻬﻨﯽ ،ﭼﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی ،از ﻓﺮدای ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻮده اﺳﺖ.

 ۹٦ﻣﺴﮑﻮب۲۵ ،

٦٩

ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻨﺶ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺮزی ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯽ »اﻧﻘﻼﺑﯽ«
ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻣﺮوزﯾﻦ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در رواﯾﺖ ﺷﻌﺮی ﮐﺴﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﻧﺎزل ﮐﺮدن رخداد ﻣﺮگ در اﯾﻦ
اﺳﻄﻮره ﺑﺎ زدودن ﻣﻀﻤﻮن ﻓﺮازﻣﺎﻧﯽ ودﻻﻟﺖﻫﺎی ژرﻓﺎﯾﯽ آن اﺳﺖ .ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در
روﯾﺎروﯾﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و در ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺒﺮد ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺮﺳﺪ .ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟ ﺣﺘﺎ در
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺤﺎ ﮐﺎﺗﯽ اﻣﺮوزﯾﻦ ،ﮐﻪ ﺷﻌﺮ ﮐﺴﺮاﯾﯽ ﻧﺎ ﮔﺰﯾﺮ در آن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺮگ آدم
داﺳﺘﺎن در راه ﭼﻨﺎن ﻫﺪﻓﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .در ﺧﻮاﻧﺶ اﯾﻦ اﺳﻄﻮره و در ﺑﺎز ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺎ ﮐﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .ﻣﺮگ ﻫﺴﺘﻪی ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﻄﻮره
اﺳﺖ .ﺑﺪون اﯾﻦ ﻣﺮگ و ﯾﺎ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ )و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﭘﯽ ﭘﺮﺗﺎب ﯾﮏ ﺗﯿﺮ( ،اﯾﻦ رواﯾﺖ
اﺳﻄﻮرهای ﺳﺨﻨﯽ اﺑﺘﺮ ﻣﯽﺑﻮد .ﻗﻬﺮﻣﺎن زﺧﻢ ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ؛ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﺗﻨﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﻧﯿﺮو
دارد .ﻣﺮگ در اﯾﻨﺠﺎ از ﭘﯿﺶ ﻣﺤﺘﻮم اﺳﺖ .در ﺧﻮد ﺗﯿﺮ و ﮐﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد اﯾﻦ
ﻣﺮگ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

در ﻣﺮگ را آن ﺑﮑﻮﺑﺪ ﮐﻪ ﭘﺎی
ﺑﻪ اﺳﭗ اﻧﺪر آرد ﺑﺠﻨﺒﺪ زﺟﺎی

۹۷

اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺂ ﮔﺎﻫﯽ از ﻣﺮگ را ﻫﻤﭽﻮن رﮔﻪای اﯾﺮاﻧﯽ در اﺳﻄﻮرهی ﮐﺮﺑﻼ ﻫﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.
اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑﺮﺧﻼف دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻨﺘﯽ ﺷﯿﻌﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﭘﯿﺸﺂ ﮔﺎﻫﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎن از
ﻣﺮگ ﻣﺤﺘﻮم ﺧﻮد را در اﺳﻄﻮره ﮐﺮﺑﻼ ﻣﺮدود اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻓﻮﻟﮑﻮرﯾﺎت اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﻮد
اﻧﮕﯿﺰهی ﮐﻨﺶ ﻗﻬﺮﻣﺎن را ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮﻗﺮاری »ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ« و ﻧﻮﻋﯽ ﻗﯿﺎم رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم

ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯽداﻧﺪ.

۹۸

روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﮔﯽ ﺷﮕﻔﺖ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺤﺎ ﮐﺎت ﻣﻌﻤﻮل ،در رﺷﺘﻪای از ﻋﻠﺖﻫﺎ
و ﻣﻌﻠﻮلﻫﺎ ،ﺑﺎور ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮگ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﯽ
۹۷

ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ :رﺳﺘﻢ و ﺳﻬﺮاب

 98ﺑﯿﺎد ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ را ﮐﻪ در ﭘﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﺷﻬﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﮔﺮاﯾﺶ در ﮔﺮﻓﺖ و اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب  ۵۷ﺑﻪ

ﻗﺘﻞ آﯾﺖاﻟ¨ﻪ ﺷﻤﺲ آﺑﺎدی روﺣﺎﻧﯽ ﺳﻨﺘﯽ در اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.

٧٠

ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ روﺑﺮو ﻣﯽﺳﺎزد :ﻫﺴﺘﯽ از ﮔﺬار ﻣﺮگ؟ اﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﯿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﮔﺬار ﻣﺮگ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻗﺮﯾﻦ اﺳﺖ؟ ﺳﺎز و ﮐﺎر اﺳﻄﻮره اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ را ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ
»راهﺑﺴﺖ« ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ) (aporiaﭘﯿﺶ ﻣﯽﻧﻬﺪ و ﻧﻪ ﯾﮏ »ﺑﻦﺑﺴﺖ« ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻌﻨﺎ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ
راهﺑﺴﺖ ﯾﺎ »اﭘﻮرﯾﺎ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ :ﻣﺮگ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ ﻧﺎ ﮔﺰﯾﺮ ...ﺑﻠﮑﻪ ،ﻣﺎ را
ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻌﻤﻮل ،ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﭘﺎﯾﺎن در اﯾﻨﺠﺎ آﻏﺎز اﺳﺖ و ﻣﺮگ
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻫﻤﭽﻮن وﻓﺎی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﻬﺪ ﮐﻨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رو ﺑﻪ ﺳﻮی آﯾﻨﺪه دارد .ﻋﻬﺪی ﺑﺎ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم راهﺑﺴﺖ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺧﻮاﻧﺶ ﺑﻮف ﮐﻮر ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ .و ﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ

راوی در اﯾﻦ رﻣﺎن ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮﺧﻼف اﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﯾﮏ »ﺑﻦﺑﺴﺖ« ﻧﯿﺴﺖ ۹۹،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﯾﮏ راهﺑﺴﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ »اﭘﻮرﯾﺎ« اﺳﺖ .در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﯿﺰ راه ﺑﺴﺖ ﭘﺎﯾﺎن راه ﻧﯿﺴﺖ،
اﻣﮑﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ راهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ دﯾﮕﺮ را ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .ا ﮔﺮ ﺑﻮف ﮐﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ از ﺑﻦﺑﺴﺖ را در
ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻔﺲ و اوﻫﺎم ﭘﺮدازیﻫﺎی اﻓﯿﻮﻧﯽ اراﯾﻪ ﻣﯽداد ،ﭘﯿﺎم ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮑﺒﺎر ﺧﻮاﻧﺪه
ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ در ﺑﻮف ﮐﻮر ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﭘﯿﭽﯿﺪه،
ﻣﻮﺟﺰ و ﭘﺮداﺧﺘﻪای روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺧﻠﻖاﻟﺴﺎﻋﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ روی ﮐﺎﻏﺬ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ...» ،
ﻫﺮ ﺧﻄﺶ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه« اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪای ﻧﻘﻞ ﺷﺪه از ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻣﯽآورﯾﻢ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ و ﻫﻢ در آن ﺣﺎل ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻮف ﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﺗﺄﯾﯿﺪی ﺑﺮ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﺑﺎزﮔﻔﺖ اﺳﺖ:

»-ﻧﻪ  ...ﻫﺮﮔﺰ .ﺑﻮف ﮐﻮر ﭘŠﺮ از)] (effettﺷﮕﺮد[ اﺳﺖ .ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب دﻗﯿﻖ دارد.
ا ﮔﺮ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺌﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ .ﭼﺮت ﻣﯿﺰدم .ﺗﻮ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ
ﮐﻪ ﭘﺮﺳﻨﺎژ ﺑﻮف ﮐﻮر ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ؟ اﺷﺘﺒﺎه ،اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺾ! اﺗﻔﺎﻗﺎً درﺳﺖ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﻮد.
ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪاش را ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺟﻠﻮ ﺧﻮدم ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮدم.
ﺟﺎﻫﺎﯾﯿﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻣﯽآﯾﺪ درﺳﺖ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺳﺒﮏ
و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﺮدهام .زﻫﺮ را ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮش زﻫﺮ ﻫﺴﺖ ،زﻫﺮ را ﭼﻼﻧﺪهام و ﭼﮑﻪ ﭼﮑﻪ
روی ﮐﺎﻏﺬ رﯾﺨﺘﻪام .اول از ﺧﻮدم ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ و ﺑﻌﺪ
ﻣﯽﮔﺸﺘﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ و ﻟﺤﻦ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻨﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟ ...ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ
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» ...ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﺑﻦﺑﺴﺖِ ﻫﻮﻟﻨﺎ کِ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ راه ³ﺑﺮونرﻓﺘﯽ از آن ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ «.دارﯾﻮش آﺷﻮری :در»ﻣﻌﻤqﺎیِ

ﺑﻮفِ ﮐﻮر« رادﯾﻮزﻣﺎﻧﻪ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ .۱۳۸٦

٧١

ﻋﻮﺿﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪای .از ﺗﻮ اﺳﺘﺎدﺗﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﻨﺎژ ﺑﻮف ﮐﻮر ﺧﻮد ﻣﻦ
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﭼﺮا .ﺣﺮفﻫﺎ ﻣﺎل ﺧﻮدم اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﭘﺮﺳﻨﺎژش از ﻣﻦ ﺳﻮاﺳﺖ .ﻫﺮ
ﺧﻄﺶ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ...ﺗﺼﻮرات اﻓﯿﻮﻧﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ«.

۱۰۰

در واﻗﻊ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه در ﺑﻮف ﮐﻮر را در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻼﺻﻪ
ﮐﺮد ﮐﻪ »در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮑﻨﻢ؟ و ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺎر از ﮐﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺳﺖ «.ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻧﺎ ﮔﻔﺘﻪ در ﺑﻮف ﮐﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راهﺑﺴﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯽ
اﺳﺖ از آﭘﻮرﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺎﻣﻠﺖ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽآورد» :ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن؟« ...ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را در ﻣﯿﺎن دو
ﻟﺒﻪی ﺗﯿﺰ ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﺨﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .ا ﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﺑﻮد ﺑﻮف ﮐﻮر ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ اﺛﺮ

ادﺑﯽ »ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ« ) ۱۰۱(singularityواﻻ و ﺗﮑﺮار ﭘﺬﯾﺮی ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﺮد و اﺛﺮی »ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ و
ﺑﺎزﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ« ﻧﻤﯽﺑﻮد .ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد .ﻫﻢ از اﯾﻨﺮوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻮف ﮐﻮر
ﺗﺒﯿﯿﻦ ادﺑﯽ »ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ« اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻮف ﮐﻮر ﺑﺎ ﻃﺮح ﯾﮏ راه
ﺑﺴﺖ دﻏﺪﻏﻪ دﯾﮕﺮی را ،دﻏﺪﻏﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺖ را ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻫﻮﯾﺖ ،ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪهاش در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬارد.
۱۰۲

ﺑﻪ اﺳﻄﻮره ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ .اﺳﻄﻮرهی آرش در ﺗﻨﯿﺪهای از ﻣﺮگ و ﻣﺮز ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،اﺣﺮاز
ﻣﺪام ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .رواﯾﺘﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺖ اﺳﺖ .ا ﮔﺮ ﻫﻮﯾﺖ و در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ را رواﯾﺖ
و ﯾﺎ ﻗﺼﻪای ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ اﺳﻄﻮره ﺧﻮد را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ
ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﺮگ درآﻣﯿﺨﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺼﻪ ﻣﺮگﻫﺎی ﯾﮏ ﻣﻠﯿﺖ اﺳﺖ و ازﯾﻦروﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺳﻮﮔﻮار
اﺳﺖ .ﺑﯿﺎﻧﯽ ازﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﺳﻮﮔﻮار را در اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت از ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ را ﺑﺎ ﻣﺮگ
ﯾﮏ ﻣﻠﯿﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد:
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ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی م .ﻓﺮزاﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ۱۱۲ .

ﺑﺮای اﯾﻦ اﺻﻄﻼح »ﺗﮑﯿﻨﮕﯽ« ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت رﯾﺎﺿﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﯽ ﺷﺪﯾ ِﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان و ﺗﺎرﯾﺦ™ آن را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،و ﻧﺎم™ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ™ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﯿﺰ
ف ﮐﻮر ﺑﺎزﺗﺎبِ ﺷﯿﻔﺘﮕ ˆ
...» ۱۰۲آﺟﻮداﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎ ِر ﺑﻮ ِ

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ³وﯾﮋهیِ ﺧﻮد را دارد «.ﻧﻘﻞ از آﺷﻮری ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ.

٧٢

ﮐﻮت ﻓﺮﯾﺪون و ﮐﺠﺎ ﮐﯽﻗﺒﺎد؟
ﮐﻮت ﺧﺠﺴﺘﻪ ﻋﻠﻢ ﮐﺎوﯾﺎن؟

اﯾﻦ ﻫﻤﺎن »ﮐﻮﮐﻮ«ی ﻓﺎﺧﺘﻪی ﺧﯿﺎﻣﯽ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻧﻮﺣﻪ ﺟﻐﺪ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ در ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی ﺗﯿﺴﻔﻮن.
ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ را ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻠﻤﺤﯿﺎﺗﯽ در ﺷﻌﺮ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺮ »آﯾﻨﻪی ﻋﺒﺮت« ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻓﻘﻂ
در ﻣﻘﻮﻟﻪ »ﻋﺒﺮت« از ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ .در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﺒﺮت ﮐﺴﯽ ﺑﻪ »درد ﺳﺮ« دﭼﺎر ﻧﻤﯽﺷﻮد ،از دﯾﺪه
ﺧﻮد »دوم دﺟﻠﻪ« ﺑﺮ ﺧﺎ ک ﻣﺪاﺋﻦ ﻧﻤﯽراﻧﺪ و درد او را ﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪن »ﮐﻢ ﺗﺮﮐﻮا« ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﮕﺮ ﮔﻼﺑﯽ
از اﺷﮏ و ﺧﺎ ک ﻓﺮوﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ .در ﺑﻼﻏﺖ ﺳﻮﮔﻮار اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺣﺪ »ﻋﺒﺮت«
ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرود و ﺑﺮای آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻔﻬﻮم دﯾﮕﺮی ﺑﮕﺮدﯾﻢ ،ا ﮔﺮ ﺑﺘﻮان آن را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﻔﻬﻮم
درآورد:

از ﻧﻮﺣﻪ ﺟﻐﺪ اﻟﺤﻖ ﻣﺎﯾﯿﻢ ﺑﻪ درد ﺳﺮ
از دﯾﺪه ﮔﻼﺑﯽ ﮐﻦ درد ﺳﺮ ﻣﺎ ﺑﻨﺸﺎن

ﻃﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻟﺤﻦ ﺳﻮﮔﻮار را در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺷﻨﯿﺪ .ﺣﺰﻧﯽ در ﻋﯿﻦ ﻃﺮب و
ﻃﺮﺑﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺰن .در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺑﻮف ﮐﻮر ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﺟﻐﺪ ﺗﯿﺴﻔﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی ﯾﮏ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮﺣﻪ ﺳﺮ داده اﺳﺖ:

ﻣﻦ اﺻﻼ pﻧﻘﺎش ﻣﺮدهﻫﺎ ﺑﻮدم...

اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮدﮔﺎن اﺳﺖ ،ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻦ
ﺑﯽﺟﺎن »دﺧﺘﺮ اﺛﯿﺮی« ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺠﺴﺪی از ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮ آن ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .در رواﯾﺖ ﺑﻮف

٧٣

ﮐﻮر ﻫﻢ»ﻣﺮز« ﻫﺴﺖ .ﻧﻬﺮ ﺳﻮرن ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮزی ﺧﯿﺎﻟﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪای را از ﺣﺎل ﺟﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.

۱۰۳

در اﯾﻦ ﺳﻮی ﻣﺮز ،در زﻣﺎن ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ راوی ،ﺳﯿﻄﺮهی ﻣﺮگ اﺳﺖ و در آن ﺳﻮ ،زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪای
آرزو ﺷﺪه ﮐﻪ راوی ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺟﺎﯾﯽ را در آن ﺑﯿﺎﺑﺪ و در آن ﺟﺎ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺳﺮوی آﺳﻮده ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ:

ا ﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ زﯾﺮ آن درﺧﺖ ﺳﺮو ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ...

ﻫﯿﭻ اﺳﺘﻌﺎرهای ﺑﻪ ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ ﺳﺮو در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ اﯾﺠﺎز ﮐﻼﻣﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی آن در ادب و
ﻫﻨﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻔﻬﻮم وﻃﻦ واﺣﻪای را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺮو ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ از
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﯾﺎ آزادﮔﯽ را ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪای از واﺣﻪی ﺳﺒﺰ وﻃﻦ در ﻧﺒﻮد آن اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ از
ﺑﻮف ﮐﻮر ﻫﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﺳﺮو اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ راه ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻫﺮ دو ﻣﺘﻦ ﺳﺮو ﺑﺮ ﺟﺎﯾﯽ
دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ ﻫﻢ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻏﻨﻮدن اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدن .در اﮐﻨﻮن ﺳﺨﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﻣﺮدن اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ »زﺧﻢ« ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ »داغ« ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﺑﻪ روز واﻗﻌﻪ ﺗﺎﺑﻮت ﻣﺎ زﭼﻮب ﺳﺮو ﮐﻨﯿﺪ...
ﮐﻪ ﻣﯽروﯾﻢ ﺑﻪ داغ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ

ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی دو ﮔﺎﻧﻪی زﯾﺴﺘﻦ و ﻣﺮگ ﮐﻪ ﺑﺎ وﻃﻦ ﻗﺮﯾﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎ واﻣﯽ از اﯾﻦ
ﻣﺼﺮع ﺣﺎﻓﻆ» :ای ﻧﺴﯿﻢ ﺳﺤﺮ آراﻣﮕﻪ ﯾﺎر ﮐﺠﺎﺳﺖ؟« ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ وﻃﻦ )ﻣﯿﻬﻦ( در ادب ﻓﺎرﺳﯽ
ﯾﮏ »آراﻣﮕﻪ« اﺳﺖ :واژهای ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دوﭘﻬﻠﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺄﻟﻮﻓﯽ ﮔﻤﺸﺪه؛ دﯾﺎری
آرزوﺷﺪه و ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻏﻨﻮدن اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدن ،ﻣﺮﮔﯽ از آن ﺧﻮد را ﻣﺮدن،
و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ آرام ﮔﺮﻓﺘﻦ .ﺗﻌﺒﯿﺮی از وﻃﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ آراﻣﮕﻪ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻧﻘﻄﻪای ﺑﺲ دور
از ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﺎ ﺣﺎﻓﻆ ،در ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮ ،اﻣﺎ ﺑﺎ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ در داﺳﺘﺎﻧﯽ از ﺟﻮﯾﺲ »ﻣﺮدﮔﺎن«
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اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ زﯾﺒﺎ از زﻧﺪهﯾﺎد ﻧﺎدر ﻧﺎدرﭘﻮر اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﻣﻨﺒﻊ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ او را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدهام.

٧٤

ﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن آن ﺑﺮﻓﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺧﺎ ک ﻣﯿﻬﻦ ﻓﺮوﻣﯽﺑﺎرد و ﻣﻨﻈﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ
ﻣﺸﺘﺮک را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ زﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺮدﮔﺎﻧﺶ درﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻢ ﮔﺎﺑﺮﯾﻞ »ﺑﯿﺰار و ﺧﺴﺘﻪ از وﻃﻦ« ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ:

روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺑﺮف آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮف ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط
ﺟﻠﮕﻪ ﻣﺮﮐﺰی ،و ﺑﺮ ﺗﭙﻪﻫﺎی ﺑﯽدرﺧﺖ ،و آﻧﺴﻮﺗﺮ ،ﺑﺮ اﻣﻮاج ﺗﯿﺮه و ﺧﺮوﺷﺎن رودﺧﺎﻧﻪ
ﺷﺎﻧﻮن ﻓﺮود ﻣﯽآﻣﺪ .ﺑﺮ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪی ﺻﺤﻦ آن ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﻠﻮت ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻓﻮری در
آن ﻣﺪﻓﻮن ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ .ﺑﺮ ﭼﻠﯿﭙﺎﻫﺎی ﻣﻌﻮج و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﮔﻮرﻫﺎ ،وﺑﺮ ﺳﺮ
ﺗﯿﺮﻫﺎی دروازهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ روﺑﺮوی ﺗﯿﻐﻬﺎی ﺑﯽﺑﺮ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ .ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای
ﺑﺮف ﮐﻪ ﺑﺎ رﻗﺖ از ﻣﯿﺎن ﮐﯿﻬﺎن ﻓﺮود ﻣﯽآﻣﺪ .وﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺒﻮط واﭘﺴﯿﻦ ﻫﻤﮕﺎن ]ﻣﺮگ[،
آرام ﺑﺮ ﺳﺮ زﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺮدﮔﺎن ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ...

۱۰٤

ﺳﺮو در ﺣﺎﻓﻆ و در ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﻢ ،واژهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎرهﻫﺎ و ﻧﻤﺎدﻫﺎی
دﯾﮕﺮ در ﺣﺎل ﮔﻔﺘﮕﻮﺳﺖ و ﻫﺴﺘﯽ و زﻧﺪﮔﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮگ ﺑﺎز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ژرﻓﺎﯾﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮد واژه اﯾﺮان ﮔﺮهﮔﺎﻫﯽ از ﯾﺎدﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺶ ﻟﺤﻈﻪای در زﻣﺎن اﺳﻄﻮره
ﮔﺸﻮده ﻣﯽﺷﻮد :درﺧﺘﯽ ﮐﻪ زرﺗﺸﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺎﺷﺖ؛ و در ﻟﺤﻈﻪای دﯾﮕﺮ ،در رواﯾﺖ
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻮر اوﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﯽآﻏﺎز اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯿﺖ ﺑﯽآﻏﺎز ،ﻟﺤﻈﻪی زﯾﺒﺎی
ﭘﯿﺪاﯾﯽ »ﻣﺮدم« ﺑﺎ ﺑﺎﻟﯿﺪن ﺳﺮو ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ:

ﭼﻮ زﯾﻦ ﺑﮕﺬری ﻣﺮدم آﻣﺪ ﭘﺪﯾﺪ
ﺷﺪ ﺑﻨﺪﻫﺎ را ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﻠﯿﺪ
ﺳﺮش راﺳﺖ ﺑﺮ ﺷﺪ ﭼﻮ ﺳﺮو ﺑﻠﻨﺪ
 ١٠٤ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﺮﺟﻤﻪی زﻧﺪهﯾﺎد ﭘﺮوﯾﺰ دارﯾﻮش از دوﺑﻠﯿﻨﯽﻫﺎ ) (۱۳۴۶ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ دﺳﺘﮑﺎری .در اﺻﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ» :ﻫﺒﻮط آﺧﺮﯾﻦ

ﻫﻤﻪ« .درﺑﺎره ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ آﯾﺮﻟﻨﺪ ) (Irishnessو ﺑﺎزﺗﺎبﻫﺎی آن در آﺛﺎر ﺟﻮﯾﺲ و ﯾﯿﺘﺲ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ زﯾﺮ:
Eugene O’Brien: The Irish Identity in the Writings of William Butler Yeast and James Joyce, Edwin Mellen
Press, 1998.

٧٥

ﺑﻪ ﮐﺮدار ﺧﻮب و ﺧﺮد ﮐﺎرﺑﻨﺪ

آﻫﻨﮕﺮﻣﺮد

اﯾﻦ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﮔﺰاف ﻧﯿﺴﺖ ا ﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ رواﯾﺘﯽ ﺷﻌﺮی ﺣﻤﺎﺳﯿﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﺎ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن در آن آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ا ﮔﺮ رﻣﺎن در ﻓﺮﻫﻨﮓ اروﭘﺎﯾﯽ
ﻣﻠﯿﺖ را ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻠﻤﻮس در اذﻫﺎن ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺷﮑﻞ داد ،ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺳﺪهﻫﺎ ﭘﯿﺶ از
آن ﺣﺴﯽ از »دﯾﺮﯾﻨﮕﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﭘﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ زﺑﺎﻧﯽ و ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« را ﻫﻤﭽﻮن
ﯾﮏ ذﻫﻨﯿﺖ ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ۱۰٥.ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮوده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺪه
از ﻧﻮزاﯾﯽ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﭘﯿﺪاﯾﯽ ﺷﻌﺮ در اﯾﻦ زﺑﺎن ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .ﻧﻘﺶ ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را در اﯾﻦ
ﺗﺤﻮل ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .در آن دوره از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ،ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ،ﭼﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﭼﻪ ﻧﯿﻤﻪ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﺮق اﯾﺮان ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻮق روح و آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﺮوج اﺣﺘﺮام
ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث و زﺑﺎن ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﭘﯿﺸﺎاﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﻪ
ﻓﺮدوﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎم ﺑﻮد.
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﯿﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺣﺮاز ﯾﮏ ﻫﻮﯾﺖ اﺳﺖ .اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
آن ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﯿﻔﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﺳﯽ ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﻣﺎﯾﻪ
ﻧﻤﯽﮔﺬارد .از ﻣﻨﻈﺮی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﺮدوﺳﯽ ﻫﻨﻮز زﺑﺎن ﺑﺮﯾﺪنﻫﺎ ،ﮐﺘﺎب
ﺳﻮزانﻫﺎ و ﻗﺘﻞﻋﺎمﻫﺎی ﺳﺪهﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.

 ۱۰٥ﺟﻼل ﺧﺎﻟﻘﯽ ﻣﻄﻠﻖ» :اﯾﺮان در ﮔﺬﺷﺖ روزﮔﺎران« )ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ،ﺷﻤﺎره ۶۶ ،(۱۳۸۹ ،۳
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»ﺧﺪای ﺑﯿﺦ و ﺑﻦ ﺗﻮ از ﺟﻬﺎن ﺑﺮاﻧﺪازد ﮐﻪ ﺑﯿﺦ و ﺑﻦ ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﺮاﻓﮑﻨﺪی«.

۱۰٦

از زﻣﺎن ﮐﻠﻤﺎت ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻓﺮدوﺳﯽ ،زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ا ﮔﺮﭼﻪ در ﺧﺮاﺳﺎن زﺑﺎن
ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﻮد ،اﻣﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺮان و زﯾﺮ ﺳﯿﻄﺮهی زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ زﺑﺎن اﻗﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ.
ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ،زﺑﺎن ﻣﻘﻬﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در اﻗﻠﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﺣﺘﯽ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ
درآﻣﺪ.
ﯾﺎد آوری اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﻘﺪﺳﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﻓﺮدوﺳﯽ و زادﮔﺎﻫﺶ »ﺗﻮس«
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ او از ﺷﻬﺮی »ﮐﺎﻧﻮن راﻫﺰﻧﺎن و ﻻﻧﻪﺳﺮﮐﺸﺎن« ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺧﻮد ﻓﺮدوﺳﯽ
ﺑﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰ ﻫﻢ ﺣﺪﯾﺚ زﻣﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ او در آن ﻣﯽزﯾﺴﺖ» ،آن ]ﮐﺎروان[ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ
ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺮان رﺳﯿﺪ ،از دروازهی رودﺑﺎر اﺷﺘﺮ در ﻣﯽﺷﺪ و ﺟﻨﺎزهی ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﻪ دروازهی
رزان ﺑﯿﺮون ﻫﻤﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ۱۰۷«.ا ﮔﺮ ﺣﺘﺎ ادﯾﺐ و ﭘﮋوﻫﻨﺪهای ﻫﻤﭽﻮن ﻣﯿﻨﻮی ﺑﺎ ﺿﺮس ﻗﺎﻃﻊ ﺑﮕﻮﯾﺪ

ﮐﻪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﯾﮏ »ﺟﻌﻞ« ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺟﻌﻞ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺘﯽ ﺣﺘﺎ اﮔﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮوﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ذﻫﻨﯿﺖ زﻣﺎﻧﻪای را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻨﻮز ﺣﺎ ﮐﻤﺎن ﺗﺮک و ﻏﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻌﺼﺐ ﺧﺎص ﻧﻮﮐﯿﺸﺎﻧﻪی ﺧﻮد ،از »ﺑﻬﺮ
ﻗﺪر ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن« اﻧﮕﺸﺖ در ﮐﺮده و در ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎن ﻗﺮﻣﻄﯽ ﻣﯽﺟﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮآنﮐﺲ را ﮐﻪ ازﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ
ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮ دار ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧﻪای ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،اﯾﻦ »ﻋﺼﺎرهی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻌﻮﺑﯽ
اﯾﺮاﻧﯽ« ،۱۰۸ﯾﮏ ﮔﺰاره اﯾﺠﺎﺑﯽ ،ﮔﺰارهای ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ،ﯾﮏ »آری« ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ

ﺑﻮد .زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺎ آن دم ﻣﯽزد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺗﺤﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﻠﻮﺑﺎن و اﻗﻠﯿﺖ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺶ ﺧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ را ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻫﺎن و ﻣﺴﺘﺒﺪان ﻣﯽداﻧﺪ و دﺳﺘﻮر رزم و ﺑﺰم آﻧﺎن.
ﻣﺴﺘﺒﺪان و ﺣﺎ ﮐﻤﺎن ،ﺣﺘﺎ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺗﺒﺎر ﻧﺎاﯾﺮاﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد را از ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
۱۰۹

ﻧﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ.

۱۰٦

ﮔﻔﺘﻪای از ﻣﺮداﻧﺸﺎه ﭘﺴﺮ زادان ﻓﺮخ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ ﭘﺪر ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽآورد ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ

ﺣﺠﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻂ دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را از ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .ﻧﻘﻞ ازﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ زرﯾﻦ ﮐﻮب ،دو ﻗﺮن ﺳﮑﻮت۹۹ ،
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ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺘﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺧﻮاﻧﺶﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ از
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ا ﮔﺮﭼﻪ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺳﻮدﻣﻨﺪ و راﻫﮕﺸﺎﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺧﻮاﻧﺸﯽ ادﺑﯽ از ﻣﺘﻦ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻧﺨﺴﺖ

ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻦ را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻧﺶﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ رﻫﺎﻧﯿﺪ .رواﯾﺖ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرود ۱۱۰و در

آن واﻗﻌﯿﺖ و اﺳﻄﻮره از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .از روﯾﮑﺮدی ادﺑﯽ ﻧﺎمﻫﺎی ﺧﺎص و ذﮐﺮ روﯾﺪادﻫﺎ
در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﺪر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﺧﺎص و
رودﯾﺪادﻫﺎ در ﺗﺮاژدیﻫﺎی ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ .ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪهی اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:

ﺑﺴﯽ رﻧﺞ ﺑﺮدم در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺳﯽ
ﻋﺠﻢ زﻧﺪه ﮐﺮدم ﺑﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ

ﺑﺮﺧﻼف روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل )ﺗﺎرﯾﺦادﺑﯿﺎﺗﯽ( ﺑﻪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ اﻗﺘﺪار ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ
) (canonicalﮔﻮﯾﻨﺪه ﺳﺨﻦ را از او ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .در ﺧﻮاﻧﺶ ﻣﺎ از ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﻪی )ﺿﻤﯿﺮ(
ﮐﻮﺗﺎه ﻓﺎﻋﻠﯽ اول ﺷﺨﺺ ﻣﻔﺮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ »ﻣﯿﻢ« ﭘﯿﻮﺳﺘﻪی ﺑﻪ ﻓﻌﻞﻫﺎی »رﻧﺞ ﺑﺮدن« و »زﻧﺪه
ﮐﺮدن« در ﺷﻌﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺎزﻧﻤﯽﮔﺮدد .زﺑﺎن آن ﻫﻢ در ﻣﺘﻨﯽ ادﺑﯽ
»ﺷﺨﺺ« ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .اﯾﻦ ﺻﺪای راوی ،ﯾﮏ »دﻫﻨﺪه« ﺳﺨﻦ )ﮔﺮدآورﻧﺪه رواﯾﺎت ،آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه
اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺨﻦ( و ﺑﯿﺮون از ﻣﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ »ﺳﻮژه« ﺧﻮد ﻣﺸﺮوط در ﯾﮏ

دﻫ³ﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺣﺎﺻﻞ آن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ روﻻن ﺑﺎرت »ﺣﺎﻓﻈﻪی دواری«ی اﺳﺖ ۱۱۱در درون

ﻣﺘﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮردﮔﺎه ﻫﻤﻪ آن ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﻻﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﺘﻦ را از ﺧﻮد آ ﮐﻨﺪهاﻧﺪ .در ﺑﯿﺖ ﯾﺎد
ﺷﺪه او ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪه ﮐﺮدن دوﺑﺎره ﻫﻮﯾﺖ »ﻋﺠﻢ« اﻫﺘﻤﺎم ﮐﺮده ،ا ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺻﺪاﯾﯽ ﯾﮑﻪ در روﯾﻪ
ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ در واﻗﻊ ﺻﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺻﺪاﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮ و آﻣﯿﺰهای اﺳﺖ
ازﺧﻮدآ ﮔﺎه و ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه ،ﻋﻘﻞ و ﺳﻮدا و ﮔﻔﺘﻨﯽﻫﺎ و ﻧﺎ ﮔﻔﺘﻨﯽﻫﺎ .ا ﮔﺮ ﺑﻪ روﺣﯽ ﺑﺮای زﻣﺎﻧﻪ ﻗﺎﯾﻞ
ﻦ ﺳﺨﻨﮕﻮ در اﯾﻨﺠﺎ روح زﻣﺎﻧﻪی او اﺳﺖ.
ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻣ ˆ
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از ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﯾﺮان زﻣﯿﻦ« در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺣﺘﺎ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮای آن ﯾﺎﻓﺖ ۱۱۲.در ﺧﻮاﻧﺶ ادﺑﯽ ﻣﺎ دادهﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آﻣﺪه
در ﻣﺘﻦ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮهای از دﺟﻠﻪ ﺗﺎ ﺟﯿﺤﻮن را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻄﺎﺑﻖ
ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ .اﯾﻦ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻧﺶﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ دادهﻫﺎ و ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
آﻧﻬﺎ را در ﻓﻼت اﯾﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺮان در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺘﻨﯽ ادﺑﯽ ﯾﮏ »ﻧﺎ-ﺟﺎ« اﺳﺖ.
ا ﮔﺮ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ را در ﮐﻞ ﺑﯿﺎﻧﯽ از ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،اﯾﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺮﮐﺰﯾﺘﯽ ا ﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﺑﺮای آن ﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻗﺼﻮی ﯾﺎ »ﻋﯿﻨﯿﺘﯽ
ﻧﺎواﻗﻌﯽ« ۱۱۳اﺳﺖ .ﭘﺎرهای از ﮐﺞﻓﻬﻤﯽﻫﺎی ﮔﺎه ﺧﻨﺪهدار از ﻣﺘﻦ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ رﯾﺸﻪ در ﺗﺨﻠﯿﻂ اﯾﻦ دو

ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ـ ﻗﺼﻮی دارد.
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺳﺖ؛ رواﯾﺘﯽ ﻣﻠﻤﻮس از اﯾﺮاﻧﯿﺖ .اﯾﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را
زﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ؛ و ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر زﯾﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺮگ و ﻣﻠﯿﺖ در ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺖ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﺑﻪ وﺟﺪان ﻣﻠﯽ در ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺖ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻼف ﭘﺎرهای ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺧﻮن ﯾﺎ ﻧﮋاد )ﺗﺨﻤﻪ( و ﯾﺎ ﻗﻮﻣﯿﺘﯽ ﺧﺎص
ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد .ﭘﺎرهای ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن در اﯾﻦ اﺛﺮ ﺗﺒﺎری ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﻓﺮا ﻃﺒﯿﻌﯽ دارﻧﺪ .رﺳﺘﻢ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﻠﯽ
ﺧﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪای ازﯾﻦ ﭼﻨﺪ رﮔﮕﯽ ﻧﮋادی ﯾﺎ ﻗﻮﻣﯿﺘﯽ اﺳﺖ .از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻧﺴﺐ او ﺑﻪ اﻧﯿﺮان ﻣﯽرﺳﺪ و از

ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺮغ اﻓﺴﺎﻧﻪای ﺳﯿﻤﺮغ ،۱۱٤و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ا ﮔﺮﭼﻪ از ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ

ﺧﺪﻣﺖ »ﮐﺎﻧﻮن« ،ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ) (polityاﯾﺮان ،ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ دورﮔﮕﯽ رﺳﺘﻢ در
اﺑﯿﺎت زﯾﺮ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ:

ﮔﺮ از دﺧﺖ ﻣﻬﺮاب و از ﭘﻮرﺳﺎم
ﺑﺮآﯾﺪ ﯾﮑﯽ ﺗﯿﻊ ﺗﯿﺰ از ﻧﯿﺎم
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮ ﻧﻪ از ﮔﻮﻫﺮ ﻣﺎ ﺑﻮد

Dick Davis: « Iran and Aniran, The Shaping of a Legen» in Iran facing Others, 38
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ﺑﺮداﺷﺘﯽ از اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﻫﻮﺳﺮلIreal objectivity :
114 Dick Davis: Iran and Aniran, 40
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ﭼﻮ ﺗﺮﯾﺎ ک ﺑﺎ زﻫﺮ ﻫﻤﺘﺎ ﺑﻮد؟

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ زن در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺣﻀﻮر دارد و ﮔﺎه ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ و آزادی ﻣﯿﻬﻦ )ﻣﯿﻬﻦ
واژهای ﻣﻮﻧﺚ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ( ﺑﺎ ﺗﻦ زﻧﺎن و زﯾﺴﺖ آزاد آﻧﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ:

ﺑﺒﺮدﻧﺪ ﭘﺲ دﺧﺘﺮاﻧﺖ اﺳﯿﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎر دﺷﺨﻮار آﺳﺎن ﻣﮕﯿﺮ

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل زﻧﺎن ﮐﻨﺸﻮر در داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﻏﻠﺐ از ﺗﺒﺎری ﺗﻮراﻧﯽ ،ﻫﻨﺪی ،روﻣﯽ و
ﻫﺎﻣﺎوراﻧﯽاﻧﺪ.
ازﯾﻨﺮوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮﯾﺘﯽ را ﺑﺎز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﭘﺎرهای ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎ
در ﺧﻮد ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن اﺳﺖ .ﻫﻢ در آن ﺣﺎل ﮐﻪ ،در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮی
»اﻧﯿﺮان« ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺿﺤﺎ ک ﻣﻄﻠﻖ اﯾﻦ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﺧﻮد ﻣﺮگ اﺳﺖ ،اﺳﺘﯿﻼی ﺑﯿﺎﺑﺎن...
در دوران ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎم دﯾﻮاﻧﮕﺎن ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﺪه ،ﻫﻨﺮ ﺧﻮار و »ﺟﺎدوﯾﯽ« ارﺟﻤﻨﺪ ﮔﺸﺘﻪ
اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺖ ﺑﻪ اﺣﺮاز ﺧﻮد ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد ﺗﺎ
ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ دوﺑﺎره را ﭘﯽاﻓﮑﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻨﺸﯽ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻦ ﭘﺮﭼﻤﯽ از
ﭘﯿﺸﺒﻨﺪ آﻫﻨﮕﺮ ﻣﺮد ﺷﻮرﺷﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺪ:

ﭼﻮ ﮐﺎوه ﺑﺮون ﺷﺪ ز درﮔﺎه ﺷﺎه
ﺑﺮو اﻧﺠﻤﻦ ﮔﺸﺖ ﺑﺎزارﮔﺎه
ﻫﻤﯽ ﺑﺮ ﺧﺮوﺷﯿﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﺧﻮاﻧﺪ
ﺟﻬﺎن را ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﻮی داد ﺧﻮاﻧﺪ
ازان ﭼﺮم ﮐﺎﻫﻨﮕﺮان ﭘﺸﺖ ﭘﺎی
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ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎم زﺧﻢ درای
ﻫﻤﺎن ﮐﺎوه آن ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﯿﺰه ﮐﺮد
ﻫﻤﺎنﮔﻪ ز ﺑﺎزار ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮔﺮد

اﯾﺮاﻧﯿﺖ در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪای ورا ﻧﮋادی ﯾﺎ ورا ﻗﻮﻣﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﺑﯿﺎت
ﺑﺎﻻ ،در رواﯾﺖ از ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﭼﻢ ﻣﻠﯽ )درﻓﺶ ﮐﺎوﯾﺎن( آﻣﺪه ،اﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪای ورا-
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﭘﺮﭼﻢ »ﺷﯿﺪوش« ﻧﻤﺎد اﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدی از
ﻻﯾﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﯾﮑﯽ ﺑﯽزﯾﺎن ﻣﺮد آﻫﻨﮕﺮم
ز ﺷﺎه آﺗﺶ آﯾﺪ ﻫﻤﯽ ﺑﺮ ﺳﺮم

و از آن ﭘﺲ اﯾﻦ ﭘﺮﭼﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎدی از ﻣﻠﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد و ﺷﮑﺴﺖ و ﭘﯿﺮوزی اﯾﺮاﻧﯿﺎن
را ﺑﺎز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺻﺤﻨﻪای از ﯾﮏ ﻧﺒﺮد آﻧﮕﺎه ﮐﻪ اﯾﻦ درﻓﺶ ﻧﺒﯿﻞ ﺑﺮﺧﺎ ک ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ
و ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻗﻬﺮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد:

ﺑﺪان ﺷﻮرش اﻧﺪر ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎه
از آن زﺧﻢ ﮔﺮدان و ﮔﺮدِ ﺳﯿﺎه
ﺑﯿﻔﺘﺎد از دﺳﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺶ ﻓﺮوزﻧﺪهی ﮐﺎوﯾﺎن
درﻓ ˆ
ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪﯾﺪ آن درﻓﺶ ﻧﺒﯿﻞ
ﮐﻪ اﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از ﭘﺸﺖ ﭘﯿﻞ
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ﻓﺮود آﻣﺪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﺶ ز ﺧﺎ ک
ﺑﯿﻔﺸﺎﻧﺪ ازو ﺧﺎ ک و ﺑﺴﺘﺮد ﭘﺎ ک
...
درﻓﺶ ﻓﺮﯾﺪون ﺑﻪ دﻧﺪان ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﻤﯽ زد ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺖ ﮔﺮز ،ای ﺷﮕﻔﺖ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺎرش ﺑﮑﺸﺘﻨﺪ زار
ﺑﺮآن ﮔﺮم ﺧﺎ ﮐﺶ ﻓﮕﻨﺪﻧﺪ ﺧﻮار!

ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﮔﺬاﺷﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ در آن
ﺳﺮوده ﺷﺪه ،ﺑﺮﺧﻼف ﻧﺎم آن »ﻓﺎرﺳﯽ دری« ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ زﺑﺎن درﺑﺎر و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،زﺑﺎن
ﺗﻮدهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ و ﺳﺮ ﺳﺨﺘﯽ ﺧﻮد آن را ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ا ﮔﺮ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،اﺛﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ در اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺣﯿﺎت ﻧﻘﺶ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮدم
ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر ﺳﺪ ﺳﺎل ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ » ...ﻫﻤﻪ راهﻫﺎ و ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺟﺪا ﺷﺪن از ﺗﺴﻠﻂ
ﻋﺮب -ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎ ﻫﺪﻓﺶ ﺟﺪا ﺷﺪن از اﺳﻼم ﻫﻢ ﺑﻮد -ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮدﺷﺎن
ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ؛ و در ﺟﺎﯾﮕﺎه زﺑﺎﻧﺸﺎن اﺳﺘﺎدﻧﺪ«

۱۱٥

ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ و

دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺒﺎر )ﺑﺎﻻﯾﯽﻫﺎ( در اﯾﺮانﮔﺮاﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﺮدم ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺒﺎری ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﺷﮑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺟﺴﺘﻨﺪ.

 ۱۱٥ﻣﺴﮑﻮب ،ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ص۱۳ .
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درآﯾﮕﺎه ﯾﺎدﻫﺎ...

اﯾﺮان در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻧﻪ ﯾﮏ ﻧﺎم ﺧﺎص ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﯾﮏ ﻓﻌﻞ اﺳﺖ؛ ﯾﮏ »ﻧﺎﻣﺶ«
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻨﺶ زﻧﺪه ﮐﺮدن ﯾﺎ ﻓﺮاروی آوردن آﻧﭽﻪ ﻓﻘﻂ در ﯾﺎد )در ﺧﺎﻃﺮ( ﻧﺸﺎﻧﯽ از آن ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻟﺤﻈﺎت رواﯾﯽ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ در واﻗﻊ ﻫﺮﮐﺪام ﺗﺼﺮﯾﻔﯽ ﻣﻠﻤﻮس از ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻌﻞ اﺳﺖ:

ﭼﻮ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﺮدﮔﺎن را ﺗﻤﺎم
ﺳﺮاﺳﺮ ﻫﻤﻪ زﻧﺪه ﮐﺮدم ﺑﻪ ﻧﺎم

ﺑﻪ رﻏﻢ ﻟﺤﻦ ﻓﺎﺗﺤﺎﻧﻪ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ ﻫﺴﺖ :آﯾﻨﺪهای ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﻣﯽﺷﻮد؛ ﮔﺬﺷﺘﻪای ﮐﻪ در »ﻣﻦ« ﻫﻢ زﻧﺪه اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﺮده .آﻧﭽﻪ در اﯾﻨﺠﺎ زﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﯽﺷﻮد،
آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد آورده ﻣﯽﺷﻮد )ﭼﯿﺰی ﺑﺲ ﮐﻬﻦﺗﺮ و ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ از ﺗﻨﮕﻨﺎی ذﻫﻨﯿﺖ ﻓﺎﻧﯽ ﯾﺎدآورﻧﺪه و ﺟﺪا
از او( ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎز ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ ﻫﺮﮔﺰ زﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺴﯿﺤﺎﯾﯽ اﺣﯿﺎی ﻣﺮدﮔﺎن ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ؛ در واﻗﻊ ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﺳﻮﮔﻮار .ا ﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ در دل ﻫﺮ ﺳﻮﮔﻮاری
ﯾﺎدی )ﺧﺎﻃﺮهای( ﻫﺴﺖ ،ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﺎدآوری ﯾﮏ ﺳﻮﮔﻮاری اﺳﺖ ،ﺻﻮرﺗﯽ از
ﺳﻮﮔﻮاری اﺳﺖ .ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ »راه ﺑﺴﺖ« ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ روﺑﺮواﯾﻢ:
زﻧﺪه ﮐﺮدن آﻧﭽﻪ ﻣﺮده اﺳﺖ .ﻧﺎﻣﻤﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﺳﺨﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی وﺿﻌﯿﺖ »ﻣﯿﺎﻧﯿﻦ«ی ﮐﻪ واژه در ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ)۱۱٦،در
اﺻﻄﻼح ﮐﺮﯾﺴﺘﻮا ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻼﻗﯽﮔﺎه واژه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻦﻫﺎ :ﺑﯿﻨﺎﻣﺘﻨﯿﺖ( ،ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ
ﮐﻪ واژهی اﯾﺮان ﯾﮏ درآﯾﮕﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ :درآﯾﮕﺎه
ﯾﺎدﻫﺎ ...ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺶ اﯾﺮان در ﻣﺘﻦ ،اﯾﺮاﻧﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺘﯽ ﻗﺼﻮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ دروﻧﻤﺎﯾﻪ )ﻣﻮﺿﻮع(

’‘the status of mediator

٨٣

116

اﺻﻠﯽ داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺳﻮﮔﻮار ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم در آورد.
دروﻧﻤﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﻗﺼﻪ ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم را ﻫﻤﻮاره ﻣﯽﺗﻮان و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﯾﺎ ﻋﺒﺎرﺗﯽ
ﺳﺎده و ﻓﺸﺮده ﺑﺎزﮔﻔﺖ .ﺳﺨﻦ از ﻓ Ìﺮ و ﺷﮑﻮه ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ درواﻗﻊ ﺳﺨﻦ از ﻓﺮ و ﺷﮑﻮﻫﯽ در
ﻧﺒﻮد آن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﺎدآوری ﺳﻮﮔﻮار ﮐﻨﺸﯽ اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮگ .ﻫﻮﯾﺖ و ﻣﺮگ در اﯾﻦ ﺳﻮﮔﻮارﮔﯽ
ﯾﺎد ﺑﻪ ﻫﻢ ﮔﺮه ﺧﻮردهاﻧﺪ .ﺧﻨﺪهآور اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از ﺷﮑﻮه ﮔﺬﺷﺘﻪای ﻣﺮده را در
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،زﻧﺪه ﮐﺮدن ﻧﺎمﻫﺎﯾﯽ از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ را ،از ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﻔﺎﺧﺮات ﻣﻠﯽ داﻧﺴﺘﻪ و آن را ﺑﺎ ﺑﻼﻏﯿﺎت
ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪی ﺷﻮوﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻣﺮوزﯾﻦ ﯾﮑﺴﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .راوی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻧﻪ از ﻓﺮاز آن ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﺑﻠﮑﻪ در ﻓﺮود آن ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﺳﻮگ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﺳﺮاﯾﺪ.
آری ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از ﻣﺮگ ﮔﺬﺷﺘﻪای ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ا ﮐﻨﻮن
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ »از ﭘﯿﮑﺮ ﻣﺮدﮔﺎن ﮐﺎخ و ﻣﯿﺪان ﻣﯽﺳﺎزد و از آﺗﺶ و دود ﺑﺎغ و ﮔﻠﺸﻦ

 ۱۱۷«...و در اﯾﻦ »زﻧﺪه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺮاﻧﯿﺘﯽ را ﺑﺮﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮد زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺎس
ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و ﻫﻤﺪردی« ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ »ﺣﺘﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺧﯿﺎم و ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ و
ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰی از دواﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﻃﯿﻒ اﯾﺮاﻧﯿﺖ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ «.اﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺖ ،اﯾﻦ آﻣﯿﺰه ﺳﻮگ و
ﯾﺎد ،از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﺟﻼل ﺧﺎﻟﻘﯽ ﻣﻄﻠﻖ ،ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺮاﺑﯽ ﺑﯽﻏﺶ

»ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﻮران ﭘﺲ از ﺧﻮد را از درد اﯾﺮان دردآﻟﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ ۱۱۸ «.ا ﮔﺮ در ﻣﺘﻮن ادب ﻓﺎرﺳﯽ

در ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ دواﯾﺮ ﻣﺘﺤﺪ اﻟﻤﺮﮐﺰی از ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﻻﻟﯽ ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﻢ ،ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ
ﮔﺮدا ﮔﺮد اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ دواﯾﺮ دﻻﻟﯽ ﺧﻮد را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﮐﺎﻧﻮن اﯾﻦ دواﯾﺮ دﻻﻟﯽ
ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ادﺑﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﺳﻮﮔﻮار اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎه و روﺷﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﻦ در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ از ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﺮاﻧﯿﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺳﻮﮔﻮار در ﻣﺘﻮن ادب اﻋﺼﺎر و ﻗﺮون ﺑﻌﺪ ﺗﮑﺮار ﻫﻤﯿﻦ
ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ:

ﮐﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﺑﻪ آﻏﺎز ﭼﻮن داﺷﺘﻨﺪ

١١٧
۱۱۸

ﺧﺎﻟﻘﯽ۱۳ ،

ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ
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ﮐﻪ اﯾﺪون ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮار ﺑﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ

ﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮐﺮدی از زﺑﺎن اﺳﺖ .ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ اﯾﺮاﻧﯿﺖ اﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه ،ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ،ﮐﻪ از

ﻫﺮ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ذاتﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﺮﯾﺰد و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺼﻨﻌﺎت ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ ،۱۱۹ﭼﮕﻮﻧﻪ
در ﺳﺨﻦ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎزﻧﻤﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ا ﮔﺮ ﻣﺠﺎزی را در ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﮐﻞ ﺳﺨﻦ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺘﻮان ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﻣﺠﺎز را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ .آﯾﺎ زﺑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺑﺮای آن ﻫﺴﺖ؟

ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺨﺴﺖ در ﭼﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ ﺳﺨﻦ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ درﻧﮓ ﮐﻨﯿﻢ .در
ﺧﻮاﻧﺶ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ،ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ،ﯾﮏ ﻓﻀﺎی رواﯾﯽ اﺳﺖ .اﯾﺮاﻧﯿﺖ
را ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻣﺎدﯾﺖ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ،از زﺑﺎن آن ،ﺟﺪا ﮐﺮد .زﺑﺎن در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺧﻮد ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ.
اﯾﺮاﻧﯿﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﭘﯿﺎم در ﻣﺎدﯾﺖ وﯾﮋه اﯾﻦ زﺑﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ
را »ﭘﺪر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ« داﻧﺴﺘﻪ ،و ﭘﺲ آﻧﮕﺎه ،او را از اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﭘﺪری ﻋﺰل ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻫﺮدو ﺣﮑﻢ
ﻟﻐﻮی اﺳﺖ .زﺑﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدر اﺳﺖ؛ زﺑﺎن ﻣﺎدری اﺳﺖ؛ اداﻣﻪ ﺗﻦ ﻣﺎدر اﺳﺖ .آری ،داﯾﺮهی
واژﮔﺎن ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮ روی واژهﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ )ﻋﺮﺑﯽ( ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺳﺮاﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ در ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻗﺎﻣﻮﺳﯽ ﻣﻨﻈﻮم از واژﮔﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﻨﺎن ﻗﺎﻣﻮﺳﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری و اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻤﯽﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻓﺮوﺑﺴﺘﻦ داﯾﺮه واژﮔﺎن ﺑﺮ روی ﻟﻐﺎت و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻏﯿﺮ ﻓﺎرﺳﯽ و ﭘﺮاﮐﻨﺪن »ﺗﺨﻢ ﺳﺨﻦ« ﮐﻨﺸﯽ
آ ﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﺣﺮاز ﯾﮏ ﻫﻮﯾﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮگ و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺖ
ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺎدﯾﺖ زﺑﺎن ﻣﺘﻦ آن ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ:

ﺟﻬﺎن از ﺳﺨﻦ ﮐﺮدهام ﭼﻮن ﺑﻬﺸﺖ
ازﯾﻦ ﺑﯿﺶ ﺗﺨﻢ ﺳﺨﻦ ﮐﺲ ﻧﮑﺸﺖ

Davis, « Iran and Aniran...», 38
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در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺳﺨﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻼم ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »روﯾﺪاد ،ﮐﺎر ،واﻗﻌﯿﺖ،
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ« ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

۱۲۰

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻦ

ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ادﺑﯽ )ﻓﻀﺎﯾﯽ رواﯾﯽ( ﺳﺮاﺳﺮ
ﺳﺨﻨﯽ ﮔﺰاردی )اﺟﺮاﯾﯽ ،اﻧﺸﺎﯾﯽ( اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺳﺨﻨﯽ ﮔﺰارﺷﯽ )ﺧﺒﺮی( ۱۲۱ .ﺗﻤﯿﺰ اﯾﻦ دو ﻧﺤﻮهی
ﺳﺨﻦ در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺮﻣﺘﻦ ادﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺎ را در ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ در ﺧﻮد درﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺑﺮآن »دل ﻣﯽﻧﻬﺪ«.
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪی ﺷﺎﻫﺮخ ﻣﺴﮑﻮب ﮐﻪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روح زﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﺪ ،در ﺳﺎز و ﮐﺎر
ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ »ﮔﺰاردی« ﺳﺨﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺮ ﺳﺨﻦ ﻧﺎب ﺷﻌﺮی
ﻫﻤﻮاره ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮده ﺷﺪن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن ﺑﺎ
وزن و آﻫﻨﮓ ﺧﻮد در ﺗﻦ رﺳﻮخ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ و ﺟﻨﺒﺶ
درﻣﯽآورد .اﯾﻦ دو ﮐﺎرﮐﺮد را ﻣﯽﺗﻮان در ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﻟﯽ و و آﯾﯿﻦ زورﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ دﯾﺪ .ا ﮔﺮ ﻣﺎ در
اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺨﻨﯽ ﮔﺰارﺷﯽ )ﺧﺒﺮی( ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﺎرﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎﻣﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ .داﺳﺘﺎن ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪه و ﭘﺎﯾﺎن آن را ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﺎز
ﺑﻪ آن ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺳﻮﮔﻨﺎﻣﻪ رﺳﺘﻢ و ﺳﻬﺮاب ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺎﺟﺮا
را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺬر ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﭘﺪر از ﮐﺸﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد درﮔﺬرد .در ﺟﻮاﻣﻊ
اﯾﻠﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای واﮔﺬاﺷﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
آن ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺗﺎزه ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ.

۱۲۲

وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ،اﯾﻦ ﺳﺨﻦ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ »دﯾﮕﺮی« ﺧﻮد را ،ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در ﺗﺮﺟﻤﻪ آن از
دﺳﺖ ﻣﯽرود را ،ﺑﻪ رخ ﻣﯽﮐﺸﺪ؛ ﭘﺮ از ﯾﺎد اﺳﺖ؛ در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪای ﻣﻨﻈﻮم از اﻋﻤﺎل و اﯾﺎم ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد داﺷﺘﻪ و ﻧﻪ ﭘﺲ از

۱۲۰

ﺧﺎﻟﻘﯽ» ،ازﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎ ﺧﺪایﻧﺎﻣﻪ« ﻧﺎﻣﻪی اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن )ﺷﻤﺎرهی اول و دوم  ،(۱۳۸۶ص۱۲ .

۱۲۱

ﮔﺰاردی )از ﻓﻌﻞ ﮔﺰاردن( ﯾﺎ »اﻧﺸﺎﯾﯽ« در اﺻﻄﻼح ﻗﺪﻣﺎ و در ﺑﺮاﺑﺮ  performativeو ﮔﺰارﺷﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻄﻼح ﻗﺪﯾﻤﯽ

۱۲۲

اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهام از داﺳﺘﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺎﺑﻮسﻫﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ )»ﻋﻠﻒ اﯾﺎم« ،ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آن اﺛﺮ ﭘﺮوﯾﺰ

»ﺧﺒﺮی« .constative

زاﻫﺪی( ﮐﻪ در آن راوی اﺣﻮاﻻت اﯾﻞ ﺑﺨﺘﯿﺎری را از »زﻣﺴﺘﺎﻧﺠﺎ« ﺗﺎ »ﺑﻬﺎرﺟﺎ« ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ دو اﺻﻄﻼح

زﻣﺴﺘﺎﻧﺠﺎ و ﺑﻬﺎرﺟﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﯿﻼق و ﻗﺸﻼق از زﺑﺎن دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧﯽ از اﯾﻞ ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎی ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﺮ ﺳﻨﮓﻫﺎی ﮐﻮه ﭼﻨﺎن

ﻣﯽﺧﺮاﻣﯿﺪ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﮑﻦﻫﺎی ﻣﺪ ﺑﺮ ﻓﺮﺷﯽ از ﻣﺨﻤﻞ.

٨٦

ﺳﺮاﯾﺶ اﺛﺮی ﻫﻢ ﻃﺮاز آن در ادب ﻓﺎرﺳﯽ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .داﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ از ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ
از آن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺷﻌﺮ در ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ:

ﺑﺪاﻧﺴﺘﻢ آﻣﺪ زﻣﺎن ﺳﺨﻦ
ﮐﻨﻮن ﻧﻮ ﺷﻮد روزﮔﺎر ﮐﻬﻦ
...
ﮐﻨﻮن ﺑﺸﻨﻮ از ﻣﻦ ﯾﮑﯽ داﺳﺘﺎن
ﮐﺰﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﻨﯿﺪی از ﺑﺎﺳﺘﺎن

اﯾﻦ ﮔﻮﻫﺮه ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ را ﻣﯽﺗﻮان آن ﭼﯿﺰی داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »اﺑﺪاع«
ﯾﺎد ﮐﺮدﯾﻢ .اﺳﺎس اﯾﻦ اﺑﺪاع و ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ اﺑﺪاع را ﻣﯽﺗﻮان در ﺑﯿﺖ زﯾﺮ ﯾﺎﻓﺖ:

ﺗﻮاﻧﻢ ﻣﮕﺮ ﭘﺎﯾﻪای ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺑﺮ ﺷﺎخ آن ﺳﺮو ﺳﺎﯾﻪ ﻓﮑﻦ؟

ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﺷﺮط ﻻزم ﻫﺮ اﺑﺪاﻋﯽ در ﺳﺨﻦ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ روﺑﺮوﯾﯿﻢ .ﺳﺮو ﺳﺎﯾﻪ
ﻓﮑﻦ اﺳﺘﻌﺎرهای از ﻓﺮادﻫﺸﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﯽ ﻧﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺗﻨﻪی آن ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﺷﻮد :ﺳﺨﻨﯽ
ﻧﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ »ﻧﻮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺴﺖ ﮔﯿﺘﯽ ﮐﻬﻦ« ﻫﻢ در آن ﺣﺎل ﮐﻪ واﻣﺪار ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺳﺖ :اﺑﺪاع ) (inventionﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻠﻤﻪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ

ﺳﺨﻦ ﻫﺮﭼﻪ ﮔﻮﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
ﺑﺮ ﺑﺎغ داﻧﺶ ﻫﻤﻪ رﻓﺘﻪاﻧﺪ
٨٧

در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺑﺎ اﯾﺠﺎز و ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎمﺗﺮ ﻣﻌﻀﻞ اﺑﺪاع ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ آوردن
ﺳﺨﻨﯽ ﻧﻮ )دﯾﮕﺮ( ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﺗﻮان اﺑﺪاع ﮔﻔﺖ؟ از ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺗﻮان
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ »ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ اﺑﺪاع ﮐﻨﻢ؟«...

۱۲۳

ﻣﻌﻀﻞ ﻃﺮح ﺷﺪه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺠﯿﺖ ﺳﺨﻦﮔﻮ را در ﮔﻔﺘﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﻮ ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽﺑﺮد .ﻫﺮ اﺑﺪاﻋﯽ
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻤﮑﻨﯽ اﺳﺖ در ﻣﺤﺎل.
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺑﺪاع ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ و ﯾﺎ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ اﺑﺪاع ﺑﺮآﯾﻨﺪی از آ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻮﯾﻦ
ﺗﺎرﯾﺨﯽای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﺪاری ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر ﺳﺪ ﺳﺎل ﯾﺎد ﮐﺮد.
اﺑﺪاع ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ در ﺧﺮاﺳﺎن ،دل ﺗﭙﻨﺪه اﯾﻦ آ ﮔﺎﻫﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ رخ دﻫﺪ؛ و ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ اﺑﺪاﻋﯽ
ازﯾﻦ ﻧﻮع ﯾﮏ »رﺧﺪاد« اﺳﺖ؛ اﻣﺮی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،ﯾﮑﻪ ،و ﺗﻘﻠﯿﺪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ .ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏﺑﺎر اﺗﻔﺎق
ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،اﻣﺎ اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ در آﻧﭽﻪ ﭘﺲ از آن ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ» :ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﻮران ﭘﺲ از ﺧﻮد را از درد
اﯾﺮان دردآﻟﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ «.رﻣﺰ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ را ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﺳﻄﻮرهای
ﮐﻪ در ﺳﺨﻦ ﺑﺪﯾﻊ آن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺸﻮد و ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوت آﺷﮑﺎرش را ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶ از آن و ﻧﯿﺰ آﻧﭽﻪ
ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﻫﻤﺎوردی ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﯽرﺑﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺮزﺑﺎن ﻣﺪرﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﺎآﮔﺎه اﻣﺎ ﻣﺪﻋﯽ در ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻓﺮدوﺳﯽ ﻓﻘﻂ »ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﮐﺸﯿﺪن«
ﺧﺪاﯾﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ رواﯾﺎت ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﺎﻧﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺲ .اﺑﺪاع ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺪ
ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،و ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺎرهای وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن ﭘﯿﺸﺘﺮ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﺻﺮف ﻧﻮآوری ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻮآوری
درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺞ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در آراﯾﺸﯽ ﺗﺎزه اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ،اﺑﺪاع ﻧﺨﺴﺖ ﯾﮏ ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ؛
ﮔﺴﺴﺘﯽ اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻮده ،از »ﻫﻤﺎن« ،و آوردن ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ »دﯾﮕﺮ« .اﺑﺪاع ﺑﺪﯾﻦ
ﻦ آﻧﭽﻪ ﺑﻮده در اﺳﻠﻮﺑﯽ ﻧﻮ .ﺷﮕﻔﺖ در اﯾﻨﺠﺎ وﻗﻮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻌﻨﺎ ﯾﮏ »ﯾﺎﻓﺘﻦ« اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺎﻓﺘ ˆ
ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد ،ﺑﺮ اﺑﺪاع ﻫﻤﭽﻮن اﻣﺮی وﻗﻮفﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،داﺷﺘﻪ اﺳﺖ:

ﻧﻤﯿﺮم ﮐﻪ ازﯾﻦ ﭘﺲ ﮐﻪ ﻣﻦ زﻧﺪهام

123

Jacques Derrida: «Psyche, Invention of Other» in Acts of Literature, D.Attridge ed. (Routledge, 1992),
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ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﺳﺨﻦ را ﭘﺮاﮐﻨﺪهام
و ﯾﺎ:
ﻣﻦ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮخ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﻓﺎل
ﻫﻤﯽ رﻧﺞ ﺑﺮدم ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎل

وﻗﻮﻓﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﻣﺮ وﻗﻮفﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺑﺪاع را ﻣﺎ ﺳﺪهﻫﺎ ﭘﺲ از ﻓﺮدوﺳﯽ ﻓﻘﻂ در ﮐﺎر ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ » :ﮔﻮش ﻣﻦ از ﺻﺪای آﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮ اﺳﺖ«.

۱۲٤

وﯾﮋﮔﯽ ﺳﻮﻣﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻨﺠﺎ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﻃﺮح ﮐﺮد .اﯾﻨﮑﻪ ،ا ﮔﺮ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﻣﺘﻨﯽ رواﯾﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺤﺎ ﮐﺎت در آن ﺑﺮ ﭼﻪ ﺳﺎز و ﻧﻬﺎدی اﺳﺘﻮار اﺳﺖ؟ و اﮔﺮ اﯾﺮان »ﻣﺠﺎز«ی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻓﻀﺎی ﻗﺼﻮی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﮔﺴﺘﺮهی ﻋﻤﻠﮑﺮد آن و ﺑﺎزﻧﻤﻮدی ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ از آن اﺳﺖ،
اﯾﻦ ﻣﺠﺎز ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ؟ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﺎز را ﺑﺎﯾﺪ در دﯾﮕﺮﯾﺖ زﺑﺎن ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ و در
دﯾﮕﺮﯾﺖ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ اﺑﺪاع ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻧﺒﻮد ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ رواﯾﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻻﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ را ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻓﻀﺎی
ﻗﺼﻮی ﺑﺎز ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از آن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ دﺳﺖ داد؟
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﺴﺨﻪای وﯾﺮاﺳﺘﻪ از ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ در دﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ .ا ﮐﻨﻮن
ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺴﺨﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪﭘﮋوﻫﯽ
دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﮐﻤﺒﻮدی روﺑﺮو ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺧﻮاﻧﺸﯽ رواﯾﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از اﯾﻦ ﻣﺘﻦ در دﺳﺖ
ﻧﺪارﯾﻢ .اﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺶ رواﯾﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ادﺑﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻨﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد،
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻌﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ را ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻤﺎﺳﯽ آن روﺷﻦ ﺳﺎزد .ﻣﺤﺎ ﮐﺎت و ﮐﯿﻔﯿﺖ دراﻣﺎﺗﯿﮏ
در داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﭼﻪ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ؟ ﮐﻨﺶ و ﺷﺨﺼﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ رواﯾﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ
ﺷﺪهاﻧﺪ؟ ﺳﺎزﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺗﺮاژﯾﮏ در داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻨﮑﻪ ،آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان
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ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞ :ﺟﻬﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ )زﻣﺎن .۸۶ ،(۱۳۵۰ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻞ »اﺑﺪاع« ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﻤﺎ اﮔﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ دﺳﺖ

دﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در آﯾﻨﺪه و در ﻧﻮﺷﺘﻪای ﺟﺪا ﮔﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

٨٩

از دل اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﻄﻮﻃﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ از ﻣﺤﺎ ﮐﺎﺗﯽ ) (mimesisوﯾﮋه و از آن ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ،ﺑﯿﺮون از
ﺣﯿﻄﻪی »ﻟﻮﮔﻮس« ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و آن را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد؟
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺑﻼﻏﯽ و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﻼﺳﯿﮏ )ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ( در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای

ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮرﺧﺲ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻫﻤﭽﻮن اﺑﻦرﺷﺪ ۱۲٥در ﺧﻮاﻧﺶ
ﺑﻮﻃﯿﻘﺎی ارﺳﻄﻮ از درک ﻣﻔﻬﻮم »ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ« ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮدﻧﺪ و اﺻﻮل ﻓﻦ ﺷﻌﺮ در ﻧﺰد آﻧﺎن ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺞﻓﻬﻤﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﻓﻬﻤﯽ ﻣﺘﻦ ﻣﺪون ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪای از ﺑﻮﻃﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ از ﻣﺘﻦ
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ »ﺗﺎﺛﯿﺮ رﺳﺎﻟﻪ ارﺳﻄﻮ )ﺑﻮﻃﯿﻘﺎ( را ﻧﺰد ادﺑﺎ و ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻧﺘﻮان
ﯾﺎﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﻧﺎﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه اﺻﻮل

و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺮﮔﻮدﯾﺎ ،آﻧﺎن را از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎز داﺷﺖ ۱۲٦ «.و در ﻧﺘﯿﺠﻪ» ،ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﻪ
ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﻘﺼﻮد ارﺳﻄﻮ ﻓﺮﺳﻨﮕﻬﺎ دور ﺑﻮد«

۱۲۷

اﯾﻦ ﻣﻨﻘﺼﺖ ﮐﻼﺳﯿﮏ را ﺣﺘﺎ در

ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ از ﺑﻮﻃﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی اوﻟﯿﻪ از اﯾﻦ ﻣﺘﻦ
ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺎس ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ؛ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،در آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻼ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﭘﺮدازی ﺑﻪ »ﺳﯿﺮت« ﯾﺎ»ﺗﻨﺴﯿﻖ ﺻﻔﺎت« و ﯾﺎ »ﺗﺮﮔﻮدﯾﺎ« و »ﮐﻮﻣﺪﯾﺎ« ﺑﻪ »ﻣﺪﯾﺢ« و »ﻫﺠﺎ«
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻨﻮز ﺑﺘﻮان اﺻﻄﻼح »ﻣﺤﺎ ﮐﺎت« را در ﺑﺮاﺑﺮ )(mimesis

ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﻨﺮﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ا ﮔﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺻﻨﺎﻋﯽ
ﻟﻔﻆ و ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻧﻬﯿﻢ ،آﻧﭽﻪ را در ﺑﺮﮔﺮدانﻫﺎ ﯾﺎ اﻗﺘﺒﺎﺳﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎ ﻋﺮﺑﯽ از ﺑﻮﻃﯿﻘﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﯾﺎﻓﺖ ژرﻓﺶ در ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی رواﯾﯽ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ .ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن و ﺷﺎرﺣﺎن اوﻟﯿﻪی ﺑﻮﻃﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ
ﯾﺎ ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﺘﺎ اﮔﺮ روﯾﮑﺮدی ادﺑﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،در آن ﻣﺘﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ و
ﺗﻮﺻﯿﻒ اﻋﺠﺎزات ﻟﻔﻈﯽ در ﻗﺮآن ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ .ﻗﺮآن اﻣﺎ داﺳﺘﺎن ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ .ﭘﺲ ﻋﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ا ﮔﺮ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺻﻨﺎﻋﯽ ادﺑﯽ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺷﯽ ﺧﻄﯽ و ﻧﻪ ژرﻓﺎﯾﯽ ﺳﺨﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،در ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺧﻄﻮط ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﯽ در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﯾﮑﺴﺮه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮان اﺗﮑﺎ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ ،اﯾﺮاداﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﮕﻞ
 ۱۲٥أﺑﻮاﻟﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ رﺷﺪ  ٥۹٥-٥۲۰ﻫـ .ﻓﻴﻠﺴﻮف و ﻃﺒﻴﺐ و ﻓﻘﻴﻪ اﻧﺪﻟﺴﯽ.
١٢٦
۱۲۷

ﺳﻬﯿﻞ اﻓﻨﺎن :درﺑﺎره ﻫﻨﺮ ﺷﻌﺮ )آ ﮐﺴﻔﻮرد (۱۹۴۷ ،ص۶۷ .
اﻓﻨﺎن ،ﻫﻤﺎن ،ص۶۸ .

٩٠

ﺑﺮ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد و آن را ﺷﻌﺮ ﺣﻤﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ ) (properﻧﻤﯽداﻧﺪ ،از اﺗﻔﺎق ﻣﺎ را ﺑﺮآن
ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺑﺮ ادﺑﯿﺖ ﺳﺨﻦ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،ﺑﺮﺷﻌﺮﯾﺖ آن ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ )ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﺎ
ﺗﻌﺎرﯾﻒ زﯾﺒﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﮕﻞ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد( و در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﻣﺤﺎ ﮐﺎت در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ از دل ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﮕﻞ در ﺧﻮاﻧﺸﯽ ﮐﻪ از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﺨﻦ
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ آن را ﻫﻤﭽﻮن »ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ ) «(fantasticﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﭼﻬﺮهﻫﺎی
اﺳﻄﻮرهای و ﻓﺮادﻫﺶﻫﺎ ﻣﺸﻮب و ﻣﻌﻠﻖاﻧﺪ؛ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻬﺎن ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪهای ﺑﻪ زﻋﻢ او ﻓﺎﻗﺪ زﻣﺎﻧﯿﺖ و
ﻣﮑﺎﻧﯿﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ آداب و رﺳﻮم ﻋﺼﺮ ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ اﺳﺖ؛ ﻓﺮد و دودﻣﺎن ) (clanدر آن
ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ )ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ از زﺑﺎن ﮐﺪام ﯾﮏ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ( و ﺧﻮد
ﺑﺴﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ) (self-enclosedﮐﻨﺶ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺷﻌﺮ ﺣﻤﺎﺳﯽ را ﻣﯽﺳﺎزد ،در ﺳﺨﻦ ﻓﺮدوﺳﯽ
)آن ﺑﺎﻏﺒﺎنزاده اﻫﻞ ﻃﻮس! اﺷﺘﺒﺎه ﻫﮕﻞ( ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد ....اﺳﺎس داوریﻫﺎی ﻫﮕﻞ را
ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﻌﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در»ﻫﻮای ﺗﺎزهی
زﻧﺪﮔﯽ« ﺑﯽواﺳﻄﻪی ﻋﺼﺮ ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ دم زده ﺑﺎﺷﺪ و ازﯾﻨﺮو ﺷﻌﺮ او ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ »ﺧﺼﻠﺖ ﺟﺪاﻧﺎﺷﺪﻧﯽ«

ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ۱۲۸.در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻧﺎ ﮔﺰﯾﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دﯾﮕﺮی از

ﺳﺨﻦ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،رواﯾﯽ ﺑﻮدن آن ،ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ رواﯾﺖ آﯾﺎ ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی ﻣﯽﺗﻮان رواﯾﺖ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ و ﯾﺎ ﻫﺮ رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی را ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ »ﺑﯽواﺳﻄﻪ« و آﻧﯽ از
واﻗﻌﻪای ﺑﯿﺮوﻧﯽ داﻧﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﺜﻼ در اﯾﻠﯿﺎد و ادﯾﺴﻪ )ﺣﺘﺎ اﮔﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﻮﻣﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﺷﺨﺺ در زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻔﺮوض داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ( ،زﻣﺎن رواﯾﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ زﻣﺎن وﻗﻮع وﻗﺎﯾﻊ
در »ﻋﺼﺮ ﮐﻮدﮐﯽ« اﻧﺴﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ در اﻧﻄﺒﺎق ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻫﯿﺖ رواﯾﺖ
ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻻﻣﺤﺎﻟﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪای زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ؟ رواﯾﺖ در ﺣﯿﻦ وﻗﻮع واﻗﻌﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻮرت
ﮔﯿﺮد .رواﯾﺖ )داﺳﺘﺎن( ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﻬﺎدت ﺑﺮ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻮﻃﯿﻘﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺣﻤﺎﺳﯽ و ﻣﻠﯽ ،ﻣﺎ از اﺗﻔﺎق ﺑﺮ »ﺧﯿﺎﻟﯽ« ﺑﻮدن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻧﻪ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﯽواﺳﻄﻪ ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ آرزو ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﺎزﺗﺎب
ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻓﻘﻂ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺧﯿﺎﻟﯽ در زﺑﺎن.

۱۲۹

G.W.Hegel, Aesthetics, T.M. Knox trans.Volume II (Oxford, 1975), 1098
ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺳﺨﻦ ﻫﮕﻞ درﺑﺎرهی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ از ﮐﺘﺎب زﯾﺒﺎ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﭘﯿﻮﺳﺖ .۳

۱۲۹

داﺳﺘﺎن ﻫﻤﭽﻮن »ﺧﯿﺎل زﺑﺎن« ﺗﻌﺒﯿﺮی از ﺑﺮاﻫﻨﯽ در آزاده ﺧﺎﻧﻢ.
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ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺧﯿﺎﻟﯽ ،آرزوﺷﺪه ،ﻣﺤﺎ ﮐﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد را در ﻃﻮل ﻗﺮنﻫﺎ ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟ آن ﺣﺲ ﺧﻮش »ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻧﺎﺑﺎوری«
در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ رواﯾﯽ ﺣﻤﺎﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ا ﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ را ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺰاره ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ
ﻣﺤﺎ ﮐﺎت در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ،

ﺟﻬﺎن ﭘﺮ ﺷﮕﻔﺖ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺑﻨﮕﺮی
ﻧﺪارد ﮐﺲ آﻟﺖ داوری

آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن و دﻋﻮت ﺑﻪ ﺻﺮف ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎز و ﮐﺎری ﺷﮕﻔﺖ ﻣﺎ
را ﺑﺎ ﺳﺎز و ﻧﻬﺎد ﻣﺤﺎ ﮐﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ و از آن ﺧﻮد ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺑﺮو ﻧﻤﯽﺳﺎزد؟ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺎ ﮐﺎﺗﯽ از ﻣﺎ
ﻓﻘﻂ رﺟﻮع ﺑﻪ »ﺧﻮد« )اﺳﺎس ﻫﻤﺪﻟﯽ( و ﻓﺮوﺗﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺮﻓﺴﻮس )ﺟﻬﺎن ﻫﻤﭽﻮن
دﯾﮕﺮی( را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ و ازﯾﻦ رﻫﮕﺬر اﮔﺮ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﯽﻣﻌﻨﺎﯾﯽ »داوری« را ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه و ﺻﻌﻮﺑﺖ آن
را ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ا ﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت
ﻣﺸﺮوط در زﻣﺎﻧﯿﺖ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺖ ذﻫﻨﯿﺖ و ﺗﻦ ﻣﺎ ﻧﺎﻇﺮان ﺷﮕﻔﺘﯽ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ:

ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺖ ﺷﮕﻔﺖ اﺳﺖ و ﺗﻦ ﻫﻢ ﺷﮕﻔﺖ
ﻧﺨﺴﺖ از ﺧﻮد اﻧﺪازه ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﻓﺖ

در اﯾﻦ ﻣﺤﺎ ﮐﺎت »ﺟﺎن« از »ﺗﻦ« ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ؛ و ﭘﺲ ﻻﺟﺮم »ﺳﺨﻦ« از »ﺧﺮد«؛
»ﺻﻮرت« از »ﻣﺤﺘﻮا«؛ »ﺷﻌﺮ« از »ﺧﻄﺎﺑﻪ«؛ »ﺳﻮگ« از »ﺷﺎدی« و»ﻣﺮگ« از »زﻧﺪﮔﯽ« ﻧﯿﺰ
از ﻫﻢ ﺟﺪاﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮﯾﮏ ﭘﺎرهﻫﺎی آن ﺷﮕﻔﺖِ ﮐﻠﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺻﻮری ﻧﯿﺰ ﺳﺎز و ﮐﺎر اﯾﻦ ﻣﺤﺎ ﮐﺎت را ﻧﻤﯽﺗﻮان و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻣﻮزهﻫﺎی
ﺑﻮﻃﯿﻘﺎﯾﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﻄﺎﺑﯽ ﻣﺘﻦ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان رواﯾﯽ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب آورد :درﻧﮓﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ
٩٢

ﺧﺎصﺗﺮ و دﻗﯿﻖﺗﺮ ،اﯾﻦ ﭘﺎرهﻫﺎی ﺧﻄﺎﺑﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺎبﻫﺎﯾﯽ )ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ( از دروﻧﻪ ﺧﻮد )ﺗﺼﺎوﯾﺮ
رواﯾﯽ( ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ...ﯾﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ،ﺑﺮﺧﻼف آﻣﻮزه ارﺳﻄﻮﯾﯽ ،رﺟﺤﺎن »ﮐﺮدار« ﺑﺮ
»ﮔﻔﺘﺎر«؛ »ﻧﺸﺎن دادن« ﺑﺮ »ﮔﻔﺘﻦ« در ﺟﺮﯾﺎن داﺳﺘﺎن در ﻫﻢ ﻣﯽرﯾﺰد ،اﻣﺎ از ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻞ
داﺳﺘﺎن ﻧﻤﯽﮐﺎﻫﺪ .ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ،در ﻣﻄﻠﻊ ﺳﻮﮔﻨﺎﻣﻪ رﺳﺘﻢ و ﺳﻬﺮاب ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻼﯾﯽ »آﻏﺎز«؛ »ﻣﯿﺎن«؛ و
»ﭘﺎﯾﺎن« ﺑﺎژﮔﻮن ﺷﺪه و ﺳﺮاﯾﻨﺪه داﺳﺘﺎن را ﺑﺎ درﻧﮕﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ درﺑﺎرهی ﭘﺎﯾﺎن داﺳﺘﺎن ،ﻣﺮگ
ﻗﻬﺮﻣﺎن ،و ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻠﯽ در ﺧﻮد ﻣﺮگ ،ﭘﺎﯾﺎنِ ﭘﺎﯾﺎنﻫﺎ ،آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ:

ﮐﻨﻮن رزم ﺳﻬﺮاب و رﺳﺘﻢ ﺷﻨﻮ
دﮔﺮﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﻫﻢ ﺷﻨﻮ
ﯾﮑﯽ داﺳﺘﺎﻧﺴﺖ ﭘﺮآب ﭼﺸﻢ
دل ﻧﺎزک از رﺳﺘﻢ آﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ
ا ﮔﺮ ﺗﻨﺪﺑﺎدی ﺑﺮآﯾﺪ ز ﮐﻨﺞ
ﺑﻪ ﺧﺎ ک اﻓﮑﻨﺪ ﻧﺎرﺳﯿﺪه ﺗﺮﻧﺞ
ﺳﺘﻤﮑﺎره ﺧﻮاﻧﻤﺶ ار دادﮔﺮ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﮔﻮﯾﻤﺶ ار ﺑﯽﻫﻨﺮ
ا ﮔﺮ ﻣﺮگ دادﺳﺖ ﺑﯿﺪاد ﭼﯿﺴﺖ؟
ز داد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻧﮓ و ﻓﺮﯾﺎد ﭼﯿﺴﺖ؟
از اﯾﻦ راز ﺟﺎن ﺗﻮ آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺪﯾﻦ ﭘﺮده اﻧﺪر ﺗﺮا راه ﻧﯿﺴﺖ
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ﻧﻬﻔﺖِ ﺳﺨﻦ

 ...ﻫﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﻪ دارم ﺳﺨﻦ در ﻧﻬﻔﺖ ـ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ

از ﻣﻨﻈﺮی ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ،ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺮ ﻣﺘﻦ رواﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺤﺎ ﮐﺎت
ﺑﺮﭘﺎﯾﻪی ﺑﯿﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻠﯽ در ﻗﺎﻟﺐ )ﺻﻮرت(ی ﺟﺰﯾﯽ و ﻣﻠﻤﻮس اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .و ﺑﺎز ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎز و ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺮ ﻣﺘﻦ رواﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،در ﮐﻞ
ﯾﮏ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی وﺳﯿﻊ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ .ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ادﺑﯽ ﻣﻔﻬﻮم اﯾﺮاﻧﯿﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎﻟﺒﯽ
ﻣﻠﻤﻮس ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ ،در »اﯾﺮان« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺠﺎز ،ﭼﻪ راﺑﻄﻪای
ﻣﯿﺎن ﮐﻞ و ﺟﺰء ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ؟ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻔﻬﻮم »رﻣﺰ« و ﮐﺎرﺑﺴﺖ
آن در ﺻﻔﺤﺎت ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎزی ﺑﺎﺷﺪ:

ﺗﻮ اﯾﻦ را دروغ و ﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﺪان
ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺎن Éروِﺷﻦ زﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪان
ازو ﻫﺮﭼﻪ اﻧﺪر ﺧﻮرد ﺑﺎ ﺧﺮد
دﮔﺮ ﺑﺮ ره »رﻣﺰ« ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮد

رﻣﺰ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﻤﺜﯿﻞ اﺳﺖ؟ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎﻧﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ
ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری ،آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در ﮐﺎر ﺑﯿﻬﻘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای »ﻋﯿﻨﯿﺖﮔﺮاﯾﯽ« در ﻧﻘﻞ روﯾﺪادﻫﺎ

رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ۱۳۰.اﯾﻦ آ ﮔﺎﻫﯽ روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺴﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از دوران ﺧﻮد ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﻪ ﻋﺼﺮ
١٣٠

ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ:
Abbas Milani: «Modernity in the Land of the Sophy» in Lost Wisdom (Mage, 2004), 19
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ﻣﺪرن ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧﻪای و ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از آ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﺴﯽ آﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﺪان ﻣﯽدﯾﺪ
ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﻪ رﻣﺰ و ﺗﻤﺜﯿﻞ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و ﻋﻤﺮی را ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﮕﺬارد؟ ا ﮔﺮ رﻣﺰ را ﺑﻪ ﺻﺮف
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻼﻣﯽ ،ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ» Éروِﺷﻦ زﻣﺎﻧﻪ«
دارد؟ ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺎ ﮐﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ زﻣﺎﻧﻪ )در آﯾﻨﺪه ﯾﺎ درﮔﺬﺷﺘﻪ؟( ﭼﻪ
ﻧﺴﺒﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
رﻣﺰ ﺑﯽﺷﮏ ﻣﻌﺎدل »ﺳﻤﺒﻞ« ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ادب داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در اﯾﺮان رﻣﺰ را ﺑﺎ
ﮔﺮﺗﻪ ﺑﺮداری از زﺑﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻋﺮﺑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ »ﺳﻤﺒﻞ« ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ از ﮐﺎرﺑﺴﺖ واژه
زﯾﺒﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻤﺎد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻤﺒﻞ ﺑﯽدﻟﯿﻞ اﺑﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺬﺷﺘﻪ ازﯾﻦ ،ﻣﻌﻨﺎی رﻣﺰ را در
ﺧﻮاﻧﺶﻫﺎی ﺧﻮد از ﻣﺘﻮن ادﺑﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﻟﮕﻮرﯾﮏ )ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ( ،ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎده اﺻﻄﻼح،
ﻓﺮو ﻣﯽﮐﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آﻟﮕﻮرﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ و ﯾﺎ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
ﯾﮑﯽ از ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺪان ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ» ،رﻣﺰ« ﻫﻤﺎن ﻣﻔﻬﻮم )(moral

)اﺧﻼﻗﯿﺎت ،ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز( اﺳﺖ؟ و ﭘﺲ آﯾﺎ ﮐﻞ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻘﻮﻟﻪ ادب »ﭘﻨﺪ آﻣﻮز«
ﺟﺎی داد؟ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ را ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻧﻮع ﺗﻤﺜﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺧﻼﻗﯽ ﯾﺎ
ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ داﻧﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ،ا ﮔﺮ واژه رﻣﺰ را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ »ﻣﻌﻤﺎ« ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻼﺳﯿﮏ آن در ادب
ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ )و ﯾﺎ ﻣﺘﺮادﻓﺎﺗﺶ ﻫﻤﭽﻮن »ﮐﻨﺎﯾﻪ«» ،اﯾﻤﺎ« و »اﺷﺎره«( ﺑﺎ ﯾﮑﺒﺎر ﺧﻮاﻧﺪه و ﺷﮑﺴﺘﻦ
رﻣﺰ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ ﺣﻞ ﺷﺪه در ﻣﯽآﻣﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﮑﺎت ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺧﺘﯽ،
اﺳﻄﻮرهﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،زﺑﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن آﺷﮑﺎر ﮐﺮده و ازﯾﻦ
ﭘﺲ ﻫﻢ آﺷﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﺮف ﺧﻮاﻧﺶﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،زﺑﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ،
اﺳﻄﻮرهﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و از اﯾﻦ دﺳﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺳﺎده ﮐﺮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ادﺑﯽ
اﺳﺖ و ﯾﮑﺴﺮه ﺑﻪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ژرﻓﺎی رواﯾﯽ آن ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﺳﺨﻦ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ را در ﻋﯿﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ رواﯾﯽ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﺎﻧﯽ رﻣﺰی )(criptic

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮﺿﯿﺢ داد؟ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ »رﻣﺰ« و »راز« در ﻓﺎرﺳﯽ از ﻣﺘﺮادﻓﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ
ﮔﺎه در ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﻫﻢﻧﺸﯿﻨﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ از ﺣﺎﻓﻆ:
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ﻫﺮ آﻧﮑﻪ راز دو ﻋﺎﻟﻢ ز ﺧﻂ ﺳﺎﻏﺮ ﺧﻮاﻧﺪ
رﻣﻮز ﺟﺎم ﺟﻢ از ﻧﻘﺶ ﺧﺎ ک ره داﻧﺴﺖ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﻠﻤﻪ راز را ﺑﻪ ﺟﺎی رﻣﺰ ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﯿﻢ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ در
اﺑﯿﺎت ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺶ ﺧﻮد از ﻣﺎ ﻣﺬاﻗﯽ از راز ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ .ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺎ را دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪای ژرﻓﺘﺮ از ﻓﻘﻂ اﻟﺘﺬاذ ﺻﻮری از »اﻓﺴﺎﻧﻪ« ﯾﺎ ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪای اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺶ اﯾﺮان ﯾﮏ راز اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻪ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﯿﺰی را
در »ﻧﻬﻔﺖ« ﺧﻮد دارد .ﺑﺮای رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﻔﺖ ،اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ اﯾﺮان »ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺗﺎرو ﭘﻮد ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ را از ﻫﻢ ﺷﮑﺎﻓﺖ۱۳۱ «.اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ زﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﻮاره ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ.
واژهی راز ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
راز ﻣﺜﻼ pدر اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺳﺨﻨﻮری ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻌﺪی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻗﺎﻓﯿﻪ و ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻨﺎس ﺑﺎ
ﺷﯿﺮاز آورده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ از و اﻓﺰون ﺑﺮ ﺻﺮف ﯾﮏ ﺗﻠﻮﯾﺢ ﯾﺎ اﺷﺎره را اﯾﻔﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ:

ﺧﻮﺷﺎ ﺳﭙﻴﺪه دﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﮑﻪ ﺑﻴﻨﻢ ﺑﺎز
رﺳﻴﺪه ﺑﺮ ﺳﺮ اﻟ¨ﻪ ا ﮐﺒﺮ ﺷﻴﺮاز
ﺑﺪﻳﺪه ﺑﺎر دﮔﺮ آن ﺑﻬﺸﺖ روی زﻣﻴﻦ
ﮐﻪ ﺑﺎر اﻳﻤﻨﯽ آرد ﻧﻪ ﺟﻮر ﻗﺤﻂ و ﻧﻴﺎز
ﻧﻪ ﻻﻳﻖ ﻇﻠﻤﺎﺗﺴﺖ ﺑﺎﻟ¨ﻪ اﻳﻦ اﻗﻠﻴﻢ
ﮐﻪ ﺗﺨﺘﮕﺎه ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺪﺳﺖ و ﺣﻀﺮت راز

۱۳۱

ﺧﺎﻟﻘﯽ ،اﯾﺮان در ﮔﺬﺷﺖ روزﮔﺎران ،ص۱۴ .
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راز ،ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ ،ا ﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﻧﺎم »ﺻﻨﺎﻋﺖ« ﺑﺮ آن ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺻﻨﺎﻋﺘﯽ اﺳﺖ در ﺳﺨﻦ ﮐﻪ
در ﮐﺘﺐ ﺑﻼﻏﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ذ ﮐﺮی از آن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ زﺑﺎن و ﺑﺎ
اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺻﻨﺎﻋﺎت ادﺑﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺘﻮان ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺑﺮای آن ﺑﻪ دﺳﺖ داد .راز ﺻﻨﺎﻋﺘﯽ در ﻟﻔﻆ
ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﺮط اﯾﻔﺎد ﻣﻌﻨﺎ در ﺳﺨﻨﯽ ادﺑﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ »رﻣﺰ« ﺑﻪ »راز« در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ا ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﮐﻪ در اﻓﻖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺳﺮاﯾﻨﺪه
ﺳﺨﻦ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﻣﺎ در ﺧﻮاﻧﺶ ﺧﻮد از ورای زﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮاﻧﺶ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ
ﺳﻮد ﺧﻮاﻧﺶ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺸﯽ ادﺑﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ .ﻣﻬﻢ ﻓﻘﻂ آن
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ا ﮐﻨﻮن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را
ﺑﺎزﺧﻮاﻧﺪ .و ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ،ﻣﺘﻦ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺮ ﻣﺘﻦ دﯾﮕﺮ ادﺑﯽ ﻫﻤﻮاره ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﺧﻮد آن را ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت درﻧﯿﺎورده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺎ ﮔﻔﺘﮕﯽ ،ﭘﻮﺷﯿﺪﮔﯽ ﺳﺨﻦ ،در ﻣﺘﻨﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﭼﻪ ﻧﺎم دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺗﻮان ﮔﺬاﺷﺖ؟
راز در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻗﺪﺳﯽ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ »ﺳ Ìﺮ« ﻧﯿﺴﺖ .ﺳ Ìﺮ و
ﻋﻼﻧﯿﻪ؛ »ﻇﺎﻫﺮ« و »ﺑﺎﻃﻦ« ﮐﻼم در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم و ﯾﺎ در ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﻧﻈﺮی-ادﺑﯽ ازﯾﻦ
ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺮ دو ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ راز ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺷﮑﺎر

ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،رازی اﺳﺖ ﮐﻪ رازی ﻧﯿﺴﺖ .۱۳۲و ﻫﻤﭽﻮن
رازی ﮐﻪ رازی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻣﺎ درﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم راز را از ﭼﺸﻢ

 ١٣٢ﺑﺮداﺷﺘﯽ از ﻣﻔﻬﻮم »راز« در آﺛﺎر در ﯾﺪا .در اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻃﺒﻌﺎ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺴﺖﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ،اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ و ﯾﺎ ﺣﺘﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم
در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﻣﺘﺎﺧﺮ در ﯾﺪا ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺒﻮده و ﻓﻘﻂ ﻣﻼزﻣﺎت آن در ادﺑﯿﺎت ،و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺼﻠﺘﯽ از ﻣﺘﻦ ادﺑﯽ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﺷﺪه آﻧﭽﻨﺎنﮐﻪ در آﺛﺎر ز ﯾﺮ از در ﯾﺪا آﻣﺪه اﺳﺖ:
“Passions: ‘An Oblique Offering’” in On the Name, Thomas Dutoit ed., David Wood et al. trans. (Stanford,
1995).
Jacques Derrida: “Literature in Secret” in The Gift of Death, David Willis trans. (Chicago Univ. Press,
1995).
ﻣﺬاﻗﯽ ﺑﺮای راز را در ﺑﺮﮔﺮدان ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ز ﯾﺮ و ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ او ﮐﻪ »ﻣﻦ ﻣﺬاﻗﯽ ﺑﺮای راز دارم« و ﺑﺮ اﻟﮕﻮی »ﻣﺬاق ﻋﺎﺷﻘﯽ« در ﺷﻌﺮ
ﻣﻮﻻﻧﺎ

ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪام :ﻣﺬاق ﻋﺎﺷﻘﯽ دارم…
Jacques Derrida and Maurizio Ferraris : A Taste for the Secret, Giacomo Donis trans. (Wiley, 2001).
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اﻧﺪازی ﮔﺴﺘﺮده ﺧﺼﻠﺖ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺧﻮد زﺑﺎن و ﻣﺘﻦ ادﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮان داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ روح دارد و ﻧﻪ ﺗﻦ،
اﻣﺎ ﻫﺮ دو را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﻤﻮاره ﭼﯿﺰی را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن
ﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪن در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﻧﻬﺪ .ا ﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﺑﺮای راز ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ دال ،ﻣﺪﻟﻮل ﯾﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ را
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد آن ﻣﺪﻟﻮل ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻃﺮهی ﯾﮏ ﻋﻄﺮ ،ﺧﻮد ﻋﻄﺮ  ...اﯾﻦ راز در
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،راز ﯾﮏ ﻣﻠﯿﺖ اﺳﺖ .ﯾﮑﺠﺎ ﻫﻢ اﻓﺎدهای از ﻣﻌﻨﺎی »ﯾﺎد« ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻢ »ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ« و
ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ ،ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ از ﻫﺴﺘﯽای را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﺎ ﻣﺮگ ،آﻏﺸﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮگ
را ِز رازﻫﺎﺳﺖ:

»ازﯾﻦ راز ﺟﺎن ﺗﻮ آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ«.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ راز روح ﯾﺎ دل زﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ» ،زﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ دل در ﻫﻤﯽ داﺷﺖ راز« و از زﻣﺎﻧﻪای
ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻪای دﯾﮕﺮ ﻣﯽرود؛ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﺧﺎﻣﻮش در ﮐﻠﻤﻪ؛ ودﯾﻌﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ
دﯾﮕﺮ ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯿﺖ در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻟﺤﻈﻪای از راز اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﺸﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺳﻮﮔﻮار اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳﺎزد و ﻫﻢ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﺎﺳﺨﯽ اﺳﺖ »ﻧﻪ از ﺳﺮ
ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ« ﺑﺪان ﭘﺮﺳﺶ .آﻧﭽﻪ در ﺻﻮرتﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺷﺎﻋﺮان دﯾﮕﺮ ﭘﺲ از ﻓﺮدوﺳﯽ در
اﺳﺘﻌﺎراﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن »ﺧﺎ ک آﺑﺴﺘﻦ«» ،ﺧﻮن ﺷﯿﺮﯾﻦ« آﻣﺪه و ﯾﺎ ﺟﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط ادب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﭘﮋوا ﮐﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ راز را در ﺧﻮد دارد :ﺑﺎدهای ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺎﺧﻮرده در رگ ﺗﺎ ک...
اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ راز ﮔﻮﻫﺮهی ﮔﻨﻮﺳﯽ )ﻣﺰداﯾﯽ( ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ؛ و آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
راوی ﺑﻮف ﮐﻮر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎم آن را ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﯿﺎورد :ﻟﻄﯿﻔﻪای در ﺳﺨﻦ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ،اﻣﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺪﻟﻮل ﻟﻔﻆ »آن« در ﻏﺰل ﺣﺎﻓﻆ ﯾﺎ ﺳﻌﺪی ،واژهای دورﮔﻪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺿﻤﯿﺮ اﺷﺎره و
ﻫﻢ ﻧﺎم اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎم )اﺳﻢ( ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﻌﯿﻦ ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﻨﯿﺘﯽ ﻣﺎدی و
ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واژه ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﺎم ،داﻟﯽ ﯾﮑﺴﺮه ﺗﻬﯽ از ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺧﻮد ﻃﻠﻌﺖ آرزو ﺷﺪهی ﺟﻤﺎل ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ در ﮐﺴﻮت ﯾﮏ واژه.
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اﯾﻦ راز را ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻤﺎن دﯾﮕﺮی زﺑﺎن داﻧﺴﺖ ،ﮐﻪ در آن ﺳﻮی ز ﺑﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره
زﺑﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ :ﯾﺎد زﺑﺎن .ﻧﺎمﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ آن ﻧﻬﺎد از ﺟﻤﻠﻪ »ﻣﻌﻨﺎی
ﻣﻌﻨﺎ« ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ ،اﻣﺎ آﺷﮑﺎرهﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻓﯿﻪ ﻣﺎ ﻓﯿﻪ« زﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ .راز در اﯾﻨﺠﺎ ،در
ﻣﺘﻦ ادﺑﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﯾﮑﺴﺮه دﻧﯿﻮی اﺳﺖ ...ﺣﺎل از اﯾﻦ راز ،و اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻮن
ﯾﮏ راز در ﻗﺎﻟﺐ ﺻﻨﺎﻋﺘﯽ از ﺳﺨﻦ ،ﭼﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﯿﻢ؟ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم
ﯾﺎ اﺻﻄﻼح »ﻣﺠﺎز« ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ و آن را ﺑﺎ ﺳﺎزوﮐﺎر دﯾﮕﺮی در اﯾﻨﺠﺎ ﻃﺮح ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﺮان در ﻣﺘﻦ ادب
ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻼزﻣﺎت و ﻧﺎمﻫﺎی دﯾﮕﺮش ،در ﮐﺎرﺑﺴﺖﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺘﮕﺎنﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﯾﮏ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .اﻣﺎ ﮔﻮﻧﻪای از ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺟﺎع در آن ﺑﺎ ارﺟﺎع ﻣﻌﻤﻮل در زﺑﺎن
ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد .از آن ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرود .در اﯾﻦ ﻣﺠﺎز ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺮ ﻣﺠﺎز دﯾﮕﺮی ﺟﺰء ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ ﯾﮏ
ﮐﻞ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﺰء در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﮐﻞ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،از آن ﺳﺮرﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﺮان
در ﻣﺘﻦ ادب ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻤﻮاره ﯾﮏ ﺳﺮرﯾﺰش )ﻣﺎزاد( ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﻮاره ﯾﮏ راز اﺳﺖ.

ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﯾﮏ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺳﺖ .در ﺧﻮاﻧﺶ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺬاﻗﯽ از راز،
ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ »ﺳﺮ« در اﯾﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ زﻣﺎﻧﯿﺖ ﯾﺎ ﺣﺘﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ ﻧﻘﻄﻪ
ﺳﺮآﻏﺎزی ﺑﺮای آن ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن و در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺎل ﺧﻮاﻧﺶ ﻣﺎ را درﮔﯿﺮ ﺧﻮد
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد .ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺬاﻗﯽ از راز آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮدار ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر
در ﺷﻦﺑﺎدﻫﺎی »ﻗﺎدﺳﯽ« را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ» ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎدﺳﯽ ﮔﻮرﮔﺎه ﻣﻦ اﺳﺖ «....اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻧﺶ
دﯾﮕﺮی را از ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﭙﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ درم
ﺑﻪ رﻧﺞ و ﻏﻢ و ﺷﻮرﺑﺨﺘﯽ درم
رﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎﺑﻢ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ازﯾﻦ
ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺎد ﻧﻮﺷﯿﻦ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ
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در اﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺶ ،ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺪارد .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻟﺒﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ،از ﻣﺮز ﺑﯿﺎﺑﺎن ،ﻧﻮﺷﺘﻪ و ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ :در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯿﻬﻦ اﺳﺖ و در ﭘﯿﺶ رو
ﺑﯿﺎﺑﺎن ...ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﯿﭻ ﻣﺒﺪا ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺟﺰ ﯾﮏ ﻧﺎم ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮای آن ﺑﺮﺷﻤﺮد .ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه آﯾﺎ ﺧﻮد
ﻓﺮدوﺳﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﺮدار ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﻦﺑﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪ؟ ﻫﺮدو و ﻫﯿﭻﮐﺪام...
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در راه اﺳﺖ .ﻧﺎﻣﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
واژهﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﭘﺎرهﻫﺎی ﮐﺸﺘﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪای ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻗﺮنﻫﺎ ﻫﻨﻮز از ِزﺑÊﺮآﺑﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺎﺣﻞ
ﻣﺎ ﻣﯽآﯾﺪ:
...
درﯾﻎ اﯾﻦ ﺳﺮ و ﺗﺎج و اﯾﻦ ﻣﻬﺮ و داد
ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﯾﻦ ﺗﺨﺖ ﺷﺎﻫﯽ ﺑﺒﺎد
ﭼﻮ ﺑﺎ ﺗﺨﺖ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﻨﺪ
ﻫﻤﻪ ﻧﺎم ﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺒﻪ ﮔﺮدد اﯾﻦ رﻧﺠﻬﺎی دراز
ﻧﺸﯿﺒﯽ درازﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮاز
ﻧﻪ ﺗﺨﺖ و ﻧﻪ دﯾﻬﯿﻢ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻪ ﺷﻬﺮ
ز اﺧﺘﺮ ﻫﻤﻪ ﺗﺎزﯾﺎن راﺳﺖ ﺑﻬﺮ
...
ﻧﻪ ﺗﺨﺖ وﻧﻪ ﺗﺎج و ﻧﻪ زرﯾﻨﻪ ﮐﻔﺶ
ﻧﻪ ﮔﻮﻫﺮ ﻧﻪ اﻓﺴﺮ ﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ درﻓﺶ
ﺑﻪ رﻧﺞ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﺧﻮرد
ﺑﻪ داد و ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺶ ﻫﻤﯽﻧﻨﮕﺮد
...
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ز ﭘﯿﻤﺎن ﺑﮕﺮدﻧﺪ و ز راﺳﺘﯽ
ﮔﺮاﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮋی و ﮐﺎﺳﺘﯽ
ﭘﯿﺎده ﺷﻮد ﻣﺮدم ﺟﻨﮕﺠﻮی
ﺳﻮار آﻧﮏ ﻻف آرد و ﮔﻔﺖ وﮔﻮی
ﮐﺸﺎورز ﺟﻨﮕﯽ ﺷﻮد ﺑﯽﻫﻨﺮ
ﻧﮋاد و ﻫﻨﺮ ﮐﻤﺘﺮ آﯾﺪ ﺑﺒﺮ
رﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯽ اﯾﻦ ازآن آن ازﯾﻦ
ز ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻧﺪاﻧﻨﺪ ﺑﺎز آﻓﺮﯾﻦ
ﻧﻬﺎن ﺑﺪﺗﺮ از آﺷﮑﺎرا ﺷﻮد
دل ﺷﺎﻫﺸﺎن ﺳﻨﮓ ﺧﺎرا ﺷﻮد
...
ﺑﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﮐﺴﯽ را ﻧﻤﺎﻧﺪ وﻓﺎ
روان و زﺑﺎﻧﻬﺎ ﺷﻮد ﭘﺮ ﺟﻔﺎ
از اﯾﺮان وز ﺗﺮک وز ﺗﺎزﯾﺎن
ﻧﮋادی ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ اﻧﺪر ﻣﯿﺎن
ﻧﻪ دﻫﻘﺎن ﻧﻪ ﺗﺮک و ﻧﻪ ﺗﺎزی ﺑﻮد
ﺳﺨﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺮدار ﺑﺎزی ﺑﻮد
ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺞﻫﺎ زﯾﺮ داﻣﻦ ﻧﻬﻨﺪ
ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ دﻫﻨﺪ
...
ﭼﻨﺎن ﻓﺎش ﮔﺮدد ﻏﻢ و رﻧﺞ و ﺷﻮر
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ﮐﻪ ﺷﺎدی ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻬﺮام ﮔﻮر
...
ﭘﺪر ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﮐﯿﻦ ﺳﯿﻢ آورد
ﺧﻮرش ﮐﺸﮏ و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻠﯿﻢ آورد
زﯾﺎن ﮐﺴﺎن از ﭘﯽ ﺳﻮد ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ و دﯾﻦ اﻧﺪر آرﻧﺪ ﭘﯿﺶ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺪﯾﺪ
ﻧﯿﺎرﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎم راﻣﺶ ﻧﺒﯿﺪ
ﭼﻮ ﺑﺴﯿﺎر ازﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﮕﺬرد
ﮐﺴﯽ ﺳﻮی آزادﮔﯽ ﻧﻨﮕﺮد

ﺧﺎ ک ﻣﺮده دل

۱۳۳

در ﭘﺎﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ؟ ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮﺳﺨﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮآﻏﺎز ﺳﺨﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﻪ ﺳﺨﻦ آﺧﺮ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای آن ﻧﻘﻄﻪی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻄﻮﻃﯽ ﮐﻠﯽ از ﺧﻮاﻧﺸﯽ را از اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯿﺖ در ﻣﺘﻦ ادب ﭘﺎرﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻢ ادﻋﺎﯾﯽ ﻧﺪارد .ﺑﯽﺷﮏ ﻫﺮﮐﺪام از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع در ﺧﻮاﻧﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﻫﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮش و ژرﻓﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

 133اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ را ازﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺻﺎﺋﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪام:

ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﻮن ﺧﻀﺮ ،ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺣﯿﺎت ﺟﺎودان
ﺧﺎ کﻫﺎی ﻣﺮده دل را ﻓﯿﺾ آب زﻧﺪه رود
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اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺖ در ﻣﺘﻦ ادب ﻓﺎرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﭘﺮﺳﺸﯽ از
ﺳﺮ ﺗﻔﻨﻨﯽ ادﯾﺒﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺗﺘﺒﻌﯽ آ ﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ،ﺑﻪ ﺿﺮورت زﻣﺎﻧﻪ ،از دل ﭘﺮﺳﺶ
دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ؛ اﯾﻨﮑﻪ ،از اﯾﺮان ا ﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ؟ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﯾﺎ
اﻧﮕﯿﺰه ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺖ در ﻣﺘﻦ ادب ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﯾﻢ .اﯾﺮاﻧﯿﺖ در
ﻣﺘﻦ ادﺑﯽ ﯾﮏ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ )ا ﮔﺮ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم را ﻣﺘﻦ ادﺑﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ(؛ ﺣﺪﯾﺚ
ﯾﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ؛ ﯾﮏ ﺳﻮداﺳﺖ .اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ در ﻣﺘﻦ ادﺑﯽ ا ﮔﺮﭼﻪ
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﯽ اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ دارد ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از اﯾﺮان ا ﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟ اﯾﺮاﻧﯿﺖ اﻣﺮوز ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ دﻏﺪﻏﻪ
اﺳﺖ؛ دﻏﺪﻏﻪای ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪای زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ .ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﺴﺘﯽ
و ﻧﯿﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﻠﯿﺖ و آب و ﺧﺎ ک ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ .ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و دروغ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دروغ،
ا ﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﺣﯿﺎت ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺮان و ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن در آن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
واﺣﻪی ﺳﺒﺰ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺠﻮم ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽرود ﮐﻪ ﯾﮑﺴﺮه از ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﻮد و از آن
ﺧﺎ ک ﻣﺮدهای ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ وﺧﺸﯿﺪن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﺑﺎن ،اﯾﻦ »دﯾﮕﺮ«ی واﺣﻪی اﯾﺮاﻧﯽ» ،ﺟﺦ« اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی آن ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ .در
ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ،ﻧﻔﯽ و اﻧﮑﺎر و رﯾﺸﺨﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯿﺖ ﻗﺼﻪی ﺗﺎزهای ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن در زﺑﺎنﻫﺎی ﺗﺎزهای
ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .از ﯾﮑﺴﻮ ،ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺎ ﺑﻼﻏﯿﺎت ﺧﻮد و ﮔﺎه در ﻋﻤﻞ و ﺑﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ
ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮآن ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺎﻣﯽ از اﯾﺮان ﺑﺮده ﻧﺸﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺦ را از ﻧﻮ
ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ؛ ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺢ و ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ واژهی »اﻣﺖ« را ﺑﻪ ﺟﺎی »ﻣﻠﺖ« ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر را در راه ﺑﺮﭘﺎداﺷﺖ ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻮﻫﻮﻣﯽ از ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯽﻣﺤﺎﺑﺎ ﻧﯿﺴﺖ
و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺧﻮاﻧﺶﻫﺎی ﺧﺎم ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﻈﺮی
ﻋﺎرﯾﻪای ،ﮔﺎه ﺑﯽرﺑﻂ و ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﻪ و ﮔﺎه ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ و ﻟﻔﺎﻇﺎﻧﻪ در ﻧﻔﯽ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ و زدودن آﺑﺮو از ﻧﺎم
اﯾﺮان ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ دﺳﺖاﻧﺪازیﻫﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن و ادب ﭘﺎرﺳﯽ واﻗﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺬارد .اﯾﻦﮐﻪ ،اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮری ﮐﻬﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﮐﻬﻦ ﺑﻮدن ﺧﻮد ﻧﯿﺰ در ﻃﻮل
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اﻋﺼﺎر اﺷﻌﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ واﺣﻪﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪهی اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﮑﺎن
و زﻣﺎن ،واژهی اﯾﺮان ﻧﺸﺎﻧﻪای ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﻨﺪ و ﮐﺎو در ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن دﻻﻟﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﺎم ،ﺧﻮاﻧﺶ
اﯾﺮاﻧﯿﺖ در ﻣﺘﻦ ادب ﭘﺎرﺳﯽ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﺪ و در آن ﻣﺘﺼﻠﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ
ﺑﺮ ﻓﺮادﻫﺶ ادﺑﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺖ ﺑﺮای زﻣﺎﻧﻪ
ﺳﺨﺖ ﺣﺎﺿﺮ دﺳﺖ زد .آن ﮐﻬﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود ﮐﻪ ﻣﺘﻦ
ادﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﯾﻞ اﯾﺮان ﯾﺎ اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺪارد .زﺑﺎن اﯾﻦ ﻣﺘﻦ زﺑﺎن اﺳﺘﺪﻻل
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻗﻮی .ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی اﯾﺮان ا ﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﺑﺪان اﻃﻼق ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺮد،
ﭘﺎﺳﺨﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ از ﺳﺮ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ .اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ اﯾﺮاﻧﯿﺖ را ﻫﻤﭽﻮن واﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﻠﻤﻮس
و ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ )و ﻧﻪ ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ( در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﯽﮔﺬارد و از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﯾﺎد اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ .اﯾﺮاﻧﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﯾﮏ »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی« ﻧﯿﺴﺖ
ﺿﺪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﺖ.
ﻣﺘﻦ ادﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﺮان ﮐﺸﻮری از زﻣﺮهی ﮐﺸﻮرﻫﺎی »ﻧﻮﺑﻨﯿﺎد« در دوران
ﭘﺴﺎاﺳﺘﻌﻤﺎری ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﻣﺮزﻫﺎی آن ﺑﺮ اﺛﺮ »ﺳﮑﺴﮑﻪی اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ« ﺑﺮ روی ﻧﻘﺸﻪی ﻋﺎﻟﻢ
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﺮاﻧﯿﺖ ،ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ادﺑﯽ ،در اﺳﺎس ﻧﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ذاتﭘﻨﺪاراﻧﻪ اﺳﺖ
و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮ ﻗﻮم ﯾﺎ ﻧﮋادی دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺮ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ دﯾﮕﺮ
واﻗﻌﯿﺘﯽ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن و ﻻﯾﻪﻻﯾﻪ اﺳﺖ؛ ﻋﺮﺻﻪی ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽﻫﺎ و واﮔﺮاﯾﯽﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺟﻬﺎﻧﯽ رخ
ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﯾﮏ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﻢ در آن ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺷﺖ» .اﯾﺮاﻧﯿﺖ« ﺑﻪ
ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﻦ ،ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻪ در اﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ژرﻓﺶ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﮕﺮﯾﺘﯽ
را از ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد.
واژهی اﯾﺮان ﻧﺸﺎﻧﻪای ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ درآﯾﮕﺎﻫﯽ از ﯾﺎدﻫﺎﺳﺖ؛ ﻗﺒﻪی »ﯾﺎداﯾﺎد« در ﻣﺘﻦ ادب
ﭘﺎرﺳﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﻮاره ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد ﮐﻪ از ﯾﺎد ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻣﯿﻬﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺮان در ﻣﺘﻦ ادﺑﯽ ﺣﺘﺎ ﻫﻢ ا ﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﺧﻮد را ﭼﻨﺎن ﻓﺮاﯾﺎد ﻣﯽآورد ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ
در ﻣﺼﺮاﻋﯽ از ﺷﻌﺮ اﻧﻮری ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورده اﺳﺖ :ﻣﺮا ﺑﯿﺮون ز ﺟﻬﺎﻧﻢ ﻣﺸﻤﺮ...در ﻣﺘﻦ ادﺑﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ اﯾﺮاﻧﯿﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ذﻫﻨﯿﺖ ،ﺑﻪ رﻏﻢ ﮔﺴﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺣﺘﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﮑﺎر
و رﯾﺸﺨﻨﺪ و اﻣﺤﺎی آن ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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اﯾﺮاﻧﯿﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰاﻧﻨﺪه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؛
درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .زﺑﺎن ﺣﺎﻣﻞ آن ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﺸﺪه ،اﯾﻦ ﮐﺴﺎن
دﯾﮕﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ زﺑﺎن ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ا ﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان را ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ »ﻧﺎ-ﺟﺎ« ،ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻀﺎﯾﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻤﺎن ﻗﺪر ﺑﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن در ﻫﺮات و دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﻌﻠﻖ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن در ﺷﯿﺮاز
و اﻫﻮاز ...ﻫﻤﺎن ﻗﺪر ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎﻧﺎن ﺗﻌﻠﻖ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ در اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .اﻣﺮوز ﻣﯽﺗﻮان و ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺶ واﺣﻪﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﺮد .ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ
اﯾﺮاﻧﯽ ا ﮐﻨﻮن در ﻓﺮاﺳﻮی ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﯾﻦ ﻓﻀﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دمﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺣﺘﺎ ﻧﺴﻞﻫﺎی دوم ﯾﺎ ﺳﻮﻣﺸﺎن ﻫﻢ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺮ ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی دورﮔﻪ و در دوﺳﻮی
ﺧﻂ ﺗﯿﺮه ﺧﻮد اﺷﻌﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﯿﺮون از ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﺪان دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺸﯽ آنﻫﻢ در زﻣﺎﻧﻪی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﻮ ﻫﺮ روز دوﮔﺎﻧﻪی »درون« و »ﺑﯿﺮون«
را ﺑﯿﺸﺘﺮ زﯾﺮ ﺳﺆال ﻣﯽﺑﺮد.
اﯾﺮاﻧﯿﺖ در ﻣﺘﻦ ادب ﭘﺎرﺳﯽ ﯾﮏ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺳﺖ .ا ﮔﺮﭼﻪ آﻏﺎزی در زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﺑﺮای آن ﯾﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در اﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﻣﺎ را درﮔﯿﺮ در ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
را ا ﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺘﺮاﮐﯽ داﻧﺴﺖ از ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ،
ﻗﻮﻣﯿﺘﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ آن اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﺮاﻧﯿﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮک در
ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻮﯾﺸﯽ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

واﺣﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﻣﻌﺮض ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ادب ﭘﺎرﺳﯽ
ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ ،ﻫﻢ ا ﮐﻨﻮن و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺻﺪا در ﺻﺪای ﺣﺎﻓﻆ ﺷﯿﺮاز اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ:

از اﯾﻦ ﺳﻤﻮم ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺮف ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺑﮕﺬﺷﺖ
ﻋﺠﺐ ﮐﻪ ﺑﻮی ﮔﻠﯽ ﻫﺴﺖ و رﻧﮓ ﻧﺴﺘﺮﻧﯽ
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ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ

ﭘﯿﻮﺳﺖ ۱

ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺷﺮح ﯾﮑﯽ از ﺧﻮابﻫﺎی ﺗﯿﭙﻮ ﺳﻠﻄﺎن  Tipu Sultanﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ )ﺧﻮاب ﺳﯿﺰدﻫﻢ،
زﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﻮت ﻣﺮداﻧﻪ:(British Libray IO Islamic 3563, f, 7r ،

١٠٦

ﭘﯿﻮﺳﺖ ۲

ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻌﺮ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ:

ﺟﺦ اﻣﺮوز
از ﻣﺎدر ﻧﺰادهام
ﻧﻪ
ﻋﻤ ِﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮهام ﺧﺎﻃﺮهی ﻗﺮنﻫﺎﺳﺖ.
ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﻧ³ﻤﺎن ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ
ﺑﻪ ﯾﺎد آر،
و ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺖآوردِ ﮐﺸﺘﺎر
ﻖ ﺳﻔﺮهی ﺑﯽﺑﺮﮐﺖِ ﻣﺎ ﺑﻮد.
ﻧﺎنﭘﺎرهی ﺑﯽﻗﺎﺗ ˆ

اﻋﺮاب ﻓﺮﯾﺒﻢ دادﻧﺪ
ﺑŠﺮج™ ﻣﻮرﯾﺎﻧﻪ را ﺑﻪ دﺳﺘﺎنِ ﭘŠﺮﭘﯿﻨﻪی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن در ﮔﺸﻮدم،
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ﻣﺮا و ﻫﻤﮕﺎن را ﺑﺮ ﻧﻄ ™ﻊ ﺳﯿﺎه ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و
ﮔﺮدن زدﻧﺪ.

ﻞ ﻋﺎم ﺷﺪم
ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردم و ﻗﺘ ˆ
ﮐﻪ راﻓﻀﯽام داﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﻞ ﻋﺎم ﺷﺪم
ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردم و ﻗﺘ ˆ
ﮐﻪ ﻗ³ﺮﻣÊﻄﯽام داﻧﺴﺘﻨﺪ.
آﻧﮕﺎه ﻗﺮار ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ و ﺑﺮادراﻧ³ﻤﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﮑﺸﯿﻢ و
اﯾﻦ
ﻖ وﺻﻮلِ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻮد!
ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮﯾ ˆ

ﺑﻪ ﯾﺎد آر
ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺖآوردِ ﮐﺸﺘﺎر
ﺟÃﻞﭘﺎرهی ﺑﯽﻗﺪ ِر ﻋﻮرتِ ﻣﺎ ﺑﻮد.

ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽˆ ﺑﺮادرت ﺗُﺮﮐﺎن را آواز داد
ﺗﻮ را و ﻣﺮا ﮔﺮدن زدﻧﺪ.
ﺳﻔﺎﻫﺖِ ﻣﻦ ﭼﻨﮕﯿﺰﯾﺎن را آواز داد
ﺗﻮ را و ﻫﻤﮕﺎن را ﮔﺮدن زدﻧﺪ.
ﯾﻮغ™ ورزاو ﺑﺮ ﮔﺮدﻧ³ﻤﺎن ﻧﻬﺎدﻧﺪ.
ﮔﺎوآﻫﻦ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮ ﮔÖﺮدهﻣﺎن ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ
و ﮔﻮرﺳﺘﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪان ﺑﯽﻣﺮز ﺷﯿﺎر ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن را
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ﻫﻨﻮز از ﭼﺸﻢ
ﺧﻮﻧﺎﺑﻪ روان اﺳﺖ.

ﮐﻮچ™ ﻏﺮﯾﺐ را ﺑﻪ ﯾﺎد آر
از ﻏُﺮﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﻏُﺮﺑﺖِ دﯾﮕﺮ،
ﺗﺎ ﺟÃﺴﺘﺠﻮی اﯾﻤﺎن
ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖِ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﯾﺎد آر:
ﺗﺎرﯾﺦ™ ﻣﺎ ﺑﯽﻗﺮاری ﺑﻮد
ﻧﻪ ﺑﺎوری
ﻧﻪ وﻃﻨﯽ.

ﻧﻪ،
ﺟﺦ اﻣﺮوز
از ﻣﺎدر
ﻧﺰادهام.

۱۳۶۳
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۳ ﭘﯿﻮﺳﺖ
Hegel on Shahnameh (Aesthetics, T.M. Knox trans. Volume II Oxford, 1975), P.
1098.

(γγ) The flower of Persian poetry, on the other hand, falls into the period of the new
civilization introduced when Mohammedanism transformed the Persian language
and the nation. But just at the beginning of this most beautiful blossoming we
encounter an epic poem which at least in its subject-matter takes us back to the
remotest past of the ancient Persian sagas and myths, and presents us with a
narrative proceeding all through the heroic ages right down to the last days of the
Sassanids. This comprehensive work, derived from the Bastanama, is
the Shahnama of Firdausi, the gardener’s son from Tus. Yet we cannot call even
this poem an epic proper because it does not have as its centre an individually selfenclosed action. With the lapse of centuries there is no fixed costume in either
period or locality and, in particular, the oldest mythical figures and murkily confused
traditions hover in a fantastic world, and they are so vaguely expressed that we
often do not know whether we have to do with individuals or whole clans, while on
the other hand actual historical figures appear again. As a Mohammedan, the poet
had more freedom in the treatment of his material, yet precisely on account of this
freedom he lacked that firmness in individual pictures which distinguished the
original Arabian songs of the heroes, and owing to his distance from the long
disappeared world of the sagas he lacks that fresh air of immediate life which is
absolutely indispensable in a national epic.
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ﮔﺰﯾﺪهی رویآوردﻫﺎ
: ﻧﺸﺮﯾﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮔﻮﯾﺎ در ﻧﺸﺎﻧﯽ زﯾﺮ، زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﺷﻌﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ، وﻃﻦ: ﻣﺎﺷﺎءاﻟ¨ﻪ،آﺟﻮداﻧﯽ
http://news.gooya.com/politics/archives/2014/03/177322.php
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