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  گفتارپیش

  

 از زمانی مدت کشید. درازا به کردمیم فکر آغاز در آنچه از بیش کار این نوشتن
 »ایران« موضوع به پرداختن دریافتم که بود نگذشته اولیه هایبرداشت نوشتن و بردارییادداشت

 قالبی در و رودمی فراتر واهیخنخواهی نگارانهتک جستار یک حد از پارسی ادب متن در
   کرد. ادا شاید، و باید که گونهآن را، مطلب حق تواننمی تنگ

 »ایران« نام به ی(وطن) میهن مفهوم تر،دقیق سخنی به خوانید،می که تحقیقی موضوع
 دوران از پارسی ادب (سنت) فرادهش در آن بازنمودهای در »ایرانیت« ایرانی ملی هویت و

گونگی و موضوع پیچیدگی است. مدرن تا کالسیک  سویی از و سو؛ یک از آن هایبازنمود گونا
گزیر اما را من گشاید،می ما روی پیش پارسی ادب متن آنچه گستردگی به ایزمینه دیگر،  کرد نا

   بگذارم. درمیان خواننده با سخن ترینکوتاه و ترینفشرده به را خود جستجوی حاصل که

کر  به که ایخواننده اینکه، نخست نماید.می ضروری پیشگفتار این در چند نکاتی ذ
 کالسیک ادب در منثور اشاراتی یا منظوم ابیاتی قالب در وطن از قدما تلقیات از استقرایی دنبال

 این در نه را خود مطلوب البته، مربوط و کلی استنتاجی بدون یاستقرای و گردد،می مدرن یا
 نه روشی لحاظ به خوانیدمی بعد صفحات در آنچه کند. پیدا تواندمی دیگر جاهای در که نوشته

 مختلف. متون و ادوار در ایران کلمه معنایی تطور شرح نه و است، ایران نام به مفهومی تبارشناسی
 به پرداختن پارسی ادب متن گستردگی نبوده، ادبی نگاریتاریخ صدق چه اگر و حال، این با

گزیر کرنولوژیک سیری در را موضوع  گذشته به حال زمان از زمانی سیر این در است. کرده نا
 اند.کرده پیدا تداخل هم در هازمان موضوع، از ایجنبه ضرورت به گاه، که حال آن در هم رویممی

 که است چهارچوب این در است. ادبی ـ نظری چوبیچهار صرفاً نوشته این نظری چوبچهار
 و کانونی اثرگذار، ادبی متون از ایگزیده در ایرانی) ملی (هویت ایرانیت و ایران هایبازتاب
 برای است کوششی حاضر نوشته سخن، کوتاه به است. شده بررسی مختلف هایزمان در مدرن،
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 و شده خوانده چگونه پارسی ادب (سنت) فرادهش در نایرا که پرسش این برای پاسخی یافتن
   اند؟خوانده چگونه را واژه این ما زمانه در

 ماست. دربرابر امروز که گرفته ریشه تریمهم و کلی پرسش دل از واقع در پرسش دو این
کنون پرسش  است؟ مانده چه ایران از که است این بلکه چیست؟ ایران که نیست این فقط دیگر ا

  اند؟گذاشته چه ما برای یرانا از

گر  عمل، در و همیشه هویت، و است مفهوم یک فقط خود خودی به هویت که بپذیریم ا
 برابر در و خطر مواقع در ملی هویتی ویژه به و هویت یک که بگوییم باید است، هویت احراز

 هویت معنای به حاضر نوشته در ایرانیت شود.می خود احراز خواستار که است معارض نیروهایی
 در عبارت به چنین دیگر سخنی به توانمی را اصلی پرسش که روست این از است. ایرانی ملی
 ایرانی هویت کند؟می احراز را خود چگونه ادبی متن در هویت یک همچون ایرانیت که آورد

   کرد؟ تعریف باز توانمی چگونه پارسی ادب فرادهش در جستجویی با امروز را

 این در اوضاع شرح است، دلبستگی یک موضوع او برای »ایران« که ایهخوانند برای
 توانمی واراشاره و سخن کوتاه به ندارد. ضرورتی »خطر مواقع« از اینمونه عنوان به روزها
کنون ملی هویتی همچون ایرانیت که گفت  دارد، خود از بازتعریفی صورت به خود احراز به نیاز ا
 نوشته این موضوع به که آنجا تا اند.بسته کمر آن تحقیر یا امحا به هاییانگفتم یا نیروها که چرا

 ایمکرده کیدأت فرهنگی هایتعارض بر ما محیطیزیست و سیاسی هایتعارض میان از گرددبرمی
 آبرو و بنشانند نامیبی مظان در دارند دوست را نشان و نام با کشوری که هاییگفتمان قالب در
 سراسر ایران تاریخ گویا که شود برداشت چنین نباید سخن ازین اما برگیرند. نام یک از را

گر است. بوده افتخارآفرین و غرورآمیز  دو که باشیم موافق رنان ارنست با هاملیت تشکل در ا
 را آن و بود قایل نیز سومی عامل به توانمی فراموشی، و یاد اند:داشته نقش همواره مهم عامل

 در را ایشدهشناخته ملیت کدام است. شرمساری همانا سوم عامل این افزود. دیگر دو آن به
 باشد؟ نباید و نیست شرمسار خود گذشته از لحظاتی بابت از که گرفت سراغ توانمی حاضر عصر
   نیست. مستثنا قاعده ازین نیز ایران

 عنوان به قول نقل یک بر درنگی با هریک که خوانیدمی بخش سه در را نوشته این
 با و تاریخ به گریزی با نخست بخش در پردازد.می موضوع از ایجنبه تحلیل به سخن تمهید
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 بخش در است. شده طرح ملیت یک همچون ایرانیت از خطوطی ملیت تعریف به گذرا نگاهی
 یپیشینه در جستجویی به سوم بخش و شده پرداخته معاصر ادب در ایرانیت های بازتاب به دوم
   دارد. اختصاص کالسیک ادب در ایرانیت و نایرا

 در غذاخوری آداب« باب در ایگلتون تری قول به تحقیقات گونهآن از روپیش ینوشته
کادمیایی کنجکاویی یا ادبایی تفننی از ترمبرم و ترجدی ضرورتی نیست. »باستان کارتاژ  آ
 و ادب یدرباره نگارنده این دیگر کارهای همچون نیز، اینجا در است. بوده آن نوشتن انگیزه

 وفادار کرده اصطالح »تحلیل شاعرانگی« معاصر فیلسوفان از ظریفی آنچه به ایرانی، فرهنگ
 خود شاعر دوستان به نویسداستان عنوان به همیشه اینکه، آن و شخصی دلیلی به نخست ام.بوده

گر را، نوشته این بالغت که است بوده موضوع خود شعریت این اینکه، دیگر و ام؛برده رشک  ا
 نوشته این در »استدالل« از بخشی بالغت این است. کردهمی ایجاب یافت، بتوان آن در بالغتی
   است.

 سرنوشتی این است. سرنوشت یک شاهنامه بر تکیه با ویژه به و ادبی متن در ایرانیت
گرچه که است  را ما خوانش از ایحظهل هر در اما یافت، آن برای ی»آغازین لحظه« تواننمی ا

 مباحث در متداول معنای به هویت یک تنها نه تعریف بدین ایرانیت کند.می درگیر خود در
 و نوشته این نظری اساس مفهوم، این به پرداخت در سوداست. یک که شناختی فرهنگ

 کند. ظهمالح کار پایان در آوردهاروی گزیده و ارجاعات در تواندمی خواننده را آن آبشخورهای
 ساحت« (بارت)، »مدور حافظه« (باختین)، زبان در »دیگری سهم« برابر در نوشته این در

 توجه و امکرده پیشنهاد زبان در را »یاد« مفهوم (دریدا) »زبان دیگری« و کریستوا) ( »میانین
   دارد. ژرفش و شرح به نیاز هم باز سازیمفهوم این آمده، کار این در آنچه از بیش که امداشته

 منظری یارایه جز چیزی »پسامدرن« اصطالح به هاینظریه کاربست برآیند که شده گفته
گر است. درست جهتی از سخن این است. نبوده ایران از »تکه چهل«  لؤاس زیر واژه ا
 در گراساختارپسا هایدیدگاه ایپاره به نگاهی نوشته این آری، بگذاریم، کنار را »پسامدرن«

 نشده ایران از ایپارهپاره اندازچشم خواند خواهید چنانکه هم کار برآیند و دارد ادبی تحلیل
 صرفاً  چهارچوبی در رویکرد این که بوده آن بر نگارنده همq شاهنامه به رویکرد در مثالp است.
 از خود خوانش در ازینرو، و شناختی؛اسطوره یا تاریخی مثالp نه و گیرد صورت ادبی ـ نظری
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 است شوخی است. بوده من گشایراه پساختارگرایانه هاینظریه از برگرفته مفهوم چند متنی انچن
گر  یا هانگرش و یازیم دست مدرن یا کالسیک متنی از جدی خوانشی به بخواهیم ما امروزه ا

 همین در چه آن نگریکژ باشیم. خبربی آن از یا بگذاریم کناری را ساختارگرایانهپسا مفاهیم
 یاد گرا استعمارپسا ویژه به و یونیورسالیست گرا،فرهنگ خام هایخوانش عنوان به آن از شتهنو

 غرب در مطرح یهادیدگاه ایپاره از صرف برداریگرته در ریشه ادعاهایشان، رغم به شده،
 وقوفی آنکهبی و باشد شده درونی دیدگاه آن یا این به مربوط نظریه کل اینکه بدون است، داشته
 بوده کار در ایرانی) ادب و (فرهنگ موضوع بر ایدئولوژیک غیر نگرشی مواردی در و کافی
 سوزایران برآیند آن از و خالی نظری نقص این از حاضر ینوشته که دارد آن امید نگارنده باشد.
  آید. نظر در عاری

 هانوشته که کنم یاد مسکوب شاهرخ یادزنده از باید دیگر هرکس از پیش ایرانی منابع از
 است. بوده من بخشالهام کار امانج در فارسی زبان و ایرانی هویت او کتاب این ویژه به و

 برایم دیدارش سعادت هرگز مشترک دوستانی وجود با و او زندگی هنگام به که خورممی افسوس
 صاحب پژوهشگری عنوان به نادرش شخصیت و کارها ارزش و اهمیت به دیر چه و نداد دست

 intertextuality »بینامتنیت« برابر در را زبان »یادایاد« اصطالح بردم. پی نظر دارای و یأر
 سود »روزگاران گذشت در ایران« مطلق: خالقی جالل بلند یمقاله از همچنین ام.گرفته او از

 بازخوانی و کندوکاو در مطلق خالقی یمقاله این و مسکوب کتاب آن که بگویم باید و امگرفته
گرچه را نوشتن کار و اندبوده من برای راه ینقشه همچون دیگر شمار پر منابع  لذت اما طوالنی ا

   اند.کرده بخش

  

  

  فالفرخ رضا

   ۲۰۱۷ تابستان الوال،
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  شاهنامه -  زمین ایران نوشین� بادِ خوشا

  

  سعدی ـ  راز حضرت و ب�دست سلیمان تختگاه که ...

  

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

  

  

 بوی خوش؛ نسیم عطر؟ یک از ایخاطره همچون »ایران« چرا و نوشین؟ باد چرا
 یاد، این ...شودمی آوردهیاد به آید؛می یاد با که بهار خرم باغ در همیشه گلی شکفته عنبرین؛

  .دارد شاهنامه از باال در شده نقل مصراع از ترکهن بس ایپیشینه عطرآگین، نامش این

 را زمان که حس، ترینغریزی این ست،بویایی حس این دیگر، هایحس میان از
 و هست هم که ستچیزی ادراک عطر یک ادراک .مکان در نه و پایدمی زمان در نه .تابدبرنمی

 بر در را هردو این اما جسم، نه و دارد روح نه ماند،می وهم یک به اش،خاطره و .نیست هم
  .گیردمی

 زمان، تعلیق در حال،این با و است؛ گسسته نیست؛ پیوسته ادراکی بویایی راه از ادراک
 همچون بو، یک آنی حس صورت به دیگر، جایی در و شود،می تبدیل پیوستگی به گسستگی این

 در آید؟می یاد به عطر یک همچون همیشه ایران چرا .آیددرمی تکرار به زمان در ایخاطره
ک امتزاج این ،»ایران« یواژه از ادبی خوانشی  در مفهوم یک شناسیتبار با نه ما خاطره، و خا

 با نیست واژه یک تنها خوانش این در ایران .داریم سروکار عطر یک شناسیهستی با که متون
 در ما خوانش این .است جهان و صدا از ایآمیزه ،نام یک عنوان به .لغت قاموس در معنایی

 این نام، این .گذردمی زبان، نهفت در نام، این پشت در آنچه یافتن برای ستایوسوسه واقع
 کجا تا است؟ یافته بازتاب چگونه سو،این به شاهنامه از )idioms( ادبی هایسخنویژه در واژه،

  شویم؟ نزدیک ادبی هایمتن در واژه این معنایی� ُکنه به توانیممی
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 معنای به ایرانیت هستیم، »ایرانیت« از تعریفی پی در اینجا در ما دیگر، سخن به
 بازتاب فارسی ادب متون در کهآنچنان ملت، یک هویت اساس یا »روحی اصل« ؛یرانا »آنیت«

 باشندگان هم و سرزمین، یک همچون است، (وطن) میهن هم مفهوم این به ایرانیت .است یافته
  .گیردبرمی در خود معنایی یهگستر در را سرزمین آن در

 .نیست بیش ایبرساخته ... ملیت یک وطن، یک مفهوم به ایران که گویندمی و اندگفته
 »مجاز« یک ادبی متن در ایران که گوییممی و گذاریممی فراتر هم ازین را پا خوانش این در ما

 چگونه این .شودنمی پیدا بیان و معانی هایکتاب در آن برای تعریفی که مجازی اما است،
  ست؟مجازی

 نقل سه تمهید سه این .کنیممی آغاز را سخن تمهید سه با دیگر، مجاِز این جستجوی در
گزیر� هاییبازگشت و رفت با هاآن به پرداختن در که هستند قول  گذشته به حال از ما ،زمانی نا
 خام هایخوانش به نگاهی با نیست »ایرانیت« آنچه به پردازیممی اول تمهید با .رویممی

 کرده انکار و نفی تاریخی بعدی در ملیت یک همچون را ایران که ایدئولوژیک و گرافرهنگ
 معاصر ادبیات در (میهن) وطن همچون ایران هایبازتاب به کنیممی نگاهی دوم تمهید با است؛

 سه از قول نقل سه این گیریم.می پی گذشته ادبی متون در را ایرانیت نشان و رد سوم تمهید با و
 ارزش و اهمیت نیز و هاآن گویندگان ذهنیتی جایگاه .اندشده برگرفته ناهمزمان و متفاوت منبع
 قول نقل سه هر اما ،)contextual( بافتگانی هایتفارق وجود با .نیست یکسان هاآن ادبی

 ینقطه یک به خود امتداد در که نمایندیم باز میهن همچون ایران یباره در را هاییدیدگاه
 نوشته آن با فارسی ادب (سنت) فرادهش در ایران یواژه که زبانی ،کهاین آن و رسد؛می مشترک

  .است فراموشخانه که یاد از ساحتی نه ،شده

  

  نخست تمهید

 هایدیدگاه از برخورداری به شهره که معاصر دانشگاهی پژوهشگران از یکی
 همکار از ایرانی فرهنگ و تاریخ یدرباره اتوبیوگرافیک تحقیقی در ست،پسااستعمارگرایی

 ایران در افتاده دور روستایی در میدانی پژوهشی جریان در زمانی که کندمی نقل خود شناسمردم
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 را سوغات آن یا این او برای گرددبرمی ایران به که دیگر بار گویدمی روستاییان از یکی به
   :پرسدمی مردمشناس پژوهشگر این از روستایی .آوردمی

  

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

  

 را شمولی باال قول نقل در ایران نام با ناآشنایی این .است نهفته تعمیمی گفته این در
 مفهوم ،کهاین .کندمی افاده ایران در دورافتاده دهی در روستایی یک یساده ذهنیت از فراتر

 قول نقل این خواندن با .ناآشناست کلی به مفهومی ایرانی هایتوده برای میهن عنوان هب »ایران«
گاهی از سطح کدام که پرسید توانمی  این است؟ بوده تعمیمی چنین یپایه فرهنگ و تاریخی آ

 پسااستعمارگرایانه، هایدیدگاه ایپاره از برداریگرته با که پذیرفت توانمی گاهآن تنها را تعمیم
 ایبهیمه حد تا توده آن افراد از یکی همچون را، وارنمونه منفرد روستایی آن و را ایرانی یتوده
   .شودمی تمام بلکه میرد،نمی که ایبهیمه باشیم، فروکاسته حافظه فاقد

گر پرسید، توانمی  همان آن با شدمی خوانده حافظ از شعری روستایی همان برای ا
 خواندن سواد از روستایی آن که فرض این با حتا ایران؟ یکلمه با که کردمی را بیگانگی احساس

 صدا به او گوش در را مشترکی سرنوشت کدام زنگ حافظ شعر کلمات بود،می بهرهبی نوشتن و
   ورد؟آدرمی

  

  دوم تمهید

  که خوانیممی هفت، و پنجاه انقالب از پس شده سروده شاملو، .ا از شعری در

  

  به یاد آر:
  قراری بودتاریخ� ما بی

                                                 
1
 Hamid Dabashi, Iran: A People Interrupted, (New Press, 2007). P6. 
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  نه باوری
  نه وطنی.

  

 جمعی ایسوژه زبان از که هاقرن درازای به ستتاریخی از بستیجمع واقع در کلمات این
 ای،مرثیه ای،سوگچامه همچون توانمی را شعر .شودمی بازگفته شعر این در شکل ترینفشرده به
گزیر پرسشی اما خوانش این با .خواند وطن نبود در  چیزی نبود در که،این آن و آید؛می پیش نا
  بود؟ سوگوار توانمی چگونه )وطن( است نبوده هرگز که

  

  تمهید سوم

گر من هیچ خدمتی دیگر به موسیقی و ...« خوانیم:در خاطرات عارف قزوینی می ا
 دانستوطنی ساختم که ایرانی از ده هزار نفر یک نفر نمیادبیات نکرده باشم وقتی تصنیف 

 ۲».دست که انسان در آنجا زاییده شده باشکردند وطن شهر یا دهیمی وطن یعنی چه. تنها تصور
ن توامیی خود سخنی نو بود، عارف در نوع خود و در زمانه های میهنی�این درست است که ترانه

را هم او نخستین بار بود که در زبان فارسی » وطن« یآیا واژهآن را یک ابداع دانست، اما حتا 
  برد؟به کارمی

 

  

                                                 
2
    ۳۳٤، ص. )۱۳٥۸هشتم،  .ج ر،یرکبی، (اموانید: ینیعارف قزو 
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۱  
  کجاست؟ رانیا

  

رسم که هیچ تعریفی علمی میرو من به این نتیجه ازین«
ملت وجود  ین به دست داد؛ اما پدیدهتوامیبرای ملت ن

 » داشته و دارد.

  ۳)ملت و دولت(واتسن  -هیو سیتون -

  

  

  

- imagined( انگاشته چیزی ملیت، یک مفهوم به کشور، یک مفهوم به »ایران« آیا
 جز نیستند؟ خیالی یا انگاشته جهان این رد )امور مفاهیم،( دیگری چیزهای چه است؟ خیالی)
  نیستند؟ زبان در پنداری

 که بود موافق گفته این با توانمی بگیریم، نظر در آن مدرن مفهوم به را ملیت اگر حتا
 خیالی موجودیتی باشد، یینهادها کارکرد از بازتولیدی که ٤اجتماعی همبودگان هر همچون ملیت
 نامی شناختباز از ؛جمعی روایتی پود در فردی یاهستی بازتاب تار از است ایتنیده .است

 که هست هم این اما .مدنیانی یاد به ایگذشته بقایای صورت به زیسته فرادهشی در مشترک
 هر ٥»اندواقعی که هستند خیالی ی)هاجامعه( هاهمبودگان تنها«... معین شرایطی در گاهی

                                                 
٣

  Watson -Hugh Seton :به نقل از   

Benedict Anderson: Imagined Communities, (New York, Verso, 1991), P. 3. 
٤
  social community: در اصل بوده است 

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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کنونهم« در ما را ملیت یک همچون ایران مفهوم آیا اما است، زبان در ایبرساخته مفهومی  »ا
   اند؟ساخته ما برای را آن ؟ایمساخته تاریخ

 چهارچوب از ترفراخ ایزمینه به مزنیمی گریزی آغاز، در ها،پرسش این به پاسخ در
 تاریخی بعد در »ایرانیت« و ایران واقعی یا خیالی موجودیت از تا مقال این نظری و موضوعی

 پژوهشگر از خبربی روستایی که آنجا گفته،پیش قول نقل در .دهیم دست به بازتعریفی آن
 در .است رفته الؤس زیر به ایران موجویت پرسش این در واقع در کجاست، ایران که پرسدمی

 اما افتاده، تک هرچند استثنایی، موردی هرچند روستایی، یک زبان از پرسش این بازگفت
 که،این دهد؛می نسبت جامعه »پایینی« هایالیه به را ذهنیتی تلویح به که است نهفته تعمیمی

 از »ایران کشور« یا ،میهن یمقوله و کجاست ایران داندنمی خود اعماق در ایرانی یتوده گویا
 دهدمی تشکیل کتابی اول فصل از را سطرهایی قول نقل این .هاست»باالیی« ذهنی اشتغاالت

 را »رادیکال« اصطالح به خوانشی اساس که نقاطی دربردارد، را مؤلف نظری عزیمت نقاط که
 شکل کتاب بعدی فصول در حاضر عصر تا آغاز از ایرانی هویت و ملیت هایخاستگاه از

 یک نه ایران است، نهفته خوانش این پس در که نگرشی از یا ایران، از خوانش این در .دهدمی
 در بار هزار از بیش( باشد شده نگاشته نام این اگر حتا .مصداقبی است مفهومی که خاص نام

 و معنابی ایبرساخته و گیردمی انگاشته را آن نگرش این اما )،شاهنامه همچون ادبی متنی
 ایزمانه در هم آن است آن از آبرو زدودن واقع در نام یک کردن قلمداد معنابی ٦.داندمی تصنعی

   .بازگردانیم آن به را نام این آبروی تا داریم نیاز دیگر هروقت از بیش که

 خود در چیزی وجود از که خواهدنمی ما از»ایران« از روستایی آن خبریبی یقصه آیا
 صحبت در واقعیت و خیال میان مرز بشویم؟ عقالیی شرمساری نوعی دچار »ایرانیت« نام به
   کجاست؟ )دیگر ملیتی هر همچون مادی غیر( ایرانی ملیت همچون مادی غیر امری از

 فرهنگ یونیورسالیست اصطالح به نگرش این ایرانی، روستایی یقصه در مستتر نگرش
 با ایرانی ملیت( نو و کهن تخلیط با ایران ملی هایخاستگاه از خود رادیکال پرداخت در گرا،

 یرگگ چند ،ایرانی فرهنگ التقاطی ویژگی روی گذاشتن انگشت با ،)مدرن مفهوم به ناسیونالیته
 منکر سرزمین، این تاریخ هایفروپاشی و هاگسستگی یادآوری با و ایران مردمان زبانی و قومی

                                                 
6
 Dabashi, P. 19. 
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 دیگر همچون ملی روایت یک یمثابه به را ایران و شودمی ذهنیت یک تداوم عنوان به ایرانیت
 روایتی نینچ ،نگرش این بر بنا ۷.کندمی اعالم اخیر ایپدیده مدرن دوران در ملی هایروایت

 خاور هایگفتمان پختدست ر،تخاص بیانی به و است؛ »استعماری مدرنیت« یبرساخته
 و نامعین ثغوری و حدود با ،)پرشیا( ایران نام با یسرزمین بومیان به که ستاروپایی شناختی
 انگیزیغرور تاریخی سوابق با »ملت« یک آنان که است باورانده موهوم، نگوییم اگر و ناپایدار
 یا اسالمی، یصبغه با ویژه به ایرانی نوع پسااستعمارگرای نگرش این از یدآمی نظر به .هستند
 شبح همان جز چیزی کلمه نوین مفهوم به ایرانی ملیت پسااستعمارگرا، گراییاسالم

 و برسر لگنی کاله با ریپورتر .جی .اردشیر هیئت به شبحی .نیست »جاسوس-اوریانتالیست«
کی یپارچه از شلواری و کت  کرده نجواهایی اول پهلوی گوش در که برتن هند محصول خا

 و بازشناسی البد جمله از پخت،دست آن و نجواها این حاصل که بینیممی پس و ...است
 در همه و سازی،واژه و زبان فرهنگستان سیسأت فردوسی، بزرگداشت د،یجمش تخت سازیباز

 آن از و پهلوی عصر ناسیونالیسم ایدئولوژیک دستاویز ،»گرایباستان« نام به گفتمانی قالب
ک( شوونیسم مضمون فراتر کنونهم یادشده، نگرش از .است گردیده ایرانی )پرستیخا  نیز، ا
 در همچنان »گراییباستان« گفتمان اصطالح به این پهلوی، یسلسله انقراض از پس هاسال

 برپاداشت یا و کتاب مقاله، انتشار با ایران از خارج در خصوصبه شناختیایران هایپژوهش
  !شودمی بازتولید دانشنامه

 و کنیم »زداییشبح« اصطالح به اندکی ایرانی ملیت از برداشت این از باید اینجا در   
 مدرن مفهوم به ایرانی ملیت .نباشد آن در »کهن« از که نیست ی»نو« هیچ که بگوییم نخست
 هایخاستگاه کلی، منظری از .داشت خود در را نو و کهنه از ایمجادله ابداع یک همچون

 ۸.اندنیامده پدید معین زمان دریک یا و زدیرو همین که دارد جای نهادهایی از تنوعی در هاملت
 تا و گیرد شکل جهانی و محلی هایزمینه از بیرون تواندنمی کلمه مدرن مفهوم به ملیتی هیچ
 بدون تاریخی، ایشالوده بدون نوین هایملیت تشکیل دهد،می نشان کشورها تاریخ که آنجا

 از پیش هاسال »ناسیون« برابر در »ملت« یواژه .است نبوده پذیرامکان گذشته، از مالطی
 از پیش .بود شده مصطلح خواهتجدد ایرانیان زبان در اول پهلوی یدوره در گرایانهملی اقدامات

                                                 
7
 Ibid., 25 

8 Balibar, 87 
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 کار به و بود مفهوم فارسی زبان در واژه این رود، کار به جدید معنای به کهآن از پیش نیز، آن
گر .رفتمی  عنوان به اروپایی) مدرن فرهنگ از برگرفته( نو معنایی با را واژه این کاربست ا

 ،۹»ادبیات« حتا و »فرهنگ« ،»هنر« هایواژه همچون کنیم، تلقی شناختیزبان ابداع نوعی
 رویارویی ای،اندیشه یا زبانی هنری، ادبی، ابداع هر در دخیل عوامل از یکی بگوییم باید

 را »درون« در موجود سامان »بیرون« از که دیگریتی است؛ دیگر فرهنگی با خودی فرهنگ
گر .افکند پی را ایتازه سامان تا ریزدمی درهم  گفتمان در که باید نپذیریم، را اصلی چنین ا

 یمدرنیته« پختدست یکسره نیز را آن و بگردیم بیگانه »شبح« دنبال به هم مشروطه
  .دانیم »استعماری

 .کردند فعال ایران یگذشته به نسبت را ما یحافظه شناسانشرق که نیست شکی این در
کتوال-واقعی« تاریخ به معطوف بیشتر فرایادآوری این اما  شناسانشرق آن میان در .بود ایران »فا
 نداشت ایران با استعماری یسابقه یا مناسبات گونههیچ کشورشان که کسانی بودند هم

 عرائس از که را، غرب و شرق تقابل یدامنه اینجا در توانمی حتا ).ویژه به آلمانی شناسانایران(
 هرگز گوتنبرگ گفت و گرفت تربنیادی و ترفراخ هم این از پسااستعمارگراست، پژوهشگر فکری

 اختراع خود کسب و کار در گشایشی برای صرفاً  او که دستگاهی کردنمی خطور هم خیالش به
 پیرامونی جوامع و هاسرزمین بر آن دنبال به و ییاروپا جوامع بر شگرفی ثیراتأت چه بود کرده

گزیر برآیندی هاملت-دولت آمدن پدید و ملیت نوین مفهوم .گذاشت خواهد  چاپ صنعت از نا
 استعمارگر کشورهای از شناسانشرق این گفت و رفت دورتر زمانی به همچنین توانمی۱۰.بود

 اسطوره این یا تاریخی یچهره این برساختند. یا کشف را کوروش تاریخی یچهره که نبودند
 زبان در که ملی تفاخرات عنوان به ایرانیان خود زبان در نه که بود حدیثی هاآن از پیش هاقرن

 در توانندمی کسانی .بود رسیده ثبت به )النهرينیبین نگارانسالنامه و یهودیان یونانیان،( دیگران

                                                 
٩

تطور  ینهزم ینا درهم اتفاق افتاده است.  یگرد هایزبان و هافرهنگدر  ید،جد ییواژه به معنا یکوضع  یات سکارب یده،پد ینا 
از  یکیآن  یامروز یبه معنا literature »ادبیات« .آورد مثال توانیرا م ییاروپا یهافرهنگ در »یاتادب«ی واژه ییمعنا

 یهاکند که واژهیاشاه م یاییدر زبان اسپان یدهپد یناز قول هابسبام به ا ی¨ه آجودانءالاست. ماشا ییفرهنگ مدرن اروپا یهابرساخته
 یا patriaوطن «...  رفت ویبه کار نم یاییدر زبان اسپان ۱۸۸۴سال  قبل از تا ینامروز یبه معنا» زبان«، و »دولت«، »ملت«

وطن،  :یودانجبه آ ید. نگاه کنشدمی بردهبه کار » شده ییدهکه انسان در آن زا ینیمحله، و زم یبه معناtierra آن  یجرا یشترصورت ب
 .یاگو ینترنتیا یهنشر ،و شعر مشروطه یزبان فارس

 
  شده. ادیبه آندرسن منبع  دیصنعت چاپ نگاه کن بابه مفهوم نو  تیمل رابطهدرباره   ۱۰
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کنون هم ایرانی-یهودی هزاران اما کنند، شک چهره این واقعیت  در ایرانی های»دیاسپورا« در ا
 »ایران« را خود نخستین میهن هنوز که کنندمی زندگی اسراییل خود در حتا و غرب هایمتروپل

   .کرد شک بتوان مشکل واقعیت این در و دانندمی

گر که است این پرسش  را قراری محل همان در اما دیگر سالی برای نه پژوهشگر آن ا
 روستایی آن ابهام آیا گذاشت،می ظهر بعداز چهار به ربع یک دقیقاً ساعت در و بعد روز برای

 دبومی ناشناخته او برای قدر همان هاثانیه و دقایق به مدرج زمان این که،آن یا شد؟می برطرف
 که برخورد آدمی به توانمی هم راقیه اصطالح به کشورهای در حتا ایران؟ نام به مکانی که

 دریا کدام را کشورش جنوبی آبی مرز یا و است کشوری چه او کشور شمالی یهمسایه داندنمی
 ملی هویت درک نافی محتمل، اما نادر، مواردی چنین وجود آیا .دهدمی تشکیل اقیانوسی یا
 شرمسار توانیممی صورتی در تنها روستایی آن خبریبی از ما کشورهاست؟ آن در عام سطحی در

 است این واقع .دارد وجود »معاصریت« یک تنها ایران در که باشیم پذیرفته پیش از که باشیم
کنون هم ایران در ما که  عین در که هستیم روبرو هجری هشتم یا دهم قرون از هاییمعاصریت با ا

 سخن پای تهران در که داریم را یهایمعاصریت یا و است، اتمی افزارجنگ جستجوی در حال
 یک ایران در ما .کند رعایت است مجبور را خود کامل حجاب اما نشیند،می »هابرماس«

 یئاناستث از نظر صرف .داریم متخاصم گاه و ناهمگون متعدد، هایمعاصریت نداریم، معاصریت
 ریشخندآمیز مضمون از و کنیم باور بتوانیم را او داستان کهاین برای ،روستایی آن ینمونه بودن

 زمان درک آن همراه به و مدرنیته جریان کل که باشیم پذیرفته باید پیش از باشیم، شرمسار آن
 توانسته و تواندمی نوین مفهوم به میهن و ملیت از درکی آن همراه به و ،مدرن معاصریت مدرن،

 و تاریخی هایویژگی با کشوری در را اجتماعی هایالیه یهمه فراگیر و دربست ایگونه به
گوتنبرگی� جهان از که است حالت این در تنها .باشد فراگرفته ایران جغرافیایی  روستایی این پیشا

 صنعت هنوز چرا پس که پرسید خواهیم خود از و شد خواهیم شرمساری با مأتو شگفتی دچار
 بتوان مشکل هم غربی کشورهای در حتا ۱۱است؟ نداده تغییر را او جهان »نمود و وضع« چاپ
 جوامع میان در هم آن سال،کهن ایجامعه کدام در .کرد پیدا را مدرن دربست و سراپا اینمونه

                                                 
  ».داد رییجهان را تغصنعت چاپ وضع و نمود «: کنیب سیفرانس از یریتعب ۱۱



١٧ 

 

 میان در را مدرن نمادین امر از همسان دریافتی و فرهنگی لحاظ به دستیک رشدی پیرامونی،
  داشت؟ انتظار توانمی مردمانش تمامی

 ایرانی، ملیت هایخاستگاه دادن جلوه مشوب و ایرانیت )تحقیر( فرونگری و انکار و رد
 کهنه ماجرایی این .ندارد نو شجاع نگرش این به اختصاص تاریخی، ملیت یک عنوان به ایران
گرچه نگرش این .است شنیده را آن میکده پیر بارها که است کادمیک اقتداری با ظاهر به ا  آ
 یا گرایی،سومجهان همان تکرار واقع در اما آورد،می در جلوه به نو اینظریه همچون را خود
 نگرش از ایرگه حتا بیشتر درنگی با ۱۲ .است ایران در پنجاه تا چهل یدهه رایج گراییبومی
 عاریت به هاییدیدگاه و واژگانی با که یابیممی آن در را )استالینیست( سابق چپ وطنیجهان
 و سعید ادوارد( پسااستعمارگرا خصوص به میان آن از و گراساختارپسا هاینحله ایپاره از گرفته

 نشان و رد .دارد کهن بس ایپیشینه ایرانیت تحقیر و انکار است. کرده روزبه را خود )دیگران
 ؛موالی و مجوس همچون کلماتی ابداع زمان از و شعوبی، ضد ادبیات در توانمی را پیشینه این

 زمان در را رد این و رفت واپس به زمان در توانمی هم این از .گرفت پی رافضی و زندیق
 پیشنهاد .کرد پیدا ،۱۳»بود نخواهد و است نبوده گذشته هرگز که ایگذشته« در اسطوره، زمانبی

 جز اصل در ایران با خود مرز تعیین برای آرش اساطیری روایت در تورانیان سوی از تیر پرتاب
  .نداشت بر در دیگری پیام ایرانیان تحقیر

 استعمارگر را، مرزهایش گیر و گرفت را، نبودش و بود و نیست نوبنیاد کشوری ایران
گر .است نکرده ترسیم جهان ینقشه روی بر و معین  »شخص« یک فرانسه فرانسویان برای ا

 ایران و ایران، واقعیت بر کهحالی در رسد؛می سال چهارصد به زحمت به شخص این عمر است،
 نگارانتاریخ که است درست این .است گذشته هاقرن درازای به عمری واقعیت، یک همچون

گاهی خود دستاوردهای با غربی شناسانباستان و  ناسیونالیسم یبرا را »باستانی ایگذشته« از آ
 پیش قرن چندین باستانی یگذشته این اما بودند، آورده فراهم اول پهلوی عصر در ویژه به ایرانی

 هجوم و »درون« در نابسامانی ویرانگر تهدید دو برابر در پادزهری همچون استعماری دوران از
 جغرافیایی و تاریخی متون از .بود خورده رقم شاهنامه صفحات بر »برون« از بیگانه استیالی و

                                                 
12 Abbas Amanat: “Iranian Identity Boundaries” in Iran Facing Others, A. Amanat and F. Vejdani, ed. (New 

York, Palgrave, 2012), P. 23. 

 

13
  )فلسفه یحواش(» که هرگز زمان حال نبوده است و نخواهد بود. یاگذشته« دایدر یجمله نیدر ا یبا دخل و تصرف  



١٨ 

 

 داستان که ایمنظومه در شهرهایش و والیات نام با ایران نام به موجودیتی که بینیممی بگذریم، که
   :است کرده پیدا نگاشته تعینی ،)نیرام و سیو( دهدمی بازتاب پارتی عصر از را ایعاشقانه

  

  باز آمدند شنیدند او چونام

  شیراز و خوزستان و زکوهستان

...  

  بزرگان ایران در هرچه گزیده

  گرگان و ری وز آذربایگان از

...  

   کهستان و خراسان از همیدون

  دهستان و صفاهان و زشیراز

  

کر شایان روزها این در و جالب  هامصراع این در والیات فهرست به نگاهی با ،کهاین ذ
 سرزمین از قسمتی بازنامیدن برای شاه رضا عصر در شده جعل نامی »خوزستان« که دید نتوامی

ک از تکه این .است نبوده ایران  نام همین به رامین و ویس سرایش زمان از کم دست ایران خا
 نهمچو متونی به آوردن روی با .است بوده همین آن اصلی نام .است شدهمی نامیده خوزستان

 که نیست ملیت یک عنوان به ایران مفهوم این گفت توانمی که است شاهنامه یا رامین و ویس
 ملی حس یک تاریخی ژرفای به نو »ناسیونالیسم« یتخته از پریدن بلکه است، »تصنعی«

   .نمایدمی تصنعی حرکتی نظر عالم در که است

 ناچار سمیونالیناس یشهیاند با ییارویرو در ادینوبن یکشورها از یاریبس برخالف رانیا   
گر .کند »اختراع« خود ملی هویت یپیشینه عنوان به را یتیروا نبود  شده واقع اروپا در ایران ا
 پیش ایرانی ملی هویت ۱٤.شدمی محسوب تاریخی ملتی اما، و شاید بدون هابسبام، برای بود
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  . همانجا ،یبه نقل از آجودان یانکته 
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 صورت به خود یویژه اشکال در اروپایی ناسیونالیسم یمقوله اب جامعه فکری نخبگان آشنایی از
 فارسی ادب متن در ۱٥.بود موجود شیشاپیپ یفرهنگ و یخیتار یافتهی تکامل یهاتیروا

 توانمی گرا،مارکس نگاهی از تاح .داشت اشعار خود قدمت این بر و بود قدیم مفهومی ایرانیت
 اجتماعی هایبندیصورت بتوانیم تا باشیم ایران خودِ آن از تاریخی جستجوی در باید ما که گفت

 در پسااستعمارگرا نگرش .کنیم تبیین و تشریح ملی بندیصورت با ارتباط در و تاریخ این در را
 ایرانی ملیت با برخورد در نو »اسالمیسم پان« و ماسال »گراییامت« با گاه که ایرانی روایت

 غرب؛ برابر در شرق از اشبرساخته هایتقابل مجذوب چنان کند،می پیدا انگیزیحزن صداییهم
 مجذوب چنان کالم، یک در و ،پیرامون دربرابر متروپل استعمارزده؛ برابر در استعمارگر

 و بینابینی؛ روندهای تواندنمی که است مستعمره سابقاً کشورهای پردازاننظریه از هایشخوانده
 گیریشکل خاص روند در را آن هم است این هم یا و ،آن نه است این نه که هاییوضعیت ،یا

   .بگیرد نظر در ایرانی ملیت جمله از و هاملیت

 استعمار از محصولی مدرن مفهوم به ملتی هر که گفت توانمی گرامارکس نگاهی از بازهم
 هردو ینا« هگا و استعمارشده هم و اندبوده استعمارگر هم درجات به نو هایملت و است بوده

 اصلی یمایه معموال که اول پهلوی دوران اقتدارگرای ناسیونالیسم ۱٦»د.واح زمان یک در
 .نبود مستثنا قاعده ازین گراییملی اشکال دیگر همچون ،است نوع این از هایینگرش تخلیط

 معلوم .گراجمع هم بودمی اقتدارگرا هم شت،دا۱۷»هدوگان ایچهره« نیز ایرانی ناسیونالیسم این
 و همگن و ناب صور دنبال به ایران مورد به پرداختن در دست ازین هایینگرش چرا که نیست
 و هازبان نیمه و هازبان وجود علت به ایران شده یاد نگرش از .گردندمی اشیاء و امور ذات

 ما .است نبوده ملت یک عنوان به تمام و تام و واقعی موجودیتی هرگز شده سرکوب هایقومیت
 زبان، سه داشتن رغم به سوییس که است چگونه که شویم یادآور رنان زبان از پاسخ در توانیممی
 داشتن با توسکانی که،درحالی است؛ ملت یک ]اصل در کذا[ نژاد چهار یا سه و مذهب دو

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

  ۲۲۴. ص) ۱۳۹٥ ،ین(نشر  یاحمد دیحم یترجمه ،یپهلو انیپا تا باستان دوران از: یرانیا تیهو اشرف، احمد  ۱٥
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18 Ernest Renan: “What is a Nation” in Nation and Narration, Homi K. Bhabha ed. (Rutledge, 1990), PP. 8-
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٢٠ 

 

 زبانی، لحاظ به که یافت توانمی امروز را ملیت کدام که کنیم طرح را پرسش این و کنونی زمان به
 شناسانمردم شاید را همگن و یکپارچه ایجامعه از اینمونه باشد؟ همگن کلیتی مذهبی و قومی

   .کنند کشف ما برای بتوانند اولیه جوامع بقایای از آینده در شناسانباستان کمک به

  

 دو نادیدن یا کردن مخدوش آن مشابهات و گراپسااستعمار نگرش این اساسی مشکل
 در مردمانش ذهنیتی جایگاه و است نبوده مستعمره هرگز ایران .است متفاوت ذهنیتی جایگاه

 هایتفاوت سابق مستعمرات مردم ذهنیتی جایگاه با استعمار و مدرنیته، غرب، با رویارویی
 در اما ،»است نبوده مستعمره رسماً ایران« کهاین به اذعان وجود با حتا .دارد اساسی

 تبیین در واقعیت این کاربست به ما پسااسعمارگرا، نظری منابع از شده یاد نگرش هایبرداریگرته
 فیزیکی حضور .خوریمبرنمی استعمارگر به نسبت ایرانی ذهنیتی مشخص و خاص جایگاه
 آن ایران جنوب در محدود ایدوره در بسته کلنی یک صورت به تنها دفتر و پرچم با گراستعمار

 فیزیکی حضور دیدن میان است فرق .است بوده مشهود و ملموس محلی مردم برای هم
 صورت به استعمارگر دخالت یتجربه و ...دادگاه و مدرسه در خیابان، و کوچه در استعمارگر

گر .خانه پستوی در پنهان دستی  باید ندارد، وجود »بورژوازی« صورت یک تنها که بپذیریم ا
 کشورهای در .است نداشته وجود هم »ناسیونالیسم« صورت یک تنها که بپذیریم نیز را این

 استعمار برابر در را خود بخشرهایی آرمان دو عنوان به گاندی یا مصدق گراییملی پیرامونی،
 و رضاشاه گراییملی با موسولینی یا چرچیل گراییملی میان است فرق .دانکرده تعريف متروپل

   ۱۹.»گرسنگان با شما جنگممی گرسنگان برای من« ،آتاتورک کمال

 همچون انقالب آن دیگر مطالبات با سطحهم مشروطه گراییملی دادنجای
 دیگر، سوی از ست!ا ظرف با مظروف کردن پر واقع در ... و خواهیآزادی و خواهیعدالت

 بعدها و ملی داریسرمایه خواست صرف تا را شاه رضا عصر در ایرانی ناسیونالیسم فروکاستن
 تاریخ کمدست .است مشروطه مطالبات همان گرفتن نادیده ،)وطنبی داریسرمایه( وابسته

 !ندارد وطن که نیست سرمایه تنها این که آموخت ما به اخیر یدهه چند این در ایران تحوالت
 پدید ایرانی یجامعه در اول پهلوی یدوره در روبنایی هم و زیربنایی لحاظ به هم که تحوالتی
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   .ینیسخن معروف کمال آتاتورک خطاب به موسول  



٢١ 

 

 بالغیات فقط گراییملی .بود مشروطه انقالب خود مطالبات از بخشی تحقق واقع در آمد
 همچون ایران هایپایه ،یافت مادی صورت و شد، ساخته آنچه بلکه نبود، حکومت لوژیکوایدئ
 از ایپنجره قاب در شاه رضا از عکسی .ریخت را ایران نام به نوین ملتی-دولت و ملیت یک
 نگاه ساعتش به لبخند با او .ستتاریخی یلحظه این گویای ولیعهد کنار در سرتاسری قطار

 خشنود معین ساعتی سر درست ایستگاه به قطار رسیدن از که دهدمی نشان اشچهره و کندمی
 ملیت یسازنده زیربنایی عنصر دو همچون »سراسری قطار« و »تساع« سعک این در .است

 وام شاهی یک بدون سرتاسری آهن راه احداث .شوندمی دیده باهم هردو مدرن مفهوم به ایرانی
 یکی اصل در نگریست،می آن به ناباورانه آغاز در و نداشت نقشی آن در استعمار که خارجی،

 ،مدرن ساعت ،آن مالزم و ،آهن سرتاسری خطوط .۲۰.بود مشروطه انقالب کنشگران آرزوهای از
 صورت به ونه را، یکپارچه کشوری عنوان به ایران رافیاییغج یپهنه از تصوری بار ستینخن برای

 نهاد گسترش کنار در عنصر دو این و آورد فراهم اذهان در فراگیر زمانی رد »محروسه ممالک«
  ۲۱ساخت. ممکن را ملت عنوان به ایران از تازه درکی سکوالر آموزشی

  

  
  ه.ش.)۱۳۱۷- ۱۳۰٦ (احداث ایران سرتاسری آهنراه یپنجره قاب در شاه رضا
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همچون  یمستبد یشازده بلکه بود، یرانیکرات اوخواهان دمیاحداث راه آهن (و بعدها احداث ذوب آهن) نه تنها خواست ترق  
  دانست. یم مردم یاسیو س یل مشکالت اقتصادحالسلطان هم در خاطرات خود آن را تنها راه ظل
  .همانجا بار،یبال به دیکن نگاه تیمل یریگدر شکل نیمدرسه و آموزش نو تیاهم یدرباره  ۲۱



٢٢ 

 

  گسستگی موضوع یا نگرشی گسسته؟  

                                                                                                                                                                                        

ه وجود آورد؟ منافع است که ملتی را بفقط اما آیا ..«.
 »مکنمیمن چنین فکر ن

  »ملیت چیست؟« یهارنست رنان : رسال -

 

کیدکه با چه داریم بگوییم پسا استعمارگرا » یونیورسالیست«در پاسخ به این نگرش بر  تأ
د؟ آیا شومی در زمان های تاریخ ایران منکر ایرانیت همچون تداومی از یک ذهنیتگسستگی

ما به  آیا ،و اگر چنین نیست ؟خیزدنمیبر ۲۲ »خردی گسسته« چنین برخوردی خود از نوعی
ارتباط به عنوان تاریح یک ملیت سروکار داریم؟ بیناپیوسته و گسسته و هایی پارهواقع با تکه
هویت  یترین حلقه در زنجیرهگسستگی تاریخی ایران را ضعیف و مشابهات آن این نگرش

  . اندخود یافته انتقاد به اصطالح رادیکالایرانی برای 

استثنایی در میان یونانیان در کار فلسفیدن بودند (گاه که آنپسااستعمارگرا نگرش این  از
دار هم نیست وقتی حتا خنده بودند.نکشور گشایی  فکر در جزایرانیان شان)، همزمانهای تمدن

رها « بوش برایجرج  یفتح بابل به دست کوروش با حمله ایرانکه در چنین خوانشی از تاریخ 
مسلمان به این سو  اعرابِ یخوانیم که، از حملهمیهمچنین کند. میعراق مماثلت پیدا » سازی

ک  ازو شد از قلمرو خالفت اسالمی شناخته میموجودیت ایران فقط به عنوان بخشی  آن پس خا
در سرنوشت « های جدید نیز ایراند و از سدهبومیرک و مغول تکمرانان غز و حایران قلمرو 

توان پرسید که کدام می ۲۳» .مستعمره باشد آنکه رسماًکشورهای مستعمره شریک شد بیدیگر 
چند هزار ساله  و ، مدونهملت را سراغ داریم در جهان کنونی که در پشت سر خود تاریخی پیوست

ها آن یپادشاه یهادهد که همه دودمانیمحاضر نشان  یهاملت یبعض خیباشد؟ تارداشته 
 باستان عهد از که نندیبیبدان نم یها لزومینگلستان). امروزه فرانسوا( اندکشورشان نبوده یبوم
نزی نیست که واندکشور که، ایران ی است ردر خور یادآوو یا  ؛بپندارند ملت کی را خود هم
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ها تشکیل داده ماری آنعاست یآن را تنها پیشینه یها و مناطق پراکندهبخش ملی� پیوندِ یرشته
 »گراییامت« آن باصدایی هم ،درخور توجه است نگرش پسااستعمارگرایانهباشد. آنچه در این 

اینکه، ایران به عنوان  ؛استایران  بخواهی تاریخدل بندیِدورهدر شیعی  اسالم سیاسی یا اسالمی
  ۲٤» مله اعراب به وجود آمد.حپس از  اصوال« تمدن یایک ملیت 

 و شیعی اسالمیسمپانو در اشکال کنونی آن به صورت از دیر باز  اسالمیگرایی امت
پیوسته نمک ایرانیت که » اسالم ایدئولوژیک« شادر نوع انقالبی اخیر نیم قرندر  خصوصهب

در  هم خودهای و خاستگاهپیدایش  یتاریخچهاز حتا  ،شکستهرا دان را خورده اما هربار نمک
ئولوژیک د. سطور زیر از علی مطهری رویکرد اسالم ایکندمی غفلتظاهر به تایران غافل است یا 

  بندی کرده است:صورت ترین سخنکوتاهبه » ملیت« را در قبال

  

پرستی برخالف اصول تعلیماتی اسالمی است...این فکر گذشته از اینکه فکر ملیت
که پیرو یک آیین و مسلک و مانع بزرگی است برای وحدت مسلمانان... ما به حکم آن

صر قومیت و ملیت ن عنآاصل!] به نام اسالم هستیم که در یک ایدئولوژی [ کذا در 
ام و که بر ضد این ایدئولوژی، تحت ن یهایتوانیم نسبت به جریانوجود ندارد، نمی

  ۲٥تفاوت بمانیم. گیرد، بیعنوان ملیت و قومیت صورت می

  

در  ،خلخالی ،قاضی شرع یحرکت شکست خورده بازتاب این نگرش را در عمل در
زدایی د. تخریب تخت جمشید به لحاظ هویتتوان دییب تخت جمشید در اوایل انقالب میتخر

بودا در  هایها بعد در تخریب تندیسهرکت طالبان سالحبا  نبودو نفی و امحای هرآنچه اسالمی 
 یشیعه، سنی) و در دو نقطهحرکت هرچند با بالغیات متفاوت ( . هردوبامیان قابل مقایسه است

  اند. داشتهیکسانی  تاریخی متفاوت، اما آبشخور ایدئولوژیک -جغرافیایی

گذشتهاما اعراب به ایران  یبا حمله   گسستیباره گسسته نشد. خود یک یپیوند ایرانی با 
گر ادینیبن باره به زبان عربی سخن ایرانیان یک و نبوددر کار  ای همشاهنامه رخ داده بود، ا
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گرایشهای هفت و هشت هجری جنبشبینیم که در سدهد. حتا مینگفتمی  هایهای ایرانی و حتا 
گاه بودند یگذشته ازشیعی آغازین همچون جنبش کیسانیه نه تنها  در برگرفتن بلکه  ،ایرانی خود آ

، کربال یشیعه، اسطوره گرایی�در قلب آرامان ۲٦ند.عناصری از باورهای زنادقه با هم اشتراک داشت
 ایخاطره«این اسطوره پیوسته میان ، مرهون ایرانیت است. اما ی از آیین و خاطرههویتساز ترکیب

در دوران افول  که،ایناز بدبیاری آن است.  سرگردان مانده شده تاریخی یا آیینی و ۲۷»آیینی شده
هرگز به ادب این اسطوره  ،در نتیجه .پرورانده شده استساخته و  ایرانی یفرهنگ و اندیشه

کنون نیزو تا هم کانونی ایران راه نیافت در حد فولکلور ادبیات بالغیات آن در شکل نوحه  ا
 همآن نظریه  ،پوشاندندای انقالبی این اسطوره کسوت نظریهبر گاه که باقی مانده است. حتا آن

کنید، از آن ش (ااز این اسطوره تاروپود ایرانیدر حد فولکلور نظریه باقی ماند.  خاطره) را جدا 
  ماند؟ تاریخی چه میمتناقض » روایت« به جز یک

کنون روی نقشه که  واقعیتی استآری، و این  . استایران نه همیشه همانی بوده که ا
کنده از گسست جایی ایران . هاستها و باز سربرآوردنفروپاشیها، ها و پراکندگیتاریخ ایران آ

حال با در نظر گرفتن  واقع نشده است.مکانی  هایهای زمانی و پراکندگیگسستگیاین بیرون از 
باز از یک ذهنیت  تداومیهمچون را  ایرانیتتوان آیا میناپذیر انکار این واقعیت تاریخی�

گر اساس ملیت را مشارکت افراد یک جامعه در بسیاری از امور و چیزها بدانیم، ؟ تعریف کرد ا
و گاه متناقض دیگری هم  متغایرهمزمان باید بپذیریم که در تحقق این مشارکت امور و چیزهای 

مدام یاد و فراموشی  یهزمانی و مکانی عرص یایرانیت در این بستره .انداند که از یاد رفتهبوده
است که ملیت ۲۸» فراموشی« و» یاد« گاه³این بازی در یا به سخن دیگر، ،این عرصهر داست. 

ح یتوض گریزگرا و کانوندر دو محور کانونتوان دار، میهای پیشینهایرانی را، همچون دیگر ملیت
   داد.

با وجود مردمانی ناهمرنگ به لحاظ قومی یا  ایران ،در بعد زمانی ،اگردر محور کانون
تشکیل پادشاهی  نهادِ  ردِبه گ³را  اما موجودیتی واحد ،هرچند به صورتی منقطع و یا مذهبی زبانی
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های کوچکی از سرزمین ایرانی که تنها بخش اتفاق افتادهاین محوریت کانونی گاه . داده است
 دولتچه در گذشته و چه در دوران  نکانواقتدار که، این ؛ و واقعیت دیگرگرفته استمی بر را در
محور در واقع این است. ایران در  به دست نیامدهپیرامون نوین ایرانی گاه جز با سرکوب  ملت

توان در شاهنامه و در این تنش را می یان کانون و پیرامون است. بازتابم هاتاریخی از تنش
سرانجام با قربانی شدن پسر به دست پدر حماسی  یسوگنامهداستان رستم و سهراب دید. در این 

 پیرامون درنیز او  خودخاستگاه که الیحدر رستم به نمایندگی از سوی کانون (است که توازن میان 
شود و به سود کانون (نهاد پادشاهی) برقرار میپسر) از پیرامون و سهراب ( است)» سیستان«

پدر از هویت فرزند نیز  گرتوان گفت که حتا امی ۲۹گردد. ییکپارچگی سرزمینی ایران تضمین م
گاه می شد تا آن یکپارچگی به گرد کانون هویت پسر باید فراموش می ۳۰کشت.شد باز او را میآ

اد است که هم در عین حال ای از یسهراب نه تنها استعاره بازوبند در این داستانبه دست آید. 
 گرا موجودیتی برای ایران بدون در نظر گرفتن عنصردر محور کانون ای از فراموشی است.استعاره

  قابل تصور نیست.» فراموشی«

ها، با توجه به تبعیضخصوص هبکردن این تنش امروزه در برجستهکه، عجب آن
کم بر  یی کههاو سرکوب هاعدالتیبی و ، داردداشته و میمردمان ایرانی روا آپارتاید مذهبی حا
پرداخت)،  مبدان خواهیکه  یزگرکوژ دیدن ایران در آن محور دیگر (در محور کانونکژ و در 

 که کندتجویز میهمانی را  ،و یا آگاهانه انهناآگاه خود، در تحلیل نهایی گرااستعمارنگرش پسا 
 کشوری پیرامونی�  یدر بارهاستعماری نو لحنیبا  برنارد لوییس)( اوقطب مخالف نظری  اًظاهر

گر کشورهایی همچون ایران« :کرده استتجویز  همچون ایران بخوانید ( انبا دستاویزهایش ا
اجزای پاشند و در ) به حال خود گذاشته شوند فرو میقومی، زبانی، مذهبی هایخواهیداییج

و ما به چشم خود  آنچه در عراق رخ دادهمنی عی ۳۱».خود سرشکن خواهند شدو قومی ای قبیله
از نوع برنارد » استعمارینو« هاییمقابله با دیدگاهبه گاه که استعمارگرا آننگرش پسا. دیدیم

ساز و طول تاریخ به عنوان عناصری هویت هایی را از مردم ایران درویژگی پردازد،لوییس می
مدرنیتی « رسیدن بهجهت  تالش در» مقاومت ضد استعماری« شمرد از جملهبخش برمیوحدت

و در بعد » جمعی یاراده«؛ »قدرت« برابر در »مقاومت« و یا به طور کلی» ضد استعماری
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توان خود این مفاهیم نیستند. آری، می مشکل در اینجا .ایرانی» ادبی هیومانیسم« فرهنگی
ها را به کار های فکری معاصر گرفت و آنری یا مفهومی را از مکاتب و نحلههای نظچهارچوب

  هاست. دلبخواهی آن و کاربست سطحیبست، اما مشکل بر سر 

گر لفافه بالغیات را کنار گرای یاد شده استعمارو طمطراق نثر دانشگاهی نگرش پسا ا
با  ۳۲های احساسی و نامرتبط در قالب رفتارهایی نابهنگامینگوییآن فقط جز کلیبزنیم از 

به کار رفته در این » جمعی� یاراده« روی مفهومتوان برای نمونه می ؟موضوع چه خواهد ماند
ها، کهن و نو، دخیل بوده ملت یهمهدر برپاداشت این اراده پرسید آیا و  نگرش انگشت گذاشت

را به مفهوم خاص و » جمعی یاراده« حتا اگر؟ اشته استدبه مردم ایران اختصاص  یا تنها
ق آن در انقالب تحق یکلی بود که فوکو شیفته یهاصطالحی آن در نظر بگیریم، این همان اید

آن حالت شیفتگی دیده  محلی دخیل در ماجرا را دردیگر های اینکه روند ایران شده بود بدون
گرا فوکو و رنظری نگرش پسااستعما آبشخورهایبه یادآوری نیست که یکی از نیازی  ۳۳باشد.

های کاربستگرا به ستعماراروایت ایرانی پسادر ست که ا رو ینا ازهای او بوده است. گاهددی
 در برابر» مقاومت« .خوریممیبر» مقاومت« و» قدرت« همچون از مفاهیم فوکویی نیز دیگری

ی چه نوع مناسبات این تقابل درپرسیم رات فوکو میظاما با نگاه به همان آرا و نآری،  ،»قدرت«
مقاومت در کردند. این مقاومت نمی ءایرانیان در خال؟ و در کجا ؟ در چه زمانیداده است رخ

باره گیرد. این روند یکمیبه خود و معینی تاریخی نام مشخصی  یبرابر قدرتی بود که در هردوره
گر به دیدر غرب استعمارگر آغاز نشده بود. براب با مقاومت در به تاریخ » مقاومت/ قدرت« یها

 مسلمان اعرابِ یپس از حمله یهسدچند ایران را در  یمتواننمیگاه دیگر آنایران بنگریم، 
دورانی است که همان . این قلمداد کنیم» خالفت اسالمی بخشی از« و با خیال راحتیکسره 
سخن چنین دورانی را سرآغاز  .دهدمی های گستردهمقاومت خبر ازهای گسترده در آن سرکوب

و  اسیر انِکودک زنان و با دیدنکه  زندرقم می ،دوم یخلیفه یهصنعتگر ایرانی، کشند یهبردآن 
همچنین  ...»عمر جگر مرا خورد« :گفتو می گریستمی ،آوردندایرانی که به مدینه می در بند

که نگرش یاد شده   ساز در ادب پارسی با عنوان کلیساز و هویتاز عنصری وحدتآنجا 
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گرایی ا انسانی» هیومانیسم«کدام آید که این پرسش پیش می برد،نام می» ادبی هیومانیسم«
 هویتمشکل بتوان  ..؟حافظ یا سعدیمولوی؟  فردوسی یاگرایی ای؟ انسانادبی؟ در چه زمانه
های پساساختارگرا از نحلهیا چهارچوب نظری چند اصطالح  رف عاریه گرفتن�ملی ایرانی را با ص³

کنونتوضیح داد و برداشتی   یک ملت پرتاب نکرد. یرا ناسنجیده به عمق گذشته زدها

  

  

 پریشان نظم

  

همچون یک مجموعیت  توانمی به رغم پراکندگی در مکانرا  ایران، یزگرانوندر محورک
تر دقیق یک واحه، یا ، بلکهیکپارچه یک واحد جغرافیاییایران نه سرزمین . دیددر زمان  فضایی

 ۳٤...بیابان آن سو است؛ در این سو بیابان و دری پراکنده در مکان هاای از واحهمجموعهبگوییم، 
این  ۳٥خو بوده است.ای در میان دریایی دشمن»جزیره« ایران پیوسته همچونیا به سخن دیگر، 

ملت به مفهوم قدیم ای دینی (ها و نه در قلمرو جامعههلای را نه در قلمرو سلسایرانیت واحه
 »یاپرسفون« قلمرو سخن فارسیدر و این را توضیح خواهیم داد،  ،بلکه باید ،کلمه)

Persophonia ایرانآورد. با یاد میرا  در این قلمرو است که ایرانیت پیوسته خود راغ گرفت.س 
هرچند ، باشد شده هاها و فروپاشیسستگیگنیست که دستخوش ی سیاسی قلمرو در این محور

ویران  گردان،بیابان، هجوم بیابانپیشروی اثر  باره بریکدر طول زمان از آن هایی واحهگاهی که 
 و از آن در قالب مشخصی یافتتوان موقعیت مکانی نمیای برای این ایرانیت واحه اند.شده

در ادبیات پارسی هر واحه یک دیار زادگاهی است . سخن گفتیا جاودانی » جادوییمرزهای «
ایرانی است  ییک واحهکه هنوز هم انوری نه تنها در این شعر از سمرقند و این چنین است که 

کل ایران است همچون یک واحه:    و یا 

  

                                                 
  ی داریوش در تخت جمشید. نبشتهاز سنگ ۳٤
  طباطبایی، همانجا ۳٥



٢٨ 

 

گر بگذری  باد سحرای  به سمرقند ا

  اهل خراسان به بر خاقان بر یهنام

  

که می   گوید:تا آنجا 

  

 ای مطلع آن رنج تن و آفت جاننامه

  ای مقطع آن درد دل و سوز جگرنامه

... 

 شک در وقت و کنونکارها بسته بود بی

  سوی ایران لشکروقت آنست که راند 

 چون شد از عدلش سرتاسر توران آباد

  کی روا دارد ایران را ویران یکسر

  

که ناصر خسرو از چنانآن ترین شهر ایرانی،، این کهنهمچنین است دیار زادگاهی بلخ
  آورد:آن را به یاد میتبعیدگاه یمگان 

  

    بلخر یادبر رى گر گذاعصر د بااى 

  ل حاى جوى نجاو آمن  به خانهر بگذ

  من ر یادمن از ست پس هشدن چو کهبنگر 

  لبدفعاى ر جفاجودھ چه کرداو با 

    منم برسانى سالن چوى من بگواز 



٢٩ 

 

  لحار و کاب خوا نیست مر کهمن م قوزى 

  

 هاواحههنگی است و جغرافیایی یک فضای فر هایواحهکدام از این هر توان گفت می
داد و ستد معنایی را برای ی بینابینی یفضاها خودبیابان، در میان  یبه رغم فاصله ،در مجموع

کنون کردها همزمان با  اند.دادهتشکیل  ، گیرندایران جشن میفالت مردمان دیگر نوروز را تا هم ا
با فارسی یکی های آنان به لحاظ آوایی و معناشناختی در همه گویش» آزادی«ی که واژههمچنان

غم ای دیگر دچار ها به واحهین واحها رفتن از یکی از باحافظ  کهبینیم میاست. با این حال 
  :شودغربت می

  

  ریم زار.....گبه یاد یار و دیار آن چنان ب

  :نیزو 

ک شیرازم   صبا بیار نسیمی زخا

  

قونیه، در ناهمزمانگی عرفانی خود در  از اینکه مولوی در دیاسپورای کردتعجب نباید و 
 ویران شدن ،مدهبزرگ آ میهنانش در خراسانهم سِر مغول بر ایلغاراثر  درچه خود، از آن عصر
در آورد. ای برزبان نمیکلمهفاجعه خبر است و از آن بی ،و کشتار باشندگانش ایرانی ایواحه

گردد، به شیراز همچون از سفر آفاقی خود به شیراز که برمی ،سعدیکه بینیم می همین حال
  بازگشته است: »کشور« به شیراز همچون یکای سرسبز، واحه

   

 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



٣٠ 

 

به اغلب » کشور«که جا بایسته است. با ایندر این» کشور«ی نگی در معنای واژهدر
در این بیت از  مثالp» هفت کشور«در متون ادب کانونی فارسی به کار رفته، » اقلیم« معنای

  فردوسی:

  

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

  

  :خوریمبرمی واحدمعین با حکومتی  یناحیتهمچون  اما در خود سعدی به کشور

  

   کشور آباد نگردد به دوشاه
   سپاهاز دو سپهبد دو  بشکند

  

زیر » کشوری« و» لشکری« که به دو گروه از مردمبینیم می نیزفردوسی ی شاهنامهو در 
  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

  

  :است fictive دیار و میهنی قصوی به معنای» کشور« کهحافظ  یا در و

  



٣١ 

 

   ی افتدت به کشور دوستصبا اگر گذر
  ای از گیسوی معنبر دوستبیار نفحه

  

ی را برای دو محور یاد شده استعار کرد و گفت ایران در اتوان در اینجا نقطه تالقیمی
 در عین یمجموعیت به صورتتعلیق و تعلق ساحتی از گریز را و کانونگکانونتالقی دو محور 

وحدتی فرهنگی بدون وحدت سیاسی، یگانگی در ریشه، و پراکندگی در شاخ «: استپراکندگی 
ک نگریتام هم بهتمکه برای اینو  ۳٦»و برگ... که فزاییم ادرنگ بیباید بیپرستی نشویم، یا خا
توان برای ی نمی»بیرون« و» درون« .است به تعبیر دریدایی ۳۷»جا-نا« گاه اما یکاین تالقی

ک و ای خطهمتصور شد. آن  ای واحه بوده است. ۳۸دگرشپیوسته در معرض  کهاست  اطرهخاز خا
گر اما پیوسته در معرض بادهای سموم... ،گلو از سرو   ما از منظری ادبی این شگفت نیست ا

کنیم که با واقعیتمشخصی را در متن شاهنامه نمی» شناسیجای-نام« های توانیم پیدا 
، این مجموعیت ویژگی ایرانیتاین  متن ادبیهیچ در  ۳۹جغرافیایی امروز همخوانی داشته باشد.

ترین درنیامده است، به فشرده تعریفبه بهتر از شعر حافظ  ای،مدنیت واحه، این در عین پریشانی
توان گفت که می» کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم....« زلف: یاستعاره در مثالpبیان 

 یههر بیت در این غزل یک واح .ای ایرانی استنما از وطن واحهای تمامغزل حافظ خود آینه
گانه معنایی خود را  تمامیتکه  های دیگر)واحه(های دیگرمعنایی است در کنار بیت یجدا

محور عمودی و افقی دو در تالقی  و ساختاردر  در همنشینی با ابیات دیگرو  بیرون از خود
   ٤۰کند.می پیداغزل 

گر سعدی را  یا دیار زادگاهی در شعر و ادب پارسی از زبان جدا نیست. ایواحه وطن� ا
شیراز از آن رو وطن که بینیم می در شعر اوهمچنین  ، اماشیراز استاین وطن وطنی هست، 

                                                 
  ۱۰)، ص۱۳۸۵تهران، فرزان، ( هویت ایرانی و زبان فارسی :شاهرخ مسکوب ۳٦

37 non-site(non-lieu) 
38 Alteration  

اند با واقعیات جغرافیایی امروز هایی که در شاهنامه بازتاب داشتهنام جای: «toponymyدر برابر » جای شناسی-نام« ۳۹
، »شناسی سرحدات ایران از منظر شاهنامه فردوسینامجای«مرتضا تهامی و مراد کاویان پور» هماهنگی و پیوستگی الزم را ندارند.

  ۱۱۱.، ص۱۳۴۹، تابستان فصلنامه ژئوپولیتیک
  نگارنده شرح داده است.» ی گرجیی میکدهمقامه«ای با عنوان مقامه -شتردر داستاناین نکته را با تفصیل بی ٤۰



٣٢ 

 

ک معطر شیراز است که شاعرزبان اوست بومزیستکه  سعدی است » به خویشتن دل« . در خا
  سراید:شیراز میدوری از در  گردد.بازمیخود 

  

  ی وای باد بهار عنبرین ب

  رمت تو میفدر پای لطا

ک شیراز چون می   گذری به خا

  گـــــو من به فالن زمین اسیرم

  

سر « از به شیراز» پای دیوانگی« با بر و بحرپیمودن و  غربتی طوالنیپس از گاه که آنو 
زبان جشن  یهلحظبازگشت لحظه . این گشته استباز خودمحبوب گردد، به زبان بازمی» شوق

  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

 خاطر شورانگیزش خویشتن ودل بی

 همچنان یاوگی و تن به حضر بازآمد

 ها رفت مگر عقل و سکون آموزدسال

 تر بازآمدتا چه آموخت کز آن شیفته



٣٣ 

 

 عقل بین کز بر سیالب 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

......... 

ک شیراز همیشه گل خوشبوی دهد  خا

 الجرم 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

 

   

جدایی هم  ازو زبان وطن سرشار کرده  ه مصرع شعر را از خوددر این شوق که مصرع ب
حتا است.  زبان وطن و به وطن همچوندر اینجا بازگشتی به واحه همچون  بازگشتناپذیرند؛ 

خواهد نه میسعدی  ؛نیز در نهایت از قلمرو این زبان بیرون نیستدر گلستان وطن آفاقی سعدی 
توان حتا در مولوی نیز وطن را میبازنمود زبان همچون  بگریزد. زبان این وطنتواند از و نه می

کجا  جای فارسیزبان یی »اینسو« یهدر خاناما دل  یخانه ،نامشو بی دید. برای او در وطن نا
. او و عارفان دیگر ایرانی استبرای او  تر از هر زبانی دیگرسخن گفتن به فارسی خوش ٤۱.دارد

یافتند که در زبان نمیدر عربی قرآنی آنی را  ،»حرکت اسرار دل« در مقام وجد و حال، در

                                                 
٤١

  : االیمانمن الوطنحب حدیث یدرباره او از بیت این به نگاهی با 
  نیست اینسوى جان آنسوست وطن که            ایستمه بگذر الوطنحب دم از
  



٣٤ 

 

پناهگاه « این ،صدا با مسکوب گفت که عرفانمتوان هتر میاز منظری کلی ٤۲یافتند.فارسی می
ارسی فدر این عرفان زبان دوست  ٤۳.های زبان فارسی ساخته شده بودبا واژه» روح ایرانی

 :بودمی

درخشان  تمام جهان چون نوری ام خدا را دیدم؛در ایوان خانه«
گاه از میان این نور او هفت بار آمد. آنظیم به نظر میعسر ریز و 

را به دوستی  من تو مرا نامید و به زبان فارسی گفت، ای روزبهان!
  ٤٤ »ام.برگزیده

  

های متکثر است که ای از داللتعرصه گریزگرا/کانونکانونی هگاه دو محور یاد شدتالقی
بلکه در زبان به مفهوم عام همچون فرهنگ و در همه ابعاد مادی نه تنها در زبان واژگانی 

کرده است. در این روند داللت(تجسمی) و معنوی آن نمود پ توانیم نقش محور سازی ما نمییدا 
اقتدار کانون نیز در شکوفایی هنر و ادب ایرانی در ادوار مختلف کانون گرا را نادیده بگیریم. 

کومتی مقتدر در حایرانی در اصفهان عصر صفوی بدون استقرار بوده است. نوزایی هنر شرط 
 سازی، حتا در غیاب اقتدار حکومتی در مرکز، در آناین روند داللت. اما بودنمی میسرپایتخت 

و فرادهش ادبی آن پیوستگی و جریان داشته است. ایرانیت محور دیگر، به صورت زبان فارسی 
این زبان در رسد. پارسی است که به مجموعیت میبیات همچون یک فرهنگ در زبان و اد

ای فروبسته است. ه بوده است، برخالف نژاد که عرصهای گشودبخشی به ملیت ایرانی عرصهتعین
این زبان هرگز بر هیچ قوم یا ملیتی دیگر تحمیل نشده است. هیچ قدرت مرکزی در ایران خاقانی 

تر از زادگاه ها دوررا به فارسی بسرایند، و فرسنگهای خود بود که شعر وادار نکردهو نظامی را 
جنگ با  کس تیپو سلطان، آن شهید درهند، هیچ یای از جنوب شبه قارهشاعر، در گوشه این دو

  ٤٥را به فارسی بنویسد.  های خودخوابکه بود  آن نداشته براستعمار بریتانیا را، 

                                                 
  ۱۶۵ مسکوب، ٤۲
  ۱۷۹ همانجا، ٤۳

44
   ۱۶۴ مسکوب، از نقل به ،شطحیات شرح: روزبهان 
٤٥

   .۱نگاه کنید به پیوست    



٣٥ 

 

در قلمرو خالفت اسالمی، هویت  ٤٦،»قلمرو مقدس« توان گفت که حتا دربه جرئت می
که به زبان فارسی برمی گردد، هویتی بود دچار شقاق. چنین هویتی هرگز ایرانی تا آنجا 

 های اسالمیدر دیگر سرزمین متکلم به زبان عربی» امت« توانست با هویت تمام عیارنمی
توان بخشی نمیای ایران را تاریخی نیز در هیچ دوره یاز منظر چنین است که .یکسان باشد

بینیم نمیرا از قلمرو خالفت اسالمی دانست. ما در اینجا یکدستی جوامع مذهبی  معارضبال
ها . ایرانیان سالبود زبان مسلمانهای عربقلمروهای مقدس در اروپا یا سرزمین درچنانکه 

ترجمه را به زبان بومی خود » قرآن« متن مقدس چهارم هجری، ی، در سدهپیش از اروپاییان
که از اصل ازترجمه کرده بودند و در این ترجمه همچون هر دست رفته بود  ای دیگر بسا چیزها 

که به دست آمده بود که ربطی بهیو بسا چ یا اصل متن نداشت و خوانش خود آنان » نص« زها 
ن تواان مقدس عربی در میان مسلمین نمیزب یبود. نظر آندرسن را درباره(تفاسیر عرفانی) می
 ، باید گفت که زبان مقدس نه به عنوانبرخالف برداشت او در این باره ٤۷به ایرانیان تعمیم داد.

بود. ایرانیان همواره آن می با مبنای ارتباط ایرانیان» لفظ«که از اتفاق به صورت خود » نشانه«
مثل لغاتی که بدون  ...« ،اندفهمیدهاند که معنای آن را نمیعنوان زبان مقدس متنی را خوانده به

ها در واقع نه با متن که . ارتباط آنبوف کور)(»کنند.مسئولیت فکری در خواب تکرار می
سخن.  صدور سخن مقدس بوده است و نه خود آن أخود ارتباط و از این طریق با مبدمعطوف به 

کوبسن دانست ٤۸»phatic« توان از نوععملکرد چنین ارتباطی را می که در خواندن  به تعریف یا
 یدوبارهگیرد. چنین است که با سربرآوردن اوراد و ادعیه به غیر زبان مادری یا بومی صورت می

زبان به عنوان محمل  این در خراسان، (ناصر خسرو)» لفظ دری رقیمتی دÃ« این، زبان فارسی
و نه دربارها و های پایینی (زبان همگان، زبان تودهساحتی از مقاومت، ایرانیت،  یا رکن رکین

  :کردعمل می) یا علمی نخبگان مذهبی

  

  و پس گفتم زمین ماست ایران

                                                 
 گیریشکل از اروپایی پیش جوامع از گفته دو صورتدر منبع پیش آندرسن را بندیکت »دودمانی قلمرو« و »مقدس قلمرو«  ٤٦

کر ملی جوامع    .است کرده ذ

47 Anderson, 13 

 
48Phatic function  کوبسن بندیطبقه در را  برابر این که اندکرده ترجمه »گشایانه صحبت« کارکر یا نقش به ارتباطی عمل از یا

  . ندارد گویایی چندان بحث مورد زمینه در نهاده



٣٦ 

 

  که بیش از مردمانش پارسی دان

  وگر تازی کنم نیک نباشد

  ٤۹که هرکس را از او نیرو نباشد

  

  
قهرمان و شهید  ،»میسور ببر« ) مشهور به۱۷۹۹ - ۱۷۵۰تیپو سلطان (

های خود را به فارسی خوابکه  در جنگ با استعمار انگلیس در هند
   نوشت.می

  

  زبان ملیتی نوین

  

و از راه داشته است ها نقشی اساسی ل ملتیبینیم که زبان در تشکدر دوران مدرن نیز می
پذیرفته  یملت در فردیک به عنوان  یابه کسوت یک ملت درآیند  اندمردمان توانستهزبان است که 

شوند. تاریخی همباز می یها در سرنوشتبا پذیرفته شدن در چنین همبودگانی در واقع آدم ٥۰شوند.

                                                 
  .پزشکی علم در) یهجر ۳۷۰ - ۳٦۷ یسریم یمنامه (حکدانش ییباچهد از ٤۹
  

50 Anderson, 145 



٣٧ 

 

به شدت تاریخی است؛ در  گرایشیگرایی ین جاست. میهنگرایی با نژادگرایی در همفرق میهن
توان می ٥۱گرایی پنداشتی ورا تاریخی است که به اصلیتی ورای زمان باور دارد.که، نژادحالی

) گیری ملیت انقالبی در فرانسهید نیز نماد زبان را (به تبع شکلت ایرانی در دوران جدگفت ملی
های خود شناختی برای تحقق وحدتی سیاسی در فهرست خواستسانی زباندر قالب یک هم

گر تالش برای تحقق چنین خواستی را فقط تا حد یک تحمیل سیاسی  قرار داده بود. خطاست ا
زبانی از سوی دولت  سیاسیآمیز ای اقدامات تبعیضیا بعدها تا حد پارهن رضا شاه و در دورا

 به عنوانخود را جایگاه  زبان فارسی کهواقع آن است  مرکزی در دوران جنگ سرد فرو بکاهیم.
کرده بود پی پیش از دوران پهلویها سال »چاپزبان « ها و نشریات در تهران و و روزنامهدا 

  نویسد:ه آجودانی می¨لءااین باره ماشا در یافت.ن بود که انتشار میها با این زباشهرستان

  

هايی که تا پيش از به همين جهت در ايران، زبان اصلی و عمومی روزنامه
های ميرزا صالح شيرازی (کاغذ اخبار)، مشروطيت منتشر شده بودند، از روزنامه

، »روزنامه دولت عليه ايران«هايی چون گرفته تا روزنامه» وقايع اتفاقيه«و از 
، »دولت ايران«ی ، روزنامه»ملت سنيه ايران«ی يا روزنامه» ملتی«ی روزنامه
و » تربيت«، »شرف«، »مريخ«، »نظامی«، »يهوقايع عدل«های روزنامه
، »تبريز«، »ملتی«ی شد، نظير روزنامهها منتشر میهايی که در شهرستانروزنامه

که در اصفهان » فرهنگ«ی که در تبريز و روزنامه» کمال«، »ادب«، »احتياج«
» روزنامه علمیqه«شدند فارسی بوده است و اگر يکی دو روزنامه چون منتشر می

در » الفارس«ی در تهران که به سه زبان فارسی، عربی و فرانسوی و يا روزنامه
بان ديگری و شدند، بدان معنا نبود که زشيراز به زبان فارسی و عربی منتشر می

هايی چون آذربايجانی و کردی و بلوچی را در در اين مورد خاص عربی يا زبان
ی عمومی منتشر ها روزنامهشد به آن زبانبود که میايران آن مايه و اعتبار می

  ٥۲.کرد
  

                                                 
51Ibid., 149 

٥٢
  .همانجا آجودانی، 



٣٨ 

 

چنان های موجود در ایران نه آنزبانخرده ها ودر میان دیگر زبان زبان فارسی جایگاه 
محمد امین  .شده باشدکه همچون زبانی بیگانه بر دیگر جوامع زبانی تحمیل  ه استبود

 شمسی) از ارومیه ۱۲۸۸( ۱۹۰۹در سال » ترکیسمپان« داراو هو زاده سوسیال دمکراترسول
در اینجا  های ترکی قفقاز نیز در اینجا خریدار ندارد. اصالpروزنامه...« آورده است کهدر گزارشی 

از سوای این و  ٥۳».خوانندگرچه همه ترک هستند اما ترکی نمیترکی خواندن متداول نیست. ا
، )۱۳۱۸– ۱۲۸۲( دکتر تقی ارانیسخن زیر از  ،در این زمینه دیگر بسیارتاریخی میان شواهد 

ش ترکی او زبان مادریتبریز  یگرایی علمی در ایران که خود زادهو آموزگار مارکس بنیانگذار
  مل است: أدر خور ت ،بودمی

   

که دولت جوان ترک تمام مدارس خارجه  کندآقای روشنی بیک، تعجب می... 
ها را در عثمانی بسته ولی دبستان ایرانیان در اسالمبول به دست خود آذری

جا از خود ایشان انصاف ما در این .مشغول تبلیغ زبان و تمدن ایرانی است
کن قلمرو عثمانی] به زبان صورتی که اغلب همین آذریخواهیم که در می ها [ سا

ثمانی را های عکنند و پیشرفتدر مهد ترک نشو و نما میفارسی هم آشنا نبوده، 
ک و را مشاهده می ایرانماندگی دیده، عقب نمایند، آیا جز یک قلب پا

دوستی و تواند علت این تعصب در ایراناحساسات سرشار چیز دیگری هم می
کاری در وطن  یها بـا اطالق کلمهپرستی بشود که تمام تحقیراتی را که ترکفدا

باز بـا نهایت سربلندی و آورند، قبول کرده و ها وارد میعجم و غیره به آن
بلی  دانند که ایرانی هستند...کنند و خود را شرافتمند میسرفرازی افتخار می

ا هم ندانند مانند طفلی که زبان مادر خود را ها اگر زبان فارسی رآذربایجانی
ک مادر عزیز  یندانسته، ولی عالقه ک پا روحی به او دارد خودشان را نثار خا

  ٥٤خواهند نمود. ایرانخود یعنی 

  

                                                 
  آجودانی، همانجا.  ٥۳
   ی اینترنتی آثار تقی ارانی).(نسخه ۲۴۷ـ ۵۴۲) صفحات ۱۹۲٤( ۱۳۰۳سال  ٥، چاپ برلین، شماره فرنگستاننقل از مجله  ٥٤



٣٩ 

 

ملت ایرانی، -زبان فارسی همچون یکی از لوازم شکل گیری دولت د افزود کهدر اینجا بای
های ملی در همچون دیگر زبان ،»زبان چاپ« زبانی نه متعلق به قومیتی خاص، بلکه به عنوان

کند. این ای و نژادی میقومیتی، قبیله همبودگانیایگزین جرا  نمادین گانیدنیای امروز، همبود
ها و ها، زبانهای طبقاتی،خرده فرهنگتعریف، از حد کشمکش ای ملی، بنا بهزبان در جامعه

آل مین کند. به طور ایدهأتا بتواند ارتباطی را در سطحی وسیع ت رودمیهای موجود فرازباننیمه
کسی را در آورد،ین زبانی افراد را به گرد خود میچن  یو نکته ٥٥دارد.خود نگه نمی یچنبره اما 

شبه کنونی، یعنی زبان ارتباط ملی در ایران، نه یک زبان فارسی به جایگاهنکه، رسیدن دیگر ای
کنون مگر به بهای زبان ، بلکه در یک روند ریشهخودسرانهو  دار تاریخی صورت پذیرفته که ا

  ناپذیر است. باطی در سطح ملی این روند بازگشتپریشی جمعی و هرج و مرجی ارت

  
  شمایل سـرو

  

گر بپذیریم که ملیت هم به مفهوم مدرن و هم به مفهوم تاریخی یک نظام داللی است،  ا
که بازنمود  واژگانی نیست هایداللت در تنها فرهنگی، فضایی همچون ایران ،چنانکه اشاره شد

 درخت سرو، به ویژه سرو کوژ کرده در ینقش مایه های تصویری مثالpدر داللتکند. پیدا می
ک اما هنوز ریشه در ،paisley)ه (نقش بت بادهای سمومبرابر  ، شنگ گلشیری)وتعبیری از ه( خا

 .کندی و تجسمی ایران خود را تکرار میبینیم که در هنرهای تصویربیانی از هویت ایرانی را می
  :شاهنامهروایت در » کشمر« درگستر سایه  آزادسرو زمان کاشتن توان از رد و ریشه این نماد را می

  

  ی سروبن بغنویدبدین سایه ...

  

و نیز سرو  در کاشمر سرو همانبرافتادن  های تاریخیدر روایت ،پس از آن هاسدهتا 
هویت  روایت اخیر بازتابی از .گرفتپی ،یکی به دست اعراب و دیگری به دست ترکان ،فریومد

                                                 
55

 Balibar, 99 



٤٠ 

 

 .است »٥٦روحی یک ملتاصل « و یا به تعبیری دیگر، بیانگر را درخود دارد؛ سوگوار ایرانی
 و صورتنقش سرو گیری شکلخاستگاه  که توان با هوشنگ گلشیری هم صدا شد و گفتمی

 قطع دو یتکرار شونده به همین خاطرهای مایهدر هنرهای ایرانی به صورت نقشآن  یهخمید
  خوانیم: می گمشده راعی) یه(براو از  داستانیدر ردد. گبازمیسرو باستانی 

  

هزار و چهارصد و پنج و از آن وقت که این درخت کشته بودند تا بدین وقت  ...
هر دو درخت هنوز بوده است. یکی به کاشمر و یکی به  بینی؟سال بود. می

فریومد. فکرش را بکن با وجود دو قرن استیالی عرب هنوز چیزی ادامه داشته. 
ی سبت این حوزهخ. بسیار شاخ و به نی زردشت. گشن بیآن هم سروهایی کشته

  . ای در اجاقی. آن وقت...رهنگی گیریم که شعلهف

  صبر کن عین نقل ابوالحسن علی بن زید این است: ...

در آن حدود زمین بلرزید و کاریزها و بناهای بسیار خلل  سرو کاشمر][ چو بیفتاد
که آسمان پوشیده گشت و کرد و نماز شام انواع و اصناف مرغان بیامدند. چندان

کردند بر وجهی که مردمان از آن تعجب ش نوحه و زاری میبه انواع اصوات خوی
  .کردند و گوسپندان که در ظالل آن آرام گرفتندی همچنان ناله و زاری آغاز کردند

  

  :آورده است یکی سرو دیگرآن  یجا دربارهو همان

  

را آتش  گویند ینالتگین تا ضرری به وی و حشم وی نرسد فرمود تا درختمی ...
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.

                                                 
  تعبیری از ارنست رنان، همانجا.   ٥٦



٤١ 

 

...  

ی قالی گذاشته بود: از همان وقت است شاید ی جقهانگشت بر بته ... [راعی]
اند. ببین انگار روی کرده هاشان نقشمتن قالی این سروهای خمیده را برکه 

  ٥۷ خودش خم شده باشد. یا شکسته باشد.

  

توان پرسید آیا سرو در ادب و هنر ایرانی تنها نمادی از ای میچنین پیشینهنظر به با 
روایتی از درخت سرو را در  تورو دیوید یهنر همچونتوان است؟ می بوده زیبایی و آزادگی

 نیادر  یراز چه«کرد که  حبرد و این پرسش را مطر سؤالبه زیر  )گلستان(ادبیات ایران 
های ایرانی در قالب استعاره یا مایه-در شعر حافظ که همواره بر بن ٥۸»نهفته است؟ درخت

کیدنماد و تلمیح  ای از سرو در بیت زیر اتفاقی و فقط به صورت استعاره یاژهدارد، آمدن و تأ
در ژرفای  دیگربر معنایی سوای زیبایی نشینی سرو و تابوت (مرگ) هم .تواند باشدنمیزیبایی 
    داللت دارد:سخن 

  

  به روز واقعه تابوت ما ز سرو کنید 

  رویم به داغ بلند باالییکه می

  

هم،  بوف کور کند.میرا تکرار ، در بعد نمادین متن، خود نیز بوف کوراین معنا در 
گرچه به صورت   ی تاریخی و فرهنگی ایرانی است:هامایهبنهمین  آکنده ازاما مدرن، روایتی  ا

  

دانم چرا موضوع مجلس نمیکه باورنکردنی است، چيزی ،غريبولی چيزی که 
بوده است. همیشه یک  های من از ابتدا یک جور و یک شکلنقاشی یههم

                                                 
  زندگان) فصل سوم.   نی(تدف یراع یگمشده یبرهبه  دیباره نگاه کن نیا در ٥٧

58 Henry David Thoreau, the American author, poet, philosopher and the theorist of “Civil Disobedience” 

(1817-1862). 



٤٢ 

 

کشیدم که زیرش پیرمردی قوز کرده شبیه جوکیان هندوستان عبا به درخت سرو می
خودش پیچيده، چنباتمه نشسته و دور سرش شالمه بسته بود و انگشت سبابه 

ت چپش را بحالت تعجب به لبش گذاشته بود. روبروی او دختری با لباس دس
  کرد.نیلوفر تعارف می سیاه بلند خم شده به او گل

 
ر خواب به من الهام شده بود؟ آیا این مجلس را من سابقاً دیده بودم، یا د ...

همین مجلس و همین  اشکردم همهچه نقاشی می هردانم دانم، فقط مینمی
  کشید.دستم بدون اراده این تصویر را میموضوع بود، 

  

با  حافظای از یک فقدان دانست. فقدانی که در سرو را استعارهتوان دو متن می در هر
   .کندپیدا میداری های معناترادف» زخم« یبا استعاره بوف کورو در » داغ« یاستعاره

نظام داللی را در ساختار باغ ایرانی و در بازتاب  توان اینمی در بازنمودی دیگر
  :خوانیماست که می در شاهنامهرا ما نخست  ایران به باغ تشبیه. ف آن در متن ادبی یافتعمضا

  

 ست خرم بهارکه ایران چو باغی

 شکفته همیشه گل کامکار

گر بفکنی خیره دیوار باغ  ا

 چه باغ و چه دشت و چه دریا، چه راغ

 دیوار او نفکنینگر تا تو 

 دل و پشت ایرانیان نشکنی

  کزان پس بود غارت و تاختن

  خروش سواران و کین آختن

  



٤٣ 

 

  واحه: - ن یک میهنوو در ناصر خسرو باغ همچ

   

 باغی بود این که هر درختی زو

 حری بودی و خوب کرداری

 در هر چمنی نشسته دهقانی

 این چون سمنی و آن چو گلناری

.... 

 این بستاندیوی ره یافت اندر 

 بد فعلی و ریمنی و غداری

 بشکست و بکند سرو آزاده

 بنشاند به جای او سپیداری

 ننشست ازان سپس در این بستان

  خوار، طیاریجز کرگس مرده

به تعبیر فوکو،  ٥۹» جا-رگد« همچون یک» انگیزکهن شگفت یهآفرید« باغ ایرانی، این
داده را در جوار همدیگر جای  اینهچندگامادی و معنایی ای است که در خود فضاهای محدوده

بازنمایی مضاعف از وطن در واحه همچون وطن توان میاز این منظر را باغ ایرانی  .٦۰است
کرد که با این ویژگی می .دانست آنکه نمادی  اند، باغ ایرانی پیش ازبرخالف آنچه گفتهتوان ادعا 

توان گفت حتا می .ایرانی استای واحهمیهن جهان-از کالن ٦۱جهانی-خُرد، باشد» بهشت« از

                                                 

59 Heterotopia 

٦٠
  به:   یدنگاه کن 

Michel, Foucault, “Of Other Spaces” Diacritics 16 (Spring 1986), PP. 22-27.  

  
61 microcosm 



٤٤ 

 

در آسمان که اصل زمینی آن همچون  باژگون خود نمودی از همین باغ است» بهشت« که
فریدون  .استمادیت یافته  ،و به دست خود آدمیانبیابان  یبر کنارهوطن از ای آرمانی انگاره

ک آنگاه که است که  واحه-پیروزی او همچون باران، بر این میهنشود، این پیروز می بر ضحا
  ٦۲دل جهان:، ایران همچون ایرانیجهان خرم تمامیت بر این ، باردفرو می

  

  ...جهان را چو باران به بایستگی

  

گر ب لحاظ همین ویژگی جغرافیایی است که یاد ایران همیشه با وییم که به گبیراه نیست ا
جغرافیای این در  .)۲٦، بند ۲۳بندهشن، (»آباد و خوب بوی ایرانشهر«: است بوده همراهعطر 
ک نهایت عطر خود را است  خشک بیابان یهبر کنار سبزای سرنقطه ،ایواحه که گیاه و خا

 آننمادین و  شدهدر کمال آرزو ایرانی میهن جهان-رداین ُخ ٦۳.اینجاست..گل سرخ  :پراکنندمی
کرده است: قالی ایرانی همچون باغی  نیز قالی ایرانی بربه همراه نقش سرو  اغلبو  بازنمود پیدا 

   ٦٤»ند به حرکت درآید.توامیفضا « که در

 

با مردمشناس گفتگوی آن پژوهشگر  یصحنهبه دیگر بار نیم توامیحال در اینجا 
ک ایران باز گردیم دور افتاده اینقطهدر ایرانی روستایی  ایران « و این پرسش که از خا
 آن ،خواندغزلی از حافظ را برای روستایی میاگر پژوهشگر  آیا .به یاد آوریمرا » کجاست؟

یا آنکه لبخند  ؟»ایران« بود که با ناممیموسیقی و کالم این شعر ناآشنا قدر با روستایی همان
با شنیدن شعر حافظ لبخندی بر لبان آن  کهن گفت توامیت ئو به جر ن گفتتوامی؟ زدمی

                                                 
  خجل یاسق ینز یندهگو یستن    دل یرانهمه عالم تن است و ا: بهرام نامهدر  یگنجو یشعر نظام ینر به اظبا ن  62
�  »!...برقص نجایا نجاست،یگل سرخ ا« مارکس جمله نیبه ا یبا نگاه 63The Eighteenth Brumaire of Louis Napoleon 

  جمله: ینا یونانیاست از اصل  یشخندآمیزیر یفکه تحر
 ’)Rhodes is here, here is the place for your jump’ (‘Hic Rhodus, hic saltus  معادل  یناثر ازوپ. ا» الفزنافسانه « از

کر کرده یبرا یسیرا در انگل   اند: آن ذ
Put your money where your mouth is! 

  
64 See Foucault’s “Of Other Spaces”. 
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گاه  ؛ لبخندی ازبستمی نقش روستایی کانی( زباندل آغشتگی سوژه با ناخودآ  )؛به تعبیری ال
هم را دیوان حتا اگر همه نسخ حافظ  شعر ترنم وزنو  هاواژه به هنگام شنیدنآشنایی  ی ازلبخند

    ٦٥.بودندپیشاپیش سوزانده 
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 محدود) کاغذ روی آن نوشتاری صورت چاپی، صورت( آن مادی نمود در تنها ادبی متن موجودیت که است نکته این به ایاشاره  
   .ماندنمی



٤٦ 

 

۲  
  

 وطن ناداشته؟

  

ن توامینبود چیزی که هرگز نبوده است سوگوار بود؟ در چه زبانی  ن درتوامیچگونه 
گر بگوییم نیست، آیا این سخن بدان معناست  از زبان» بیرون« ایران موجودیتی در سوگوار بود؟ ا

این قلمرو قصوی یک ملت، این موضوع یک  موجودیت یک جغرافیای موهوم است؟که این 
د و در کجا شومیکجا آغاز  ؟ ازبازتاب یافته استه ایرانیت)، در متن ادبی چگوندلبستگی (

  مرز کجاست؟ گیرد؟پایان می

کنون به گذشته، از متن مدرن به متن ن از این توامی، ن»کانونی« در حرکتی از رفتن از ا
بدین  .نیست» وطن« و» خانه« فرقی میاننیز،  اسطورهدر  ، وطه آغاز نکرد که در زبان ادبقن

که،  لوف. أمنزلگاهی م )به(یا واصل شدن  )برای(هر اثر ادبی حدیثی است از جستجویی معنا 
طالیه ادب مدرن فارسی)، در مدرنیسم ریم (ذاز ادبیات عصر مشروطه که بگ ،در ادبیات معاصر

کنیم، باید بگوییم که  گر هدایت را مستثنا  در  به خصوصایرانی که از نیما و هدایت آغاز شد، ا
نام و یا ه، مفهوم وطن غایب بود. ایران بیهای چهل تا پنجان مدرنیسم در سالاوج ای یدوره

جخ « . شعر شاملو٦٦کردسرایی میمرثیه» مرده« ی شرمگینانه بود. شاعر تنها برای وطنینام
گرچه پس از ضربه» امامروز زاده نشده اه و هفت سروده شده، اما در رفتار با جانقالب پن یا

 کند. در این شعر نه از وطنیحرکت می ی چهل تا پنجاههاسالمفهوم وطن در همان فضای 
  : رودکه از وطنی نابوده سخن می» مرده«

       

                                                 
 

  ) : امید. م( ثالث اخوان 66
 ندانند» !نومید چه و امید« که گویند

  خویشم یمرده وطن گوی مرثیه من
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   کوچ غریب را به یاد آر

  ٦۷از غربتی به غربت دیگر

  

ا رانده شده است؟ این از کج؟ راوی شعر کجا به کجا اتفاق افتاده استاز  این کوچ
 در شعر، او، این صدای جمعی اند؟هها واقع شدای غربت در کجاهگاه، این منزلهاغربتگاه

کنون در کجای زمان و مکان ایستاد   ه است؛ با چه زبانی سوگوار است؟ا

خود، آن  یروایتی از غربت در وطن بخوانیم، غربت در خانه همچونشعر را  حتا اگر
پرسش همچنان بر سرجای خود باقی است؛ اینکه، در نبود چیزی که هرگز نبوده است چگونه 

، به عنوان exileافتادگی از جایی است و به مفهوم ن به سوگ نشست؟ غربت همیشه دورتوامی
زبان است و یا به -؛ همواره یک وطنمیشه با اشعاری بر وطن همراه استای زیستی، هتجربه

د که در شومی. مفهوم غربت تنها آنگاه معنادار ٦۸»غربت وطن بیدار آدم است.« ری زیباتعبی
حتا به لوف (أای از یاد دیار مرد. این تجربه زیستی در هیچ لحظهتقابل با مفهوم وطن قرار گی

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

  

  امجخ امروز از مادر نزاده

 نه  

  عمر جهان بر من گذشته است

  هاست...ی قرنام خاطرهترین خاطرهنزدیک
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   .است شده آورده پیوست به شاملو شعر کامل متن 

68
  POST.HTML-BLOG/2011/08.BLOGSPOT.CA/HTTP://NASSERKAKHSAZ: امگرفته کاخساز ناصر از را ریتعب نیا 

69
 متقابل هایوضعیت که است توجه خور در »بردریم حلقه چون و تو با ایمحلقه در بالعجب اینت ایمنه تو با و توایم با«: سعدی 

   .اندآمده شعری گزاره دو این در »اما« نه و »و« اضافه حرف با غیاب و حضور
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تاریخ یک سرزمین که با جغرافیایی موهوم از یک روایتی شعری از ما در اینجا نه با 
 های دیگربه جای بردن یک زمان به درون زمان این شعرسروکار داریم. در  شعر درغربت 

یک به رود، فقط نی از یک شعر مدرن جدی انتظار میبراه یهکه به گفت» فراروی  گونهآن«
این شعر چنان « شده است؛ و در نتیجه بسندهتاریخ  رویدادهایی چند اززسازی کرونولوژیک با

حتا به لحاظ تاریخی نیز، در  ۷۰»است. ساختهشک نداریم شاملو این شعر را که تاریخی است 
ای، یا بینیم که تکهمی، »تاریخ« هایی به یکهای این شعر به صورت تلمیحتداعی یهزنجیر

آید. این حذف حذف شده و سخنی از آن به میان نمیاز خاطره راوی  این تاریخ،ی از هایتکه
افتد. میتاریخ ایرانی از دایره تلمیحات و مالزمات متنی تنها در این شعر شاملو نیست که اتفاق 

که از زبانی آرکائیک سود می در شعر او، در آثار دیگرش گیرد، در کنار به طور کلی، حتا آنجاها 
کمترتوراتی، م-ارجاع به اساطیر مسیحی های ایرانی هبرگرفته از اسطور مضمونیهیچ به یا  ،ا 

و نه  خوریم. از اینروست که زبان آرکائیک پیشنهادی او گاه زبانی است بازسازی شدهبرنمی
و برای جا انداختن نوعی  lexicalقاموسی  حد از» آرکه« با رفتار شاعر در آنکه بازآفریده شده 

کنون مصادره شده است. .رودمیتر نلحن پیش تاریخ در اینجا، در این  کهنی است که به سود ا
هرچه در تاریخیت این شعر  . ازین روست کهدشومیآغاز » فریب اعراب« عامدانه از شعر نیز،

  دهد:میبیشتر دقیق شویم شعر تاریخیت خود را بیشتر از دست 

  

  به یا آر

  قراری بود... که تاریخ ما بی

  

ن توامیاز هویت ایرانی باز خواند؟  سوگوار این شعر را همچون روایتی نتوامیآیا 
زبان کوچه و آرکائیک، مفهوم وطن  یهاین آمیز اما در این شعر، در ،۷۱گوی وطنی مرده بودمرثیه

گاه ای یی که هرگز نبوده و هیچ خاطره»او« و در مرگ چیزی یا ؟گرددبرمیبه کجا  از آن در خودآ
شعر پاسخی برای این پرسش ندارد و با  ؟ن سوگوار بودتوامیذات سوگوار نیست، چگونه 
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  ۱۵۸ ص. )۱۳۷۴ نشرمرکز،( ،هاپروانه به خطاب براهنی، رضا  

71
  .خویشم مرده وطن گوی مرثیه من گویدمی که اخوان شعر این یادآور 
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کند.» فرا روایت« به گفته براهنی سکوت در برابر آن فقط بر آن است که  ۷۲خود را از تاریخ القا 
به کنار، در اینجا، در رفتار » گرفتاری اجتماعی و تاریخی ما« روایتفرااین تعریف براهنی از 

 نیزاین عارضه  .با ذهنیتی به صورت یک عارضه روبروییم ما مفهوم وطن در این شعر، باشاعر 
این را از فروید هنوز  .های ما در تاریخ ادبیات معاصر ایران بوده استگرفتاری ویژه یکی ازبه 

سوگواری یا ماتم کراراً « گوید،سوگواری می ۷۳عمل و تبیینی از کار نیم بیاموزیم که درتوامیهم 
کنش به از دست رفتن� ایده ای تجریدی است که معادل واکنش به از دست دادن یک عزیز، یا وا

[در اینجا بخوانید: سرزمین مادری، میهن]،  جایگزین او شده است، نظیر ایده سرزمین پدری
ذهنیت سوگوار برآنچه از دست رفته این سخن بدان معناست که  ۷٤»آزادی، آرمان، و غیره.

کسی  همچون یک یاد اشعار دارد. عمل سوگواری در واقع پذیرش مرگ یا غیاب آن چیز یا 
ی و حاضر است. در کار و عمل سوگواری این نکته نیز حسوگوار هنوز  »من« است که در درون

د، اما ما در این شعر شومیشایان دقت است، باز هم بنا بر نظر فروید، که جهان خالی و ناچیز 
های پندارد. در این خاطره قرنمیروبروییم که خود خوار و خفیف گشته است یا چنین ای با سوژه

» قرمطی« بر مبهم ایاشارهاز مقاومت در برابر شقاوت و سرکوب نیست جز ای او هیچ نشانه
و قتل عام شدنش. از این روست که با سود جستن از فروید ای در زمانه راوی جمعینامیدن شدن 

به  »ماخولیا« یهبا نمودی از کنشی سوگوار که با عارض نیم بگوییم که ما در این شعر نهتوامی
ک اندوه« صورت این در جریان  .روبرو هستیم» خسرانی ناآگاه« و» نوعی حس عمیق و دردنا
گاهی شخص رنجور زدوده شده و ،برخالف سوگواری عارضه، در سازوکاری  ابژه آرزوشده از آ

کنون دارد،  د کهشومیبر او چنان مشتبه  ،از خرده گیری از خود قدر و منزلتی واالتر از آنچه ا
   ۷٥»دهد.ها نیز بسط میاز خود را به گذشتهانتقادش « هرگز نداشته و

                                                 
  همانجا. کندمی تعریف ما »تاریخی و اجتماعی گرفتاری« را روایت فرا این براهنی ۷۲
  .Acts of mourning ی،ام : کار و عمل سوگواربه کار برده actsمصطلح است در برابر  یقیکار و عمل را که در موس ۷۳

74 Mourning and Melancholi (The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, 

Volume XIV 1914-1916).  

  و اعتبار دارد.   یتاهل فن مرجع یخود برا ینههنوز در زم ») یخولیا(مال یاو ماخول یسوگوار« یدمقاله فرو ینا
 Trauer und: ی(در اصل آلمان را »یسوگوار«اما  ،امکرده استفاده »یاماتم و ماخول«مراد فرهادپور  یها از ترجمهنقل قول در

Melancholie گرفته شده: یرز یتام. ترجمه مذکور از ساداده یحترج» ماتم« مترجم) بر معادل 
rooz.com-www.akhbar   
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  .همانجا فروید، 
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به که بینیم میای ماخولیای روشنفکری را گونه یهتر، ما در این شعر ادامبه بیانی دقیق
مستولی ایران ها پیش از سرودن این شعر بر فضای ادبیات معاصر صورت گفتمانی غالب از مدت

، در بحران هویتی جستجو کرد اندکه گفتهن، چنانتوامیاین عارضه را البته  هایشده بود. ریشه
بدان  ،ش میان سنت با مدرنککشا ، در)liminiality( ای از آستانگیدر مرحله ایرانیکه جامعه 

دهد. ما در هیچ کجا میبود. این اما همه ماجرا نیست و همه ابعاد عارضه را توضیح نشده مبتال 
ای خوریم و به هیچ جامعهمییکدست مدرن برنای به جامعه و به ویژه در جهان پیرامونی

مرحله آستانگی بحران سپری کرده باشد. بحران در  گذار به مدرن را بدون یلهحخوریم که مرمیبرن
 یداد. جامعهمینشان از زنده بودن جامعه خود ناپذیر بود، اما این بحران جامعه ایرانی گریز

توجیهی عقالیی برای  چد. هیشومیندچار بحران  ،یدیگر یمرده همچون هر ارگانیسممرده، 
ی پیش از هاسالدر  معاصر ایرانادبیات  شدت و حدت این ازخودبیگانگی سلبی دامنگیر

در جهش این ازخودبیگانگی سلبی به ماخولیایی جمعی دریافت  امروزه در دست نداریم. انقالب
ریشه  ش داشت.قاروپایی نیز ن» مدرنیسم« هاسازمایهنویسندگان و شاعرانی ایرانی از  خاص

از ، این بیان شرمگین تریا به سخنی عام وطنی را،بینفی و نادیده گرفتن حس ملی را، ستایش 
در متن ادب ها و در کاربست آن هاسازمایهن در رفتار با بعضی از این توامی ،هویت ملی را

  جستجو کرد. معاصر

دوم قرن بیستم در اروپا و آمریکا شکل  یمدرنیسم به عنوان جریانی ادبی و هنری از نیمه
آثار ادبی به فضای ادبی ایران راه یافت بدون آنکه در  یدانیم از راه ترجمهمیگرفت و چنانکه 

شده  دریافت و درونی (خودی)و شاید نظری این جریان آنگونه که باید  هایاین روند زمینه
سازی نیز و دورانکوشید، و در این کوشش دستاوردهای مهم میایرانی  یشاعر و نویسندهباشد. 

 آن . این حرکت به پیروی از یکی ازبگسلد (سنت) یکباره از گذشته، از کهنه داشت، که تا به
آمریکایی، عزرا پاوند، گرفت که شاعر ها، صورت میترین آنادب مدرن، بنیادینهای سازواره
نو  حرکت رد ۷٦» ..سخن نو آر!.« :بودکرده  صورت بندین سخن چنیترین آن را به کوتاهزمانی 

، بازنمایی هویت ملی یا دلبستگی میهنی نخست با بالغیات ایران آور و پیشتاز ادب معاصر
کم یکی دانسته شد و آنگاه پرداختن بدان به عنوان مضمونی غیر مترقی،  ایدئولوژیک رژیم حا

مداحان « غزل و قصیده و هایقالب (متصلبان درهای ادبی ارتجاعی کهنه، یکسره به جریان
                                                 
76 Ezra Pound: ‘Make it new’ (‘Canto LIII’) 
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شد. سخره گرفته  به ۷۷»تفاخر و تخَرُخر به گذشته« واگذار گردید و گاه نیز با برچسب) »رژیم
یا مضامین مدرنیسم اروپایی صورت گرفته بود.  هااین حرکت به موازات رفتار با دیگر سازواره

 ،۷۸»تایمز نفت و قیر« ،صنعتی هایسوژه در متروپلغربت بینیم که میدر روایت ایرانی مدرنیسم 
آرزوی بازگشت به در د که شومیبازنموده وار در برابر شهریت مدرن به صورت غریبگی دهاتی

و هنرمند)  سازی شاعرخود ویرانگی مثبت به ازخود بیگانگی منفی (؛ ازخود بیگاناستخویش 
کم بر جامعه کاپیتالیست به نکوهش و میتعییر ماهیت  دهد؛ نگرش انتقادی از هنجارهای حا

کم ( رد سی سیاسی أس فلسفی به یأیابد و یمیبورژوازی کمپرادور) تقلیل مطلق رژیم وابسته حا
    گردد.میبدل 

گر بپذیریم که هدایت و نیما در داستان و شعر  ایرانی را پایه گذاری » مدرنیسم« ابداعا
نمون به کلی متفاوتی را از خود به رباید بگوییم که این دو در تلقی خود از وطن، دو سکردند، 

که در بینیم. در حالیمییادگار گذاشتند. در هدایت ما دغدغه ایرانیت را به تصریح و تلویح 
وطنی جهانای دیارگرایی و گریز به طبیعت نیما تعلق ملی جایی در سخن ندارد و به جای آن گونه

که جهان وطن اوست سخن این سخن» من است. یهجهان خان« د:شومیویز تج زیبایی  نیما 
جهانی ادعای وطن ؟آورده استبر زبان ن پرسید این سخن را کی و از کجا توامیامروز است، اما 

شود! ای ویران و در محاصره بیابان فقط اسباب پوزخند جهانیان میخانهدرون داشتن آن هم از 
این  یوطن نیما دانست. همچنین ادامههمان رویکرد جهان یشاملو را باید ادامه یشدهشعر یاد 

زاد فروغ فرخ» ای مرز پرگهر« سپهری و به بیانی دیگر در ین در وطن گمشدهتوامیرویکرد را 
طعنه و تعریضی هست به سرود ملی ایران  ،»ای مرز پرگهر«حتا در عنوان این شعر،  دید.

حسین گل گالب که نه شاعر حکومتی بود و نه این سرود را به مناسبتی حکومتی ساخته  یهساخت
کنون » جغجغه قانون« بود. در بندی از شعر فروغ و به دنبال سطرهای زیر استعاره ند توامیا

  برای ما پرسش برانگیز باشد:

 

  آغوش مهربان مام وطن
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  پستانک سوابق پرافتخار تاریخی

  فرهنگالالیی تمدن و 

  قانون ... یهو جغ و جغ جغجغ

  

آیا این  ؟کندمییاد  ریشخند این کدام قانون است که شاعر از آن با ؟جغجغه قانونچرا 
در تدوین آن » روشنگری« روحهمچون دستاوردی از انقالب مشروطه همان قانونی نیست که 

زمان درازی نبود که در های عرفی مدت هدمیده شده بود و نهادهای اجرایی آن به صورت دادگا
کم شرع  وطن شاعر جایگزین  یسربرآوردن و استقرار دوباره کنونی ما از یتجربه ؟شده بودندمحا

ن پرسید که حتا در زمان توامیآیا ناما ، در این چند دهه پس از انقالب به کنارهای شرع هدادگا
ی بوده است با مفهوم خنک چه شوخی ،این چه سخن لغویو با ذهنیت آن دوره  سرایش شعر

گر پشتیبانی همین نهاد عرفی قانون نبود آیا شاعره قانون؟ ای نست صدای زنانهتوامیمثل او ای ا
بت در این استهزای ث آشکار کند؟» خیالی آسوده از هر سو« بااز آن خود را در عرصه عمومی 

را  نام و نشانیبی هویت ی از یک ملت کدامشهروند به عنوان» شناسنامه« یک نام خود در
زبان  نامش در فضای عمومی بر حتا که» امت« هویت زنی از ؟نشاندهد به جای آن بخوامی

زن  یاین صدای سخره ؟»ایای، دولهسلطنه« اب و عناوینقال مفاخر باشد یا هویتی میآورده ن
پیرامون خود با چه نگاهی به تاریخ  ؟بودایستاده  خود جهانی کجا در کیست؟از آن  در این شعر

با  است» قانون« یک مدرنبه مفهوم  یتمل آورده است؟زبان  بر این سخنان راو با چه یقینی 
  آن.الزمات مهمه 

   

ایرانی وطنی در ادبیات مدرن در اینجا باید به عامل دیگری نیز در رواج مضمون بی
استالینی آن  ـ ایدئولوژیک چپ در روایت لنینیهای پذیری از آموزهثیرأاشاره کرد که همانا ت

بود. این عامل به ماخولیای روشنفکری ایران دامن زد و ادبیات از سرایت آن در امان نماند. در 
ک  هر گونه بیانی ازاین روایت چپ،   یا» شونیسم« برچسبتعلق ملی، دلبستگی به آب و خا

و به جای ایران همچون میهنی مشخص با منافع ملی خاص  خوردمی» گرایی بورژواییملی«
 گردید. شگفت اینکه،میو تبلیغ کارگری تجویز » سمیانترناسیونال« جهانی به صورت یخود، وطن
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به  ،»شونیسم« و» دوستیمیهن« گذاران مارکسیسم در ایران میان دو مفهومبنیان یهدر اندیش
ک   :خوانیممیرانی آاز زبان تقی  چنانکه مثالp ،خط فارغ دقیقی ترسیم شده بود ،پرستیمعنای خا

  

پرستی مادی با شرایط معلوم ترجمه کرد. میهن پرستیمیهن نتوامیرا ن شووینیسم
و در موارد ویژه ... عبارت از این است که مردمی که از زمین و آب و آفتاب و 

آن جای دارند، کنند و در میمین أمعدن یک سرزمین ضروریات زندگی خود را ت
  ۷۹ی مادی دارند.بدان سرزمین عالقه

  

به » خلق« یواژه تدریجی کاربست به همراهآییم، هرچه از زمان این نوشته جلوتر می
 و» سم بورژوایییناسیونال« برابر بادوستی نیز میهن ،ملتبه جای » هاخلق« ؛»مردم« جای

 زبانیبرخوردی ایدئولوژیک، در تخلیط امری  شد. درمی نکوهیدهتعریف و » شوینسم فارس«
گر بود همان وطنطبیعیبا واقعیت  جهانی کارگری و مصداق آن کشور شوراها در شمال ، وطنی ا

که اندکی بعد رانی، در خاطرات خلیل ملکی در تعریف آ یاز نوشته ترایران بود تا آنجا 
  م که نیخوامی نترناسیونالیسم به روایت ایرانیشا

  

هایی بودند که بدون قید و شرط و بدون تزلزل و بدون ها آنستیناسیونالانتر«
هایی که به تمامیت ایران آن ...بودند شده خط مشی اعالم چون و چرا فرمانبردار

هایی که آذربایجان ند انترناسیونالیست خوبی نبودند، اما آنکردمیابراز عالقه 
  ۸۰»شمال قرار دادند انترناسیونالیست خوبی بودند.ایران را در گرو امتیاز نفت 

  

کنون   هم درک این موضوع چندان مشکل نبود که آن وطن  هادانیم و در همان زمانمیا
روسیه « گونه که در کشور شوراها متحقق شد، از همان آغاز چیز جز همانکم آنآرمانی دست
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  .  ینترنتینسخه ا ی،زبان فارس ییرتکامل و تغ ی،اران یتق 
  ۳۱۰، ص خاطرات ی،ملک یلخل ۸۰
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هایی از اروپای شرقی هرگز در بخشی تزاری از کار درنیامد و در گسترش آن »هازندان خلق
اسیونالیسم به روایت انترن ۸۱دیده نشد که کارگران لهستانی همتایان روس خود را در آغوش گیرند.

کارگران را در چهارچوب  رهایی ،در شرایط تحقق خود ،لنینی یبرداری شده از نسخهایرانی گرته
نادیده گرفته  به کلی و عامدانه (پیش شرطی که انگلس زمانی تجویز کرده بود) مشخص ملی

گر خلیل ملکی بر دیوار اد ۸۲بود. رات فرقه دمکرات به جای ادر نتیجه، جای تعجب نیست ا
 ؛ و آن سوتر، در اران، نام زیبابیندمیروس را  ساالرانعکس ستارخان و باقرخان شمایل جنگ

   تغییر یافته بود.» کیروف« به» گنجه« یک شهر از و خاطره انگیز

گر  سبب نیستبی که  ، سیاووش کسرایی،شوربختی بینیم در سروده حماسی شاعرمیا
تمام نفس و نیروی  ۸۳،»کندمیدلم هوای آفتاب « خود تا مغز استخوان میهن دوست بود

ملی، آرش، در خدمت القای یک ایدئولوژی خاص در قالب زبانی غیر حماسی، ای اسطوره
که شاعر گذشته را، کلی را از پشت  یک اسطوره یگذشتهگو و رمانتیک به هدر رود و از آنجا 

دیگر، با مقدماتی دیگر و در ای براهنی را به گونه ن پرسشتوامیبیند، میحجاب ایدئولوژیک 
خود  یگذشته تمام دنید از که او که، دیرح کرد و پرسباز طن نوشته، چنین مربوط به ایای زمینه

یادآوری این سخن موجز  ۸٤»نیامده و موهوم باشد؟ای تواند پیشگوی آیندهچگونه می« ابا دارد،
حضور اسطوره نشانگر آن است که « نماید کهمیماهیت اسطوره در اینجا چه به جا  یدر باره

ن گفت اسطوره، چهارچوب متنی و توامیو هم ازینروست که  ۸٥» دارد.چیزی واقعی وجود 
دهد. میشاعرانه اجازه ن بیانیپردازی در تفسیر خود حتا به به هر خیال ،تاریخی یک اسطوره

ت ئاکنون به جر گفت و توانبه اسطوره آرش در بخش دیگر این مقال خواهیم پرداخت. می
کرده  جهشبه یک نسیان کامل تاریخی  خولیای فراگیرلیآن ماگفت که در آستانه انقالب ن توامی

ایرانیان به  »جمعی یهحافظ فقدان« این نسیان با آنچه از آن به عنوان بود. مترادف دانستن
بار سنگینی از نسیان و  یهواژ د، همانا فرو کاستن از بارهای معناییانکردههنگام انقالب یاد 

اوج این نسیان را به  .اندداشتهبر گردن قبال چنان نسیانی تاریخی  مسئولیتی است که همگان در

                                                 
  » یرانآن در ا یاجمال یبررسو  یمبحث مل« ی،خسرو یربابک ام  81

  .جاهمان ی،خسرو یربابک ام 82
  . است سروده شوروی روسیه گفتن ترک به از پس و غربت در که کسرایی شعر از سطری  ۸۳
  ۱۷۸. ص ،)۱۳۴۴( مس در طال ۸٤
   .همانجا دبره، رژی ۸٥
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کردنیای صورت نمونه کنون باورنا در خدمت و » انقالبی« ، به صورت ادبیاتی به اصطالحا
های فردای آنگاه که به مناسبت اعدام بینیممی، در شعری از همان شاعر شوربخت ایدئولوژی

کند و حتا خواستار مییید أرا ت هاانقالب آن اعدام» رهبر« خطاب بهای انقالب در سروده
  د:شومیبازهم بیشتری  هایاعدام

  

 دارمت پیام
 ای امام

کیانم و رسول رنج  که زبان خا
....  

 تیغ برکشیده را نکن به خیره در نیام
که می  رود سمند دولتت، بران،حالیا 

که تیغ دشنه تو می  بردحالیا 
  !بزن

  

از اوج و شکوفایی مدرنیسم  حدود یک دههسروده بود که  کسرایی زمانیرا این شعر 
 هایدر بیان شعری دیگر فقط استعاره» خورشید« و» ستاره« و» شب« گذشت ومیایران 

  بودند. ای مرده
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  ای برای آشفتن شانه

  
  ۸٦یبراهنرضا ـ   ..آشفتنم کجاست خانم زیبا؟ یهشان                                                                      

 

 ،حساب مسلکیبی هایاز باده سرمست ،شاعر در آننقل شده از کسرایی که برابر سطرهای  در
 ،سروده شده در همان روزهاکه شعر شاملو را ، زندمیبوسه  انقالبرهبری  رقها یهبر تیغ دشن

گین ذهنیتی نسیاندیگر خواند: واکنش خشمای اما باید به گونه گهان در اثر ضربهآ  یزده که نا
ک انقالب تکه گاه هایپارههولنا ی از محفوظاتش را هرچند نامرتبط، هرچند ناتمام، از ناخودآ

گاه بازمی یهدر روی ک بود که  ییابد. در اثر همین ضربهخودآ نهفته  ی»نه« بینیم اینمیهولنا
در شعر سیمین بهبهانی به وطن  خطاب» آری« یک به» جخ امروز...« قبال وطن در شعر در
کات  و یک هویت یت، یک ضرورتد؛ از وطن و با وطن همچون یک موجوانجامدمی محا
» بایست« یک بیانی از پیش از هر چیز دیگر، ،»آری« این. »سازمت وطنمیدوباره « شود:می

)imperative ( دست  رفتن وطن همه چیز ازداد با از دست می که هشدارای در زمانهادبی بود
توان در احصایی شاعرانه از میکی پس از انقالب همچنین اند را» آری« . اینرودمی
  از محمد حقوقی دید :  » خروس هزار بال« در سرزمین ایرانی هایپارهتکه

  

  گیهای آینهسبزینه 

  های نورآب -   

  میراث آفتاب

 امدر ساحل شب سÉده

  جاست:آن -
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  »خانم ایرانه« نام به براهنی از ایسروده از سطری 
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  امچارمرزِ دهکدههر 

  روستای من -

...  

  مهتاب خاوران

  های سور نشابورفردوس

  سرو مرو -

  خیابان بامیان... -          

  

آورد که وطن می ،بعد سیلی غربت است که به یاد شاعری دیگر، رضا براهنی هاسالو یا 
یک شخص،  به صورتغربت است که وطن،  یگاه از اتفاق آنجاست که نیست. در این تجربه

  گیرد: می، در شعری از او مورد خطاب قرار »ایرانه خانم« با جنسیتی زنانه

  

 !با توام ایرانه خانم زیبا
 دق که ندانی که چیست گرفتم دق که ندانی تو خانم زیبا

گرچه ندارم خانه در این  ...جاجا... خانه در آنحال تمامÊم از آن تو بادا 
 سر دÉهÉمÉت سر سÉر که ندارم که طشت بیاری که

  !با توام ایرانه خانم زیبا

...  

 ی آشفتنم کجاست خانم زیبا؟وای که از شکل شکلدار چه بیزارم شانه
  !با توام ایرانه خانم زیبا

  

 ازای هیچ رد و نشانهبیاوریم که در سوگواری، در ذهنیت سوگوار، به گفته فروید،  دبه یا
این  زدوده نشده است. آرزوشده از این ذهنیت یابژهوجود ندارد. » محرومیت و خسرانِ ناآگاه«
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گاهانه سوگواری گاهی بخش آن ،خصلت آ بار دیگر سرنمون هدایت  ،و بگوییم این خصلت آ
 کل اثر هویتی سوگوار است، اما بوف کورایرانیت در آورد. یاد ما می بوف کوررا به ویژه در 

این  ق�آرزوشده در این سوگواری، متعل ی. ایران به عنوان ابژهبه این هویت است» آری« یک
 و یا از جنس اوهام ، چیزی نابودهحاضر استدر درون راوی در روایت بوف کور مدام هویت، 
کات  و به شدت فشرده مجازی پرداختدر نیست.  نامی به میان نیامده،  ایران اثر اگرچه ازمحا

  :دشومی به یاد آورده جزء به جای کل، در متن کهن از آن،ای نامش پاره بااما 

  

  ».نامیدندمیری، شهری که عروس دنیا «

  

باید آن را همچون مانیفست ایرانیت در  توان وبرد، اما میمیبوف کور از ایران نام ن
 پرداخته بیگانگی راویبه در این رمان  که که، حتا آنجاجالب اینادبیات مدرن ایران بازخواند. 

بینیم و نه می ایو تعریف شده مشخص یصورت تضاد فرد و جمعد، این بیگانگی را به شومی
در مدرنیسم را بیگانگی  یدرونمایهکه آنچنان فرد و شهریت مدرنتضادی از کلی صرف بازتاب 

 ایتجربهکه  دیگران یتجربهبرداری از نه گرته بوف کوربیگانگی در . سازدمیبراروپایی 
  خود درآمده است: است که به بیانی خاص خوداز آن  مشخص

  

طوری که فراموش کرده هیک نژاد مجهول و ناشناس شده بودم، ب هامن میان رجاله
ک بودامها بودهق بر این جزو دنیای آنبودند که ساب حس  .. چیزی که وحشتنا

  . مرده... یزنده هستم و نه مرده یم که نه زندهکردمی

  

شده به تاریخ واقعی و در سطح متن ینشزگدر شعر شاملو گذشته تنها از گذار تلمیحاتی 
گذشته به صورتی نمادین و  ،همچون شعر حافظ ،بوف کورکه، در . در حالیدشومیبه یادآورده 

کرده است. این مایهبا اشاره به بن هایی از فرهنگ و تاریخ ایرانی در بطن متن بازنمود پیدا 
کجاآبادی ،شیئی خیالی همچونن توامیگذشته اما المکان نیست. گلدان راغه را ن واژگون  ،نا
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در بافت (همچون شعر کسرایی) خواند.  به صورت یک تمثیل تاریخ و فقطبیای گذشتهدر 
ملموس و  در عین حال که خود را داردتاریخی  یشناسنامه یءاین ش، داستانو موجز  آلودوهم

عام و مشترک  وضعیتیبه ماجراست، اما  ی. جزیی از اجزای صحنهاست دارای تعینی قصوی
ک و خاطره ای آمیزه: دارد اشاره آن  یادامهبر  ل نیلوفرگ یاستعارهکه  مشخص با تقویمیاز خا

کیددر زمان و ذهن راوی  راوی هنوز همچون  چشم برابرکه مرده است، اما ای گذارد. گذشتهمی تأ
   زنده است:یک گل نیلوفر 

  

ام. آیا این نقاش قدیم که روی این کوزه داشتهدرد قدیمی یدم که یک نفر همفهم
که درد من نبود؟ همانپیش نقاشی کرده بود هم را صدها شاید هزاران سال ها 

  .؟..کردمیهای نیلوفر کبود زندگی ذرات تنشان در گل

  

 ،با درخت سرو، این نماد تکرار شونده در ادب و هنر ایرانی راوی رفتاراست همچنین 
  آید:سخن به میان میاز آن اما ملموس و مشخص  ،آرزو شدهو زمانیتی  یدر مکانیتکه 

   

  »یک درخت کهن سرو. یهار نهر سورن، زیر ساین...ک «

  

بیانی از هویتی فردی  زخم را در بوف کور به ینند استعارهتوامیروانشناسان همیشه 
میان امر فردی و امر جمعی  نتوامین تعبیر کنند. اما در متن ادبی و در خوانشی ادبی از یک متن

که هیچ هویت یابیم میرا مصداق این سخن درست ما متن ادبی در مشخصی کشید.  خط فارغ
بیان آن چیزی  ،بیانی از هویتی جمعی است» زخم« یهاستعار ۸۷فردی نیست که تاریخی نباشد.

ن توامیرا  کوربوف . کل کنیممیکه در این نوشته از آن به عنوان هویت سوگوار ایرانی یاد 
در واقع  ،»مجروح« یاین بیانی از سوژه ،زخم این از یک زخم خواند.ای همچون استعاره

ک بری بیانی از کنش ناممکن سوگواری است؛ اشعار آوری آنچه یاد حقیقت است که این دردنا
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مجال در در واقع  ،برابر مرگ (فراموشی) به قصد نگاهداری آن در ،رفتهاز دست» خود« در
   :تیار گذاشته استخکه خود مرگ در ا باید صورت گیرداندکی 

  

  » را نشناخته باشم. ترسم که بمیرم و هنوز خودمی«

  

که در انزوا روح را  سازوکاریاین  از ،؛ زندگی و مرگیاد و فراموشی یاز این مجادله 
شود دردها را نمی اين« ن سخن گفت،توامیتراشد در زبان همگان و با همگان نمیخورد و می

نه اسم او را هرگز نخواهم « :را آشکار کرد یی که نیست»او« ن نامتوامین» به کسی اظهار کرد.
 و معادل دیگر آن زخم یاستعاره باید. به کوتاه سخن،» دیگر« برای نامش او زبانی» .برد
 بیانی از یک نبود دانست. اما این نبود آن چیزی نیست که هرگز نبوده است. نتوامیرا  »داغ«

با خود حتا اگر این خود همواره  ،راوی بوده است» خود« این نبود آنی است که همواره در
آن در زندگیش این داغی است که بر روح راوی زده شده و او  ۸۸نبوده باشد.) identical(همسان 

  همیشه باخود داشته و خواهد داشت:  را

  

گر آنجا را« گر  ،مکردمیپیدا  ا  نستم زیر آن درخت سرو بنشینم حتماًتوامیا
  »...شدمیمن آرامشی تولید  در زندگی

  

کی از این سخن شاهنامه را  بوف کوردر این سخن راوی  حتا اگر او  ،ن شنیدتوامیپژوا
  یاد برده باشد: آن را از

  

                                                 
  :به کنید نگاه مجمل این تفصیل برای. یدادر یرناممکن به تعب یهمچون کنش یاز مفهوم سوگوار یبرداشت  ٨٨

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.  
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  »ی سروبن بغنوید...سایهبدین ...«

  

ن گفت که بعد از هدایت در میان نویسندگان ایرانی تنها در آثار هوشنگ توامیت ئبه جر
 همچون یک دلبستگیکه این هویت خوریم و اینمیر ب ایرانیتگلشیری است که ما به بیانی از 

ک ی: استعارهه استبود آخرش هایذهنی او به ویژه در نوشته یدغدغه اش همه« دامنگیر : خا
ک است... گلشیری هایی که در یکی از داستان .)راعی یگمشده یبره( »تقصیر این خا

» شراب اجدادی« یهبینیم که استعارمی، »مغان ینامهفتح« همزمان با شعر شاملو نوشته است،
کلماتی به وام گرفته از حافظ به صورت باده بوف کور رخ » ترس محتسب خورده« ایبا 

ک در زیر آسمانی با .نمایدمی کی که میهمچنان بوی عطر » قدیمی هایستاره« از خا آید، خا
کنون و در صحنه ک استعارهآلود است. خونو زخمی داستان  یا است از همه آن ای این خا

کنون گیرند، اما او به آن میاین داستان از راوی اول شخص جمع  دارندکسانی  چیزی که هم ا
تاریخ که سرو  یهها در پای شبحی دوباره سربرافراشته از کبردر آخر داستان آدمتعلق دارد. 
، دیگر در دست یشالق و ی در یک دستعربی پوشانده با تفنگ یچپیه این بار باصورتش را 

کی می   :اندبودهای پیش بر آن باده خورده گذارند که لحظهسر تسلیم بر همان خا

  

ک سرد و شبنمو بعد مست سر و صورت ب ...« ک گذاشتیم، بر خا زده نشسته رخا
  »اجدادی، و منتظر ماندیم.
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۳  
  

  یسرخ وطن یهاالله

  

گرچه غلوی هست -عارف، شاعر یهدر گفت گر عصر تجدد ایرانی ا اما این گفته  ،خنیا
وقتی تصنیف وطنی ساختم که در ایران از ده هزار نفر یک « :یکسره خالی از حقیقت نیست

او وطن برای بسیاری از مردم معنایی جز شهر  یدر زمانه» دانست وطن یعنی چه؟مینفرش هم ن
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. 

 هایدانست، اما آیا واژه» ابداع« ن یکتوامیبیات را به موسیقی و اد او» خدمت«
  زبان فارسی بودند؟» مبهمات« در عصر او از» ایران« و» وطن«

تفاوت دارد. در همان » نوآوری« ابداع با تعریفی که به اختصار طرح خواهیم کرد با
سیم چهارم) یک نوآوری بود. سه تار با این سیم چهارم، ها افزودن یک سیم به سه تار (مانز

» همان« بود. ساز دیگری نشده بود. ابداع گسستی در تارهمان سهاما گرچه با امکانات بیشتر، 
عارف را یک ابداع  هاینیم ترانهتوامیبا این تعریف . »دیگر« است به سود سربرآوردن چیزی

اش در قالب بدیعی شعر زمانه» افتضاح« او در یعارف مفهوم نوینی از وطن را به گفته .بخوانیم
آن قالب ترانه (تصنیف) برای بیان موضوعات اجتماعی و از کرد. تا پیش از ترانه طرح می

بینیم موسیقی از محافل می پس از آن است کهتهییج احساسات ملی به کار گرفته نشده بود و 
یابد و همراه با شعر در اشکال دراماتیک بر صحنه به اجرا در میعمومی راه  یهبسته به عرص

از ای گاهی تاریخی نوینی پدید آمده بود که ریشه در رشتهآ یهدر بسترعارف آید. ابداع می
دیگری را  هایداشت و سرآغاز ابداعالجرم سیاسی تحوالت اقتصادی، تکنولوژیک (چاپ) و 

ی بعد یکی پس از دیگری در ساحات فرهنگی اتفاق افتاد. مضامین و هالسا زد که درمیرقم 
گفتار از مجرای روزنامه روز به ای ترکیبات کالمی تازه را شاعران به کار گرفتند، زبان نوشتار با 
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تر اشتند؛ و مهمذکم عروضی کم کم رو به سستی گحتر شدند، اوزان صلب و مروز به هم نزدیک
  :شده بودشد، بلکه شعریت شعر نیز به پرسش گرفته میفقط سروده نکه، شعر دیگر این

  

کنند و چنان پندارند که پوئزی میپرپوچ را پوئزی حساب  هایهرگونه منظومه
معنی در یک وزن معین و از قافیه دادن به آخر آنها و بیعبارتست از چند الفاظ 

و خزان با تشبیهات ر از وصف نمودن محبوبان با صفات غیر واقع و ستودن بها
غیر طبیعی چنانکه دیوان یکی از شعرای متأخرین تهران متخلص به قاآنی از 

د که در پوئزی مضمون باید انکردهاینگونه مزخرفات مشحون است. دیگر خیال ن
به مراتب از مضامین منشأت نثریه مؤثرتر باشد و پوئزی باید شامل شود برحکایتی 

افزا یا واقع و مطابق اوضاع و حاالت فرح قشکایتی درحالت جودت مواف یا
  ۸۹. ...انگیز مؤثر و دلنشین چنانکه کالم فردوسی رحمه ال¨ه استحزن

 

شعر  ینیما درباره هایدر شعرها و اندیشه هابعد نتوامیاوج این روند را  یطهقادامه و ن
  و شاعری دید. 

و به  ابداع در موسیقی اینجاو در ، هر ابداعی افتد.میهیچ ابداعی در خالء اتفاق ن
 کند، اما در عین حال وامدار گذشته است.میافقی را به سوی آینده باز  ،تر در شعرمعنایی وسیع
گاهی تاریخی (ملی)ای در زمینهابداع عارف  اما این ابداع در عرصه  پدید آمده بود،ای تازه از آ
گاهی فرهنگی پیش از آنای پدید آید که زمینه نستتوامینگاه آنمادین تنها  فراهم  از یک آ

مخاطب بیناپذیر و و برای هم عصرانش نامفهوم، تکرارا ید. بدون این زمینه تجربهبومی
گاهی تاریخی�مانمی  از وطن، ملتای او تا پیش از آشنایی با مدرنیته و مفاهیم تازه یجامعه د. آ
گاهی گسسته ،دولتو  گاهی بود. در حالیای آ ای فرهنگی در همان جامعه به صورت خاطرهکه، آ

گاه  در ترکیبی از افسانه و واقعیت، ،جمعی در اشکال متکثر، چند الیه یاد و فراموشی و خودآ

                                                 
  ۳۳، ص. مکتوبات -آخوندزاده ٨٩
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گاه در اذهان  گاهی را . بازتابجریان داشتو ناخودآ ن در زبان و به ویژه در توامیهای این آ
که نه ایده   درخشند. میهستند که  هاه، بلکه خود واژهازبان ادبی یافت آنجا 

اما واژه  عصر عارف بود، )موضوع ملی گرایی (ناسیونالیسم» ایران« وطنی آرمانی به نام
ای هیچ پیشینهبینست در زبان توامیهمچون یک واژه، یا نشانه کالمی، ن ایران، و یا وطن،

 عالیم خط موسیقی.خالی همچون ای باشد. بدون این پیشینگی کلمه فقط اصوات است یا نشانه
ن توامیدر کلمه به چه معناست؟ از منظری کلی » یاد«، یا در اینجا و به تعبیر ما ،این پیشینگی

گر نگوییم خود فرهنگ، عرصه گفت که گاهی فرهنگی، ا از ای زبان به عنوان محملی از آ
 یهرا لحظزمان حال  این. »حال« است همواره درای »گذشته« واژه یادهاست. در این عرصه،

کنون هربار خوانش از متن تعیین  گر به لحاظ نظری بپذیریم که  کند. از سوی دیگر،میا ا
به هیچ واقعیتی بیرون از  ،ی همچون وطن، میهن و ایرانهایهای زبانی، و در اینجا واژهنشانه

بپذیریم که باید  هیچ چیز بیرون از زبان و یا فارغ از زبان نیست، کنند؛ چراکه،زبان داللت نمی
ابداع عارف در خود زبان به صورت  یهافتد. شالودمیابداع ادبی نیز بیرون از زبان اتفاق ن

ادبی جامعه وجود داشت. از -در فرادهش فرهنگی ترساختارهای ادبی پیشینی و به بیانی کلی
 یاای تهی نهن گفت که کلمه ایران و میهنی به نام ایران در زبان فارسی هرگز نشاتوامیاین نگاه 

 آنگاه که در متن ادبیبه ویژه فقط لفظی با یک معنا در قاموس لغت نبوده و نیست. واژه ایران 
را میان گذشته یک فرهنگ و اکنون  ۹۰)واسط، mediato( د، جایگاهی میانینشومیوارد 

زمان حال را در خود به ای کند. یا به سخن دیگر، فضایی معنایی است که گذشتهمیخوانش پیدا 
در بوف کور هدایت » گلدان راغه«و وطن به معنای ایران با  واژه ایران، . از این نگاهآوددرمی

شیئی شده است که همچون آن گلدان در خلل و فرج سفالینش ای کند. خاطرهمشابهت پیدا می
  نفس اعصار و قرون دمیده شده است. 

معناشناختی زبان فارسی به عبارت درآورد؛ ن جدا از بعد توامیایران را ن یواژه
. ساختن از آن جدا توامیمیهن و خورشید ن هایزنانه آن را همچون واژه یهکه، گوهرهمچنان

کل پیکره زبان است و در هر لحظه بارهای معنایی  به سخن دیگر، واژه ایران مدام در گفتگو با 
گونی را در بافتگان گون به جلوه در  هاگونا آورد. بدعت عارف بنا به تعریف میو متون گونا

                                                 
90

 Julia Kristeva: Revolution in Poetic Language (Colombia university press 1980). 

 

 



٦٥ 

 

 دیگریت« به سود پدید آوردن یک )»sameness(همانیت« یکگسستی بود از 
)otherness«(. هیچ کردمیبود که معنا پیدا  هااز همانیتای اما این دیگریت در زنجیره .

گاهی از در زبان گرهای خالی کند. هر واژهند کلمه را از یاد کلمه توامیابداعی از این نوع ن
از ای است، سلسله» یادایاد زبان« ازای تعبیری از شاهرخ مسکوب عرصه یا به یادهاست و

گاهی ای ترکیب یادایاد را هرچند مسکوب در زمینه ۹۱. مثل سلسله زلف بتان... ،یادها دیگر، آ
که تاریخ در اثر رویدادی ویرانساز یا دوران ساز به  ایلحظهبه تعبیر او (تاریخی، به کار برده 

ن توامیآورد، تا خود را در وضعیت پیشآمده بازتعریف کند)، اما می نگرد، و به یادمیخود وا
پیشنهاد داد. این معنا را بیشتر توضیح خواهیم داد. ما در  »بینامتنیت« آن را به جای اصطالح

ن گفت، ایرانیت توامینیم؛ و ازینروست که خوامیاد زبان است که واژه ایران را در یادای متن ادبی
سخن دیگر، آنچه در زبان است. یا به) intertextuality(یتننه تنها یک مفهوم بلکه یک بینامت

  خود این یاد است.  شود. حقیقت این یاد در متن ادبیبا یاد آورده می

گر برای میبا نگاهی گذرا به پیشینه اصطالح بینامتنیت در نظرات باختین  گوییم که ا
گو« زبان به ماهیتی یا وطن (میهن)، تنها به او » ایران« قایل باشیم، واژه)» dialogicیی (گفتا

تی حدر زبان همچون سانویسد یکجا و دربست تعلق ندارد. آورد و یا میکه این واژه را برزبان می
همواره نیمی از معنای واژه متعلق به دیگری است. این دیگری کیست؟ کجاست؟ از گفت و گو 

گذاریم. یادایاد حوزه عملکرد همین دیگری خاطره) زبان نام می(این دیگری را در اینجا یاد 
؛ زبان دانست ذاتی hetroglossic(۹۲( ن همان ویژگی چند صداییتوامییادیاد را اساس است. 

  سازد: میکه ساختار بسته زبان را، به تعبیر باختین، همواره گشوده و زایا  ویژگیآن 

  

د که او آن را با قصد خود، با لهجه خودش، انباشته شومیکلمه آنگاه از آن کسی 
تی اخکند، آن را با قصد معناشنمیکند؛ زمانیکه او (سخنگو) کلمه را از آن خود 

سخنگو کلمات خود را از قاموس لغت (کند. پیش از این لحظه میخود سازگار 
عینی، متعلق به دیگران، در خدمت بیان  هایکند)، کلمه در بافتگانمیبرداشت ن
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ن کلمه را توامیکرده است. از آنجاست که دهی میمردم) معنا(مقاصد دیگران 
  ۹۳برگرفت و آن را از آن خود ساخت. 

  

ای تعاریف بینامتنیت همخوانی نداشته باشد، اما به یاد پارهیادایاد شاید با مفهوم  
بیاوریم که برسر تعریف یکسانی از اصطالح بینامتنیت هم اتفاق نظر چندانی نیست. بیامتنیت 

، به سخن دیگردر یک فرهنگ؛ یا  هاو یا یادایاد زبان رابطه درونی یک متن است با دیگر متن
کل پیکره زب  چه اصالت را به خواننده بدهیم و چه به خود متن، ان.گفتگوی واژه است با 

ن با توامیمعنایی است.  های»لغزش« ازای عرصه ،در متن ادبی فقط یک واژه نیست» ایران«
را » لغزش معنایی« رنگ کردن بارهای فرهنگی، اینرنگ ساختن بارهای اجتماعی، و پرکم

کلمه به تعبیر باختین دانست. با هربار  و یا مجادله خاموش در یک» فحوای گفتگویی« همان
از گفتگو میان گذشته و حال از هم گشوده ای از یادها یا رشتهای خوانده شدن این واژه سلسله

این یادایاد است که ایرانیت با همه مالزماتش، در بیان  یهد. در این واگشایی، در هنگامشومی
  کند. ل میگیرد و عمادبی به عنوان یک بینامتنیت شکل می

بینامتنیت در اینجا، برخالف برداشتی که بعضی ادبای دانشگاهی ایرانی ازین اصطالح 
کنند، در واقع چیزی بیش از، و متفاوت از، تلمیح و اشاره، یا تاثیر و توارد است. مید و انکرده

معنا توان برای گردد و حد و بستی نمیژرفتری از داللت در زبان برمی هایبینامتنیت به الیه
کنایه) گوینده سخن خود از  تر اینکه، برخالف تلمیح و یا اشاره (و نیزآن معین کرد. مهمدهی 

گر چنین  گاه نیست و آن را عامدانه افاده نکرده است. ا د با بومیاین داللت ژرفایی لزوماً آ
)، انداز نوع شروحی که برحافظ و دیگران نوشته(ت و اشارات در یک متن خواندن شرح تلمیحا

گرفت. بینامتنیت بنا به یک تعریف همه بار و برای همیشه پایان میکار داللت در آن متن یک
همچون دریافت حسی شهوانی بدون عالمت نقل قول در یک متن است؛ یا  هایآن نقل قول

بازنموده نشده  متن ای شهوی (اروتیک) درهیچ صحنه که(اروتیک) از یک متن است آنگاه 
باشد. برخالف نظر کریستوا واضع این اصطالح، بینامتنیت تنها از آن متن مدرن هم نیست و 

ن توامین آن را در هر متنی یافت. تجربه عارف را توامیکند، چنانکه روالن بارت خاطر نشان می

                                                 
93 Mikhail Bakhtin: The Dialogic Imagination, University of Texas press 1981, 294   
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دانست: آنگاه که بر یک نظام داللی  )transposition( کریستوا نوعی فرانهش اما با نگاهی به
کنونی )anterior( پیشینی عارف خود در این  ۹٤د.شومیاز داللت سوار )  synchronic( نظامی ا

که دو ضلع دیگر  دادمیسازوکار داللی همچون سوژه سخنگو یکی از اضالع مثلثی را تشکیل 
ارف فقط در درون این مثلث شعری او بودند. ابداع عگیرندگان پیام  )۲) فرایاد زبان؛ و ۱آن 

  د.بومیپذیر ارتباط

  

رد و نشان ایرانیت را همچون یک هویت، و هویتی که حدیثی از یک دلبستگی است، 
کجا  ن در متن ادبی توامیگرفت؟ آیا ن در متن ادبی پیتوامیبه صورت یادایادی در زبان، تا 

آغازینی را برای این روند داللی متداخل و متکثر یافت؟ آن اولین حلقه در این سلسله  یلحظه
ای در گذشتهیا به سخن دیگر، آن دال نخستین در بازی حضور؛  ش یاد؟در هم پیچیده و مشو

  ۹٥؟که هرگز زمان حال نبوده است

شعر سعدی که  ما شاید بتوانیم فقط در آستانه آن لحظه مقام کنیم، همچون عاشاقان در 
ند. با هر نزدیک شومید و هرگز به درون راه داده نانکردههمیشه در حضرت محبوب درنگ 

   گیرد.میشدن او از ما فاصله 

  

  
  گردوبن

  

برابر این  کجا در از کجا آغاز کنیم؟ کدام متن و تا ،به سوی این سرآغاز حرکتبرای 
گر ایرانیت را یک روایت بدانیم، چنانکه بر هر هویتی ملی این ویژگی را  سویش گشاده است؟ ا
                                                 

94
   :زیر منبع در جمله از ینامتنیتدرباره ب بارتروالن  نظرات به نگاهی با 

 ‘Theory of the Text’ in Untying the Text, Young, R (ed.), Routledge, 1981 :38 

 .نیشیمنبع پدر ستوایو نظرات کر
 

  ۱۲ پانویس به کنید نگاه. دریدا گفته اصل  ۹٥



٦٨ 

 

بنیاد یا  ، شاهنامه،)literary idioms(های ادبی ای از ویژه سخند، در مجموعهانکردهاطالق 
ن گفت توامیئت به جر ،ای شاهنامه را کنار بگذاریمترین بنیاد این روایت است. اما اگرلحظهمهم

های کهن ن به زیبایی و گویایی اسطوره آرش در حافظه دیگر ملتتوامیکمتر روایتی ملی را 
  سراغ گرفت. درنگی در اینجا در این اسطوره بایسته است. 

سخنی به میان  ،ندچمگر به صورت اشاراتی  ،دانیم در شاهنامهمیازین روایت چنانکه 
کنون پاسخ روشن و قانع کنندهژنیامده است. درباره چرایی این سکوت شاهنامه پ ای وهشگران تا

سته چهره دیگری را در کنار چهره رستم به خوامی، سراینده شاهنامه ناند. آیا چانکه گفتهاندنداده
الیلی عنایتی نداشته عنوان قهرمان ملی بگذارد؟ یا او، فردوسی، به روایات عصر پارتی به د

آن است در در دوران اسالمی و در  های ازدانیم بازگفتمیاست؟ آنچه ما اکنون از روایت آرش 
و نیز اشاراتی در منظومه عاشقانه  ...هیآثارالباق، خیمجمل التوارکتابهای تاریخی همچون 

  که آن نیز خاستگاهی پارتی دارد: نیرام و سیو

  

 به راه از تیر آرش ترشتابان

  دو چشم از کین دل کرده چو آتش

  

ن چنین نتیجه گرفت که توامییابیم و میین روایت ازین اسطوره را اما در اوستا ترکهن
در خاطره مردمان ایرانی این اسطوره کهن تا قرون اسالمی در فرادهش شفاهی، سینه به سینه، و 

  زنده بوده است. 

جدالی میان هستی  :شعریتی هست که در کنه مضمون آن نهفته است آرش یاسطورهدر 
را از هویت » حد و رسمی« تا انددرهم آمیختهدر آن » مرز« و» مرگ« .و نیستی یک ملت

کند. در بعدی مکانی، اسطوره ها را از هم جدا میها و ملتایرانی تعریف کنند. مرز سرزمین
اما در بعد نمادین، کنش شگفت قهرمان تعیین یک  ؛آرش تعیین سرحد یک سرزمین است

هویت از گذار مرگ است. مرز در اینجا میان هستی و نیستی یک ملت کشیده است. آن سوی 
  گوید... میدیگر کسی به زبان من سخن نمرز مرگ است؛ از مرز به آن سو 
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کاری سازد که اغلب با میها و افتخارات ملت را، به تعبیری از ارنست رنان، خاطره فدا
کاری تا سرحد مرگ سوگ و اندوه مالزمت دارد. در اسطوره آرش همه این سازمایه ها هست: فدا

در کنشی شگفت. هویت همیشه تعیین هویت است و تیر پرتابی آرش هویتی ملی را تعیین 
گزیر می وپاشیده د که سامان امور ازهم فرشومیکند. این تعیین یا تعین بخشی هویت ملی آنگاه نا

آنگاه به صورت  ،و همه چیز رو به نابسامانی گذاشته باشد. هویت جویی، احراز یک هویت ملی
، هستی ملتی به خطر افتاده باشد یشکست پیآید که در مییک خواست یا دغدغه ذهنی در 

گر به آن [ملت« برای حفط برتری  هویت ملی] توجه کنند از نگرانی نیست...های غالب ا
از سوی دیگر باید گفت که کنش آرش نه در  ۹٦»نظامی و اقتصادی یا فرهنگی است.-سیاسی

از ای به زبان امروز در دوره صحنه نبرد که پس از شکست از دشمن و در پاسخ به تحقیر او،
دشمن ملیت قهرمان را با پیشنهاد پرتاب تیر برای تعیین  انجام گرفته است. یک صلح مسلح،

از قله  و درواقع آن را انکار کرده است. پرواز تیر آرش از سپیده دم تا غروب مرز تحقیر کرده
کنار کیدجیحون بر مضمون نمادین آن  یهدماوند تا  . حتا رد؛ پروازی آرزو شده اما محال ..دا تأ

که تیر قهرمان فرود  ،مرز طه جغرافیایی، که سرحدی آرزو شده قآید؛ نه صرف یک نمیآنجا 
آید؟ است. چرا تیر آرش از میان هرچیز و یا هر کجای دیگر بر درخت گردویی کهنسال فرود می

  . نبوده است جهان از آن در تربلنددرخت گردویی که بنا بر اسطوره 

اما به  ،پژوهان است که به این پرسش پاسخ دهندشناسان و اسطورهاین بر عهده مردم
ن گفت که توامین نمادی از عهد و تضمین یک عهد دانست. توامیتعبیری درخت گردو را 

کنش قهرمان گزاردن یک عهد است. این عهدی است که تنها با مرگ بدان وفا شده است. در 
 فراسوی آن؛ و در جریان دارداینسوی آن گردوبن بر کناره جیحون، هستی و زندگی یک ملت 

خود اینگونه در این اسطوره  در تقابل با انیران ایران ، بیابان...رگ یک فرهنگ، ماست نیستی
 یکه اسطورهآنچنان ،ن گفت که احراز هویتی ملی همچون یک عهدتوامی. کندرا تعریف می
میهنی، چه به  هایو خیزش هاتکرار شونده در همه قیامای درونمایه گوید،میآرش آن را باز

صورت جمعی و چه به صورت فردی، از فردای تسلط مسلمین بر سرزمین ایران تا زمان حاضر 
   بوده است.

                                                 
  ۲۵مسکوب،  ۹٦
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» انقالبی« عملی یافروکاستن معنای کنش قهرمان به سروسامان دادن به اختالفات مرزی 
رگ در این داد مبینیم، نازل کردن رخمیبه مفهوم امروزین، چنانکه در روایت شعری کسرایی 

نست در توامیژرفایی آن است. قهرمان  هایوداللت فرازمانیاسطوره با زدودن مضمون 
رسد. چرا چنین نشده است؟ حتا در برویارویی فیزیکی و در صحنه نبرد با دشمن به این هدف 

کاتی امروزین، که شعر کسرایی  گزیر چهارچوب محا م در آن شکل گرفته، چگونگی مرگ آدنا
و در باز پرداخت آن به  هماند. در خوانش این اسطورناپذیر میراه چنان هدفی توجیه داستان در

کات دیگری نیاز داریم. مرگ هست گفتمانی این اسطوره  یهصورت یک منظومه جدید، ما به محا
، این روایت )و نه فقط در پی پرتاب یک تیر( دیگرای است. بدون این مرگ و یا مرگ به گونه

قهرمان زخم نخورده است؛ تا هنگام مرگ تنی سرشار از نیرو  .دبومی سخنی ابتر ایاسطوره
گیرد این میدارد. مرگ در اینجا از پیش محتوم است. در خود تیر و کمانی که قهرمان به دست 

  مرگ خانه کرده است. 

  

  در مرگ را آن بکوبد که پای

  ۹۷به اسپ اندر آرد بجنبد زجای

  

گاهی از مرگ را  بینیم. میکربال هم  یایرانی در اسطورهای همچون رگهاین پیشآ
گاهی قهرمان از  ،اسالمگرایی سیاسی و انقالبی برخالف دیگاه سنتی شیعه در این زمینه، پیشآ

کند و در فولکوریات ایدئولوژیک خود میدر اسطوره کربال مردود اعالم را مرگ محتوم خود 
بخش به مفهوم  ییرها امیق ینوعو  »حکومت اسالمی« برقراری صرفاًکنش قهرمان را  یهانگیز
  ۹۸. داندیمکلمه  یستمیقرن ب

کات معمول، در رشته یروشن است که چنین مرگ  هاای از علتشگفت در چهارچوب محا
را با پرسشی ما  این مرگ با منطق معمول تناقضی دارد که .نمایدمینپذیر ، باورهاو معلول

                                                 
  : رستم و سهرابشاهنامه ۹۷
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 به ۵۷ انقالب از پیش زمانی اندک و گرفت در گرایش دو این میان جاوید شهید کتاب انتشار پی در که را مباحثی بیاورید بیاد 
   .انجامید اصفهان در سنتی روحانی آبادی شمس ال¨هآیت قتل



٧١ 

 

این چگونه هستیی است که تنها از گذار مرگ به هستی از گذار مرگ؟  :سازدمیپاسخ روبرو بی
 یک همچونرا پاسخ بیاین پرسش  اماساز و کار اسطوره  مرگ قرین است؟ با آید؟دست می

این به سخن دیگر،  .معنا مطلق» بستبن« و نه یکنهد میپیش  )aporia(معنایی » بستراه«
گزیر: نیست معنابه معنای توقف » اپوریا« بست یاراه ما را  ،بلکه ...مرگ همچون سرانجامی نا

مرگ  و ند. پایان در اینجا آغاز استخوامی تر از منطق معمول، فرافرا ،ی دیگرهایپاسخبه یافتن 
  عهدی با آینده است. رو به سوی آینده دارد. کنشی است که همچون وفای به یک عهد قهرمان

نظر داشت. و ضعیتی که  درهم  بوف کورن در خوانش توامیبست را این مفهوم راه
بلکه به معنایی  ۹۹نیست،» بستبن« یک انددهد برخالف انچه گفتهراوی در این رمان شرح می

راه بست پایان راه نیست، در این روایت نیز است. » پوریاا« یا یک بستکه اشاره شد یک راه
گر میهایی به کلی دیگر را طرح امکان یافتن راه در  بست رااز بنمفهومی تنها  بوف کورکند. ا

داد، پیام خود را با یکبار خوانده میرایه اافیونی های اوهام پردازی و قالب یک حدیث نفس
که ما با در بوف کور با ساختاری پیچیده، در حالیشد. میرساند و تمام میخواننده  بهشدن 

... « ،ند روی کاغذ آمده باشدتوامیالساعه نکه به صورتی خلق روبرو هستیمای موجز و پرداخته
تایید این آوریم که در زیر مینقل شده از هدایت ای گفتهاست. » هر خطش به عمد نوشته شده

  است: بازگفتاین ییدی بر صحت أتنیز  بوف کورمعناست و هم در آن حال که ساختار 

  

[شگرد] است. حساب و کتاب دقیق دارد.  )effett(... هرگز. بوف کور پ�ر ازنه -«
گر در حالت نشئه بودم که ن کنی نستم بنویسم. چرت میزدم. تو هم فکر میتوامیا

تفاقاً درست برعکس بود. که پرسناژ بوف کور من هستم؟ اشتباه، اشتباه محض! ا
کردم. م میگذاشتم و تنظیش را مثل حامل موسیقی جلو خودم میاهر صفحه

به کلمه سبک  که کلمه ی استهایآید درست قسمتبه نظر خیالی میش که ییجاها
ام و چکه چکه ونکه توش زهر هست، زهر را چالندهام. زهر را، چو سنگین کرده

خواهم چه بگویم و بعد پرسیدم که میام. اول از خودم میروی کاغذ ریخته
نیستی که ؟... فقط تو گشتم ببینم بهترین شکل و لحن برای گفتنش چیستمی
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کِ بستِبن یک در را خود هدایت... «    معمqایِ«در: آشوری داریوش ».شناسدنمی آن از رفتیبرون راه³ که بیندمی تاریخی هولنا
   .۱۳۸٦ بهشتیارد، وزمانهیراد »کور بوفِ
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کنند که پرسناژ بوف کور خود من ای. از تو استادترها هم فکر میعوضی گرفته
ولی پرسناژش از من سواست. هر  ،مال خودم است هااست. البته، چرا. حرف

  ۱۰۰.»خطش به عمد نوشته شده... تصورات افیونی هم نیست

  

ن چنین خالصه توامیدر واقع وضعیت ترسیم شده در بوف کور را در یک جمله پرسشی 
 گذشته کار از کار گرید نکهیو نه ا نم بکنم؟توایمچه  گریدناممکن  تیوضع نیدر ا«کرد که 

گفته در بوف کور توامی ».است برگردانی بست راهبه عنوان یک ن گفت که این جمله پرسشی نا
ما را در میان دو  کهپرسشی  ...»؟نبودن ایبودن «: آوردبر زبان میملت ها که آپوریاییاز است 

گر چنین ن گذارد.تیز یک وضعیت متناقض مخیر می یهلب د بوف کور همچون یک اثر بومیا
خواندنی و « اثری و کردمیپذیری خود را پیدا نواال و تکرار singularity(۱۰۱(» کتاییی« ادبی

 بوف کورن گفت توامیاز اینروست که هم . کردمی. تاریخ مصرف پیدا دبومین» بازخواندنی
با طرح یک راه  بوف کورایرانی به مفهوم سیاسی کلمه هم نیست. » ناسیونالیسم« تبیین ادبی

گذارد. میاش در میان دیگری را، دغدغه ایرانیت را همچون یک هویت، با خوانندهبست دغدغه 
۱۰۲  

شد، احراز که اشاره از مرگ و مرز، چنانای آرش در تنیده یبه اسطوره برگردیم. اسطوره
گر هویت و در اینجا هویت ملی را روایت مدام هویت ایرانی است . روایتی از ایرانیت است. ا

کند. هویت ملی ایرانی میبدانیم، هویت ملی ایرانی در این اسطوره خود را تکرار ای و یا قصه
روست که هویتی سوگوار های یک ملیت است و ازینقصه مرگنه فقط با مرگ درآمیخته، بلکه 

با مرگ را یابیم که همه آنچه میاست. بیانی ازین هویت سوگوار را در این کلمات از ناصرخسرو 
  آورد:می یک ملیت از دست رفته به یاد
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  ۱۱۲. هدایت با فرزانه. م گفتگوهای به کنید نگاه  

101
  .است شده گرفته ریاضی مصطلحات از که اندکاربرده به هم »تکینگی« اصطالح این برای  
 نیز هدایت ناسیونالیسم� نام� و بیند،می را آن تاریخ� و ایران به هدایت شدیدِ  شیفتگی� بازتابِ کور بوفِ  ساختاِر در آجودانی«... ۱۰۲
  .همانجا آشوری، از نقل ».دارد را خود یِویژه جایگاه³ میانه این در
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کی   قباد؟کوت فریدون و کجا 

  کوت خجسته علم کاویان؟

  

تیسفون.  هایابهخیامی است و یا نوحه جغد خاقانی در خر یی فاخته»کوکو« این همان
ن فقط توامین» عبرت یآینه« و تصریح شاعر برخاقانی را به رغم تلمحیاتی در شعر  یهتجرب

د، از دیده شومیدچار ن» درد سر« به گنجاند. در تجربه عبرت کسی از تاریخ» عبرت« در مقوله
ک مدائن ن» دوم دجله« خود گالبی  که تنها مگر »کم ترکوا« نه خواندن راند و درد او رامیبر خا

ک فرو  »عبرت« از حدد که شومیچیزی گفته این شعر  بالغت سوگوار . درنشاندمیاز اشک و خا
گر بتوان آن را به زبان مفهوم باید به دنبال  آنبرای و  رودمیفراتر  مفهوم دیگری بگردیم، ا

  :درآورد

  

  از نوحه جغد الحق ماییم به درد سر

  ما بنشاناز دیده گالبی کن درد سر 

  

ن شنید. حزنی در عین طرب و توامیطنین این لحن سوگوار را در موسیقی ایرانی نیز 
یک  هایبوف کور هم همان جغد تیسفون است که در خرابه در سرتاسر طربی در عین حزن.

  فرهنگ نوحه سر داده است:

  

  ...بودم هامن اصالp نقاش مرده

  

تن  که باای ، نکتهفرهنگ تاریخ مردگان است ن بدین معنا خواند کهتوامیرا این سخن 
کیدبر آن تجسدی از یک فرهنگ همچون » اثیری دختر« جانبی . در روایت بوف دشومی تأ
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کرده است. ای گذشته ی خیالیهمچون مرز نهر سورن هست.» مرز«کور هم  ۱۰۳را از حال جدا 
ای مرگ است و در آن سو، زمان گذشته یهحال حاضر راوی، سیطر در این سوی مرز، در زمان

  :در آن جا زیر سایه سروی آسوده بنشیندجایی را در آن بیابد و هد خوامیآرزو شده که راوی 

    

گر    نستم زیر آن درخت سرو بنشینم...توامیا

  

در ادب و  آن تصویری و ایجاز کالمی در عین حال بهسرو به گویایی ای استعاره چهی
ن گفت که سرو پیش از آنکه معنایی از توامی. کندمینبیان را ای هنر ایرانی مفهوم وطن واحه

این جمله از در سبز وطن در نبود آن است.  یهواحاز ای آزادگی را تداعی کند نشانهیا زیبایی 
 جاییبر سرو اتفاقی به متن راه نیافته است. در هر دو متن  همچون شعر حافظ سرو بوف کور هم
برای در اکنون سخن جایی . برای مردنجایی و هم  استغنودن  هم جایی برایکه  داللت دارد
   گوید:میچنانکه  »داغ« یک با یا »زخم« یک بامردن است 

  

  به روز واقعه تابوت ما زچوب سرو کنید... 

  باالییرویم به داغ بلند میکه  

  

این  وامی ازو با  که با وطن قرین استزیستن و مرگ  یهاین معنای دو گاننظر به با 
در ادب فارسی وطن (میهن)  گفتن توامی» ؟ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست« مصرع حافظ:

 ی؛ دیارلوفی گمشدهأبه معنای مسکن م کهبا معنایی دوپهلو ای : واژهاست» آرامگه« یک
 ،، مرگی از آن خود را مردنهم به معنای جایی برای مردن و است جایی برای غنودن وآرزوشده 

بس دور  اینقطهدر  نتوامیوطن همچون یک آرامگه را  تعبیری از. و برای همیشه آرام گرفتن
» مردگان« ملی در داستانی از جویس با دغدغه هویت اما ،از هدایت یا حافظ، در فرهنگی دیگر
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ک میهن فرو پایان آن برفیهم یافت که در  سرنوشتی  منظربارد و میفراگیر به آرامی بر سرتاسر خا
  :گشایدمی» و خسته از وطن ربیزا« دربرابر چشم گابریل شمشترک را با همه زندگان و مردگان

  

برف بر تمام نقاط . گفتند: در سراسر ایرلند برف آمده بودمیراست  هاروزنامه
و آنسوتر، بر امواج تیره و خروشان رودخانه  ،درختبی هایو بر تپه ،جلگه مرکزی
صحن آن کلیسای خلوت که مایکل فوری در ی بر هر نقطه. آمدمیشانون فرود 

وبر سر  ،نشست. بر چلیپاهای معوج و سنگهای گورهامیآن مدفون بود نیز 
به شنیدن صدای . نشستمیبر بیتیغهای  یکوچک روبرو هایتیرهای دروازه

 ،مرگ][ آمد. ومانند هبوط واپسین همگانمیبرف که با رقت از میان کیهان فرود 
 ۱۰٤نشست...میآرام بر سر زندگان و مردگان 

  

و نمادهای  هااستعارهبا  ،دیگر هایبا متناست که ای ، واژهسرو در حافظ و در هدایت هم
در این داللت ژرفایی  نماید.میبرابر مرگ باز  و هستی و زندگی را در در حال گفتگوست دیگر

در زمان اسطوره  ایلحظه گاهی از یادهاست که به هنگام خوانشهمچون خود واژه ایران گره
ای دیگر، در روایت : درختی که زرتشت به دست خویش کاشت؛ و در لحظهدشومیگشوده 

ی زیبای لحظه ،آغازبیدر این زمانیت  آغاز است.بیزمانی که همچون نور اوستایی  درشاهنامه، 
کرده است:» مردم« پیدایی   با بالیدن سرو همانندی پیدا 

  

  چو زین بگذری مردم آمد پدید

  را سراسر کلید هاشد بند

  سرش راست بر شد چو سرو بلند

                                                 
١٠٤

 آخرین هبوط«: است بوده اصل در. دستکاری اندکی با) ۱۳۴۶( هادوبلینی از داریوش پرویز یادزنده یترجمه از برگرفته 
  :زیر منبع به کنید نگاه ییتس و جویس آثار در آن هایبازتاب و (Irishness) آیرلند ملی هویت مسأله درباره. »همه

Eugene O’Brien: The Irish Identity in the Writings of William Butler Yeast and James Joyce, Edwin Mellen 

Press, 1998. 
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  به کردار خوب و خرد کاربند 

  

 
  آهنگرمرد

  

گر بگوییم روایتی شعری که  ن یافتتوامیحماسیی را ن این سخنی به گزاف نیست ا
گر رمان در فرهنگ اروپایی  همچون شاهنامه هویت یک ملت با نام و نشان در آن آمده باشد. ا

پیش از  هاملیت را همچون فضایی ملموس در اذهان خوانندگان خود شکل داد، شاهنامه سده
را همچون  »دیرینگی تاریخی، پایستگی ملی، پیوستگی زبانی و هویت فرهنگی« آن حسی از

شاهنامه زمانی سروده شد که بیش از یک سده  ۱۰٥ای ایرانیان فراهم ساخته بود.یک ذهنیت بر
را در این ایرانی  هایسلسلهنقش گذشت. میاز نوزایی زبان فارسی و پیدایی شعر در این زبان 

چه مستقل و چه نیمه  ی،هایسلسلهدر آن دوره از تاریخ ایران، ن نادیده گرفت. توامیتحول ن
که مشوق روح و آگاهی ملی ایرانی و مروج احترام آمده بودند  در شرق ایران پدیدبه ویژه  ،مستقل

گذشتگان پیشااسالمی خود بودند. اما این همه بدان معنا نیست که در زمانه و زبان به میراث 
  یز به کام بود. چفردوسی همه 

مانی که ستین بیت تا پایان احراز یک هویت است. احراز هویت تا زخشاهنامه نیز از ن
آن هویت به خطر نیفتاده باشد تحصیل حاصل است و کسی سی سال عمر خود را بر سر آن مایه 

کتاب  ،هان گفت که مردم همزمان فردوسی هنوز زبان بریدنتوامیگذارد. از منظری تاریخی مین
  ستین تاریخ ایران اسالمی را فراموش نکرده بودند. خن هایسده هایعامقتلها و سوزان

  

                                                 
  ۶۶)، ۱۳۸۹، ۳ شماره ،نهیگنج( »روزگاران گذشت در رانیا«: مطلق یخالق جالل ۱۰٥
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  ۱۰٦»خدای بیخ و بن تو از جهان براندازد که بیخ و بن فارسی را برافکندی.«

  

گرچه در خراسان زبان  از زمان کلمات نقل قول شده در باال تا زمان فردوسی، زبان فارسی ا
رفت. میزبان عربی زبان اقلیت به شمار  یههای مردم بود، اما در تمامی ایران و زیر سیطرتوده

ساحتی از مقاومت  کم کم به صورتبود که یا به سخنی دیگر، زبان مقهور فرهنگی در اقلیت 
  درآمد.

» توس« فردوسی و زادگاهش یجاست که دربارهآوری این سخن مقدسی در اینجا ب یاد 
برخاسته بود. سرانجام کار خود فردوسی » سرکشاننهکانون راهزنان و ال« نویسد که او از شهریمی

آن [کاروان] نیل به « زیست،میاست که او در آن ای زمانهحدیث  هم محمود غزبا سلطان 
 یهفردوسی به درواز یهشد و جنازمیرودبار اشتر در  یهسالمت به شهر طبران رسید، از درواز

همچون مینوی با ضرس قاطع بگوید ای گر حتا ادیب و پژوهندها ۱۰۷».رزان بیرون همی بردند
ن پرسید که چرا باید چنین داستانی جعل شده توامیتاریخی است، » جعل« که این داستان یک

 .کندمیرا بیان ای عروضی باشد، ذهنیت زمانه میچنین روایتی حتا اگر بر ساخته نظا باشد؟
کمان ترک و غز که به اسالم گرویده بودند، با تعصب خاص نوکیشانه هنوز بهر « ازخود،  یحا

کس را که ازین طایفه جستند و هرآنمیانگشت در کرده و در همه جهان قرمطی » قدر عباسیان
فرهنگ شعوبی  یهعصار« شاهنامه، اینای زمانهدر چنین  کشیدند.مید بر دار نیافتمی

به هویت ایرانی » آری«ای به صورت تنها یک کلمه، یک یک گزاره ایجابی، گزاره ،۱۰۸»ایرانی
 ه به مغلوبان و اقلیت تعلق داشت.ک فاتحان زد، نه بهمیبود. زبان و فرهنگی که فردوسی با آن دم 

داند و دستور رزم و بزم آنان. میاست که شاهنامه را کتاب شاهان و مستبدان  میاین خوانش خا
کمانمستبد گرفتند و میکه تبار ناایرانی داشتند، مشروعیت خود را از شاهنامه ان حتا آن ،ان و حا

  ۱۰۹نه برعکس. 

                                                 
 تشویق به آنکه از بعد آوردمی زبان بر عبدالرحمن بن صالح به خطاب پدر قتل از پس که فرخ زادان پسر مردانشاه از ایگفته  ۱۰٦

   ۹۹ ،سکوت قرن دو کوب، زرین ازعبدالحسین نقل. گرداندبرمی عربی به فارسی از را محاسبات دیوان خط صالح حجاج
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های تاریخی از گوید. خوانشمیآنگاه که از تاریخ سخن ، حتا شاهنامه تاریخ نیست
گرچه در جای خود سودمند و راهگشا ، اما در خوانشی ادبی از متن شاهنامه نخست یندشاهنامه ا

و در ۱۱۰ رودمی ترتاریخی رهانید. روایت شاهنامه از تاریخ فرا هایباید متن را از دست خوانش
 هاهای خاص و ذکر رویدادو اسطوره از هم جدا شدنی نیستند. از رویکردی ادبی نام واقعیتآن 

خاص و  هایتاریخی قابل استناد هستند که نام هایدر شاهنامه همان قدر به لحاظ واقعیت
که  ؟این سخن کیست یپرسیم که گویندهمیهای شکسپیر. دیدادها در تراژدیرو در شاهنامه آنجا 
  نیم:خوامی

  

  بسی رنج بردم در این سال سی

  عجم زنده کردم بدین فارسی

  

 دبیاتی) به شاهنامه، ما در اینجا اقتدار کانونیامعمول (تاریخ هایبرخالف رویکرد
)canonical ( (ضمیر)  یهگیریم. در خوانش ما از شاهنامه این شناساو میگوینده سخن را از

زنده « و» رنج بردن« هایبه فعل یهپیوست» میم« کوتاه فاعلی اول شخص مفرد به صورت یک
 گردد. زبان آن هم در متنی ادبیمیبه یک شخص خاص به نام فردوسی بازن در شعر باال» کردن

گردآورنده روایات، آفریننده (سخن » دهنده« این صدای راوی، یک شناسد.مین» شخص«
خود مشروط در یک » سوژه« بیرون از متن نیست، بلکه همچون یکو اولین و آخرین سخن) 

در درون  ۱۱۱ی است»دواری یهحافظ« بارتروالن به تعبیر  .فرهنگی و حاصل آن است ده³ش
کندههمه آن نیروهای داللی است که سرتاسر متن را از  متن که برخوردگاه در بیت یاد . اندخود آ

گرچه اهتمام کرده،» عجم« که به زنده کردن دوباره هویت اوشده  همچون صدایی یکه در رویه  ا
است ای به جای صداهای بسیار دیگر و آمیزه واقع صدایی است نمایاند، اما درمیخود را  سخن

گاه، عقل و سودا و گفتنی گاه و ناخودآ گفتنی هاازخودآ گر به روحی برای زمانه قایل  .هاو نا ا
  است. اوی سخنگو در اینجا روح زمانه ن�باشیم، م
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نیست.  در شاهنامه روشن» ایران زمین« به نام از نگاهی تاریخی، حدود و ثغور سرزمینی
جغرافیایی آمده  هایدر خوانش ادبی ما داده ۱۱۲ن برای آن یافت.توامیحتا پایتخت مشخصی ن

جغرافیای تاریخی تطابق  های، با واقعیتگیردمیرا در بر دجله تا جیحون ازای گسترهکه در متن 
و مختصات جغرافیایی  هادادهواقعیت این  است کهتاریخی  هایخوانشبر عهده . این دهیممین

است. » جا-نا« یک همچون متنی ادبیایران در شاهنامه در فالت ایران تعیین کنند.  را آنها
گر شاهنامه را در کل بیانی از هویت ایرانی به صورت یک سرنوشت  سرنوشتی  این، بدانیما

گر بتوان برای  مکانیت یافته است. مرکزیتی عینیتی « یافت این مرکزیت همانا قصوی یاآن ا
این دو  دار از متن شاهنامه ریشه در تخلیطگاه خنده هایفهمیاز کجای است. پاره ۱۱۳»ناواقعی

  ـ قصوی دارد. مقوله تاریخی 

ملموس از ایرانیت. این سرنوشتی است که آن را  روایتی ؛شاهنامه یک سرنوشت است
. اندخواستار زیسته شدن است. در این متن نیز مرگ و ملیت در هم آمیخته ؛ و هم اینکه،اندزیسته

این ایرانیت  آید.به وجدان ملی در می د و از این رهگذرشومینگاشته با شاهنامه است که ایرانیت 
تخمه) و یا قومیتی خاص (ها، به خون یا نژاد برداشتای برخالف پارهاست و مشترک  یسرنوشت

رستم قهرمان ملی قهرمانان در این اثر تباری غیر ایرانی یا فرا طبیعی دارند. ای تعلق ندارد. پاره
رسد و از میازین چند رگگی نژادی یا قومیتی است. از یک سو نسب او به انیران ای خود نمونه

گرچه از پیرامون است، اما به ۱۱٤ای سیمرغافسانهسویی دیگر به مرغ  ، و چنانکه اشاره شد، ا
ایران، کمر بسته است. به این دورگگی رستم در ) polity( به سامان حکومتی ،»کانون« خدمت

  خوریم:میابیات زیر بر

   

  گر از دخت مهراب و از پورسام

  برآید یکی تیع تیز از نیام

  به یک سو نه از گوهر ما بود
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ک با زهر همتا بود چو   ؟تریا

  

میهن (گاه تمامیت و آزادی میهن  زن در شاهنامه حضور دارد وبینیم که میهمچنین 
  زنان و زیست آزاد آنان پیوند خورده است: ای مونث در زبان فارسی) با تنژهوا

  

  دخترانت اسیر د پسببردن

  گیرمچنین کار دشخوار آسان 

  

شاهنامه اغلب از تباری تورانی، هندی، رومی و  یهاانزنان کنشور در داستبا این حال 
  .اندهاماورانی

 هابرداشتای نماید که برخالف پارهمین گفت شاهنامه هویتی را باز توامیازینروست که    
 در هر لحظه خود را در برابر دیگری هم در آن حال که، خود یکسان نیست؛ ناهمسان است. در
ک مطلق این دیگری است. خود مرگ استمیتعریف » انیران« استیالی بیابان...  ،کند. ضحا

 گشتهارجمند » جادویی« هنر خوار و ،در دوران حکمروایی اوست که کام دیوانگان پراگنده شده
خیزد تا میبه احراز خود همچون هویتی ملی بر آنگاه که ایرانیت یدر چنین نابسامان است.

این احراز هویت به صورت کنشی نمادین با برافراشتن پرچمی از  افکند،را پیسامانی دوباره 
  رسد: میپیشبند آهنگر مرد شورشی به انجام 

 

 چو کاوه برون شد ز درگاه شاه

 بازارگاهبرو انجمن گشت 

 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

  گه ز بازار برخاست گردهمان

  

یا ورا قومی است، بلکه چنانکه در ابیات  ورا نژادیای ایرانیت در شاهنامه نه تنها مقوله
 -وراای مقوله این هویت همچنین ،آمده )، در روایت از خاستگاه پرچم ملی (درفش کاویانباال

بینیم، به دست مردی از میچنانکه  ،نماد این هویت ملی» وششید«پرچم  طبقاتی است.
  پایینی برافراشته شده است: هایالیه

  

 زیان مرد آهنگرمیکی بی

  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 
ک ای نماید. در صحنهمیرا باز  به شرح زیر  ،افتدمیاز یک نبرد آنگاه که این درفش نبیل برخا

  گردد: میاست که دوباره برافراشته  و با مرگ قهرمان

  

   بدان شورش اندر میان سپاه

   زخم گردان و گردِ سیاهاز آن 

   بیفتاد از دست ایرانیان 

  ی کاویاندرفش� فروزنده

  گرامی بدید آن درفش نبیل

  که افکنده بودند از پشت پیل
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ک فرود آمد برگرفتش ز   خا

ک ک و بسترد پا   بیفشاند ازو خا

...  

  درفش فریدون به دندان گرفت

  شگفتای  همی زد به یک دست گرز،

  زارسرانجام کارش بکشتند 

کش فگندند خوار!   برآن گرم خا

  

گفته گذاشت این است که  دیگرینکته  که شاهنامه در آن هم زبانی را که در اینجا نباید نا
پیش از آنکه زبان دربار و نخبگان باشد، زبان  ،»فارسی دری« آن سروده شده، برخالف نام

گر  حفظ کردهبه ویژه در خراسان،  آن را،و سر سختی خود  با ایستادگیی بود که هایتوده بودند. ا
، اثری همچون شاهنامه در ادامه حیات زبان فارسی نقشی اساسی اندچنانکه به درستی گفته

این مردم  هم باید به دیده گرفت. شاهنامه را نقش مخاطبان در ادامه این حیاتداشته است، اما 
های دیگر برای جدا شدن از تسلط ششها و کوهمه راه... « پس از چهار سد سال، آنگاه که

نتیجه ماند، به تاریخ خودشان بی -دفش جدا شدن از اسالم هم بودها هکه بعضی کوشش -عرب
شاهنامه صورت نگاشته شده این خواست و  ۱۱٥»برگشتند؛ و در جایگاه زبانشان استادند

گرایی خود به این خواست ) در ایرانهاباالیی( دلبستگی مردمی است. پادشاهان ایرانی تبار
  . جستندمیدادند و برای خود تباری ساسانی یا اشکانی میمردم بود که پاسخ 

  

  

  

  

                                                 
  ۱۳ص. ، هویت ایرانی و زبان فارسیمسکوب،  ۱۱٥
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  درآیگاه یادها...

 

» نامش« ن گفت یک فعل است؛ یکتوامیایران در شاهنامه نه یک نام خاص که 
نشانی از آن بوده  فقط در یاد (در خاطر) آوردن آنچه است، به معنای کنش زنده کردن یا فراروی

  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 

  

جستجو  که در گذشتهای : آیندهحانه، اما در این سخن تناقضی هستبه رغم لحن فات
د، شومی در اینجا زنده به نامآنچه  زنده است و هم مرده.هم  »من« که درای د؛ گذشتهشومی

و جدا  فانی یادآورنده یتاز تنگنای ذهن ترو عظیم ترد (چیزی بس کهنشومیآنچه به یاد آورده 
حرکتی احیای مردگان  د. این حرکت مسیحاییشومیگردد؛ هرگز زنده نمی)، هرگز باز ناز او

گر بپذیریم که در دل هر سوگواری  معطوف به شکست است؛ در واقع حرکتی است سوگوار. ا
یادآوری یک سوگواری است، صورتی از  نیم بگوییم که هرتوامیپس  ،ای) هستیادی (خاطره

یم: امعنایی روبرو» راه بست« سوگواری است. ما در اینجا نیز نه با یک تناقض منطقی که با یک
  زنده کردن آنچه مرده است. ناممکنی که فقط در سخن ممکن شده است. 

در (۱۱٦،کندمیی که واژه در متن پیدا »میانین« وضعیت به جایدر اینجا نیم توامی   
بگوییم  ،بینامتنیت): هاگاه واژه با دیگر متنبه معنای تالقیکه اشاره شد و چنان اصطالح کریستوا

گشاید: درآیگاه میباز در برابر ما آن را درآیگاه است که متن شاهنامه یک  ایران یهواژکه 
موضوع) (درونمایه  ؛کندمیموضوعیتی قصوی پیدا ، ایرانیت در متن با نامش ایرانیادها... 
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. ن آن را همچون هویتی سوگوار به مفهوم در آوردتوامی گردد ومی ی شاهنامههاداستان اصلی
یا عبارتی  توان و باید بتوان در قالب یک مفهوممیهمواره یک قصه تام و تمام را  درونمایه
در  هیدرواقع سخن از فر و شکو فرÌ و شکوه گذشته در این متن سخن از. گفتبازفشرده ساده و 

در این سوگوارگی  و مرگ. هویت در برابر مرگاست کنشی  این یادآوری سوگوار .آن است نبود
مرده را در ای آور است که کسانی سخن گفتن از شکوه گذشتهخنده. اندخورده یاد به هم گره

 مقوله تفاخرات ملی دانسته و آن را با بالغیات ی از آن گذشته را، ازهایزنده کردن نام شاهنامه،
 ،از فراز آن گذشته راوی شاهنامه نه. اندشوونیستی به مفهوم امروزین یکسان گرفته یهبرساخت

  سراید. میاست که سخن و در سوگ آن بلکه در فرود آن گذشته 

کنون  که ،که زمانی بوده استای سخن گفتن از مرگ گذشته باآری، چنین است که   ا
سازد و از آتش و دود باغ و گلشن میاز پیکر مردگان کاخ و میدان « شاهنامه ،نیستدیگر 

 اساس خود زبان فارسی همچون که سازدمیبر رای ایرانیت زنده کردن به نام« در این و ۱۱۷»...
کسانی چون خیام و خاقانی و « بینیم کهمیو  است فرهنگ ایرانی» پیوستگی و همدردی حتا 
هایی که اندیشی، با همه دگراندیک مرکزی از دوایر فرهنگ این سرزمین نظامی و حافظ که هر
 این آمیزه سوگ و این ایرانیت،» .اندافتادهکند، در طیف ایرانیت شاهنامه آنها را از هم جدا می

 غشبیهمچون شرابی  ،مطلق خالقیجالل  ییاد، از سرچشمه شاهنامه است که، باز هم به گفته
گر در متون ادب فارسی  ۱۱۸» از درد ایران دردآلود کرده است. همه سخنوران پس از خود را« ا

داریم، شاهنامه نیز  در بیان این هویت ما با دوایر متحد المرکزی از نیروهای داللی سروکار
گرد این مفهوم بنیادین دوایر داللی خود را ترسیم کرده است.  در کانون این دوایر داللی اما گردا

شاهنامه  بیت از در اینسخن ین ترو روشنبندی ادبی هویت سوگوار ایرانی را به کوتاه صورت
در متون ادب اعصار و قرون بعد تکرار همین  ن یافت. ایرانیت همچون هویتی سوگوارتوامی

  پرسش کوتاه است:

  

  که گیتی به آغاز چون داشتند

                                                 
١١٧

  ۱۳ خالقی،  
  همانجا ۱۱۸
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  که ایدون به ما خوار بگذاشتند

  

متناقض، که از  ،پرسیم ایرانیت این هویت پیچیدهمیهر معنایی کارکردی از زبان است. 
، چگونه ۱۱۹گنجدنمیبیانی معانی  قالب تصنعات گریزد و به سادگی درگرایانه میهر تعریفی ذات

گر مجازی را در ؟نموده شده استبازدر سخن شاهنامه  بیان این معنا در کل سخن شاهنامه  ا
کرد، این مجاز    هست؟ آن آیا زبان تعریفی برای .کنیمتعریف نیم توامیچگونه را بتوان پیدا 

در چند ویژگی مهم سخن شاهنامه درنگ کنیم. در  نخستت پاسخ ما بایس برای یافتن
ایرانیت یک فضای روایی است.  ،چیز دیگر پیش از هر ،خوانش ما شاهنامه همچون یک متن

کرد. زبان در این متن خود بخشی از معناست. توامیرا ن ن از مادیت این فضا، از زبان آن، جدا 
اینکه فردوسی ایرانیت همچون یک پیام در مادیت ویژه این زبان است که پیکره گرفته است. 

هردو حکم د، انکرده عزلدانسته، و پس آنگاه، او را از این مقام پدری » پدر زبان فارسی« را
 یه؛ زبان مادری است؛ ادامه تن مادر است. آری، دایرزبان همیشه زبان مادر استلغوی است. 

اما این بدان معنا  ،عربی) بسته است(بیگانه  هایواژگان شاهنامه، تا حد امکان بر روی واژه
د. شومینیست که کار سراینده شاهنامه در فراهم کردن قاموسی منظوم از واژگان فارسی خالصه 

 .بودنمی ینی برای ماندگاری و ادامه حیات زبان فارسین چنان قاموسی هیچ تضمفراهم ساخت
کنشی » تخم سخن« و پراکندن این فروبستن دایره واژگان بر روی لغات و ترکیبات غیر فارسی

گاهانه برای احراز یک هویت در برابر مرگ و فراموشی ن گفت که ایرانیت توامیبوده است.  آ
   :به اجرا درآمده است آن شاهنامه بیان شده باشد در مادیت زبان متنپیش از آنکه در 

  

  چون بهشتام جهان از سخن کرده

   ازین بیش تخم سخن کس نکشت
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رویداد، کار، واقعیت، « بلکه به معنای ،در شاهنامه سخن تنها به معنای کالم نیست
ویژگی دیگری از سخن به چندگانه معانی این با توجه به  ۱۲۰به کار رفته است. » سرگذشت

سراسر  )فضایی روایی(یک متن ادبی  ونچشاهنامه هم شاهنامه باید اشاره کرد و آن این است که
 یهنحوتمیز این دو  ۱۲۱خبری). (است و نه سخنی گزارشی  )، انشاییاجرایی(سخنی گزاردی 

یک  همچون. این سخن نیست پذیر صورتدیگر متن ادبی هرون چسخن در شاهنامه هم
» نهد.میدل « آنو چنین است که شنونده بر کندمیدرگیر  خودسرنوشت ما را در هرلحظه در 

دهد، در ساز و کار میشاهرخ مسکوب که شاهنامه روح زمانه خود را به آینده انتقال  یهاین گفت
سخن قابل توضیح است. این سخن همچون هر سخن ناب شعری » گزاردی« همین ویژگی

به هنگام بلند خوانده شدن با  و خواستار بلند خوانده شدن و به خاطر سپرده شدن استهمواره 
و جنبش به حرکت خود موسیقی هماهنگ با کند و آن را میخود در تن رسوخ  وزن و آهنگ

گر ما در  به روشنی دید. هان در هنر نقالی و و آیین زورخانهتوامیکارکرد را این دو آورد. میدر ا
سطحی و نابهنگامین  هایخبری) باشیم کارمان به برداشت(ال سخنی گزارشی ببه دن این متن

داند باز میه و پایان آن را دبا اینکه مخاطب بارها و بارها شنیخواهد کشید. داستان شاهنامه را 
شنوندگان سوگنامه رستم و اسفندیار با اینکه سرانجام  هاخانهدهد. در قهوهمیبه آن گوش فرا 

گاهی نذر  ،انددانستهمیماجرا را  د که این بار پدر از کشتن فرزند خود درگذرد. در انهکردمیاما 
 اشتواگذای جوامع ایلی گذاشتن نام یکی از قهرمانان شاهنامه بر فرزند پسر یا دختر به گونه

  ۱۲۲سرنوشت آن قهرمان به کودک تازه به دنیا آمده بوده است.

هر آنچه در ترجمه آن از  ،راخود » دیگری« این سخن در هر لحظه ویژگی دیگر اینکه،
فقط  در همان حال که خود سخنی دیگر است. ؛؛ پر از یاد استکشدمیبه رخ  ،را روددست می

نه همانندی پیش از خود داشته و نه پس از  نیست.منظوم از اعمال و ایام گذشتگان ای کارنامه

                                                 
   ۱۲)، ص. ۱۳۸۶ی اول و دوم (شماره ی ایران باستاننامه» نامهازشاهنامه تا خدای«خالقی،   ۱۲۰
و گزارشی در برابر اصطالح قدیمی   performativeدر اصطالح قدما و در برابر » انشایی«گزاردی (از فعل گزاردن) یا   ۱۲۱

   .constative» خبری«
، عنوان پیشنهادی نگارنده به نویسنده آن اثر پرویز »علف ایام(«های اقلیمی کابوسام از داستان بلند  این نکته را نقل کرده  ۱۲۲

گرفته است. این دو اصطالح  منزل به منزل پی» بهارجا«تا » زمستانجا«در آن راوی احواالت ایل بختیاری را از  زاهدی) که
های کوه چنان ام که با پای برهنه بر سنگجا را در برابر ییالق و قشالق از زبان دختر جوانی از ایل بختیاری شنیدهزمستانجا و بهار

  ای مد بر فرشی از مخمل.هخرامید که زیباترین مانکنمی
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داستانی است از باستان که تا پیش  سرایش اثری هم طراز آن در ادب فارسی آفریده شده است.
  نیامده بوده است: در چنین به سخن شعراز آن 

  

  بدانستم آمد زمان سخن

  کنون نو شود روزگار کهن

...  

 من یکی داستان کنون بشنو از

 نشنیدی از باستانکزین گونه 

  

» ابداع« پیشتر از آن به عنوانی دانست که زن آن چیتوامیاین گوهره یگانه شاهنامه را 
    ن در بیت زیر یافت:توامیهمچون یک ابداع را  شاهنامه وابداع  این اساسیاد کردیم. 

  

  ختناسای توانم مگر پایه

  بر شاخ آن سرو سایه فکن؟

  

سایه سرو ما در اینجا با شرط الزم هر ابداعی در سخن در قالب یک پرسش روبروییم.     
سخنی : ریزی شودپایهآن  یهکه سخنی نو باید بر تناست فرادهشی پیشینی  ازای استعارهفکن 

هم در آن حال که وامدار گذشته » تا هست گیتی کهن نو است« که به تعریف خود شاهنامه نو
   نیم کهخوامیبه معنای کامل کلمه. همچنین  )invention( ابداع است:

  

  اندسخن هرچه گویم همه گفته

  اندرفتهباغ دانش همه  بر
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تجربه سهمگین آوردن  ،زیبایی هرچه تمامتر معضل ابداعبه و  ایجاز بابیت این در 
ن توامین ابداع گفت؟ از چه چیزی توامیچه چیزی را مده است. به بیان درآ ،(دیگر) سخنی نو

 ۱۲۳»...نم ابداع کنم؟توایمبار  ینرا ا یزیچه چ« آن گفته نشده باشد؟سخن گفت که پیش از 
. هر ابداعی بردمیپرسش زیر به در گفتن سخن نو گو را تمامی حجیت سخن معضل طرح شده

  در محال. است بدین معنا ممکنی 

گاهی نوین ن گفت که ابداع شاهنامه و توامی   یا شاهنامه همچون یک ابداع برآیندی از آ
آن به عنوان بیداری ملی ایرانیان پس از چهار سد سال یاد کرد.  ازن توامیی بود که اتاریخی

گاهی،  و بیفزاییم که هر ابداعی  ؛نست رخ دهدتوامیابداع شاهنامه در خراسان، دل تپنده این آ
 ار اتفاقبا یکناپذیر. تنه تقلیدمحاسبه ناپذیر، یکه، و امری  ؛است» رخداد« یکازین نوع 

از درد  همه سخنوران پس از خود را« :در آنچه پس از آن خواهد آمد گذار است، اما اثرافتدمی
ای تاریخی و اسطوره در مضامینرمز ماندگاری شاهنامه را نه فقط » ایران دردآلود کرده است.

آنچه  پیش از آن و نیز هایتجربهرا با  آشکارش باید گشود و نیز تفاوت که در سخن بدیع آن
گستاخانه ند توامیاست که فقط  ربطیبیاین سخن . اندکشیدهدر هماوردی با آن به نظم  هابعد

» به نظم کشیدن« بیاید که کار فردوسی فقطچیز اما مدعی در همه ی ناآگاهبرزبان مدرنیست
معنایی که اینجا مد  بهابداع  و بس. بوده استدر زمانش ها یا دیگر روایات موجود خداینامه

آوری نو صرف نوآوری نیست. آن پیشتر اشاره کرده ایم، هایویژگیای ، و ما به پارهنظر است
آنچه گفته شده در آرایشی تازه است؛ در حالیکه، ابداع نخست یک بدعت است؛  جدرنهایت بسی

کنون بوده ابداع بدین . »دیگر« و آوردن سخنی به کلی ،»همان« ، ازگسستی است از آنچه تا
شگفت در اینجا وقوفی است که نو.  اسلوبیدر  بودهآنچه بافتن� است، نه » یافتن« معنا یک

  داشته است: ناپذیر،ابداع همچون امری وقوفر خود، بر کافردوسی بر 

  

  امنمیرم که ازین پس که من زنده
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  امکه تخم سخن را پراکنده

  یا: و

  من این نامه فرخ گرفتم به فال

   همی رنج بردم به بسیار سال

  

 جنیما یوشیکار در فقط پس از فردوسی  هاما سده راابداع  ناپذیروقوفی چنین بر امر وقوف
   ۱۲٤»گوش من از صدای آیندگان پر است.« : بینیممی

گر شاهنامه    ویژگی سومی را نیز باید در اینجا اما به صورت یک پرسش طرح کرد. اینکه، ا
کات در آن بر چه  ،متنی روایی است  استی »مجاز« ایران و اگراست؟  نهادی استوار ساز ومحا

 ،بازنمودی گسترش یافته از آن استعملکرد آن و  یهقصوی شاهنامه گستر فضایسرتاسر  که
ن گفت این مجاز را باید در دیگریت زبان شاهنامه و در توامی ؟چگونه مجازی استاین مجاز 

آید این است میدیگری که پیش ون یک ابداع جستجو کرد. اما پرسش چدیگریت شاهنامه هم
تن را همچون یک فضای ن ساختار داللی این متوامیدر نبود تحلیلی روایت شناختی چگونه که 

  مجاز به دست داد؟ آنتا بتوان تعریفی از  قصوی باز خواند

کنون ای شد ما هنوز نسخهمیزمانی به درستی گفته  ویراسته از شاهنامه در دست نداریم. ا
کوشش پژوهی ن گفت که شاهنامهتوامیشناسی شاهنامه انجام گرفته نسخهزمینه که در  ییهابا 

شناختی از این متن در دست روبرو نیست. اما ما هنوز خوانشی روایت یکمبوددیگر با چنان 
 ،پردازدمیی نبه ادبیت چنین متدیگر چیز  پیش از هرکه شناختی نداریم. این خوانش روایت

کات و کیفیت دراماتیک  باید نسبت شعریت این متن را با ساختار حماسی آن روشن سازد. محا
در داستانهای شاهنامه بر چه اساسی است؟ کنش و شخصیت در این متن روایی چگونه بازنمایی 

ن از توامیتراژیک در داستانهای شاهنامه چیست؟ و در نهایت اینکه، آیا  های؟ سازمایهاندشده
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کاتی به ین متن دل ا ، بیرون از ویژه و از آن خود این متن )mimesis(خطوطی بنیادین از محا
  و آن را تعریف کرد؟ دست یافت یونانی،» لوگوس« یهحیط

برای  حرفی در این زمینهعربی و فارسی) (های بالغی و معانی بیان کالسیک کتاب
در خوانش  ۱۲٥رشدمسلمین همچون ابنن با این گفته بورخس موافق بود که توامیندارند. گفتن 

شعر در نزد آنان برمبنای ناتوان بودند و اصول فن  »بازنمایی«درک مفهوم بوطیقای ارسطو از 
از بوطیقا به فارسی از متن ای مهفهمی یا نافهمی متن مدون شده است. در مقدمه ترجهمین کج

ادبا و فیلسوفان اسالمی به آسانی نتوان بوطیقا) را نزد (تاثیر رساله ارسطو « نیم کهخوامییونانی 
یافت. البته پیچیدگی و نامفهومی ترجمه و عدم آشنایی مسلمانان با نمایش یونانی به ویژه اصول 

یک نظر منطقی به رساله « ،و در نتیجه ۱۲٦» و ترتیب ترگودیا، آنان را از استفاده باز داشت.
را حتا در  منقصت کالسیکاین  ۱۲۷»بودند که از مقصود ارسطو فرسنگها دور کردمیمذکور 
 این متن اولیه از هایکه برداشتی هایترجمهبینیم، هم میاخیر از بوطیقا به فارسی  هایترجمه

مثال شخصیت و شخصیت در آنها  اساس کارشان بوده است؛ و در نتیجه، به عربی یا فارسی
» هجا« و» مدیح« به» کومدیا« و» ترگودیا« و یا» تنسیق صفات«یا» سیرت« پردازی به

کات« برگردانده شده است. از این میان شاید هنوز بتوان اصطالح ) mimesis(را در برابر » محا
گر مباحث صناعی  ند داشته باشد.توامیتنها در هنرهای کالمی کاربرد  به ویژهبه کار گرفت که  ا

ن توامین از بوطیقافارسی یا عربی  یا اقتباسات هابرگردانآنچه را در  لفظ و معنا را به کنار نهیم،
ا به عربی قبوطی یاولیه ان و شارحانمترجمیا نمایشی است.  روایی هاییافت ژرفش در ساخت

و  یفتعر یبرا یارهاییمع به دنبالدر آن متن تنها ، یا فارسی حتا اگر رویکردی ادبی داشتند
گر عجب نیست پس  .گفتمیقرآن اما داستان ن .گشتندیمدر قرآن  یاعجازات لفظ یفتوص ا
پرداخته سخن برشی خطی و نه ژرفایی به  تنهاگذشتگان که در مباحث صناعی ادبی بینیم می

  شده است. 

نیم توامیما ن در شاهنامه خطوط بنیادین حکاییدر جستجو برای یافتن  از سوی دیگر،
کنیم. برای نمونه و به کوتاه سخن،  هایمنابع و نظریه یکسره بر ایراداتی که هگل دیگران اتکا 

                                                 
   .یاندلس و فقيه و طبيب فيلسوف .هـ ٥۹٥-٥۲۰أبوالوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد  ۱۲٥

١٢٦
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      ۶۸ص.  همان، افنان،  ۱۲۷
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از اتفاق ما را برآن  ،داندمین )proper(گیرد و آن را شعر حماسی به تمام معنا میبر شاهنامه 
کیدبیشتر  ، برشعریت آن،دارد که بر ادبیت سخن شاهنامهمی کنیم (با تعاریفی که لزوما با  تأ

کات در شاهنامه  تعریفیهگل منطبق نخواهد بود) و در پی یافتن تعاریف زیبا شناختی  از محا
هگل در خوانشی که از ترجمه سخن  کشیده شده باشد.باشیم که از دل خود این متن بیرون 

 هایداند که در آن چهرهمی» )fantastic(جهانی خیالی « شاهنامه داشته است آن را همچون
فاقد زمانیت و به زعم او ای ؛ چنین جهان ترسیم شدهاندمعلقها مشوب و ای و فرادهشاسطوره

در آن  )clan(مان مکانیت مشخصی در بازنمایی آداب و رسوم عصر پهلوانی است؛ فرد و دود
که( اندشدهبه هم مشتبه  گوید) و خود دانیم که شاعر از زبان کدام یک سخن میمیما ن تا آنجا

سخن فردوسی  در ،سازدمیرا  شعر حماسیکه کانون  فردیکنش  )self-enclosed(بسایندگی 
را  هگل هایخورد.... اساس داوریمیبه چشم ن زاده اهل طوس! اشتباه هگل)آن باغبان(

 یههوای تاز«نسته درتوامییافت که فردوسی به لحاظ بعد زمانی ن پیش فرضن در این توامی
» خصلت جداناشدنی« عصر پهلوانی دم زده باشد و ازینرو شعر او فاقد این یهواسطبی »زندگی

گزیر پیش  ۱۲۸حماسه ملی است.  دیگری از ناپذیرآید که به ویژگی جداییمیدر اینجا پرسشی نا
به ماهیت روایت آیا  با توجه بهگردد. پرسش این است که میبر ،روایی بودن آن ،شاهنامه سخن

و آنی از » واسطهبی« یبازتاب یگری رادروایت شاهنامه و یا هر روایت ن توامی لحاظ نظری
حتا اگر واقعیت هومر را به عنوان یک (بیرونی دانست؟ آیا مثال در ایلیاد و ادیسه ای واقعه

)، زمان روایت کردن با زمان وقوع وقایع مفروض دانسته باشیم شخص در زمانی و مکانی معین
یا آنکه، به لحاظ ماهیت روایت  یونانی در انطباق کامل بوده است؟انسان » عصر کودکی« در

ند صورت توامیروایت در حین وقوع واقعه ن زمانی برقرار است؟ای بین این دو المحاله فاصله
در تعریف بوطیقایی داستان) همیشه شهادت بر امری است که اتفاق افتاده است. (گیرد. روایت 

کند میبودن جهانی که ترسیم » خیالی« ما از اتفاق بر ،حماسی و ملی منظومهاین شاهنامه، برای 
کید ی که آن را بازتاب سخنو  واسطه که جهانی آرزو شده استبیاین جهان نه واقعیتی  کنیم.می تأ

   ۱۲۹خیالی در زبان. مگرکند. این سخن چیزی نیست میال خیچنین جهانی را فقط  دهدمی

                                                 
128 G.W.Hegel, Aesthetics, T.M. Knox trans.Volume II (Oxford, 1975), 1098   

    .۳ یوستپ ،شناسی زیباشاهنامه از کتاب  یسخن هگل درباره یسیانگل یبه ترجمه یدکن نگاه
   .خانم آزاده در براهنی از تعبیری »زبان خیال« همچون داستان  ۱۲۹
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کات  ،، آرزوشدهجهان خیالیاین شاهنامه چگونه از  پرسش این است که ؟ کندمیمحا
» تعلیق ناباوری« فریفته است؟ آن حس خوشها در طول قرنچگونه این متن مخاطب خود را 

گر این بیت را همچون در این متن روایی حماسی چگونه ممکن شده است؟  ادین یبن گزارها
کات در شاهنامه بدانیم که  ،محا   گوید،میآنجا 

  

  جهان پر شگفت است چون بنگری

  ندارد کس آلت داوری

  

ما  شگفت یساز و کارنگریستن به چنین  و دعوت به صرفچنین نگرشی بر جهان آیا 
کاتی دیگر  ساز و نهادبا را  کاتی از ما  ؟سازدمیروبرو نو از آن خود شاهنامه محا چنین محا

جهان همچون ( سوسی پرفبرابر جهاناساس همدلی) و فروتنی در (» خود« فقط رجوع به
را که مخاطره و صعوبت آن » داوری« معناییبیطلبد و ازین رهگذر اگر نگوییم میدیگری) را 

گر بتوان حقیقتی را برای این بازنمایی .کندمیگوشزد را  این حقیقت به شدت  ،در نظر گرفت ا
    است: جهاناین  شگفتیناظران ما  ذهنیت و تنمکانیت و  یتمشروط در زمان

  

  که جانت شگفت است و تن هم شگفت

  نخست از خود اندازه باید گرفت

   

کات ایندر   ؛»خرد« از» سخن« رمجو پس ال ؛جدا نیست» تن« از» جان« محا
نیز  »زندگی« از» مرگ«و» شادی« از »سوگ« ؛»خطابه« از» شعر« ؛»محتوا« از» صورت«
های آن شگفتِ کلی را تشکیل شدنی نیستند؛ در برابر هم نیستند، بلکه هریک پارههم جدا از

کاتحتا به لحاظ صوری نیز  .دهندمی  هایبا آموزه و نباید نتوامیرا ن ساز و کار این محا
ن روایی به توامیرا نیز  متنخطابی  هایبخشدر این سازوکار  .بوطیقایی یونانی اندازه گرفت

. به سخنی دهندمی شکلداستانها را زمانی یا موضوعی  پیوندهایی که گاهدرنگ :حساب آورد
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تصاویر (خود از درونه ) گفتمانی(ی هایقاب خطابی همچون هایتر، این پارهو دقیق ترخاص
 بر» کردار« برخالف آموزه ارسطویی، رجحان که، بینیممیناپذیرند... یا جداییروایی) 

تاثیر کل  پیوستگیاز اما  ،ریزدمیدر هم در جریان داستان » گفتن« بر» نشان دادن« ؛»گفتار«
 و ؛»میان« ؛»آغاز« رستم و سهراب نسبت طالییمطلع سوگنامه  یا مثال، در .کاهدنمیداستان 

 مرگ ،داستانپایان  یدربارهگفتمانی ی با درنگرا داستان سراینده شده و  نباژگو» پایان«
  :کندمیآغاز  ها،، پایانِ پایانمرگخود تاملی در با قهرمان، و 

  

                   کنون رزم سهراب و رستم شنو

  دگرها شنیدستی این هم شنو 

                          یکی داستانست پرآب چشم

  دل نازک از رستم آید به خشم

گر تندبادی برآید ز کنج                               ا

ک افکند نارسیده    ترنجبه خا

                       ستمکاره خوانمش ار دادگر

  هنربیهنرمند گویمش ار 

گر مرگ دادست بیداد چیست؟                   ا

  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

  

  ـ شاهنامه  سخن در نهفتهمان به که دارم  ...

  

کاتهمچون هر متن روایی دیگر، ، ن گفت که در شاهنامه نیزتوامیاز منظری کلی   محا
و باز با در نظر  .استوار استجزیی و ملموس ی بیان موضوعی کلی در قالب (صورت) یهپایبر

دیگر، در کل همچون هر متن روایی ن گفت شاهنامه، توامیگرفتن چنین ساز و کاری است که 
پرسیم در این متن ادبی مفهوم ایرانیت چگونه قالبی می یک مجاز به معنای وسیع کلمه است.

ای به عنوان یک مجاز، چه رابطه» ایران« تر، دربه سخنی دقیق یاملموس به خود گرفته است؟ و 
و کاربست » رمز« این پرسش مفهوم برای یپاسخدر جستجوی است؟  رمیان کل و جزء برقرا

  ند نقطه آغازی باشد:توامی صفحات نخستین شاهنامهآن در 

    

  تو این را دروغ و فسانه مدان

  زمانه مدان رÉِوشنبه یکسان 

  ازو هرچه اندر خورد با خرد

  معنا برد» رمز« دگر بر ره

  

در همان زمانه فردوسی  آیا شاهنامه تاریخی به زبان تمثیل است؟ به چه معناست؟ رمز در اینجا
 رویدادهادر نقل » گراییعینیت« ایحتا به گونه ،بینیممیآنچنانکه در کار بیهقی  ،تاریخنگاری

گاهی روش ۱۳۰رسیده بود. و به عصر  رفتمی نگارتاریخخود بسی فراتر از دوران  شناختیاین آ

                                                 
١٣٠

  :به کنید نگاه  

Abbas Milani: «Modernity in the Land of the Sophy» in Lost Wisdom (Mage, 2004), 19  
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گاهی هایو با چنین جوانهای در چنین زمانه .شدمیمدرن نزدیک  دید میآیا نیاز بدان کسی ی از آ
گر رمز را به  و تمثیل بنویسد و عمری را بر سر این کار بگذارد؟تاریخ را به رمز که  صرف ا

» زمانه رÉوِشن«، چه ارتباطی باکالمی این ویژگی، یا این حرکت ،تعبیر کنیم گوییپوشیده سخن
کاتی با ناپایداریدر حقیقت  ؟دارد گذشته؟) چه درآینده یا در (زمانه  و دگرگونی چنین محا

  ؟داشته باشدند توامینسبتی 

ست ادب دانشگاهی در ایران رمز را با هاسالنیز نیست.  »سمبل« شک معادلبیرمز   
به کار برده است، چرا که از کاربست واژه » سمبل« گرته برداری از زبان معاصر عربی در برابر

معنای رمز را در  ،ابا داشته است. گذشته ازیندلیل بیزیبای فارسی نماد در برابر سمبل 
 ،به مفهوم ساده اصطالح(تمثیلی)، ریک وتا حد ساختارهای الگاز متون ادبی خود  هایخوانش

و یا چنانکه در ن پرسید که آیا داستانهای شاهنامه آلگوریک هستند؟ توامیکاسته است. میفرو 
 )moral( مفهوم همان» رمز« ،خوریممیبدان برشاهنامه به انگلیسی  هاییکی از ترجمه

» پند آموز« ن در مقوله ادبتوامی کل شاهنامه راآیا  و پس ؟است اخالقیات، پند و اندرز)(
یا  الت با نتیجه اخالقیتمثی نوعن از توامیداستانهای شاهنامه را نروشن است که ؟ جای داد
گر واژه رمز را برابر ،همچنانکه. دانستعرفانی  یک آن در ادب به مفهوم کالس» معما« با ا

با یکبار خوانده و شکستن  )»اشاره« و» ایما« ،»کنایه« فارسی بگیریم (و یا مترادفاتش همچون
شناختی، بسیاری از نکات مردم از سوی دیگر،آمد. رمز متن به صورت معمایی حل شده در می

کنون آشکارشناختی و تاریخی نیز هست که متن زبان ،شناختیاسطوره کرده و ازین  شاهنامه تا 
 ،شناختیتاریخی، زبان هایخوانش به صرفشاهنامه  تخصیصخواهد کرد. اما  آشکارپس هم 
شاهنامه همچون یک متن ادبی ساده کردن ساختار پیچیده  همانا ،شناختی و از این دستاسطوره

   انجامد.می آنروایی ژرفای یکسره به نادیده گرفتن و است 

 )criptic(در عین پیچیدگی روایی آن به صورت بیانی رمزی وشیده شاهنامه را پسخن 
و با هم  فارسی از مترادفات هستند در »راز« و» رمز«دانیم که مین توضیح داد؟ توامیونه گچ

  این بیت از حافظ: . چنانکه در کنندنشینی پیدا میگاه در یک متن هم
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 خواندهر آنکه راز دو عالم ز خط ساغر 
ک ره دانست   رموز جام جم از نقش خا

  

کلمه راز را به جای رمز  گوییم که شاهنامه در نشانیم و میمیبا این پیشینه است که ما 
کند میبه چیزی ما را دعوت . هدخوامیراز  ازمذاقی از ما خوانش خود  برایابیات نقل شده 

در  است.اخالقی ای یا پی بردن به نکته» افسانه« ژرفتر از فقط التذاذ صوری ازای که تجربه
چیزی را . شودخوانده میاین خوانش ایران یک راز است. همیشه و به تمامی نه همان است که 

باید تمامی « ایراناین حقیقت بازنمایی  ،خود دارد. برای رهیافتی به این نهفت» نهفت« در
ند توامیبه حکم زمانه همواره ناین حقیقتی است که ۱۳۱» .تارو پود شاهنامه را از هم شکافت

  .خود را به تمامی آشکار کند

نیست.  ناآشنا مفهومیکنیم در ادبیات فارسی میراز به معنایی که در اینجا طرح  یواژه
با  قافیه و برای ساختن جناس به ضرورت شعر سخنوری همچون سعدی تنهااین در  مثالpراز 

  کند:میصرف یک تلویح یا اشاره را ایفاد و افزون بر  معنایی دیگر از و آورده نشده استشیراز 

  

 باشد آنکه بينم باز یخوشا سپيده دم

کبر شيراز  رسيده بر سر ال¨ه ا

 زمين یبديده بار دگر آن بهشت رو

 آرد نه جور قحط و نياز یکه بار ايمن

 نه اليق ظلماتست بال¨ه اين اقليم

  که تختگاه سليمان بدست و حضرت راز

  

                                                 
  ۱۴، ص. ایران در گذشت روزگارانخالقی،   ۱۳۱
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گر بتوان نامبه کوتاه سخن،  ،راز  کهدر سخن است صناعتی بر آن گذاشت، » صناعت« ا
کری از ان ینیکتب بالغی پیشدر  و با زبان به یا به سخن دیگر، . نیامده استبه میان آن ذ

 لفظراز صناعتی در . به دست دادآن برای تعریفی  مشکل بتوانصناعات ادبی اصطالحات 
این پرسش  است. همچون شاهنامه ادبی شرط ایفاد معنا در سخنی ن گفت کهتوامیاما  ،نیست
کنونی را که در افق معنایی سراینده » راز« به» رمز« آید که با تعبیرمیپیش  در اینجا مفهومی ا

از ورای زمان به متن شاهنامه ما در خوانش خود  آیاسخن شاهنامه شناخته شده نبوده است، 
به ین متن ا قرار نیست خوانش کنونی خود را ازما ن گفت که توامیدر پاسخ ؟ کنیممیتحمیل ن

مهم فقط آن  .شناختیاست و نه باستانادبی  یتعطیل کنیم. این خوانشگذشتگان خوانش سود 
ن آن را توامیکنون چگونه ، بلکه مهم آن است که ااندشاهنامه را چگونه خوانده نیست که متن

گوید میبه ما چیزی را  همواره ادبی شاهنامه همچون هر متن دیگرمتن تر اینکه، و مهمبازخواند. 
گفتگی، پوشیدگی سخن، برآن را به عبارت درنیاورده است. خود که  در متنی همچون  این نا

   ن گذاشت؟توامیشاهنامه چه نام دیگری 

و  ت. سرÌنیس» رÌس« راز در اینجا نه مفهومی عرفانی است و نه قدسی. به سخن دیگر
ادبی ازین -این مفهوم و یا در برداشتی نظریچوب چهاردر  کالم» باطن« و» ظاهر« ؛عالنیه
ند آشکار توامیدر شاهنامه راز به معنایی حقیقتی است که خود را ن. استدو یکی  هر مفهوم

و همچون  .۱۳۲رازی است که رازی نیستکند، اما همواره حقیقتی آشکار است. به سخن دیگر، 
 چشم ازاین مفهوم راز را  د.شومید، با ما درمیان گذاشته شومیبه ما داده نرازی که رازی نیست 
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 مفهوم این سیاسی حتا یا و الهیاتی فلسفی، هایکاربست و معناها طبعا برداشت این در. یدادر آثار در» راز«از مفهوم  یبرداشت 
به کار گرفته  ی،از متن ادب یو به عنوان خصلت یات،در ادب آنمنظور نبوده و فقط مالزمات  یدادر متاخر هایمصاحبه و هانوشته در

  :است آمده یدااز در یرکه در آثار زشده آنچنان

“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). 

در شعر  »یمذاق عاشق« یو بر الگو» راز دارم یبرا یمن مذاق«گفته او که  ینا یزو ن یرراز را در برگردان عنوان کتاب ز یبرا یمذاق
  موالنا 

  …دارم یمذاق عاشقام: به کارگرفته
Jacques Derrida and Maurizio Ferraris : A Taste for the Secret, Giacomo Donis trans. (Wiley, 2001). 
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ن دانست که نه روح دارد و نه تن، توامیو متن ادبی  خصلت بنیادین خود زباناندازی گسترده 
کند که غیر از آن است که برای خوانده شدن میگیرد و همواره چیزی را بیان میدو را دربر اما هر

گر بتوان برای راز همچون یک دال. نهدمیدر پیش شنیده شدن  یا را  میمدلول یا مفهو ،ا
در این راز یک عطر، خود عطر ...  یهآن مدلول هم هست و هم نیست، مثل خاطر جستجو کرد

 و» فراموشی« و هم کندمی» یاد« از معنایای یکجا هم افادهراز یک ملیت است. ، شاهنامه
در شاهنامه مرگ . آغشته استمرگ،  بانیستی،  ازکه رساند میرا ی اهستی معنایی از اینکه،هم 

  :ستهاراز ِزرا

  

  » .ازین راز جان تو آگاه نیست«

  

ای از زمانهو » زمانه به دل در همی داشت راز« دل زمانه است، یاروح  این رازهمچنین 
از نسلی به نسل که است ای دیعهو ؛کلمهخاموش در است گفتگویی  ؛رودمیدیگر ای به زمانه

  د. شومیسپرده  دیگر

راز است. پرسشی  ای ازن گفت که ایران و ایرانیت در شاهنامه لحظهتوامیبدین معنا 
نه از سر « سازد و هم در عین حال پاسخی استمیاست که هویت سوگوار ایرانی همواره مطرح 

در  فردوسیپس از شاعران دیگر بیانی ویژه  هایدر صورت آنچهبدان پرسش. » گوییپاسخ 
ک آبستن« همچون یاستعارات و یا جامی که به شرط ادب باید به آمده » خون شیرین« ،»خا

کی از همین لحظه راز  دست گرفت کهمچنان ای باده :را در خود داردپژوا  ...ناخورده در رگ تا
و آن چیزی است که ؛ دهدمیرا تشکیل شعر حافظ  ی (مزدایی)گنوس یهاین لحظه راز گوهر

اما نامیده  ،پذیردمیکه نام ندر سخن ای زبان بیاورد: لطیفه آن را بر ند نامتوامیراوی بوف کور ن
و ضمیر اشاره  دورگه که همای واژه ،حافظ یا سعدیدر غزل » آن« لفظ مدلول د همچونشومی

مادی و عینیتی به  دهد و نهمیارجاع  ی معینمفهوم نه به به عنوان نام (اسم) واست هم نام 
. نا نیستعاز م تهیدالی یکسره  ،، به عنوان یک نامبه عنوان یک واژه ،با این حال. لمسقابل 
  واژه. یک است در کسوت محبوب جمال  یهآرزو شد طلعتخود 
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اما همواره  ،ان استبسوی ز در آن ن همان دیگری زبان دانست، کهتوامیاین راز را 
معنای « از جملهآن نهاد  ن برتوامیدیگری نیز  هاینامند: یاد زبان. خوامیبه خود فرا زبان را 

در اینجا، در راز . باشد زبان» فیه فیه ما«از آن است که  ترآشکاره ، اماجرجانی به تعبیر» معنا
ایران همچون و  این راز، ازحال  دنیوی است...یکسره مفهومی  ،چنانکه اشاره شد ،متن ادبی

به مفهوم  یمنتوامینیم به دست دهیم؟ تنها توامیچه تعریفی  ،یک راز در قالب صناعتی از سخن
ایران در متن ادب . در اینجا طرح کنیمسازوکار دیگری  باآن را برگردیم و » مجاز« یا اصطالح

گونی که به خود بافتگان ها وکاربست های دیگرش، درنامهمه مالزمات و  با فارسی های گونا
گونه .یک مجاز است گیرد،می ارجاع معمول در زبان  ارجاع در آن باکه است از مجاز ای اما 
در این مجاز همچون هر مجاز دیگری جزء همواره بر یک . رودمیخوانی ندارد. از آن فراتر هم

کند. ایران مید، از آن سرریز مانمیکل متوقف ندر در عین حال کند، اما این جزء میکل داللت 
  است.  رازهمواره یک معنایی است.  )مازاد( شسرریز در متن ادب فارسی همواره یک

  

 راز، ی ازشاهنامه چنانکه گفته شد یک سرنوشت است. در خوانش شاهنامه با مذاق
گردد؛ نقطه میبر نمشخص در این سرنوشت به هیچ زمانیت یا حتا مکانیتی » سر« پیشوند

ما را درگیر خود و در هر لحظه حال خوانش ن یافت، اما همچنان توامیسرآغازی برای آن ن
نامه سردار ساسانی گرفتار آنگاه که راز  با مذاقی از چنین است که همچنان ادامه دارد. کند.می

خوانش  نامهاین » که این قادسی گورگاه من است....« نیم،خوامیرا » قادسی« بادهایدر شن
  . گویی که همین امروز نوشته شده است:هدخوامیرا از ما دیگری 

  

 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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ن گفت توامیتنها  .هیچ مقصد مشخصی در تاریخ نداردیاد شده نامه  ،خوانشاین در 
 پیش رودر پشت سر میهن است و در: نوشته و ارسال شده است ،، از مرز بیابانلبه بیابان برکه 

خود آیا فرستنده  .برشمردن برای آن توامیرا جز یک نام نهیچ مبدا معینی  همچنین ..بیابان.
کدام... هردو و هیچ بین النهرین مدفون شد؟ یبادهاشنفردوسی است یا سردار ساسانی که در 

اتفاقی به دست ما رسیده است.  است کهای است. نامه همچنان در راهکه  استای نامه ایناما 
ساحل سوی ها به آبهِزبÊرها هنوز از د که پس از قرنمانمیای کشتی شکسته هایش به پارههایواژه
  آید:میما 

...  

 دریغ این سر و تاج و این مهر و داد

 شد این تخت شاهی بباد که خواهد

 با تخت منبر برابر کنندچو 

 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

  ننگردبخشش همیبه داد و به 

... 
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 ز راستی ز پیمان بگردند و

 د کژی و کاستیشو میگرا

 پیاده شود مردم جنگجوی

 سوار آنک الف آرد و گفت وگوی

 هنرکشاورز جنگی شود بی

 نژاد و هنر کمتر آید ببر

 رباید همی این ازآن آن ازین

 ز نفرین ندانند باز آفرین

 نهان بدتر از آشکارا شود

 خارا شوددل شاهشان سنگ 

...  

 نماند وفا به گیتی کسی را

 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

 ها به کردار بازی بودسخن

 ها زیر دامن نهندهمه گنج

 بمیرند و کوشش به دشمن دهند

... 

 چنان فاش گردد غم و رنج و شور
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  شادی به هنگام بهرام گور که

...  

 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

 

  

ک مرده دل   ۱۳۳خا

  

 های دیگر باشد.تواند سرآغاز سخنن گفت؟ پایان هرسخنی میتوامیدر پایان دیگر چه 
 این نوشته .پایانی گذاشت یهن در اینجا برای آن نقطتوامیآنچه گفته شد نه سخن آخر است و نه 

است و  پیشنهاد کردهارسی پاز خوانشی را از ایران و ایرانیت در متن ادب  کلی تنها خطوطی
های دیگر بازهم موضوع در خوانش هایشک هرکدام از جنبهبی. این هم ادعایی ندارد بیش از

  ند گسترش و ژرفش یابد. توامی

                                                 
  ام: گرفته صائب تیب نیاز را بیترک نیا 133

 جاودان اتیح فیدهد چون خضر، تشریم
ک   رود زنده آب ضیمرده دل را ف یهاخا
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این پرسش که ایرانیت در متن ادب فارسی چگونه بازتاب یافته امروز دیگر پرسشی از   
کادمیک ن تتبعییا  ادیبانه یننسر تف از دل پرسش  ،به ضرورت زمانه ،ند باشد. این پرسشتوامیآ

کنون چه مانده است؟ چه خواهد دیگری بیرون می با این پرسش یا  ماند؟آید؛ اینکه، از ایران ا
در  ایم. ایرانیتایرانیت در متن ادب فارسی کوشیدهتعریفی از  به جستجویانگیزه بوده است که 

گر نگوییم ( ستامتن ادبی یک مجاز  کند)؛ حدیث میتعریف ناپذیر ادبی  این مفهوم را متنا
گرچه در متن ادبی یک دلبستگی است؛ یک سودا ست. ایران همچون موضوع این دلبستگی  ا

  موجودیتی انگاشته دارد، اما واقعیتی نگاشته شده است. 

کنون چه مانده است؟ ایرانیت امروز نه تنها یک دلبستگی بلکه یک دغدغه  از ایران ا
صحبت بر سر هستی  .است زیست محیطیای سیاسی فرهنگی که دغدغهنه تنها ای است؛ دغدغه

ک یک سرزمین است. خشکسالی و دروغ، مدیریت دروغ،  و نیستی یک ملیت و آب و خا
کنون بیش از هر کند. میآن را تهدید  در زمان دیگری حیات سرزمینی به نام ایران و باشندگان ا

شود و از آن که یکسره از باشندگانش خالی  رودمیسبز ایرانی در برابر هجوم بیابان  یهواح
ک مرده  دیگر وخشیدن گرفته است.  بیابان بارماند.  یبرجاای خا

امروز به نابودی آن برنخاسته است. در » جخ« ایرانی، یهی واح»دیگر« بیابان، این
ای های تازهزبان درنیست، اما اکنون ای تازه یبعد نمادین، نفی و انکار و ریشخند ایرانیت قصه

از یکسو، حکومتی ایدئولوژیک با بالغیات خود و گاه در عمل و به اشکالی  د.شومیشنیده 
همواره برآن بوده که نامی از ایران برده نشود تا بتواند تاریخ را از نو  هاسالقهرآمیز در این 

بنشاند و منافع » ملت« یرا به جا» امت« یبنویسد؛ به تلویح و به تصریح خواسته است واژه
محابا نیست لیسم اسالمی بیناملی کشور را در راه برپاداشت قلمرو موهومی از نوعی انترناسیو

خام تاریخی همراه با رویکردهای نظری  هایو نابود کرده است. از سوی دیگر، خوانش
زدودن آبرو از نام ربط و ناشیانه و گاه عامدانه و لفاظانه در نفی هویت ایرانی و بیگاه  ،ایعاریه

دیگر به  بار هااندازیبرابر این دست اما هویت ایرانی درد شومی. تاریخ تکرار ناندایران کوشیده
  خطر افتاده است. 

 در چنین شرایطی است که زبان و ادب پارسی واقعیت دیگری را به صورت نگاشته در
کشوری کهن نیست، بگذارد. اینبرابر ما می لکه بر کهن بودن خود نیز در طول که، ایران تنها 
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ایرانی در مکان  یپراکنده هایاعصار اشعار داشته است. در زبان فارسی، این رشته پیوند واحه
این نام، خوانش  هایکند و کاو در چند و چون داللت خالی نیست.ای ایران نشانه یو زمان، واژه

کند، بلکه با اتکا میگرداند و در آن متصلب نمیایرانیت در متن ادب پارسی، ما را به گذشته برن
تعریفی از ایرانیت برای زمانه به باز ن و بایدتوامیبر فرادهش ادبی و فرهنگی ایرانی است که 

متن ند پشتوانه این نوین باشد. اما این را نیز باید افزود که توامیسخت حاضر دست زد. آن کهن 
ن یک مسئله پاسخی ندارد. زبان این متن زبان استدالل برای مسایل ایران یا ایران همچو ادبی

گر بتوان بدان اطالق پاسخ کرد،  ینیست که ضعیف باشد یا قوی. پاسخ این متن به مسئله ایران ا
این متن پیش از هرچیز ایرانیت را همچون واقعیتی ملموس  .ییگوپاسخ است نه از سر یپاسخ

گذارد و از این واقعیت با زبانی برابر خواننده می درو نه سرسپردگی) (و موضوع یک دلبستگی 
نیست » ایدئولوژی« یاد است و نه فراموشی. ایرانیت به این مفهوم یک یهگوید که خانمیسخن 

 .ضد ایدئولوژی است

در دوران » نوبنیاد« کشورهای یهگوید ایران کشوری از زمرمیمتن ادبی به ما 
عالم  یبر روی نقشه» استعمارگر یهسکسک« مرزهای آن بر اثراستعماری نبوده است و پسا

است  پندارانهعیت ادبی، در اساس نه مفهومی ذاتترسیم نشده است. ایرانیت، همچون یک واق
ملی دیگر نژادی دیگر تحمیل شده است. همچون هر هویت  و نه به عنوان یک هویت بر قوم یا

بوده است و در جهانی رخ  هاو واگرایی هاهمگرایی یالیه است؛ عرصهواقعیتی ناهمگون و الیه
به » ایرانیت« نموده که حتا یک تخته سنگ هم در آن حیاتی مستمر و یکسان نداشته اشت.

ترین سخن، یک فرهنگ است و هرچه در این ایرانیت بیشتر ژرفش کنیم بیشتر دیگریتی کوتاه
  سازد. میخود بر ما آشکار  ازرا 

در متن ادب » یادایاد« یهست؛ قبها؛ درآیگاهی از یادخالی نیستای ایران نشانه یواژه
؛ همیشه در خاطر حاضر بوده آورد که از یاد نرفته استمی پارسی است. همواره چیزی را به یاد

کنون هم خود را چنان فرایاد  است. آورد که زمانی میمیهنی به نام ایران در متن ادبی حتا هم ا
در متن ادبی است ...بیرون ز جهانم مشمرمرا آورده است: میر مصراعی از شعر انوری به یاد د

به انکار  های تاریخی و حتا آنگاه کهبینیم ایرانیت همچون یک ذهنیت، به رغم گسستگیمیکه 
  .، پیوسته ادامه داشته استاندکمر بستهو ریشخند و امحای آن 
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مفهومی گریزاننده نبوده است؛  در طول تاریخ همچون یک دلبستگی ملی ایرانیت 
این کسان  ،کسی تحمیل نشده دربرگیرنده بوده است. زبان حامل آن همچون یک فرهنگ بر

. در چهارچوب چنین مفهومی از ایرانیت است که اندشدهشیفته  این زبان که بر انددیگر بوده
کنون باید سرزمین ایران را همچون یک ضایی از فرهنگ، بازتعریف کرد. ، همچون ف»جا-نا« ا

این فضای فرهنگی همان قدر به باشندگان در هرات و دوشنبه تعلق دارد که به باشندگان در شیراز 
های دیگر زبانان تعلق دارد که به شهروندانی در ایران که به زبانهمان قدر به فارسی اهواز...و 

ها لیونیایرانی بازنگری کرد. م هایپراکنش واحهن و باید در نقشه توامیگویند. امروز میسخن 
کنون در فراسوی مرزهای  که همچنان در این فضای کنند میایران زندگی  جغرافیایی کشورایرانی ا

دورگه و در دوسوی  هایدوم یا سومشان هم تا وقتی بر هویت هایزنند و حتا نسلمیفرهنگی دم
از چنین فضایی نخواهند بود. بدان دلبستگی خواهند خط تیره خود اشعار داشته باشند، بیرون 

» بیرون« و» درون« یههر روز دوگانفراگیر نو  هایرسانه یههم در زمانچنین پراکنشی آنداشت. 
  برد. می سؤالرا بیشتر زیر 

گرچه آغازی در زمان و مکان ن ن توامیایرانیت در متن ادب پارسی یک سرنوشت است. ا
کند. این سرنوشت می در خود که در گذشته، در اکنون هم ما را درگیرهمچنان برای آن یافت، اما

کنون  زبانی،  هاین نقطه اشتراکی دانست از همه آنچه میان مردمان ایرانی با تفاوتتوامیرا ا
سر آن اشتراکی نیست. ایرانیت همچون یک سرنوشت مشترک در  مذهبی و جنسیتی بر ،قومیتی

  یشی به آینده داشته باشد. ند سوتوامیهر لحظه 

  

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

  

 از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت

  عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی
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  هاپیوست

  

  ۱ وستیپ

  

به زبان فارسی (خواب سیزدهم،  Tipu Sultanهای تیپو سلطان ی شرح یکی از خوابنمونه
 British Libray IO Islamic 3563, f, 7r):زنی به کسوت مردانه، 
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 ۲پیوست 

  

  مد شاملو: حمتن کامل شعر ا

  

 جخ امروز
 اماز مادر نزاده

 نه
 .عمرِ جهان بر من گذشته است

  

 .هاستی قرنام خاطرهترین خاطرهنزدیک
 بارها به خون³مان کشیدند

 به یاد آر،
 آوردِ کشتارو تنها دست

 .برکتِ ما بودی بیقاتق� سفرهی بیپارهنان

  

 اعراب فریبم دادند
 ی خویش بر ایشان در گشودم،ب�رج� موریانه را به دستانِ پ�رپینه
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 دند ومرا و همگان را بر نطع� سیاه نشان
 .گردن زدند

  

 نماز گزاردم و قتل� عام شدم
 .ام دانستندکه رافضی

 نماز گزاردم و قتل� عام شدم
 .ام دانستندکه ق³رمÊطی

 آنگاه قرار نهادند که ما و برادران³مان یکدیگر را بکشیم و
 این

 !ترین طریق� وصولِ به بهشت بودکوتاه

  

 به یاد آر
 آوردِ کشتارکه تنها دست

 .قدرِ عورتِ ما بودی بیپارهجÃل

  

 برادرت ُترکان را آواز داد بینی� خوش
 .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
 مان نشستندبر گÖرده

 ندمرز شیار کردو گورستانی چندان بی
 که بازماندگان را
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 هنوز از چشم
 .خونابه روان است

  

 کوچ� غریب را به یاد آر
 از ُغربتی به ُغربتِ دیگر،

 تا جÃستجوی ایمان
 .تنها فضیلتِ ما باشد

  

 :به یاد آر
 قراری بودتاریخ� ما بی

 نه باوری
 .نه وطنی

  

 نه،
 جخ امروز

 از مادر
 .امنزاده

  

۱۳۶۳ 
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  ۳ وستیپ

 

 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 self-
enclosed 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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