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قبل تر از همه چیز
قبل تـر از جنـگ سـردی کـه خـون مردمـان را از بلوک شـرق تـا غرب در 
رگ هایشـان منجمـد کنـد. قبل تـر از آن کـه بشـریت دو جنگ بزرگ را پشـت سـر 
بگـذارد و بفهمـد جنـگ شـیطانی ترین خصائـل انسـانی را بیـدار می کنـد و هـر 
لحظـه بایـد انتظـار جنـگ سـومی را بکشـد. قبل تـر از آن کـه سـردی ایـن جنگ 

سـرآغاز نهیلسـیم جهانـی بشـود. قبـل از همـه چیز...
دازای و مردمـان ژاپـن از قبـل عمـِق تجربـۀ ترسـناکی را تجربـه کـرده 

بودنـد کـه در جنـگ سـرد تـا بـِن اسـتخواِن جهـان فـرو رفتـه بـود. بمـب اتـم!
دازای شـایو را دو سـال بعد از آن که بمب افکن های انوالگی بمب های 
اتـم را بـر سـر هیروشـما و ناکازاکـی خالـی کردند، نوشـت. نسـل نویسـندگان هم 
عصـر او، بـه غلیـان جنون و مـالل در آثارشـان معروفند که چیز عجیبی نیسـت. 
دازای انسـانی را دیـده بـود کـه می توانسـت بـا فشـردن یـک دکمه هر آنچـه را که 

斜陽斜陽
»چـه داسـتان یکنواخت و خسـته کننده ای 

اسـت جنگ.
پارسال هیج

پیرارسال هیچ.
سال پیش از آن هم هیچ اتفاقی نیفتاد.«

شایو،شاهکاریکوچک

حمیدرضا خادم
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تـا بـه امـروز سـاخته شـده، نابـود و خاکسـتر کنـد. هیروشـما و ناکازاکـی بـرای ما 
اعـداد و ارقامـی بـزرگ، چنـد هـزار نفـری تلفـات و چند عکس دهشـتناک اسـت 
ولـی بـرای او یـک موطـن شکسـت خورده بـود که بـرای اولیـن بـار در تاریخ خود 

توسـط بیگانـگان اشـغال می شـد. او در عمـق فاجعه می زیسـت.
خانـدان معـروف او در برنامـۀ اصالحـات ارضـی پـس از جنـگ، قدرت و 
نفوذ پیشـین خود را از دسـت داد. در همان برهه، جرقۀ نوشـتن شـایو در ذهنش 

زده شـد و در نامه به دوسـتی نوشـت: 
»خانـه پـدری  ام در کاناگـی اکنـون بـاغ آلبالـو اسـت. روزمرگـی عجیـب 

اسـت.« دلتنگ کننـده  ای 

باغ آلبالو
بـاغ آلبالـو، آخریـن اثـر چخـوف، منبع الهام دازای در نوشـتن شـایو شـد. 
تـا آن جـا کـه ایـن رمـان را نسـخۀ ژاپنـی بـاغ آلبالـو می داننـد. در خـالل داسـتان 
نویسـنده نیـز اشـاره ای بـه ایـن نمایش نامـه می کنـد. چخـوف در نمایش نامه اش 
داسـتان خانـوادۀ ثروتمنـدی را روایـت می کنـد کـه بـه علت بدهـی و بهـره مجبور 

بـه حـراج باغ خـود می شـوند.

نویسنده خود را می نویسد
شـایو یـا همـان غـروب داسـتان دختـری به نـام کازاکـو را روایـت می کند 
کـه بعـد از طالق، سـقط جنین و بیمـاری همراه مادر و برادر خـود زندگی می کند. 
آن هـا بـه علـت قـرار گرفتن در تنـگای مالی، مجبـور به تـرک خانۀ خـود در توکیو 
می شـون و بـه منطقـه ای روسـتایی نقـل مـکان می کننـد. شـخصیت مادر بسـیار 
نزدیـک بـه شـخصیت رانوسـکایای باغ آلبالو اسـت. زنی از طبقه اشـرافی، بسـیار 
حسـاس و غریبـه بـا مناسـبات مالـی و هـر آنچـه کـه بـه غیـر از زندگـی اشـرافی 
تعلـق دارد. نائوجـی، بـرادر دختـر، در جبهه هـای جنـگ حضـور دارد. شـخصیت 
عصیان گـر بـرادر، عالقـه وافـرش بـه ادبیات، اعتیـادش بـه افیون و سـرانجام او 
در داسـتان بی هیـچ درنگـی مـا را بـه یاد خـود اوسـامو دازای می انـدازد. در همان 
ابتـدای کتـاب نائوجـی از فاصلـۀ خـود و خواهـرش با مـادر می گوید. او خودشـان 
را تنهـا اشـراف اسـمی می داند و مادر را اشـراف زاده ای واقعی. چنیـن فاصله ای را 
میـان نویسـنده و خانـوه اش، بـا توجـه بـه طردشـدگی او از خانواده، می تـوان دید.
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مار و نیروی محرک داستان
در ابتـدای داسـتان کازاکـو تخم هـای مـاری را می سـوزاند و ایـن حادثـه در ادامـه تبدیـل بـه محـرک داسـتان 
تلقـی می کنـد. داسـتان هـر چـه جلوتـر مـی رود پرآشـوب و  ایـن حادثـه را شـوم و نقطـه مبـدأ آشـوب  می شـود. دختـر 
دلهره آور تـر می شـود. مـار در داسـتان می توانـد بـه عنـوان نمـاد مـرگ و زوال شـناخته شـود، چرا که بـه هنگام مـرگ پدر و 
مـادر خانـوده مـار نیـز حضـور دارد. همچنیـن در خانـۀ قدیمـی آن ها، یـک مار زندگـی می کند که نمـاد مرگ عمـر خانواده 
و مـرگ بعـدی مـادر بـه حسـاب می رود. شـایو نشـان می دهد که ژاپن سـرزمین خورشـیِد رو بـه طلوع چگونه پـس از جنگ 

بـزرگ رو بـه زوال و افـول می رود.

صداقت، مسئلۀ ذاتی
سـبک بی پـرده و عصیان گرایانـۀ دازای در 
گفـت و گوهـا و تنش های درونـی کازاکو با خودش 
و همچنیـن در نامه هـا و نوشـته های نائوجـی خود 
تآثیـر  تحـت  کامـاًل  خواننـده  می دهـد.  نشـان  را 
قـرار  دازای  نوشـتار  بی پردگـی سـبک  و  صداقـت 
هـر  کـه  می کنـد  روایـت  را  چیـزی  او  می گیـرد. 
انسـانی در عمـق روح خـود از آن در هراس اسـت.
اوسـامو  آثـار  خوانـدن  مخاطـب  بـرای 

دازای مواجـۀ بی پـرده و مسـتقیم با نویسـنده ای اسـت که نوشـتن برایش فعلی بود کـه از جان ناآرامش سرچشـمه می گرفت. 
جـان ناآرامـی کـه از نوجوانـی تـا زمـان مرگ در وجـودش بود. جـان ناآرامی که چندیـن بار بـا انتحار سـعی در خاموش کردن 
آن داشـت، امـا ناموفـق بـود؛ تـا آن هنـگام که با معشـوقه خـود یامازاکی بـه درون رودخانـه تامی پریـد و این پایانـی بر زندگی 

پرتالطـم سـی و هشـت سـاله اش بود.
آثـار او در ژاپـن بـا اقبـال عمومی روبه رو شـد. به خصوص دو اثر معروف او شـایو و زوال بشـری. در نظرسـنجی   ای 
کـه در میـان دانشـجویان دانشـگاه  های ژاپـن انجـام شـد، زوال بشـری جـزو نـه کتـاب تأثیرگـذار بـر زندگـی دانشـجویان 

شـناخته شد.
اخیـرًا شـایو بـا همـت نشـر فانـوس و بـا ترجمـۀ مرتضـی سـانع روانـه بـازار شـده اسـت. امیـد اسـت آثـار دیگـر ایـن 

نویسـنده نامـی نیـز ترجمـه شـود و در اختیـار دوسـت داران ادبیـات قـرار گیـرد.

دازای  اوسـامو  نوشـتاری  سـبک 
درونـی  صداقـت  بـر  مبتنـی 
اسـت. او تبحـر خاصـی در روایت 
اضمحـال روح انسـانی و بیان آن 
بـه موجزترین شـکل ممکـن دارد.
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کاشـغارلیمحمـودون»لغاتالتـرکدیوانی«نداچاغداش
غیابی شاعیرلرین

حیدر بیات

دیـوان لغـات الترکـی بیرینجـی دؤنـه اوالراق اوخودوغـوم گون لـردن نئچـه آی بونـدان اؤنجه یـه کیمـی بیر سـورغو 
سـورکلی بئینیمـده دوالشـیب منـی اینجیـدردی. نـدن کاشـغارلی اؤز چاغداش الرینـدان آد گتیرمه ییب دیـر . قوتادغوبیلیگـی 
گؤرموشـدومو گؤرمه میشـدی می؟ گؤرموشدوسـه ندن گتیردییی شـعرلر آراسـیندا اونون شـعرلریندن اؤرنک گتیرمه ییب دیر؟
اوزون ایل لـر سـونرا آنجـاق باشـا دوشـدوم کـی بـو سـورونون جاوابی نـی کاشـغارلی نین شـخصیتینده و کیملییینـده 
دئییـل،  مئتودولوژی سـینده آختارمالیییـق. کاشـغارلی نین دیوانـی تام عـرب گرامرچیلییی نیـن متودولوژی سـینده یازیلیب دیر. 

عـرب گرامرچی لرینـده بصـری – کوفـی آییریمـی اولسـا دا آنجاق اسـاس متـودالری بیـر بیریندن چـوخ آیریلمیر.
بـو گرامرچی لـر بیـر یوکله مـی )گزاره نـی( اورتایـا قویدوقـدا گئنـل اوالراق سـؤزلرینی دوغروالمـاق اوچـون بیـر قـرآن 

آیه سـی یوخسـا بیـر شـعر، بیـر آتـاالر سـؤزو شـاهید گتیره رلر.
آنجـاق گتیریلـن شـعرلرین بیـر شـرطی واردیـر. او شـعرلر جاهلیـت دؤنمـی شـاعیرلری یـا مخضـرم شـاعیرلردن 
حیات الری نیـن  ایسـه  مخضرم لـر  شـاعیرلر،  اؤلمـوش  یاشـاییب  اؤنجـه  ایسـالمدان  شـاعیرلری  جاهلیـت  اولمالی دیـر. 
یاری سـینی ایسـالمدان اؤنجـه یاری سـینی ایسـالمدان سـونرا کئچیـرن شـاعیرلرله دئییلیـر. بـو گرامرچی لریـن نظرینجـه 
ایسـالمدان سـونرا چئشـیدلی خالق الریـن مدینه یـه و حجـازا گلدییـی اوچـون عـرب دیلـی آری-دورولوغونـو ایتیریب دیـر. او 

اوزدن ده ایسـالمدان سـونرا سـؤیله نن شـعرلر تـام خالـص عربجـه شـعر دئییـل. 
عربجـه مثل لـرده ده آنجـاق اؤزل قایناقـالر و قبیلـه شوناسـالرین دیلینـدن روایـت اوالن مثل لـره اسـتناد ائدیلـر. بو 
گرامرچی لـر حتـی پیغمبـردن نقـل اولونـان سـؤزلره ده چـوخ اسـتناد ائتمزلـر. بونـون نئچـه ندنـی واردیـر: فقیه لـر پیغمبریـن 
سـؤزلری نین محتواسـینی اسـاس توتـاراق لفظی نیـن نـه اولدوغونـو اؤنمسـه مزلر، راوی لـر او سـؤزلرین محتواسـینی دوز 

محمد )س( در معراج، جامع التواریخ رشید الدین فضل اهلل همدانی
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دئسـه لر فقیـه او اساسـدا فتـوا وئره بیلـر. بونا گـؤره ده راوی لـر پیغمبرین سـؤزلرینی عینن اولدوغـو کیمی نقل ائتمه یـه زورونلو 
دئییل دیلـر. آیریجـا پیغمبریـن سـؤزلرینی نقـل ائدنلریـن ایچینـده بیـر چـوخ عربجه سـی پوزغـون عجم لـر ده واردیـر. بونـالر 
دا او سـؤزلرین محتواسـینی آلیـب آنجـاق لفظ لرینـی دوزگـون روایـت ائده بیلمه دیکلـری اوچـون نحوچی لـر اونـالرا اسـتناد 
ائده بیلمـز. چـون نحوی لـره محتوانیـن نـه اولدوغـو نه یین واجیب یوخسـا حـرام اولدوغـو اؤنملی دئییـل بلکه ده سـؤزجوک لر 
و جومله لریـن قورولوشـو اؤنملی دیـر. دوغـرودور ابن مالـک )600-672 هـ( زامانینـدان اعتبارن بو یؤنتم ده ییشـدی.1 آنجاق 

او زامـان ایکـی یـوز اللـی ایل اوچ یـوز ایـل کاشـغارلی نین اؤلومونـدن کئچیردی.
هـر حالـدا بـو نحوی لرین باخیـش الری و چرچیوه لرینی گؤز اؤنونده آلدیقدا، کاشـغارلی  دا بو آالنـدا و بو متودولوژیده 

یازدیغی اوچون چاغداش شـاعیرلریندن آد چکیب اونالرا اسـتناد ائده بیلمزدی. 
دیـوان لغـات الترکـه باخدیقدا کاشـغارلی دا او گرامرچی لرین ایزینجه گئده رک اؤز سـؤزلرینه اسـکی  تورک شـعرلری و 
مثل لـردن اؤرنـک گتیریب دیـر. تورک لـرده عرب لـر کیمی خالق سـؤزلری بلیرلـی راوی لر طرفینـدن روایـت اولمادیغی اوچون 

کاشـغارلی اؤزو گئدیـب اوبـاالری، کندلری دوالنمـاق زوروندا قالیبدیـر. بونو بئله جـه روایت ائدیر:
فإنـی نقیـت بالدهـم بالدهـم و فیافیهـم، واقتبسـت لغاتهـم و قوافیهـم، ترکیـة و ترکمانیـة اغزیة و جکلیـة و یغمائیة 
و قرقزیـة، مـع کونـی مـن أفصحهمـم لسـانا و اوضحهـم بیانـا و اعرقهم محتـدا و اثقبهم سـنانا حتی اسـتقام عنـدی لغة کل 
طائفـة منهـم حسـن قـوام و الفتـه ابلـغ تالیف فی ازین نظـام2: من اونالریـن ان اوز دیللی سـی، ان آچیق آنالدانـی، عاغیلجا 
ان اینجه سـی، سـویجا ان کؤکلوسـو، ان ایـی قارغـی ]نئیـزه[ قولالنانـی اولدوغـوم حالدا، اونالریـن شـارالرینی، چؤل لرینی 
باشـدان باشـا دوالشـدیم، تـورک، تورکمـن، اوغـوز،  چگیـل، یاغمـا، قیرقیـز بویالری نیـن دیل لرینـی، قافیه لرینـی بلله یـه رک 
فایداالندیـم، اؤیله کـی مـن ده اونـالردان هـر بویـون دیلـی، ایـن ایـی یولدا یئرلشمیشـدیر. مـن اونـالری ان یاخشـی صورتده 

سـیراالمیش، ان ایـی بیـر دوزنله دوزنله میشـمدیر.3
بـورادا بیـر نکتـه ده ایلگی چکیجی دیر، دیـوان لغات الترک آراشـدیرماجاالری نین بونا توخونـوب توخونمادیقالریندان 

خبرسـیزم. کاشـغارلی سـؤزجوک لرینی توپالدیم دئمیر، دیل لرینی اؤیرندیم دئییر. 
*

اینـدی ایل لـر بویونجا آختاردیغیم سـؤالیمین یانیتی نی تاپسـام دا باشـقا بیر سـؤال بئنیمی قورجاالییـر: عرب دیلینده 
ایسـالم دینـی گلنـدن سـونرا مختلـف اؤلکه لـردن باشـقا دیللـی مسـلمان الر گلدیکـده عـرب دیلـی قاباقکـی خالصلییی نـی 
ایتیریـر. ایسـالمین نـه زامـان گلمه سـی و عـرب اولمایانالریـن مدینـه و مکه یـه آخین الری نیـن تاریخـی بوسـبوتون بللی دیر. 
عـرب گرامرچی لـری بـو بللـی تاریـخ و دؤنمـی گـؤز اونونـه آالراق اؤز مئتودولوژیـک چرچیوه لرینی قـورورالر. اما دیـوان لغات 
الترکیـن مؤلفـی هانسـی تاریخـی حادثه یـه دایانـاراق اؤزونـه بئله بیـر مئتود چرچیوه سـی قورور؟ نظره گلن کاشـغارلی شـهرده 
دانیشـیالن دیلـی بوالنیـق دیـل بیلـه رک بوسـبوتون بوالنیـق و قاریشـیق دیـل بیلـه رک آنجـاق کؤی لریـن و کؤچری لریـن 

1. البغـدادی، عبـد القاهـر بـن  عمـر. ) 1409هــ/1989م(. خزانـة األدب ولـب لسـان العـرب. تحقیـق ورشح عبد السـام محمد هـارون. )ج 1(. )ط 

3(. القاهـرة: مکتبـة الخانجی.

2. دیوان لغات الرتک، فاکسیمیله عربجه نسخه،  ص 2

Dîvânü Lugâti›t-Türk tercümesi, besim atalay, cilt 1, s 4 .3



16

دیلی نـی اؤزونـه اسـتناد قایناغـی سـئچیر. بئلـه بیـر باخیش بیـر آچیدان 
دوغـرو اولسـا دا بیـر آچیـدان یانلیـش سـاییالبیلر. چـون تـورک دیلی نـی 
سـاده جه ائـل دیلـی اوالراق قلمـه وئریـر یـا سـاده جه ائـل دیلی نـی بیـزه 
روایـت ائدیـر. عرب لر یـازی دیلینـده قرآنا، حدیثـه حتی عباسـی زامانیندا 
هینـددن و یونانـدان چئوریلن متن لـره دایاراق اؤز یازی دیل لرینی انشـاء 
ائدیردیلـر و سـاده جه قرآنـی داهـا دوزگـون دوشـونمه یه و گرامـرده کللـی 
قـورال الرا چاتمـاق اوچـون کؤچری لریـن دیلـی و ایسـالمدان اؤنجه کی 
شـعرلره آرخاالنیردیـالر. حالبوکـی تورک لریـن او زاماناکیمی )کاشـغارلی 
زامانینـا کیمـی( دیل لرینده مختلـف ماتریالالر و یازیـالر وار ایدی. تورک 
دیلینـدن سـؤز آچماغـا اونـالردان واز کئچمـک کیمـی بیر یؤنتم کسـین 

بو گـون اَلشـدیریله بیلر.

بو سـورونون هامی سـی دا کاشـغارلی نین مئتود و شخصیتیندن 
قایناقالنمیـر، بلکه او زامانین ایجابـی  اوالراق باش قالدیریر.

نییـه کاشـغارلی هئـچ یازیلـی متنـه ارجـاع وئرمیـر؟ شبهه سـیز 
یـوخ  متن لـر  تورکجـه  اسـکی  داهـا  نسـبت  زامانینـا  اؤز  الینـده  اونـون 
دئییلمیـش. بونـو ایندی تـورک اثرلر بیرر-بیـر اوزه چیخارکـن داها آرتیق 
وئرمکـدن  ارجـاع  اثرلـره  بـو  مؤلـف  نـدن  امـا  دئیه بیلیریـک.  قطعیتلـه 

مطلـق چکینیـر؟
بـو اثرلریـن چوخـو دینـی اثرلردیـر. مانویـت و بودیـزم اوزه رینـده یازیلمیـش 
قوتسـال متن لر. کاشـغارلی ایسـه بیـر مسـلمان تـورک اوالراق چیخیش ائدیر. بـو چیخیش 
اونـون اینامییـال باغلی مـی یوخسـا بـو توتومـون زوروندامی؟ هر حالدا سـونوجو فـرق ائتمـز. او زامان کفر و ایمـان و معتزلی-
اشـعری دارتیشـماالری نین قیزغیـن واخـت الری اوالراق گرامرچی لریـن ده هـر بیـر سـؤزونو بؤیودوجـو آلتینـا قویـوب ضعف 
نقطه لرینـه اوداقالنیردیـالر. اؤرنـک اوالراق ایندیکـی نحو تاریخچی لری »ابـن جنی«نین شـجاعتی نی اؤیورلر. ابن جنی نین 
گؤردویـو ایـش بیـزه چـوخ سـیرادان بیـر ایش گله بیلـر آنجاق او زامـان بؤیوک اؤنـم داشـیییرمیش. ابن جنی نـه ایش گؤروب 
کـی؟ او نحـو کیتاب الری نیـن بیری سـی نین اؤن سـؤزونده »عـادل آلـاله«دان سـؤز آچیب دیـر. معتزله نیـن نظرینجـه آلـاله 
عادیل دیـر اشـاعره و اهـل حدیـث بونو رد ائتمه سـه ده آنجاق اونالریـن ایلکه لری ایلـه معتزله نین وورغوالدیغـی اثباتالنماییر. 
گؤردویومـوز کیمـی سـاده جه آلالهـا بیـر صفـت گتیرمک بیلـه او زامـان بیـر اینسـانین قانی نین قیمتـی اوالبیلیرمیـش. بئله 

بیـر زامانـدا کاشـغارلی نین الـی متن لـره ارجـاع وئریب اونـالرا اسـتناد ائتمه یه هئـچ ده آچیـق دئییل.
مسـئله یه بـو آچیـدان باخدیقـدا کاشـغارلی نین کیتابـی، بلکـه ده او زامـان یازیـالن بیـر چـوخ کیتـاب الر مؤلفیـن 



17

اؤز الییلـه سانسـور اولمـوش بیـر اثـردن عیبارت دیـر و شـرق تاریخینـده بلکـه ده دونیـا تاریخینـده سانسـورون اوزون اوزادی 
کؤک لرینـدن بیـر گؤسـترگه   سـاییلیر. آنجـاق فاجعـه بونونـال بیتمیـر. کاشـغارلی او اثرلـردن آد آپارمـادان چکینیرسـه دئمـک 
تورک لریـن مسـلمان اولماسـییال برابـر ایسـالمدان اؤنجه الـده اوالن بوتون تورکجـه یازیلی اثرلـر ده توپلومدان دیشـالنیر. بو 

اثرلریـن بیـر سیراسـی دینـی اولماسـا دا دینلـه ایلگی سـیز ده اولمـاز. 
عرب لـر، ایسـالمدان اؤنجه کـی متن لریـن اوخویـوب بیلمه سـی قرآنـی دوشـونمه ده و یورومالمـادا و قرآنـدا گلـن 
سـؤزلرین،  قورولوش الریـن کؤکونـو بیلمـه ده یاردیمجـی اوالر دئیـه ایسـالمدان اؤنجه کـی متن لـری سـاخالدیالر. آنجـاق 
بیلدیییمیـز کیمـی او اثرلر شـعردن باشـقا بیر شـئی دئییلدیر. آنجاق عـرب دیلی نی قوتسالالشـدیراراق حجاز، شـامات، توران 

و ایرانـدا ایسـالم اؤنجه سـی یازیـالن بوتـون عـرب دیللـی اولمایـان متن لـر کؤلگه یـه آلینـدی.
آرا سـیرا کاشـغارلی کیمـی اؤز دیلی نـی سـئون عالیم لـر و یـازارالر مختلـف یـول الرال اؤز کولتورلـری و دیل لرینـدن 
سـؤز آچابیلدیلـر. کاشـغارلی تـورک دیلینـدن سـؤز آچماغا ایسـالم ایلکه لرینه دایانـان بیر دلیـل گتیرمه لییـدی. او اوزدن ده او 
زامانیـن محدث لری نیـن ایچینـده غیـر مشـهور ایکی حدیثـه اسـتنادن کیتابی نی باشـالییر. بـو حدیث لرده ایسـالم پیغمبری 
تورک لریـن دیلی نـی اؤیرنمه یـه امـر ائدیـر. مسـئله نین ماراقلـی طرفـی ده واردیـر. او زامـان بیـر چوخ عجم لـر قرآندا بیـر آیه یه 

دایانـاراق شـعوبیه مسئله سـینی اورتایـا قویـوب و بوتـون خالـق الر و دیل لـر آلالهیـن 
یاراتیغی دیـر دئیـه اؤز کولتورلرینی سـاوونماغا باشـالییب الر. اما کاشـغارلی بو آیه یه 

مطلـق اشـاره ائتمیـر. بونـون سـببی نـه اوالبیلـر؟ منجـه کاشـغارلی واختی نـی 
ایشـی نی  ایسـته مه دن  قاتمـاق  سـاواش الرا  اوالن  آالنینـدا  شـعوبیه 

گؤرمـک آردینجادیـر. او اهـل حدیثین سـؤیله مینه اویاراق سس سـیزجه 
آراشـدیراماالرینی داوام ائدیـر. کاشـغارلی نین ادبیاتییـال برابـر عربیـن او 
گونکـو متن لرینـه تانیـش اوالنـالرا، کاشـغارلی نین او زامانکـی دیـل و 
سـؤیله مه درینجـه  تانیـش اولدوغـو بس بللی دیـر. کاشـغارلیدان سـونرا 
باخدیقـدا  کیتاب الرینـا  گرامر-سـؤزلوک  عربجـه   – تورکجـه  یازیـالن 
کاشـغارلی نین او مؤلف لـره نسـبت هـاردا دوردوغـو یئـر و اونـالردان نـه 

قـدر اوجـادا دوردوغـو آیدینجا آنالشـیلیر. 
نطـع  آراشـدیردیقالرینی  آراشـدیرماجی الر  کیمـی  کاشـغارلی 
اوزرینـه، زامـان پرنسـیپ لرینه اویغـون بؤلوم لرینـی آییرییـب قاالنی نی 
یوخلـوق اؤلکه سـینه فیرالتدیـالر. بئله جـه دیـوان لغـات التـرک کیمی 
بیـر اثـر عباسـی لرین دار داالنینـدان کئچـه رک تورک لریـن قابیقـدان 
پارچاسـی  بیـر  سـوموک لری نین  ات لری نیـن  چیخمیـش  دریـدن 
تؤکولمـوش دیـل و کولتـور اثری اوالراق تورک لریـن او زامانکی کولتور 
و کیملیی نـی گؤسـترن سـاده جه سـینیق بیـر گوزگـودن عیبارت دیـر.

زن اویغور هدیه دهندۀ بودا، دیوارنگاره، غار 
هزار بودای بئزئکلیک، چین، هزارۀ قبل از میالد
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ــموبنشــینیمو ــارپنجــرهبگذاری ــر»ســندلیکن مــروریب
ــم«، ــگاهکنی ــانن ــکخامــوشســردبیاب ــهشــبدرازتاری ب

نمایشنامــهایازعبــاسنعلبندیــان

مهسا حدادی

و احتمـااًل  را در زمسـتان 48 چـاپ کردنـد  پنجـره یـک هشت پرسـوناژه ی تک پـرده ای اسـت. آن  سـندلی کنـار 
نویسـنده اسـت. نمایشـِی  کاِر  چهارمیـن 

اسـم آدم هـای ایـن نمایش نامـه، جایگشـت های پنج تایِی دلخـواه از حـروف ا، خ، ش، گ و ی اسـت. آدم ها یک بار، 
پیشـتر در نمایش نامـۀ پژوهشـی ژرف و سـترگ در سـنگ واره های قـرن بیسـت و پنجـم زمین شناسـی یـا چهاردهـم، بیسـتم 
فرقـی نمی کنـد )عبـاس نعلبندیـان، 47( معرفی و توصیف شـده اند، امـا مطمئن نیسـتیم همان هایند یا نـه! از آوردن معرفِی 
آدم هـا در اوپنینـِگ ایـن کار امتنـاع شـده. قـرار نیسـت اسـم آدم هـا یادمان بماند. شـاید ایـن سـازوکار دل بخواهـی نعلبندیان 
اسـت بـرای پروسـوناژمحور بارنیـاوردِن خواننـده؛ ایـن کـه یادمـان باشـد »یخاگـش«، »یشـخگا« و »شـیگاخ« زن انـد کفایت 

می کنـد، امـا همین هـم ضروری نیسـت. 
در دنیای مردگان اسم اهمیتی ندارد

تصویری از فیلم »وطن:عراق سال صفر«، عباس فاضل، 2003
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نویسـنده در توضیحـات ِسـن آورده اسـت کـه »در تمام مدِت بازی، 
هیچ کـس بر زمیـن نمی نشـیند؛ حتی بـرای لحظه ای.«

از  یـا اشـخاص قبـل  امـا هـر شـخصی کـه وارد می شـود، از شـخص 
خـود بـرای نشسـتن رخصـت می گیـرد و می پرسـد: »می توانم بشـینم؟« و 
اشـخاص قبلـی می گوینـد: »البتـه، البته«. درسـت مثـل آدم هـای در انتظار 

گـودو کـه می گفتنـد: »خـب، پـس برویـم« ولـی حرکـت نمی کردند.
مایـۀ ایـن نمایش نامـه، مرگ اسـت. ایـن مایـه  می تواند مـالل، خیانت، 
قتـل، انتظـار بـرای روز داوری و عشـق های نامتعارف هم باشـد، اما مرگ اسـت 
کـه در نهایـت همـه را یک سـره می شـوید؛ بنابریـن یگانـه مایـۀ ایـن نمایش نامـه، 
خیانـت  قاضی هـا  کـه  اسـت  ایـن  دربـارۀ  نمایش نامـه   اسـت.  مـرگ  همـان 
خودخواسـته و ارتکاب قتل برای خیانت شـویی را می بخشـند چون سـاده اسـت، 

امـا خیانـِت ناگزیـر را نه.
نمایش نامـه  ایـن  فانتـزی  خوانده انـد،  فانتزی نویـس  را  نعلبندیـان 
همـان قاضـی اسـت. فانتـزی اش مـرگ خداسـت و برای خریـدن بغل الجسـور و 
سمسم المقشـور بـه دراگ اسـتور رفتـن. نعلبندیـان را آوانگارد هـم خوانده اند، 
بـه مارکـی دوسـاد، حرکـت  اشـاره  و   Lesbian love از  این جـا حـرف زدن  در 

آوانـگاردی اسـت البـد.
رهـا  وسـواس  و  تکلـف  از  را  کلماتـش  رسـم الخط   نعلبندیـان  عبـاس 
می کنـد و همـان تکلـف و وسـواس را یک سـره در جمله ها می ریـزد. او از عباراتی 
ماننـد »سـندلی«، »خـاب« و »َتـال« اسـتفاده می کند، امـا نمی نویسـد »من مرده 
بـودم«، می گویـد: »دیـدم کـه سـایه نـدارم.« و به جای »بـه مرگ فکـر می کردم« 
زیـر  بـه  را  مـرگ  نعلبندیـان  فکـر می کـردم.«  »بـه کرم هـای خاکـی  می گویـد: 

پوسـتت تزریـق می کنـد، بـدون ایـن کـه 
مـدام بگویـد مـرگ! مرگ!

کنـار  سـندلی  در  نعلبندیـان 
مسـابقه  ملکـوت،  در  و صادقـی  پنجـره 
یـک  کـدام  ببیننـد  تـا  گذاشـته اند 

می تواننـد بـوی مـرگ بیشـتری در بیـاورد. مؤلفه های تکراری شـان هـم حیرت آور 
اسـت: خنجـِر فرورونـده در سـینه، آن خیره خیـره نـگاه کردن هـای آدِم مضـروب 
کـه انـگار از مـرگ ُبـرده اسـت، سـکِر خیانـت و امضایـی کـه خائـن از پیـش بـر 

محمود اسـتاد محمـد گفته بـود: »محمد آسـتیم قلم 
نمایش نامه نویسـی اش را به عباس نعلبندیان بخشـید 
و قلـم قصه نویسـی اش را به بهرام صادقـی وام داد.« 
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خانه های بدون پنجره، مسکن مهر، سرپل زهاب، زلزلۀ کرمانشاه

»گلولـه اول را میـان دو چشـم دخترم 
خالـی کـردم. خـاب بـود و در خاب 
لبخنـد مـی زد. صـدای گلوله سـری 
بـه خانـه ی همسـایه زد و برگشـت.«
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مجـازات شـدنش می دهـد. نعلبندیـان و صادقـی هـردو گنـج بادآورده انـد، هـردو 
یـک سـر و گـردن باالتـر از دیگران انـد و کارهـای نعلبندیـان کـه از سـر تاریـخ 

اسـت. زیـادی  ایـران  نمایش نامه نویسـی 
ناکامـی  کـرد. تحصیـالت غیرعالـِی  تقریبـًا 41 سـال عمـر  نعلبندیـان 
کار  پـدرش  روزنامه فروشـی  دکـۀ  در  نرفـت.  دانشـگاه  بـه  هیچ وقـت  و  داشـت 
می کـرد و در همان جـا بـود کـه زیـاد خوانـد. پژوهشـی ژرف و سـترگ را در 

بیست سـالگی نوشـت، قبـل از آن هـم یـک چیزکـی نوشـته 
بـود کـه در مجلـۀ نگیـن چاپـش کـرده بودنـد، امـا پژوهش 
برایش در جشـن شـیراز اسـم و رسـم خرید. تا آن سـن، 
تئاتـری ندیـده بـود، محفل بـرو نبـود، رانـت نداشـت و مفهـوم 
نمایـش را از رادیو-تلویزیـون گرفتـه بـود. محمـد صالح عـال 
بـرای  زیـرا  بـود،  بـادآورده  »گنـج  می گویـد: 
درسـت شـدن او هیـچ هزینه ای نشـده بود، او 
انسـانی خودآموختـه بـود، که تصادفًا بخشـی 

از تئاتـر معاصر شـد.« 
سـال 48 بـه عنـوان مدیـر، عضـو شـورا و گرداننده ی 
کارگاِه کارگاه نمایـش مشـغول بـه کار شـد و تـا انقـالب بهمن 

در همیـن سـمت ماند. 
کارگاه  لطـف شـد!  نعلبدیـان  عبـاس  بـه  میهنـی  انقـالب 57،  از  بعـد 
نمایـش را منحـل کردند و نعلبندیان و شـرکاء را به دادگاه خواندند. نتیجه اش شـد 
زنـدان بـرای مـرد و کـوچ اجبـارِی رفقـای کارگاهـش. بعـد از چهارمـاه بـه زندانی 
بزرگ تـر وارد شـد. زنـدان برایـش حکم نبرد خانه بـه خانه را داشـت و آزادی  حکِم 
تیربـاران. زندانـی کـه بـا نبـودن اربی آوانسـیان و ضبط امـوال و وابسـتگی دوباره 

بـه پـدرش، بـزرگ و بزرگ تـر می شـد.
انـزوا مثلـث دراِم زندگـی پسـاانقالبی اوسـت.  و  بـی کاری  محدودیـت، 

درامـی کـه بـا مـرگ خودخواسـته بـه آن پایـان بخشـید.
»شـونزده تـا دیازپـام... پانـزده تـا اکسـازپام... ده تـا 
کدئیـن... هفـده تـا دیکلوفنـاک... خـدا کنـد امـروز و فـردا 

کسـی سـراغم نیایـد.«
و تا سه روز کسی سراغش نرفت تا به فهمیدن درِد تیَرش ادامه بدهد.

»ای تـو! بـه مـن بگـو کـه درد تیر تا 
چـه حـد اسـت؟ چقـدر زمـان طول 
می کشـد؟ بـه مـن بگو تـا کـی باید 
دهانـم  در  بی پاسـخ  پرسـش  ایـن 
تیربارانـم  بایـد  فقـط  آیـا  باشـد؟ 
کننـد تـا بدانـم؟ آه، پـس بـه مـن 
میهنـی لطـف کـن کـه آن میهـن در 
شـعله های نبـردی، خانـه بـه خانـه 
بسـوزد و مـن خـود را بـه آن نبـرد 
بیندازم تـا بگیرند و تیربارانـم کنند.«



پازیریـــک پازیریـــکقالـــی قالـــی
سمیرا حسام

قالـی پازیریـک بـه قدمـت 2500 سـال، بـه عنـوان قدیمی تریـن قالـی جهـان شـناخته می شـود. ایـن قالـی توسـط 
پروفسـور رودنکو روسـی در سـال 1949 میالدی در کوه های آلتای مغولسـتان یافت شـد. قالی پازیریک تمام پشـمی است و 
در قطـع 200×183 سـانتی متر و رج شـمار 42 گـره در 7 سـانتی متر می باشـد. به طور تخمینـی 1،250،000 گره متقارن آن 
در 18 مـاه بافتـه شـده اسـت. نقـش و نگاره های قالی متقارن و در رنگ های سـبز، آجـری، قرمز تیره، آبی و قهوه ای اسـت.
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 تخمیـن قدمـت و منشـأ ریسـندگی و بافت فـرش، به 
عنوان روشـی بـرای اطـالع از میـزان توسـعه یافتگی تمدن ها 
در هزاره هـای پیشـین حائز اهمیت اسـت. در ایـن زمینه آرای 
فرش شناسـان مطرحـی چـون دیویـد اسـتروناخ و جیمـز اوپـی 
کـه پازیریـک را بـه ایالت کوچ روی آسـیای مرکـزی و یا فالت 

آناتولـی نسـبت داده انـد، قابل توجه می باشـد.

این قالی هم اکنون 
در موزۀ آرمیتاژ شهر 

سن پترزبورگ نگهداری 
می شود.

 پازیریـک از حاشـیه های متعـدد و متـِن تقسـیم شـده بـه فضاهـای مربعی شـکل با طـرح گل نیلوفر آبی تشـکیل 
شـده اسـت. تکـرار نقش مایه هـای موجـوِد افسـانه ای گریفون در حاشـیه های درونـی و بیرونـی، گل نیلوفر آبی در حاشـیۀ 
کوچـک میانـی و گـوزن شـاخ دار تبـت جلـوۀ بصری خاصـی به این فرش بخشـیده اسـت. همچنیـن، نقش مایۀ 28 اسـب 
بـه همـراه 14 سـوار و 14 سـتوربان کـه بـه طور متنـاوب )پیاده و سـوار( طرح شـده اند، مکمـل تصاویر فوق می باشـد. این 
سـتوربانان بـا پوششـی منطبـق بـا پوشـش  مردمان آسـیای میانه دیـده می شـوند و دم گره خوردۀ اسب هایشـان، بـه عنوان 

نمـاد اسـاطیری و مذهبـی جوامع ترک، قابل شناسـایی اسـت.
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بونگجون-هوییکهدوستشنخواهیدداشت!

ایمان رضایی

چنـد مـاه پیـش در آخریـن گردهمایـی فسـتیوال سـینمایی کن، کـه همـواره از مهم تریـن و معتبرتریـن همایش های 
جهـان سـینما محسـوب می شـود، نخـل طـالی جشـنواره بـرای اولیـن بـار بـه فیلمـی از کـره جنوبـی رسـید تـا همچنـان 
اقتـداِر اخیـرًا جـان گرفتـۀ سـینمای آسـیا به وضـوح خودنمایـی کند. »انگل« سـاختۀ کارگـردان نسـبتًا جوان کـره ای، بونگ 
جون-هـو، توانسـت با پشـت سـر گذاشـتن رقبای جـدی ای مانند ترنـس مالیک، پـدرو آلمـادورا، کوئنتین تارانتینـو و... نخل 

طـالی بهتریـن فیلـم سـال را از آن خـود کند.
کنجکاوی هـای پیرامـون شـناخت ایـن فیلم سـاز کـره ای کـه بـا چنیـن جایـزه ای خـود را مطـرح کـرده نیز برآن شـد 
تـا عمـوم دنبال کننـدگان سـینما سـری بـه کارنامـۀ او بزنند و مـروری بر آنچه تا کنون سـاخته داشـته باشـند، امـا حاصل این 
کنجـکاوی )حداقـل بـرای نگارنـده( ناامیـدی محـض بـود. در ادامۀ این یادداشـت به تفصیـل تمامی آثار بونـگ جون-هو را 
از نظـر خواهیـم گذرانـد در نگاهـی کلـی، آشـکارترین مؤلفـه در سـینمای او، عالقـۀ افراطـی این فیلم سـاز به مقولـۀ »ریتم« 

است.



25

به عنـوان مقدمـه، بـد نیسـت اشـاره ای بـه ایـن موضـوع بدیهـی داشـته 
باشـیم کـه ریتـم سـریع و ایجـاد جلـب توجـه توسـط فرمـول »اکشـن-کات«، 
اساسـًا عنصـری ضـروری در عرصـۀ فیلمسـازی محسـوب نمی شـود. فیلم سـاز 
مختـار اسـت تـا در راسـتای خلـق جهـان اثـر، متناسـب با سـاختار مد نظـر خود، 
روش روایتـی را برگزینـد کـه منجـر بـه توصیـف و توضیـح پرسـرعت المان هـای 
داسـتانی یـا برعکسـش می شـود. امـا سـینمای بونـگ جـون هـو مملوسـت از 
ایده هـا و داسـتان هایی کـه فـدای فتیـش فیلم سـاز روی مقولۀ ریتم تند شـده اند. 
کارنامۀ بونگ جون-هو اساسـًا به دو دسـته تقسـیم می شود. دستۀ اول، 
آثـاری اسـت بـا تـم و فضـای جنایـی، که بـه روایـت قصه هـای پلیسـی و معمایی 
می پـردازد )ماننـد خاطـرات یک قتل یا مادر( و دسـتۀ دوم، آثـاری علمی-تخیلی 
بـا فضایـی آخرالزمانـی هسـتند، کـه معمـواًل نگاهـی نقادانه بـه جهان و بشـریت 
دارنـد )ماننـد میزبـان یا برف شـکن(. وجه مشـترک تمام آثـار این فیلم سـاز در هر 
دو دسـته، پیـروی از سـاختار سـه پـرده ای کالسـیک آمریکایـی بـرای فیلم نامـه 
هاسـت. قتـل، فاجعـۀ جهانی، رخـداد علمی، فـرار از مخمصه، نجـات جان یک 

دوسـت و از ایـن دسـت مضامیـن، تمـام آن چیزی هسـتند کـه بونگ 
جون-هـو را بـه ایجـاد فضایـی تنـد و سـریع مجـاب می کننـد، کـه در 
سـطح یـک هیجان صـرف بـا چاشـنی سـانتی مانتالیزم باقـی می ماند. 
بدیهـی اسـت کـه قصـه بـرای ایـن کارگـردان کـره ای در اولویـت قـرار 
دارد، امـا مسـئلۀ فـرم روایـت بـه طـور جـدی در سـطحی ترین شـکل 
ممکـن باقـی مانـده اسـت. شـاید بـا مـرور جزئی تـر کارنامـۀ او بـه فهـم 

ایـن مسـئله نزدیک تر شـویم :

اولیـن تجربـۀ سـینمایی بونـگ جون-هـو، فیلمی سـت اساسـًا 
و  می کشـد  دوش  بـر  کمـدی  بـار  لحظـه ای  کـه  عامه پسـند  و  مفـرح 
لحظـه ای دیگـر شـبیه بـه فیلمی در ژانر وحشـت بـه نظر می رسـد. قصه، 
روایت دانشـجوی متأهلی اسـت که سـودای پروفسور شدن در سر دارد و از 
سـگ ها نیـز متنفر اسـت. تنفر او از سـگ، منجـر به رفتار سادیسـتک او با 
سـگ ها می شـود. علی رغـم این رفتارهـا، هرگـز کاراکتـری »ضدقهرمان« 

سگهاییکهپارسمیکنند،هرگزگازنمیگیرند
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یـا منفـور از شـخصیت سـاخته نمی شـود، چـرا کـه کنش هـا نشـأت یافتـه از ناخـوداگاه شـخص هسـتند و در ادامـه باعـث 
عـذاب وجـدان او می شـوند. در مقابـل امـا، دختـر کـم سـن و سـالی حضـور دارد کـه شـاهد قتل سگ هاسـت. تقابـل این دو 
کاراکتـر، هسـته اصلـی »مـوش و گربـه بازی«هـای فیلـم را تشـکیل می دهـد کـه بـه واقـع فراتـر از همـان عبـارت »موش و 
گربـه بـازی« هـم نمـی رود. دویدن هـا و تعقیـب و گریزهـا در راهـرو و میـان خیابـان، تغییـر چهـره، ایجـاد هیجانی کـه صرفًا 
توسـط یـک دوربیـن روی دسـت ملتهـب و در سـطح ماجـرا باقی می ماند، به شـکلی که حتـی جنبۀ جدی روایت را زیر سـوال 
می بـرد. گویـی فیلم سـاز هـم دل خوشـی از سـگ ها ندارد و کشـتار سـگ ها برایش نوعی بازی/شـوخی محسـوب می شـوند 

)مخصوصـًا کـه صحنه هـای بعضـًا منزجرکننـده ای را در ایـن خصـوص بـه مخاطبانـش تحویـل می دهد(.
از  ایسـتاده اسـت. لحظه هایـی کوتـاه  پـا  ایـدۀ کوچـک ولـی منسـجم روی  اقـرار کـرد کـه فیلـم روی چنـد  بایـد 
خوش فکری هـای فیلـم سـاز کـه متأسـفانه در ضعـف کلـی اثـر گـم می شـوند، امـا تماشایشـان حـس درسـتی از سـینما بـه 
گهـی  دسـت می دهـد. ماننـد صجنـۀ چکیـدن قطـره خـوِن حاصـل از فشـار عصبـی مـرد )آزاردهنـده سـگ ها( بـر روی آ
مفقـودی سـگ خـودش و نمـای بسـته از قطـره خونـی کـه روی تمامـی برگه هـا کپـی می شـود. یـا جـدل کودکانۀ مـرد و زن 
بـر سـر مسـیر خانـه تـا شـهر کـه طول مسـیر را با بـاز کردن یـک دسـتمال کاغـذی رولی صد متـری انـدازه می گیرنـد. جهان 

قصـه نیـز بـه طـرز مرمـوزی سـعی می کنـد عـادی جلـوه نکنـد. 
بـه طـور کلـی، اولیـن اثـر سـینمایی بونـگ جون-هـو  فیلمـی اسـت کـه از همـان ابتـدا تـداوم ایـن کارنامـۀ شـوخ و 
شـنگ را نـدا می دهـد. می تـوان تشـخیص داد کـه نـه بـا فیلم سـازی جـدی، کـه بـا رویاهـای فانتـزی یـک ذهـِن زرق و برق 

پسـند روبرو هسـتیم. 
خاطرات یک قتل

محبوب تریـن و شـاید مهم تریـن فیلمـی کـه بونـگ جون-هـو تـا بـه امـروز سـاخته، خاطـرات یـک قتـل اسـت. 
فینچـر  دیویـد  سـینمای  یـادآور  هرچیـز،  از  پیـش  اول،  وهلـۀ  در  کـه  زنجیـره ای  قتل هـای  محـور  بـا  جنایـی  فیلمـی 
آمریکایی سـت. فیلمـی خوش سـاخت کـه طبـق پیش بینـی بـا ریتمـی درگیرکننـده مخاطبـش را در لحظه هایـی نفس گیـر 
محکـوم بـه همراهـی می کنـد. شـخصیت پردازی درسـت اثـر در کنـار بازی هـای نسـبتًا خـوب از سـونگ کانگ-هـو و 
کیـم سـانگ-کیونگ منجـر بـه ایجـاد فضایـی ملـودرام در کنـار مضمـون جنایـی و تریلر فیلم شـده اسـت. خاطرات یک 
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قتـل، گام بـزرگ فیلم سـاز بـرای جـدی بودن اسـت، امـا تقلید و پیـروی  او  
از فرمول هـای سـینمایی آمریـکا، بـه طـرز اغـراق آمیـزی مشـهود اسـت و 
بـه تخریـب آنچـه کـه کارگـردان بـه آن دل خـوش کـرده، دامن زده اسـت. 
عـالوه  بر عـدم تطابـق الیف اسـتایل آسیایی/شـرقی کاراکترهـای فیلم که 
سـعی در بـروز رفتـاری غربـی و دغدغه های تیپیـکال پلیس هـای آمریکایی 
دارنـد، فیلـم دچار یک ضعف اساسـی  اسـت و آن مسـئلۀ پرداخـت قتل ها و 
قاتـل اسـت. اصـواًل در مواجهـه با آثـاری که به اصطـالح پایان باز هسـتند، 
مخاطـب موظـف اسـت تـا بـا رجـوع بـه آنچـه در میانـۀ فیلـم گذشـته، بـه 
تحلیـل نـگاه فیلم سـاز بـه مسـائل موجـود در فیلـم بپـردازد. امـا زمانـی کـه 
اثـر کامـاًل متکـی بـر داسـتان اسـت و مسـتقل از قصـه، خـود شـامل هیـچ 
داسـتان گویی  روش  ایـن  از  اسـتفاده  نیسـت،  دیگـری  مفهومـی  عنصـر 
کنشـی کامـاًل بیهـوده خواهـد بـود. منظـور از اتکای کامـل فیلم بـه مبحث 
قصـه ایـن اسـت کـه قتل هـا جـز خـود قتـل، بـه چیـز دیگـری نمـود پیـدا 
نمی کننـد. شـمایل قاتـل و حضـور فیزیکـی او در برخـی صحنه هـای قتـل 
مشـهود اسـت و ایـن چنین پـردازش رئالیسـتی قتل ها، از عمـق پیدا کردن 
آن هـا و تحلیـل مفهومی شـان جلوگیـری می کنـد و آنچـه کـه پیـش روی 
مخاطـب باقـی می مانـد، صرفـًا چنـد قتـل اسـت و یک قاتـل که مدام ِقِسـر 
در مـی رود. در واقـع بـا پایـان باز فیلم_ که شـامل پیـاِم )قصه مهم نیسـت، 
نـگاه را دریـاب( اسـت_ وقتـی بـه میانـه رجـوع می کنیـم و پیگیـر همـان 
نـگاه تحلیلـی فیلم سـاز می شـویم، بـه هیـچ می رسـیم. بونـگ جون-هـو بـا 
ژسـتی آمریکایـی، خیـال پـرورش مفهوم در قتل هـای زنجیره ایـش را دارد، 
امـا تـوان عمق دهـی بـه آن هـا را دارا نیسـت. پایـان بـا میانـه نمی خوانـد، 

کلیـت اثـر نیـز بـا فـرم اگزوتیـک آن هماهنگ نیسـت.

میزبان
فرمول هـای  روی  جون-هـو  بونـگ  تمرکـز  و  عالقـه  آن  تمـام 
فیلم سـازی آمریکایـی کـه پیـش از این به آن اشـاره کرده بودیـم، در میزبان به 
اوج خـود می رسـد. میزبـان را در واقـع می تـوان شـروع دورۀ دیگـر فیلم سـازی 
بونـگ جون-هـو دانسـت، از ایـن جهـت کـه اولیـن تجربـۀ ایـن فیلم سـاز در 
ژانـر علمی-تخیلـی اسـت. فیلـم آن قدر تحـت تأثیـر و درخدمت ژانر اسـت که 
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گاهـی احسـاس ادای دیـن بـه کلیشـه های هالیـوودی در آن به چشـم می خورد. 
و می فروشـند،  کبـاب می کننـد  ماهـی  رودخانـه  کنـار  کـه  خانـوادۀ خوشـحالی 
از جانـب  ناگهـان موجـودی کریـه و عظیـم کـه حاصـل یـک حماقـت علمـی 
یـک آزمایـش گاه اسـت )کـه هرگـز انگیـزۀ ایـن اشـتباه از جانـب هیچ کس پاسـخ 
داده نمی شـود( پیـدا می شـود و مـردم شـاد کنـار رودخانـه را قتـل عـام می کنـد 
و دختربچـه ایـن خانـوادۀ دوسـت داشـتنی را می ربایـد. حـاال خانـواده در شـمایل 
یـک قهرمـان، موجـود عجیب الخلقـه در قامـت آنتاگونیسـت و پلیـس و دولـت 
نیـز طبـق مناسـبات ایـن ژانر، عـده ای کندذهـن که چـوب الی چـرخ می گذارند 
شـمرده می شـوند. کلیـت فیلـم را نیـز تقابـل ماجراجویانۀ ایـن خانواده بـا هیوالی 
عظیـم قاتـل شـکل می دهـد. اساسـًا بـرای ایـن دسـت از آثـار سـینمایی )البتـه 
اگـر »سـینمایی« خطابشـان کنیـم( چنـدان جـای تحلیل و تفسـیر نیسـت. امثال 
»میزبـان« فیلم هـای یـک بـار مصـرف شکسـت خـورده ای هسـتند کـه شـلوغی 
گیشـه را موفقیـت می پندارنـد. چنـد کاراکتر تیپیـکال و غیر منطقی کـه فاقد طرز 
فکـر، نـگاه  و بعد انسـانی اند. یک داسـتان قابل پیش بینی که صرفـا وجه تمایزی 
»گرافیکـی« بـا هم نوع هایـش دارد و یـک فیلم سـاز بـی جسـارت کـه رؤیـای دیده 
شـدن دارد، تمـام آن چیزهایـی هسـتند کـه فیلمـی نظیـر میزبـان را می سـازند. 

توکیو! 
توکیـو در واقـع مجموعـه ای اسـت از سـه فیلـم کوتـاه کـه سـه فیلم سـاز 
مختلـف آن هـا را کارگردانـی کرده اند. میشـل گندری و لئوس کاراکس فرانسـوی 
در کنـار بونـگ جون-هـو هریک تصویری دیسـتوپیایی از توکیوی مـدرن امرزوی 
بـه تصویـر کشـیده اند کـه وجـه تمایـز سـاختاری بیـن آن هـا را تـم فانتـزی و گاها 
فراواقع گرایی شـان تشـکیل می دهـد. آدم هایی که هریک بسـته به نگاه و سـبک 
هر فیلم سـاز، به نوعی دچار گم گشـتگی هسـتند و طعمۀ فلسـفۀ زندگی شـهری 
شـده اند. قابـل پیش بینـی اسـت کـه بدترین فیلـم ایـن مجموعه را بونـگ جون-
هو سـاخته باشـد. فیلـم کوتاه بونـگ جون-هو برخـالف تمام آثار بلنـدش این بار 
ریتمـی کنـد و رویکـردی مفهومـی )بـه اجبـار رویکـرد کلـی فیلـم توکیـو( بـه خود 
می بینـد. مـرد تنهـا و افسـرده ای کـه از خانه بیـرون نمی آیـد و ناگهـان وارد رابطۀ 
عاشـقانۀ عجیـب و غریبـی بـا یـک پسـت چی می شـود. تـالش بونـگ جون-هو 
در ایـن راسـتا بوده که آدم هـای این دیسـتوپیای افراطی را در شـمایلی ربات گونه 
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تصویـر کنـد کـه شـیطنت بازی بـا تتو/دکمه هـای روی بـدن دختـر پسـت چی نیز 
مزیـد بر آن اسـت. سـر دادن شـعار »عشـق تنها راه نجات اسـت« میـان بحبوحۀ 
نابـودی یـک شـهر، شـاید منسـوخ ترین ایده ای اسـت که بـه ذهـن آماتورترین ها 
نیـز می رسـد. ایـن حجـم از شـیفتۀ شـعار بـودن و تمرکـز روی حواشـی و خـرده 
ایده هـای تصویـری کـه صرفـًا تاثیـری گـذرا و موقـت دارنـد، اثـر کوتـاه بونـگ 
جون-هـو را تبدیـل بـه فیلمـی نه چندان موفـق، خصوصًا در کنـار کار فوق العادۀ 

لئـوس کاراکـس در همیـن مجموعه، می کنـد. تجربۀ 
شکسـت خوردۀ دیگری از فیلم سـاز اگزوتیـک کره ای.

مادر
بـار  ایـن  »جنایی سـازی«،  مسـیر  ادامـۀ  در 
بونگ جون-هو به سـراغ داسـتان پسـر عقب مانده ای 
مـی رود کـه درگیـر مسـائل یـک قتل شـده و به بررسـی 
تأثیـری می پـردازد کـه ایـن قتـل روی رابطـۀ بیـن پسـر 

و مـادر می گـذارد . آنچـه کـه زیرالیه هـای ایـن تریلـر جنایـی را می سـازد، حـس 
افراطـی مادرانـه ای اسـت کـه منطـق و اخالقیـات را کنـار می گذارد تا بـه آرامش 
فرزنـد منجـر شـود. مظنـون اصلـی جنایت پیش آمده پسـر عقـب ماندۀ ایـن مادر 
اسـت و مـادر علی رغـم ایـن کـه بـه قاتـل بـودن پسـر خـود پـی می بـرد، در صـدد 
از بیـن بـردن شـواهد و مـدارک بـر می آیـد تـا مبـادا اتهـام قطعـی شـود. چـه بسـا 
خـود مـادر نیـز دچـار جنایت می شـود. امـا »مـادر« از این حیـث فیلم نسـبتًا قابل 
دفاعـی اسـت کـه محدود بـه رسـوم کلیشـه ای فیلم های جنایـی نمی شـود. نگاه 
فیلم سـاز ایـن بـار بـا انـدک جسـارتی بیشـتر، از چارچوب هـای ارزشـی و اخالقـی 
پـا را فراتـر می گـذارد تـا چشـم اندازی شـخصی از رابطـه ای عجیـب ارائـه دهـد. 
مقولـه »مـادر بـودن« را جایگاهـی می بخشـد کـه دیگر بـه آتش کشـیدن خانه ها 
و کشـتن آدم هـای بـی گنـاه بـه دسـت مـادر چنـدان بـه چشـم نمی آیـد. پرداخت 
شـخصیت مـادر نـه تنهـا در گیـر و دار مسـائل جنایـی، کـه در خلـوت شـخصی 
نیـز گاهـی بـا حالتـی اسـتعاری تصویر می شـود )سـکانس پایانـی فیلـم ویژه ترین 
بخـش تمـام فیلـم اسـت(. بـه طـور کلی مـادر آن فیلـم فوق العـاده ای نیسـت که 
بتـوان بـه آن اتکا کـرد، اما در مسـیر کارنامه فیلم سـاز محافظه کار کـره ای، اثری 

اسـت کـه روی پـای خود ایسـتاده اسـت.
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برف شکن
بونـگ جون- هـو دوبـاره بـه مسـیر ذوق زدگی های 
هالیـوودی بازمی گـردد! ایـن بـار حتی فیلمـش را در آمریکا 
هیجاناتـش  تخلیـۀ  بـه  راحت تـری  خیـال  بـا  و  می سـازد 
فاجعـه  یـک  بـه  نزدیـک  چیـزی  برف شـکن  می پـردازد. 
اسـت. ایـدۀ آخرالزمانـی بونـگ جون-هـو بـه ایـن شـکل 
اسـت کـه تمـام جهـان را سـرما فراگرفتـه و بـرف و بـوران 
همـه جـا را تصاحـب کـرده اسـت. یـک سیسـتم قدرتمنـد با 
رهبـری یـک فرد خـاص اقـدام به سـاخت قطـاری کرده اند 
و عـده ای  دایـره وار طـی می کنـد  را  کیلومتـر  کـه هـزاران 
نجات یافتـه نیـز در آن زندگـی می کننـد. بخشـی از قطـار را 
مردمـی فقیـر )نماینـده قشـر پرولتاریـا( و بخشـی از قطـار را 
مردمـی ثروتمنـد )نماینـده قشـر بـورژوا( تشـکیل داده انـد و ماجـرای فیلـم نیـز 
طغیـان پرولتاریـا علیـه بورژواهـای وابسـته بـه قـدرت اسـت. فیلـم مملوسـت از 
شـعارهای گل درشـت مربـوط بـه اختالفـات طبقاتـی. فیلم سـاز زیـادی رو بازی 
کـرده اسـت. ایـدۀ تک لوکیشـنی قطـار و دسـته بندی جوامـع انسـانی در آن، بـا 
بلندگوهـا و تلویزیون هایـی کـه دائمـًا شـعارهای ایدئولوژیکی رهبـری دیکتاتور را 
فریـاد می زنـد، فـدای گرایـش فیلم سـاز بـه زرق و برق هـای مرسـوم هالیـوودی 
شـده اسـت. بونـگ جون-هو اتفاقـًا چنـدان دغدغـه جامعه شناسـی و اجتماعی 
نـدارد. طبـق آنچـه کـه فیلـم ارائـه می دهـد، حتـی درک درسـتی از پرولتاریـا و 
بـورژوا هـم نـدارد. تمـام ایـن واژه ها کـه بزرگ تـر از انـدازه فیلم انـد، تنهـا بازیچۀ 
شـلنگ تخته های عظیـم و جلـب توجهی پوشـالی اسـت. فیلم سـاز ناخواسـته به 
همـان دسـته بـورژوای بـاالی قطار خـودش تبدیل می شـود کـه پرداختـی تماما 
منفـی روی شـان دارد. فیلمـی پرخـرج و پـر از هزینه هـای گـزاف و اضافـی کـه 
جـز لطمـه زدن بـه ایـده، کارکرد دیگـری نیز ندارنـد. ادعای حمایت از گرسـنگان 
فیلـم، شـبیه بـه شـوخی  اسـت. در پالن پایانـی فیلم کـه در آن، پس از کشـت و 
کشـتاری عظیـم، فیلم سـاز  قهرمـاِن نجات یافتـه از قطار را دختری سیاه پوسـت 
معرفـی می کنـد، میـزان شـعارزدگی اثـر به طـور کلـی از کادر خارج می شـود. در 
یـک جملـه، »برف شـکن« سـقوط کامـل یـک کارگردان متوسـط اسـت. گـذر از 

»معمولـی بـودن« و پـا بـه »فضاحـت« گذاشـتن.
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اوکجا
قـدم  آن  در  برف شـکن  بـا  جون-هـو  بونـگ  کـه  مسـیری  ادامـۀ  در 
گذاشـت، در این جـا بـا فیلمـی طرفیـم کـه گویـا بـرای کـودکان سـاخته شـده 
اسـت. اوکجـا چیـزی شـبیه بـه آثار پیکسـار یا والـت دیزنـی اسـت. دختربچه ای 
کـه وابسـته بـه حیـوان خانگـی خـود شـده و حـاال محکـوم بـه جدایـی از ایـن 

دوسـت غیرمعمـول اسـت. حضور فیلـم در بخش 
مسـابقۀ جشـنوارۀ کـن نیـز، تعجب برانگیز اسـت. 
را  کـن  جشـنوارۀ  اخیـر  سیاسـت های  اگـر  البتـه 
کـه بیشـتر بـر پایـۀ شـعارزدگی و مانیفسـت گرایی 
بنـا شـده اند بـه یـاد آوریـم، از ایـن حضـور تعجـب 
نخواهیـم کـرد. جایگاه مسـتحکم چنیـن آثاری در 
ایـن جشـنواره پـس از ایـن بیشـتر هم خواهـد بود. 
هالیـوودی  سـبک  همـان  بـه  جون-هـو  بونـگ 
خـود، ایـن بـار جهانـی دیوانـه وار خلـق می کند که 
سیسـتم قـدرت آن  متشـکل از عـده ای دلقـک و 

دیوانـه اسـت و موجوداتـی شـبیه بـه خـوک کـه خودشـان تولیـده کرده انـد را بـه 
مثابـه اسـباب بـازی، مـورد اسـتفاده قـرار می دهنـد. حول محـور ایـن موجودات 
مسـابقات و فسـتیوال هایی نیـز شـکل می گیـرد که اتفاقا مسـبب جدایـی یکی از 
همیـن خوک هـا از دختربچه )کاراکتر اصلی فیلم( می شـود. سـکوت و سـکونی 
کـه فیلـم در بیسـت دقیقـه ابتدایی در جنگل هـای کره به تصویر می کشـد، جای 
بـه ماجراجویی هـا و ازدحـام و شـلوغی خیابان هـای آمریـکا می دهـد.  خـود را 
نـگاه فیلم سـاز کـره ای بـه آمریـکا نیـز همـان نـگاه پـر از حواشـی اسـت امـا این 
حواشـی را گویـی بیهـوده نمی دانـد. افسـوس کـه بازیچـه ایـن حواشـی می شـود 
و آثـارش را بـه خدمت سیسـتم تماشاگرپسـند سـینمای غربی درمـی آورد. اوکجا 
بـه نسـبت برف شـکن کمی رام شـده اسـت، امـا حاال بـدون هیچ ابایـی از همان 
فرمولـی پیـروی می کنـد کـه فیلم نامه های مـورد پسـند اسـتودیوهای هالیوودی 
سـطحی  کـردن  جریحـه دار  سـانتی مانتال،  صحنه هایـی  می شـود.  شـامل  را 
احساسـات در کنـار زد و خوردهـای اکشـن و سـروصداهای توجـه برانگیـز. و 

پایانـی خـوش و رویایـی کـه بـاز هـم ذره ای جسـارت در آن دیـده نمی شـود. 
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انگل 
و امـا آخریـن و موفق ترین فیلم بونگ جون-هو، انـگل، در بهترین حالت 
یـک مانیفسـت مفـرح محسـوب می شـود. فیلمی کـه تقریبـًا مشـابه تمـام کارنامۀ 
سـازنده اش ، بـر اسـاس نوعـی بازیگوشـی تصویـری در راسـتای ایجـاد ریتـم و 
تمپویـی اسـت که مخاطبـش را صرفًا همـراه می کند. حاال بونـگ جون-هو همان 
شـعارهای قطـار سریع السـیرش را ایـن بـار در بسـتری رئالیسـتی تر، کمدی تـر و بـه 
طـور کلـی ملموس تـر، در خـارج از آن فضـای آخرالزمانی سـر می دهـد. رویکردی 
ِشـبه مارکسیسـتی که آغشـته به طنزی مفرح می شـود، در صورتی که چنین ایدۀ 
اجرایی حتی اگر بنا باشـد که در قالب کمدی پیاده شـود ، باید رگه هایی از شـیوه ی 
گروتسـک در آن مشـاهده شـود تـا بـه تطابقی میـان فرم )بـه مثابه شـاکله ی اثر( و 
مضمـون منجـر شـود. انگل بیشـتر شـبیه بـه سوءاسـتفاده ای اسـت شکم سـیرانه 
از آنچـه کـه سـودایش را در سـر دارد. در واقـع بـا ایـن فرموالسـیون کـه دو سـوم 
فیلـم را صـرف نوعـی خوش گذرانـی با مخاطبش کنـد و در انتها با ایجـاد فاجعه ای 
دراماتیـک ، یاد دلسـوزی ای پوشـالی برای انـگل های ناچیزش بیفتـد. هرچند که 
ایـدۀ سـاختاری فیلم نامـه بر مبنـای پرداخت اسـتعاری خانواده تهی دسـت به مثابۀ 
انگل در حد کانسـپت قابل قبول اسـت، اما پرداخت سـاده انگارانۀ خانوادۀ ثروتمند 
گاه فیلم سـازی  بـه مثابـۀ اجتماعـی از کنـد ذهن هـا ، همان نـگاه تک سـاحتی و ناآ
را بـه دوش می کشـد کـه دائمـًا در حـال بـه رخ کشـیدن خـود اسـت. زمانـی کـه 
سـخن وری بـه زبـان گفتـار در تغییـر و تبدیـل بـه ارائه ای بـا زبان هنری به مشـکل 
برخـورد کنـد ، مـوردی شـبیه بـه انـگل به وجـود می آید کـه حاصلش فیلمی اسـت 
اساسـًا »کاالمحـور« و »صنعتـی« کـه بـا لحنی شـوخ و شـنگ ، ادعـای اجتماعی 
بـودن دارد و نـه تنهـا بابت مانیفسـت ها دل جشـنواره ها را می برد، که خـود را چنان 
سـاده عیـان و بیـان می کنـد که بیـن عمـوم »تماشـاچی ها« نیز محبوب می شـود. 
بـه  طـور کلـی برآینـد فیلم هـای بونـگ جون-هو، او را فیلم سـازی نشـان 
می دهنـد کـه چنـدان صاحب تفکر و نگرش هنری نیسـت. افسـوس بزرگی اسـت 
بـرای سـینمای کـره کـه اولیـن نخـل طـالی تاریـخ خـود را مدیـون بدسـلیقگی ها 
و کج فهمی هـای اخیـر جشـنوارۀ بزرگـی ماننـد کـن شـده اسـت. حضـور تـوأم بـا 
موفقیـت انـگل و بـه طـور کلـی »انگل هـا«، تلنگـر یا هشـداری اسـت جـدی برای 
مخاطـب امـروزی کـه بی حوصلگی هـای ناشـی از فقـدان فهم هنـری اش، منجر 

بـه سـتایش آثـاری شـده اسـت کـه وابسـته بـه پسـت ترین سـطح لذت طلبی اند.



33



34

ایکیکیشییهبیرحیکایه

سعید فائیق
کؤچورمن: حامد لطفی

بیلـه،  دانیشـدیقالری  بالیقچی نیـن  ایلـه  قاغایـی1  توپـال 
قاغایی نیـن  اؤنجـه  گؤرولموشـدور.  ده،  ائشیدیلمه میشسـه 

1. دنیز قوشو، مارتی

سـؤیله  دئدییی نـی  نـه  باسـارام.  قلبیمـی  آتدیغینـا  الف 
دئسـه لر سـؤیله ینمه رم آّمـا، ایشـین باشـقا تورلـو اولماسـینا؛ 
دئیه جه یـم، ایلـک بالیقچی نیـن قاغایییـا الف آتماسـی نین 

یـوخ دور. ایمکانـی 
بالیقچی نـی  بوراخـاق.  دئدییی نـی  نـه  قاغایی نیـن 

. ق یرا نیشـد ا د
قاغایی:

... —
بالیقچی:
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صابـاح...  صابـاح  توپـال،  بـه  سوساجاقمیسـان   —
پارتالمادیـن یـا! داهـا نیشـانا وارمادیـق... گؤزونو سـئوه ییم 
سـوس. سـوس، سـوس دا بیـر آن اّول وارالیـم. سـنه الف 
نـوح  چکه جه یـم؟...  مـی  کـوَرک  یئتیشـدیره جه یم؟  مـی 
دئییـب پئیغمبـر دئمه دییینـه گـؤره، پئک آج اولمالیسـان... 
پئکـی، پئکـی! دئدیییـن اولسـون. دور، بکلـه، بیـر کولیوز2 
کسـیم... باغیرمـا اوغلـوم، باغیرمـا جوجوغـوم! آّمـا یاپدین 

هـا!... آّمـا دا قافـا پارتالتدیـن بـه!
سـییریلمیش  ات لرینـدن  اؤتـه ده  باشـیندان  قاغایییـا، 
فیرالتـدی؛  ایسـکئلئتی  کولیـوز  بیـر  تیتره یـن  قویروغـو 
ایچینده کـی  سـیس3  سـونرا  آز  آسـیلدی.  کوَرک لـره 
ایکـی  سوسموشـدو.  قاغایـی  گؤزوکـدو.  آداالر  خئییرسـیز 
ووروشـدا  قانـات  یئـددی  کئچیـر،  قاییغـی  ووروب  قانـات 
قییی الرینـا4  آدانیـن  خئییرسـیز  تپه سـیندن  بالیقچی نیـن 
اوچـوب غئیـب اولـور، گئـری دؤنـور، سـود لیمـان دنیـزه 

دانیشـماییردیالر. آرتیـق  قونـوردو. 
بالیقچی او زامان منه دؤندو:

— نـه زامـان چیخسـام، قاییغـی تانیر، پئشـیمه دوشـر. بیر 
ده اوغورلو قوشـدور، سوروشـما.

— ندن توپال دئییرسن اونا باربا5؟
— توپال دیر دا اوندان. اییی باخ، بیر قیچی یوخدور.

— نه اولموش قیچینا؟
گلیـب  جانلـی  بیـر  دیبینـدن  دنیزیـن  بلکـه  بیلمیـرم.   —
قاپـدی. بلکـه آنـادان دوغما بؤیلـه دیر. بلکه داهـا باال ایکن 

بیـر اینسـان اوشـاغی نین الینـه دوشموشـدور، بیلینمـز.
بوزولمایـا  گتیـردی.  قوخوسـو  قـارا6  بیـر  یئـل  سوسـدوق. 

2. آغدنیزده و قارادنیزده یاشایان بیر تور بالیق؛ یونانجا

sis .3، شئح، دومان 

4. ساحیل

5. مئیخاناچی نی چاغیرماغا قولانیان کلمه؛ ایتالیانجا

6. )دنیز اوملاین( قورولوق، خشکی

باشالیان بیر قارپیز قوخوسو دویدوم.
بالیقچی:

— بونـا بـاخ بـه، دئـدی، اینسـان کیمـی یـاو! تـام نیشـانا 
قونمـوش.

قـوالج7  بئـش  قاغایـی  دوردوق.  یئـرده  قوندوغـو  قوشـون 
اوزادا- قافاسـینی  سـئوینجله  قونـدو.  گئتـدی  اؤته میـزه 
اوزادا هایقیـردی. بالیقچـی یئـم کسـمک اوَزره بیچاغی نـی 
چیخاریرکـن یئنـه هاواالندی. گـؤزدن غئیـب اولونجایا قدر 

اوچدو.
— قاچدی باربا، دئدیم.

— ایندی دؤنر-گلر، دئدی. سـیوری ده باشـقا بالیقچی وار 
می دئیه باخمایا گئتمیشـدی.

— باخیب اؤیرنمه سی می الزیم؟
الزیـم...  ایچیـن  منیـم  آّمـا  دئییـل،  ایچیـن  اونـون   —

سوسـودو. دئییـب، 
بـو  او  سـئومه ینلردنیک.  قونوشـماغی  آرتیـق  ده  ایکیمیـز 
قـدر قونوشـدوغوموزا بیلـه پئشـمان کیمی ایـدی. بالیقچی 
دئیه جه یـم،  دیـر،  آدام  قونوشـان  اؤزویلـه  اؤزو  دئدیییـن 
قیسـمی نین  بالیقچـی  دوغروسـو،  اولـور.  یانلیـش  آّمـا 
هئـچ  َگَو زه سـینه  بالیقچی نیـن  دیـر.  اولماییشـی  َگـَو زه8  
راسـتالمادیم. سـونوندا بؤیلـه بیـر نتیجه یه واردیم: اینسـان 
بالیقچـی  ایسـه  َگـَوزه  دیـر.  دئییـل  َگـَو زه  ایسـه  بالیقچـی 

اولونجـا دا دانیشـمالی. آّمـا لوزومـو  دئییـل دیـر. 
— خینالی نین بورنونو گؤرورموسن؟

— گؤرورم.
همـن  بورونـدان  اوالجـاق.  توپـراق  بیـر  آغ  یوخاریـدا   —
یوخاریـدا، او یوخاریداکـی تـوپ آغاج الریـن آلتینـا دوغـرو؛ 

7. قول الریـن آچیـق حالینـدا بو بارماقـدان اوبیری الیـن بارماغ 

اوجونـا قدر آرا

8. چوخ دانیشان، یانشاق
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گؤرورموسـن؟ اورانـی 
— خئیر...

ایکی کوَرک داها چکدی.
— ایندی؟

— ایندی گؤرورم.
دریـن،  عالمـدن  مـاوی  آلتیمیزداکـی  سوسـدو.  یئنـه 
اینسـان،  بیلدیییمیـز  چیخیـردی.  سـس  بیـر  سـاغیر1  
حیـوان، دودوک2، ماشـین، تختـه، تئـل، آغـاج، بؤجـک... 
درینـدن،  بیـر سـس،  تورلـو  باشـقا  اوزو سـس لریندن  یئـر 
قوالج-قـوالج درینـدن بیـر سـس ائشـیدیردیم. بـو سـس، 
دیـر  وئریشـی نین سسـی  آلیـب  نفـس  عالمیـن  مـاوی  بـو 
بوتونومـوزو  بیزیـم  قارینجانیـن3  بیـر  منـه.  گلـدی  کیمـی 
دئییـل، میلیونـدا بیـر پارچامیـزی دویماسـی کیمـی مـن ده 
بـو قوجامـان، دنیـز دئنیلن جانلـی، موحتشـم مخلوقون بیر 
گورولتوسـونون  دریـن  سـاغیر،  سسـی نین،  پارچاسـی نین 
ائشـیدیردیم.  پارچاجیغی نـی  بیـر  اکسـیلمیش  میلیـاردالر 
وینالییـردی.  قوالق الریـم  زوققونـور،  شـقیقه لریم 
آچیـق الردا بـو دورغـون، دریـن، سسـی گلمه یـن سسـدن 
بـو سسـی  ایسـته ییرم.  قونوشـماق  اورکموشـومدور4.  هـپ 
دویمامـاق ایچین ایچیمـدن هایقیرماق کئچیـردی. ایندی 
قارایـا  اوزسـم،  قـدر  سـیوری آدایا  یاخینالشـدیغیمیز  پئـک 
آیاغیمـی باسسـام، باغیرا-باغیـرا بیر تورکو5 سؤیله سـم دئیه 

کئچـدی. ایچیمـدن 
گئدیـب  نـدن  عشـقینه،  آلـاله  سـؤیله  دئدیـم،  باربـا،   —
سـیوری آدادا بالیقچـی وار مـی دئیـه باخـار دا گئـری دؤنـر، 

قاغایـی؟

1. کار، سس سیز

2. )بورادا( عاغیل سیز

3. قاریشقا

Ürkmək .4، دیکسینیب قورخامق

5. شعر

قیرمیزی-قیرمیـزی  کنـارالری  کیرپیک لری نیـن 
گؤزلری نـی قالدیریـب اوزومه باخدی. دنیزدن، سـوکوتدان، 
قورخدوغومـو  سسـیندن  دریـن  دویولمایـان  دنیزیـن 
بیـر سـوزدو.  اؤنجـه منـی  وئرمـه دن  آنالمیشـدی. جـواب 

سـونرا: گولـدو. 
— باشـقا بالیقچـی وارسـا قالخـار یانیمـا گلر ده مـن قیزار، 
باشـقا یئـره گئـده رم. او گون ده ترسـلیییم اوسـتومده اولور، 
اونـا بالیـق وئرمـه رم دئیـه. هرکـس ده بیلمـز، نیشـانی بللی 
نـه  دئییـل.  والالهـی  سـانیر.  قاچیـرام  ایچیـن  ائتمه مـک 
موناسـبت! آلـاله هرکسـین ریزقی نـی وئریـر. منیـم ایچین 
بوراالریـن  یـوخ؟  مـی  »داش«  توتاجـاق  بالیـق  بـوراالردا 
منـدن  گلیـب  تحت البحـر6  ازبـره.  بیلیـرم  ازبـره  آلتی نـی 
بالیغـی  بالیـق توتمـاق دیـر.  یالنیـز  سوروشسـون. کئفیـم، 

یاپایالنیـز توتمـاق دیـر. آنالدیـن مـی؟
بالیقچی ایندی اونونال قونوشوردو:

— منیـم، یالنیـز بالیـق توتماقـدان خوشـالندیغیمی سـن 
سوروشـور،  افنـدی  بـو  دئیـه  بیله جکمیشسـن؟  هـارادان 

اوالن! وئرسنسـه  جـواب 
حلقه لـی،  قیرمیـزی  قونوشـموردو.  آرتیـق  دا  قاغایـی 
قاییغیمیزدایـدی.  گـؤزو  یوس یـووارالق  قیرپیلمایـان  هئـچ 
قاقاسـی7  رنگلـی  قابیغـی  سـوغان  ترتمیـزدی.  آغ آپپـاق، 

قاپانیـردی. آچیلیـب 
— جـواب وئرسـنه توپـال!.. سؤیله سـنه... اورادا بالیقچـی 
بـو طرفـه دوغـرو گلیرسـه سـنه ایـش یـوخ دئیـه.  وارسـا، 
تـرس  قـدر  آخشـاما  قاچارسـان،  سینیرلنرسـن،  »سـن 
دئسـنه  اولـور«  منـه  اوالن  اولورسـان،  بیـری  حریفیـن 
قالدیریـر  »کوره یـی  دا.  اولورسـان«  بیـری  »دوغـوزون 
سـانکی منـه وورابیلیرمیشسـن کیمـی یاپارسـان« دا، »بیـر 

6. دنیزآلتی )گمی(

7. دیمدیک
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ده. گؤرورسـن«  چـوخ  منـه  قافاسـینی  بالیـق 
قاغایی باخدی، سوسدو.

بالیقچی منه:
— آت بو قافاالری قاغایییا، دئدی.

نئجـه اودوردو قاغایـی، گؤرمه یه َدیر. ایشـتهالی اینسـان الر 
کیمی ایشـتهالی قاغایی الر دا اولور. اینسانی دیکسیندیریر. 
مـن یئمه یی نـی گیزلیجـه یئَین اینسـاندان خوشـالنیرام. او 
اینسـان الر بیـر آغـاج آلتینـا اوتـورور، پاکاتی نـی آچـار، نـه 
یئدییی نـی بیله بیلمزسـن. بلکـه آغیزالرینی شـاببیلدادیرالر، 
بلکـه ایشـتهایال دا یئیرلـر آّمـا، یان الرینـدان بیری کئچسـه 

سـوچ اوسـتو یاخاالنمیش کیمـی اوتانیرالر.
بالیقچی:

— چـوخ آج گؤزلـو دور، دئـدی. بـو خویونـو سـئومه رم آّمـا، 
قاغایـی بـو. بـو قاغایـی مخلوقـو دویمـاق نـه دیـر بیلمز.

— اینسان کیمی، دئدیم.
اینسـانا  اینسـاندان  آتمـا،  اینسـانا داش  دئـدی،  یـوخ،   —

فـرق وار دیـر، تـوخ گؤزلوسـو ده اولـور.
— آّما، آزدیر.

— چوخ دور، دئدی.
قارالر اریمه میش اولوداغ تپه لرینی گؤستردی.

— بو طرف لرده، دئدی.
دورمـادان  بالیقچـی  اینـدی  آتمیشـدیق.  اولتـاالری 
قونوشـوردو. سـانکی منیـم »اینسـان َگـَو زه ایسـه بالیقچـی 

گؤرموشـدو. چـوخ  منـه  موشـاهده می  دیـر«  دئییـل 
گـؤردوم.  چـوخ  کؤیلـو8  اوتانـان  یئیرکـن  یئمـک   —
سـوفره  سـونرا  یئییردیلـر.  یئمـک  کیمـی  عاییبمیـش 
آغیزی نـی آچمـادان کیبارجاسـینا، قاغاییـدان داهـا چابوق 
یئییردیلـر:  کیبـار  کیبارلیغینـا  گـؤردوم.  ده  َبی لـر  توکه تـن 
آغیزالرینـی شـاببیلداتمادان، یالنیز چنه لرینـی اویناداراق... 

8. کندلی، قصبه لی

آّمـا او چنه یـه بیـراز دیّقـت ائتسـن قورخاردیـن. نـه قورخونج 
شـئی لردی. چنـه دئییـل ماکینـا. ماکینـا دئییـل، َدییرمان.

توپال قاغایی اطرافیمیزدا دؤرت دؤنوردو.
— بونون باشقا یولداش قاییق الری دا اولمالی باربا؟

— اولماز اولور مو؟
— هپ سی نین ده خویونو بیلمه سی گرک.

— بیلمز اولور مو؟
— بیر قاغایی ایچین بو قدر پولیتیک...

بالیقچـی، چـوروک دیش لرینـی آچدی. تا کوچـوک دیلی نی 
گؤردوم.

— قیرتالق... بوغاز... دئدی.
بـو  یئنـه  مـن  تارتیـردی.  اولتاسـینی9  او  سوسـدوق.  یئنـه 
آخسـاق  آغیـر  سـونرا  خیزلی-خیزلـی،  اؤنجـه  اولتانیـن 
نفس سـیز  دوغـرو  درینلیک لـره  باتدیغـی،  برابـر  منیملـه 
مـاوی  بـو  بـورادان  قاپیلدیـم.  دوشونجه سـینه  دالدیغیـم 
مخلوقون ازگی سـیندن10 قورتولسام دا قارادا راحات-راحات 
نفـس آال-آال اؤلسـم، دئدیم بئینیمین ایچینـدن. بالیقچی 
خوشالنیرسـا  قـدر  نـه  بکله مکـدن  بالیـق  قونوشـماقدان 
منـی  دوشـونمه دییی نی،  اؤزونـو  یالنیـز  خوشالنسـین، 
َگَو زه لیکلـه  بیـر  ایستک سـیز  ائـدن  بللـی  اونوتمادیغی نـی 

باشـالدی: قونوشـمایا 
— سـوالر فنـا، دئـدی، سـن ده فنـا اولورسـان دنیـزده... 

بیـراز سـونرا دؤنریـک، اوزولمـه...
سوسماسییال بیر باشقا طرفدن آلماسی بیر اولدو:

— توحـاف، دئـدی، آلیشمیشـام بو توپـاال. اونـو اطرافیمدا 
نـه  ده  ائتمیـش  غئیـب  شـئی  بیـر  گون لـر  گؤرمه دیییـم 
الدوغونـو بیـر تورلـو بولمایان، دورمـادان دا او شـئیی آرایان 
اینسـانا دؤنـه رم. اینسـانا آلیشـانمیرام آّمـا بـو دنیـز قوشـونا 

9. بالیق تومتا تخته سی

10. نغمه،  مئلودی
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آلیشـانمیرام.  ائولنیردیـم.  آلیشسـام  اینسـانا  آلیشمیشـام. 
عئینـی ائـوده، عئینـی یاتاقـدا بیـر اینسـانال بوتـون گئجـه 

برابـر اولمـاق منـی زیوانـادان1 چیخاریـر.
بالیقچی نیـن یئـر اوداسـینی دوشـوندوم. اورادا همـن هئـچ 
دا  یـا  قفـه ده،  چوخونجـا  قویـار،  آغ الرینـی2  اوتورمـازدی. 

قاییقـدا یاتـاردی.
— سن ائودن خوشالنمیرسان باربا یاکاموز، دئدیم.

— هئـچ، هئـچ، دئدی. مـن ائودن خوشـالنمیرام. آنام من 
قونداقـدا ایکـن اؤلمـوش. بابام هئچ ائـوده اوتورمازدی. من 
یـازی دنیـزدن هئچ چیخمازدیم. آخشـام، بابامیـن بالیقدان 
قاییغیـن باش آلتینـا قیوریلیردیـم.  بکلـر، همـن  دؤنوشـونو 
اوزانمایـا  اوَزرینـه  آغی نیـن  بالیـق  کومسـته کی3  بیزیـم  او 
گئدردی سـؤیله نه سـؤیله نه. ائرکنـدن گلیر منـی اویاندیریر. 
بئینـی، گؤردویـو رویـادان قیزمامیشسـا، بالیغـا گؤتـوروردو. 
گئـت  سـن  »هـادی  هوموردانیـر...  ایسـه،  دالغالـی  بیـراز 
چارشـیدا اوینـا« دئیـردی. کؤس-کؤس4 اوزاقالشـیردیم...

* * *
—  بالیغامی باربا یاکاموز؟

—  بالیغا... نه اوالجاق؟
— منی ده آلسانا.

جـواب وئرمـه دی. اوزومـه ده باخمـادی. آّمـا، بالیـق بیلـه 
شـئی  بیـر  آتیلیـر  یابانـا  بخشیشـین  وئردیییـم  توتمـادان 
اوزونـده  دونیـا  بـو  دا  یاکامـوزون  باربـا  اولمادیغی نـی، 
بالیغـا  تکـرار  منـی  دوشونولورسـه  اولدوغـو  ائحتیـاج الری 

گؤروله بیلیـر. معـذور  گؤتورمه سـی 
— آّما، دئدی، قاییغین ایچینده اؤلسن، گئری دؤنه مم.

1. سیستیمدن دوزنگاهدان چیخامق، بئزه چیخامق

2. بالیقچیلیق تورو

3. نین )ائوجیل قوش الر باریناغی(

و  اوزگـون  یورقـون،  باخـامدان،  سـوال  سـاغا  اؤنـده،  4. باشـی 

دورومـدا دوشـونجه لی 

— او گون بیراز راحات سیزدیم.
— یئنه راحات سـیز اوالجاقسـان. آلدیرما. بو سـینیرله سـن 
سـونرا قـارادا دا بیر گون گلیـر راحات ائده مزسـن. قوی کی 
بیـر شـئی اولمـاز. آّمـا اؤلسـن نولور؟ اجـل گلدیکدن سـونرا 

ها قـارادا، هـا دنیزده...
— نـدن دنیـزده اینسـانا اؤلـوم قورخوسـو کیمـی بیر شـئی 

؟ گلیر
— اؤلوم قورخوسو دئییل او، دئدی، عاغیل قورخوسو.

— نه دئمک او باربا؟
— دنیـزده قافـا باشـقا تورلـو، قاراداکینـدان باشـقا تورلـو 
ایش لـر. قـارادا چـاره الی نـی اوزادسـان الینـده دیـر. آّمـا بیر 
قاییغیـن ایچینـده چاراسـیزلیغین الینده سـن. خسته لنسـن 
دوقتـور یـوخ. اؤلسـن پاپـاز5  یوخ، ایمـام6 یوخ _سـانکی بیر 
ایشـه یارارمیـش کیمـی_ کـور اولسـان، الی نی توتـان یوخ. 
دلیرسـن مورفیـن یـوخ. ان اییی سـی بیر شوشـه راکی آل... 

دور! رجـب اوغلـوم، بـوردان بیـزه بیر 190لیـق آلی وئر.
قاییغـا آتالدیـم. باخدیم باربا یاکاموزون یاخاسـیندا بیر سـیاه 

ماتـم تورو وار.
— کیمین اؤلدو باربا؟

— بیر اوزاق اقربا...
واردیغیمیـز  نیشـانا  قونوشـمادیق.  هئـچ  قاییقـدا  سـفر  بـو 

زامـان:
— لئوناردوس  ون اوجونو گؤرور موسن؟

— گؤرورم.
— قیرمیزی توپراغی دا گؤردون مو؟

— گؤردوم.
— تـام سـاحیلده بیـاض بیـر ائـو اوالجـاق. بـو قایاالریـن 

اوسـتونده مـی، تـام؟

5. کِشیش، خریستیین دین خادیمی

6. مالا، ایسام دین خادیمی
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— اوستونده...
سـویا  تاخیـب  طعمه لـری  اوجونـا  اولتانیـن  ده  دئییـب 

خاطیرالدیـم. قاغایی نـی  توپـال  سـونرا  سـالدیقدان 
— توپال قاغایی هارادا؟ دئدیم.

— اؤلدو، دئدی،
— نه؟... نئجه؟...

— نئجـه الدوغونـو بیلمـم آّمـا، بیـر سـحر نیشـانا واردیـم 
تـام نیشـانین اوسـتونده اؤلوسـو اوزور... کـی، 

— سنی گؤرسون دئیه می نیشاندا گلیب اؤلدو دئیرسن؟
ماتـم  یاخاسـینداکی  بیردن-بیـره  وئرمـه دی.  جـواب 
عالمتی نـی، توپـال قاغایـی ایچین تاخدیغی دوشونجه سـی 

گولـدوم. گلـدی.  عاغلیمـا 
— نه گولورسن؟ دئدی.

— هئچ، دئدیم، یوخسا اوزاق اقربا توپال قاغایی میدی؟
اوزونو گؤزومه تیکدی.

— بـو گـون، دئـدی، بئینیـن قاراداکـی کیمـی ایشـله ییر، 
قاراداکـی  اولمالـی.  بؤیلـه  بـو.  دا  یـوخ! دوغروسـو  قورخـو 
شـئیین  هئچ بیـر  ده.  دنیـزده  بئییـن  ایشـله مه لی  کیمـی 
چاراسـی قـارادا دا یـوخ دور. بیـزه چـارا، الیمیزیـن آلتینـدا 

کیمـی گلیـر. یـاالن! بـوش! دونیـا چاراسـیز دونیـا دیـر.
— اوالنمـاز اؤیلـه شـئی یاکاموز، دئدیم. دونیـا چارالی دیر. 

اینسـان الر دونیایا بیر چـارا بوالجاق الر.
دوشـونولور.  بؤیلـه  قـارادا  ایشـده  یاشایاسـان!  هـای   —
دنیـزده ده بؤیلـه دوشـونمه لی دیـر. یانلیـش آّمـا، اولسـون. 

بؤیلـه دوشـونمه لی. زامـان  هـپ، هـر 
قالدیـردی.  الی نـی  بیـر شـئی سـؤیله یه جکدیم. سـیغارالی 
آسـیلدی.  اولتایـا  سوسـدوم.  وئـردی.  ایشـارتی  سـوس 
ایـدی.  بیـر قیرالنغیـج  آلتـی کیلولـوق  یاخاالدیغـی بئـش، 
ان آزدان بیـر اونلوغـو وار دیـر دئیـه دوشـوندویونو سـانیرام. 
بالیغـی آرخایـا دوغـرو فیرالتـدی. یئمـی  کفگیـری ووردو، 

تـازاالدی. قونـوش باخالیـم، دئَیـر کیمـی منـه باخـدی.
— ائـی، دئدیم، نه دئیه جکدیم؟ یوخسـا توپـال قاغایی نین 

می ماتمی نی توتورسـان؟
اؤنجه قافاسینی گؤستردی:

— قافـا دئدیییـن اسـکیر، ایختیـارالر، اؤلـور بیلـه اینسـان 
اؤلمـه دن، دئـدی.

سونرا قلبی نی گؤستردی:
— اسکیمه ین، اسکیلمه ین شئی بورادا دیر.

سوسـدو. قوجا آدام، بـاروت کیمی آدام، کؤیده کیمسـه نین 
سئومه دییی، خوشـالنمادیغی آدام:

— اؤلوسـونو بـورادا بولونجـا آغالدیـم، دئـدی. سـن هانـی 
ده  مـن  خسته لنمیشـدین،  گلیشـیمیزده  بالیغـا  کئچـن 
اؤیلـه خسـته لندیم. بالیـق توتمـادان دؤنـدوم. هـر طرفیـم 
قیییلیـردی. ائـوه گئتدیـم یاتدیـم. سـحر آغزیـم زهـر کیمی 
اویاندیـم. دوالب الری قاریشـدیردیم، بیـر عـالج آرارمیـش 

کیمـی. بـو تـورو بولـدوم تاخدیـم.
یاخاسـیندان  بئـزی  سـیاه  بارماق الرییـال  کیمـی  چنـگل 

آتـدی. دنیـزه  سـؤکدو، 
— بـو دا دلیلیییمیزیـن بیـر باشـقا تورلوسـو، دئـدی. دنیـز 

مـی بیـزی بؤیلـه ائـدر، نـه دیـر؟ آچ بـو شوشـه نی.
فینجانیـن ایچینـه راکی نـی قویـدوق. گؤزونـدن بیـر دامـال 
کؤکسـونه  سـویا.  قوخولـو  کسـکین  بـّراق،  دوشـدو  یـاش 

ووردو.
— بـو اوَرک، بیزیـم اوَر ییمیز، بیر تخته سـی اسـکیک لرین 

اوَر یی دیـر، دئدی.

یئنی اینجی، )23(، 4 اکیم 1952ده
بو حیکایه »دنیزه، قاغایییا، بیر تخته سی اسکیک ایکی 
کیشییه بیر حیکایه« آدییال یاییمالنمیشدیر
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عولم انسانی
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جمهوریدرپرتگاهفاشیسم:بحرانبازاندیشی

عظیم حسن زاده

دیگـر بـه سـختی می تـوان از امیـد صحبـت کرد. قراین و شـواهد بسـیاری دال بر وضعیت آسـتانه ای اسـت کـه ما را 
در بـر گرفتـه اسـت. بـه نظـر می رسـد راه های مختلـف را رفته ایـم و گوناگون اندیشـه ها را زیسـته ایم؛ اما نشـده اسـت »آنی« 
کـه بایـد می شـد. هـر چهارچوبـی دارای مختصاتـی از امکان هـا و امتناع هاسـت؛ همـان بایدهـا و نبایدهـای خودمان. شـاید 
بسـیاری از مـا ایـن روزهـا بـر ایـن عقیده ایـم کـه بـا ایـن چهارچوب نمی شـود. بـا خـود گفته ایـم و می گوییـم که امکانـات این 
چهارچـوب بـرای نیـل بـه مقصـود آنچـه قصـد کرده ایـم بـه حد کافـی نیسـت و نسـبتی راهگشـا و کارآمد بـا وضعیتـی که در 

آن بسـر می بریـم، ندارد. 
همـه ی ایـن مسـیرهای بـه نظـر بن بسـت، مـا را بـر آن داشـته اسـت کـه یـک بـار دیگـر بـه ابتـدای بسـیاری از این 
مسـیرها بازگردیـم. در ایـن بازگشـت متأمالنـه بـه ابتدای مسـیر، صدایی ما را بـه #بی راهـه ای می خواند که همـه ی این درد 
و رنـج هـا را بـرای خالصـی از همـان بی راهه بـه جان خریده ایـم. بی راهه ای کـه از #بحران_بازاندیشـی به مثابـۀ مقدمه ای 
ضـروری بـرای بازاسـتقرار نظمـی متحوالنـه، اسـم رمز #فروپاشـی را بـرای هراس افکنی به جامعه بیرون می کشـد تـا از این 

طریـق در را به روی #اژدهای_فاشیسـم بگشـاید.
ایـده ای نظیـر انقـالب اسـالمی بـا تعدد تفاسـیری بـه میزان گروه هـای مشـارکت  گر در آن، مـا را به مثابـه یک »ما« 
کنـار هـم گـرد مـی آورد تـا همـان ایـده محقـق شـود و زیسـت جمعی مـان تـداوم یابـد. امـروز بـا سسـتی روایتـی از ایـن ایـده 
در نیـل بـه #عدالـت و #آزادی، بـه تشـکیک در #جمهـوری اسـالمی پرداخته ایـم. امـا چنیـن تشـکیکی اگـر سـویه ای در 
زیسـت روزمـره مـا داشـته باشـد، سـویه ای بـس ضخیـم در غوغایـی دارد کـه خـود را به مثابـه روایت مسـلط این ایـده مطرح 
کـرده، همیشـه در قـدرت بـوده و امـروز شکسـت خـود را شکسـت ایـن ایـده مـی انـگارد. صدایـی کـه بـرای کم رنـگ کردن 
ایـده #جمهوری اسـالمی خـود را تـا امیرکبیـر کـش مـی دهد تا جـا برای روایتـی باز کند کـه در تمـام نیم قرن تسـلط خود بر 

کشـور کامـاًل #ضد_جمهـوری بوده اسـت.
بـرای فهـم ایـدۀ انقـالب اسـالمی باید بـه زمینـه ای پرداخت که چنین ایـده ای برای پاسـخ به بن بسـت های آن زاده 
شـد: معنـای جدیـدی از »مـا« در زمانـه ای کـه مـای ملـی بـه یک #قوم_سـاالری دوهـزار و پانصـد سـاله تقلیل یافتـه بود. 
#آخرین_پادشـاه زمانـی کـه سـقوط خـود را حلـول جمهـوری می دیـد صحبـت از تبدیل ایـران بـه #ایران_اسـتان می کرد. 
اشـتباه او ایـن بـود کـه روایـت خـود از ایرانیـت را متـرادف با ایـران می دانسـت؛ حال آن کـه او رفت و چنین نیز نشـد. مسـئله 

تنهـا بـر سـر یـک #وضعیت_آسـتانه ای در زمینه و زمانـۀ انقالبات سـاختاری بود.
امـروز و در آسـتانۀ بن بسـت هایی چنـد از ضعـف کارآمـدی و تضعیـف مشـروعیت سیاسـی، بـه دور از شـعارهای 



مـرگ روایتـی از ایـده ی انقـاب اسـامی، 
می کوشـد خـود را به معنـای قربانی شـدن 
کلیـت انقابـی جـا بزند کـه در تـاش بود 
جایـی بـرای جمهوری بـاز کنـد تـا از ِقبل 
ایـن خودزنی با یکْه ریسـمان مسـتحکم »ما« 
بـرای فـرار از مغاک وضـع طبیعـی جلوه گر 
شـود و یـا دِر باغ دهشـتناکی چـون اژدهای 

فاشیسـم را بـه »ما« نشـان دهد.

آن کـه پادزهـر آن را در روایـت ضدجمهـوری قوم سـاالرانۀ 
ایـن  بـه  دسـتی  سـر  جـواب  یافته ایـم؟  #آخرین_پادشـاه 
سـوال #خیـر اسـت؛ به شـرطی کـه تـک روایت سـترون از 
ایـده انقـالب را بـا ایدۀ متحوالنۀ آن اشـتباه نگرفته باشـیم.
و  فروپاشـی  هراس افکنـاِن  برابـر  در  چـاره 
زمینه سـازان اژدهـای فاشیسـم بـه مثابـۀ پادزهـری در برابر 
#بحران_بازاندیشـانه ی »مـا«، ضروری تریـن امـکان برای 
امیـد  نیـز  و  آزادی  یـا  امنیـت  کاذب  دوگانـه ی  از  فـراروی 
صحنه خوانـی  بـه  و  بازیابـی  فروپاشـی؛  و  گشـته  سـترون 
امیدهـای طـرد شـدۀ هنـوز زنـده در همـان ایـده ای اسـت 
کـه روزی مـا را بـه مثابـه یک #جمهـوری در برابـر #ضد_

می کـرد. بسـیج  جمهـوری 

مـالل آور، مـا یـک بـار دیگـر در وضعیـت آسـتانه ای قـرار 
گرفته ایـم. 

 آری، ایـده ی انقـالب اسـالمی می میـرد، اگـر مـا 
فریـب قدرتمدارانـی را بخوریم که با عقیم سـازی جمهوری، 
حیـات ایـدۀ انقالب را بـه صندلی های خود زنجیـر کرده اند 
و تمـام ذخایـر امیدآفریـن ایـن انقـالب را به قیمـت امیِد آن 

تـک روایـت، از معنـی تهی سـاخته اند.
اکنـون بـه نظـر چیزهایـی ضـروری پیـش روی مـا 
نیسـت  قـادر  کـه  از چهارچوبـی  ناامیـدی  قـد کشـیده اند: 
خواسـته های ما را پاسـخ دهد، مشـکالتمان را گره بگشـاید 
و بـر بحران هـای طویـل دامنه مـان فائـق آیـد. اما آیـا لزومًا 
چنین ناامیدی ای ما را به مسـیر فروپاشـی می کشـاند، حال 
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»مـارآوا؛ تحقیـق در حاشـیۀ وجه تسـمیۀ مراغـه«، 
جالـب  عنـوان  ایـن  اسـت.  کسـروي  احمـد  از  پژوهشـی 
همـراه بـا نوشـته های دیگـر از کسـروی در قالـب کتابـی 
)کسـروی،  آذربایجـان  باسـتانی  زبـان  یـا  آذری  نـام  بـه 
1325(، چـاپ شـده اسـت. چنـدی پـس از ایـن نوشـته، 
درکتـاب اسـتاد ارجمنـد جنـاب یونـس ُمرواریـد )مرواریـد، 

1360: 34(، پیرامـون ایـن واژه خوانـده بـودم. ایـن واژه 
بعدهـا در نوشـته های سـایر نویسـندگان نیـز اسـتفاده شـد 
و  قدیمـی  نـام  آن هـا  در  کـه   )11  :1388 )بیگ باباپـور، 
کهـن ایـن شـهر ناخواسـته بـه صـورت »مـارآوا« معرفـی 
شـده اسـت. نوشـتۀ کنونی، در حقیقـت با انگیـزۀ افزودن 
در  نویسـندگان  دیگـر  و  کسـروی  اشـارات  بـر  یادداشـتی 

مارآوا؛واژهایساختگییاحقیقی!

سعید ستارنژاد
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بـاب واژه ی »مـارآوا« فراهـم شـده اسـت؛ بنابرایـن در این  
نـام  بـا  بـر سـر عنـوان وجه تسـمیه ای  پژوهـش صحبـت 
»مـارآوا« از احمـد کسـروی و دیگـر نویسـندگان برجسـته 
منطقـه اسـت. مسـئلۀ مهـم در ایـن میان این اسـت که به 
هـر روی از زمان انتشـار کتاب آذری تاکنون پژوهشـگران 
ارائـه  را  انـگارۀ کسـروی  بـه  دیدگاه هـای خویـش نسـبت 
ادعـای  بی آنکـه  نویسـنده  حاضـر،  نوشـته  در  نکرده انـد. 
از  ریشه شـناختی  و  زبان پژوهانـه  تحلیـل  در  صالحیـت 
»مـارآوا« و حتـی نـام مراغه داشـته باشـد و یا اصـواًل بدان 
تاریخـی  نتیجه گیری هـای  بـاب  در  شـود،  وارد  مبحـث 
مباحـث  متضمـن  کـه  باستان شـناختی  مباحـث  نیـز  و 
جغرافیـای تاریخـی اسـت، مطالبـی عرضـه مـی دارد. بـر 
گاهـان پوشـیده نیسـت کـه در جغرافیـای تاریخـی مراغۀ  آ
دورۀ باسـتان )قبل از اسـالم(، بایسـتی به نتایـج مطالعات 
امـا  نمـود؛  رجـوع  حتمـًا  دیگـر  علـوم  و  باستان شـناختی 
گویـا در بیـن برخـی از پژوهشـگران مراغـه ای اسـتناد بـه 
مطالـب علمـی و بـه روز در مطالعـات تاریخـی ایـن منطقه 

سـّنت پسـندیده ای بـه نظـر نمی رسـد!
 کتـاب آذری یا زبـان باسـتانی آذربایجان از هفت 
کتـاب  مقدمـۀ  در  نویسـنده  اسـت.  شـده  تشـکیل  گفتـار 
می کنـد  »زبان شناسـی«  علـم  از  خـود  گاهـی  آ عـدم  بـه 
)کسـروی،  می بـرد  بهـره  تاریخـی  مطالعـات  از  ناگزیـر  و 

.)6  :1325
دنبـال  بـه  حاضـر  نوشـتار  اینکـه،  بـه  توجـه  بـا 
اول  هـزارۀ  در  مراغـه  وجـه  تسـمیۀ  واکاوی  و  بررسـی 
ق.م. اسـت، بنابرایـن کمتـر بـه سـایر قسـمت های کتـاب 
از کتـاب  بـه قسـمتی  نقـد را صرفـًا  بـاب  و  نمـوده  توجـه 
واژۀ  بـا  مسـتقیم  غیـر  یـا  مسـتقیم  کـه  داده  اختصـاص 
گفتـار  در  کسـروی  دارد.  ارتبـاط  »مراغـه«  و  »مـارآوا« 
کـرده  بحـث مختصـری  آریایی هـا  مهاجـرت  از  نخسـت، 

اسـت  گرفتـه  نظـر  در  آریایی هـا  جـزء  را  ِژرمـن  اقـوام  و 
می تـوان  را  اقوامـی  صورتـی  در   .)7  :1325 )کسـروی، 
آریایـی نامیـد کـه خودشـان، خویشـتن را در عهـد باسـتان 
آریایـی می نامیدنـد )دیاکونـوف، 1345: 189(. بـه طوری 
نمی نامیدنـد  آریایـی  را  خـود  ژرمـن  اقـوام  نیـاکان  کـه 
)ملکـزاده، 1390: 64(. منبـع اسـتناد کسـروی برای این 
و  زبان شناسـی  باستان شناسـی،  مطالعـات  نتایـج  گفتـار، 
یـا اسطوره شناسـی نیسـت، بلکـه از متـون اوسـتا کمـک 
گرفتـه اسـت )کسـروی، 1325: 7(. اوسـتا کتابـی اسـت 
و  نابسـامان  و  شـده  تحریـف  دچـار  تاریـخ  طـول  در  کـه 
در  کـه  آنچنـان   .)1371 )دوسـتخواه،  اسـت  ناهمگـون 
 21 اوسـتا  کتـاب  آن،  از  قبـل  حتـی  و  زمـان ساسـانیان 
آن  از  اندکـی  بسـیار  مقـدار  امـروزه  امـا  داشـت؛  ُنسـک 
باقی مانـده و بقیـه از بیـن رفتـه اسـت )دارمسـتر، 1384: 
286(. همچنیـن دربـارۀ فهـم جغرافیایی متن های اوسـتا 
بحـث وجود دارد )ملکزاده، 1390: 68(؛ بنابراین بایسـته 
اوسـتایی  متن هـای  از  آمـده  بدسـت  گاهی هـای  آ اسـت 
فراوان تـر  دانسـته های  و  ودا  و  ریـگ  از  اطالعـات  بـا  را 
مردم شناسـی،  و  باستان شناسـی  اکتشـافات  از  ناشـی 
در  کسـروی   .)39  :1377 )بویـس،  داد  ارتبـاط  و  پیونـد 
ادامـه بـه بحـث مهاجـرت اقـوام مـادی بـه شـمال  غـرب 
بـه  اشـاراتی  کتـاب  نویسـندۀ  اینجـا  در  اسـت.  پرداختـه 
اقـوام قدیمـی منطقـه کـه ایرانی زبـان نبودنـد دارد؛ اما در 
بـارۀ زبـان آن هـا اطالعاتـی نمی دهـد )کسـروی، 1325: 
7(. گویـا کسـروی عالقـه ای بـه عـدم معرفـی اقـوام غیـر 
زبـان  از  اطالعاتـی  یـا  و  نداشـته  منطقـه  زبـان  ایرانـی 
آن هـا نتوانسـته کسـب کنـد. امـروزه بـر اسـاس مطالعـات 
در  منطقـه  سـاکنان  زبـان  گرفتـه،  صـورت  زبان شناسـی 
حـوری  زبـان  جـزو  )اورارتـو(  اول ق.م. همچـون  هـزاره 
نـه  زبان هـا  ایـن  و   )Zimansky,556:2011( اسـت 
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 .)Salvini,86:2011( سـامی بوده انـد و نه هندواروپایـی
کنونـی  نواحـی  زبـان  گفـت  می تـوان  کلـی  طـور  بـه 
ق.م.   7 تـا   9 قـرن  از  ایـران  کردسـتان  و  آذربایجـان 
غیرایرانـی زبـان بـوده اسـت )دیاکونـوف، 1345: 193(. 
کسـروی در ادامـه گفتـار خـود، نوشـته های مسـعودی را 
عامیانـه می دانـد، امـا بـرای گفتـار و زبـان اوسـتا اعتبـار 
بخـش  ایـن  در  نویسـنده  همچنیـن  اسـت.  قائـل  علمـی 
آذربایجـان سـروده  اشـاره می کنـد کـه اوسـتا در منطقـه 
شـده اسـت )کسـروی، 1325: 8(. حـال تـا آنجـا کـه از 
پژوهش هـای زبان شناسـان و اوستاشناسـان بـر می آیـد، 
زبـان رایـج اوسـتا در یکـی از سـرزمین های خـاوری ایران 
زمیـن بـوده اسـت )دوسـتخواه، 1371(؛ یعنـی اوسـتا بـه 
طوایـف و قبایلـی که در سـرزمین های شـرقی ایـران بزرگ 
ُسـکنی گزیده انـد، تعلـق دارد. در هیچ جای اوسـتا خبری 
از غـرب ایـران یـا اقوامـی که در آنجـا رحل اقامـت افکنده 
بودنـد نیسـت )بویـس، 1377: 40(؛ بـا توجـه ایـن مقدمۀ 
کوتـاه، آیـا می تـوان به دانش کسـروی در فرضیـۀ نام جای 
باسـتانی مراغـه اسـتناد نمـود؟! نویسـنده ای کـه بخشـی 
از مطالـب خـود را از اوسـتا وام گرفتـه، در حالـی کـه در 
ایـرادات  اوسـتا  سـرزمینِی  جغرافیایـی  اسـامی  تطبیـق 

می شـود. دیـده  اساسـی 
کسـروی در گفتـار دوم اشـاراتی بـه اسـامی رودها، 
کوه ها و شـهرهای منطقه آذربایجان دارد. در اینجا اسـامی 
باقی مانـده را در سـه بخـش تقسـیم کـرده و نـام مراغـه را 
بـه همـراه چنـد نام جـای دیگـر در گـروه دوم قـرار داده کـه 
بـه وسـیله زبان شناسـی معنـای آن  را متوجـه شـده اسـت 
راسـتای  در  صرفـًا  کوتـاه  مقدمـه   .)9 )کسـروی، 1325: 
نویسـنده  دانـش  میـزان  از  خواننـده،  گاهـی  آ و  آشـنایی 

)کسـروی( از مطالـب تاریخـی و زبان شناسـی اسـت.
شـواهد متعـدد و آثار ارزشـمند برجای مانده نشـان 

از جایـگاه منطقـۀ مراغه در هـزارۀ اول قبل از میالد دارد، 
بـا این حـال  هنـوز دربـارۀ بسـیاری از موضوعـات مرتبـط 
زمـان دقیـق  اسـتقرار،  پیشـینة  از جملـه  ایـن منطقـه  بـا 
سـاخت، صـورت اصلـی نـام شـهر در ایـن دوران یـا پیـش 
از آن و نیـز وجه تسـمیة ایـن نـام ابهامـات زیـادی وجـود 
دارد. هرچنـد در کاوش هـا و بررسـی های باستان شناسـِی 
منطقـه نتایـج و آثـار قابل قبولی کشـف و شناسـایی شـده، 
امـا ایـن تحقیقـات نیـز تاکنـون نتوانسـته گره گشـای معما 
باشـد )نـک. سـتارنژاد، 1395(. در سـدۀ  اخیـر براسـاس 
نوشـته های مورخـان پیشـین، نظریاتـی آمیختـه بـا حدس 
و گمـان دربـارۀ نـام مراغـه در دوران پیـش از اسـالم  ارائه 
شـده اسـت. برخـی نیـز بـر اسـاس متـون پرشـمار برجـای 
شـهر  ایـن  نـام  به ریشـه یابی  اسـالمی،  دوران  از  مانـده 
پرداخته انـد. علی رغـم تمامـی تالش هـای صـورت گرفتـه 
از سـوی پژوهشـگران مختلـف که با بررسـی بیشـتر منابع 
موجـود، اعـم از فارسـی و عربـی و متون کالسـیک غرب 
همـراه بوده اسـت، کاسـتی هایی نیز در کار آن ها به چشـم 
بـه  بی توجهـی  یـا  کم توجهـی  جملـه  آن  از  کـه  می خـورد 
نتایـج کاوش و بررسـی های باستان شـناختی، ُسـنت های 
از  برخـی  نکـردن  لحـاظ  منطقـه،  بومـی  مـردم  شـفاهی 
متـون و منابـع تاریخـی مهـم در تحقیقـات خـود و غفلـت 
ایـن  و جغرافیایـی  تاریخـی  ویژگی هـای  برخـی  از  آشـکار 
ذیـل  ُمحمـدزاده،  بیگ باباپـور؛  )نـک.  اسـت  بـوده  دیـار 
در  ضعف هایـی  و  کاسـتی   چنیـن  مراغـه(  وجه تسـمیه 
نوشـتۀ کسـروی نیـز دیـده می شـود. بنـا بـه نظر کسـروی؛ 
مراغـه: بی گمـان درسـت بـه این نـام »َمـراوا« یا »مـاراوا« 
می تـوان  مـاد«  »جایـگاه  را  آن   معنـی  ایـن  رو  از  و  بـوده 
اسـاس  بـر  بنابرایـن  53(؛   :1325 )کسـروی،  پنداشـت 
نظریـۀ وی، مادهـا در منطقـه شـمال  غـرب ایران سـکنی 
داشـته اندند )همـان، 53(. امـروزه در پرتـوی کاوش هـای 
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باستان شناسـی و علـوم مرتبـط از جملـه زبان شناسـی تـا 
ایرانـی زبـان در هـزاره اول ق.م.  اقـوام  حـدودی قلمـرو 
محوطه هـای  اسـاس  همیـن  بـر  اسـت.  شـده  مشـخص 
از جملـه نوشـیجان، گودیـن،  بـه فرهنـگ مـاد  منسـوب 
زاربـوالغ، ُازبکـی و... در نیمـه غربی و مرکـزی َنجد ایران 
قـرار دارد. تاکنون محوطه ای منسـوب بـه فرهنگ ماد در 
منطقـۀ شـمال  غـرب به خصوص حـوزۀ جنوبی کوهسـتان 
در  مناطـق  ایـن  عمدتـًا  اسـت.  نشـده  شناسـایی  سـهند 
تحـت سـیطره اقـوام حـوری زبـان بـوده و مـواد فرهنگـی 
اورارتـو و خراج گـزاران آن در ایـن مناطـق شناسـایی شـده 

.)Kleiss,1973( اسـت 
 کسـروی در ادامـۀ کتـاب خـود از زبـان مادهـا بـا 
نـام آذری نـام بـرده )کسـروی، 1325: 21( امـا اشـاره ای 
بـه چیسـتی آن نکـرده اسـت. گویا منظـور نویسـنده همان 
زبـان ایرانـی اسـت. مؤلـف بـرای آن کـه متهـم بـه زمـان 
نفهمـی )Anachronism( نشـود هـر اصطـالح و یـا نام 
تاریخـی و فرهنگـی را می بایسـتی در زمـان خـود مطـرح 
بـه عنـوان مثـال: هنگامـی در نیمـه  بـرد.  بـکار  کـرده و 
نخسـت هـزاره یکـم ق.م؛ و از دورۀ ماد سـخن می گوییم، 
هرگـز مجـاز نیسـتیم کـه از نام هـای تاریخـی و فرهنگـی 
)مهـردادی،  کنیـم  اسـتفاده  تاریـخ  آن  از  پـس  قرن هـا 
1380: 17(. در دورۀ مـاد اصطـالح آذری شـکل نگرفتـه 
بـوده و نامیـدن زبـان ایرانـی یا مـادی در هـزاره اول ق.م. 
مشـخصًا  اسـت.  نفهمانـه  زمـان  خبطـی  خـود  آذری  بـه 
اطالعـات و دانـش نویسـنده از دورۀ مـاد ناقـص بـوده که 
البتـه بـا توجـه بـه اندکـی اطالعـات، پیرامـون دورۀ مـاد 
قبـل از سـال 1304 خورشـیدی، قابـل توجیـه اسـت. در 
چنـد دهـۀ اخیـر بررسـی نظـری تاریـخ و باستان شناسـی 
مـاد، شـکل تازه ای بـه خود گرفتـه و طبیعتی اسـت که در 
دوره نـگارش کتـاب آذری، نویسـنده بـه منابـع مطالعاتـی 

بـر  باشـد.  نداشـته  دسترسـی  مـاد  تاریـِخ  دربـارۀ  زیـادی 
بـر  نویسـنده صرفـًا  بـود  اسـاس می تـوان مدعـی  همیـن 
اسـاس صـورت ظاهـری واژۀ مراغـه بـا ماد چنین حدسـی 
زده اسـت، ام نبایسـتی از ضعـف نویسـند در فهـم متـون 
تاریخـی غافـل بـود. در منابـع تاریخـی نـام قدیمـی مراغه 
322(. ذکـر  )بـالذری، 1988:  »آقـراه  روز«  بـه صـورت 
شـده اسـت؛ بنابرایـن نویسـنده مقاله بایسـتی به ایـن نکته 
شـکل  اسـالمی  دورۀ  در  مراغـه  واژۀ  کـه  می کـرد  توجـه 

گرفتـه اسـت. 
ذکـر  این گونـه  می تـوان  را  نوشـته  ایـن  براینـد 
کـرد: »مـارآوا« صرفـًا زاده حـدِس اشـتباه نویسـندۀ کتاب 
اسـاس  بـر  اسـت.  آذربایجـان  باسـتانی  زبـان  یـا  آذری 
الـواح آشـوری نـام قدیمـی منطقـۀ مراغـه در هـزاره اول 
ق.م. اوئیـش دیـش بـوده )Luckenbill ,84:1927( و 
سـاکنان ایـن مناطـق در آن دورۀ زمانی، زبانـی غیرایرانی 
صـورت  کـه  آن جایـی  از   .)1345 داشـته اند)دیاکونوف، 
فعلـی واژۀ مراغـه مربوط به دورۀ اسـالمی اسـت، بنابراین 
زبان هـای  در   ،)Maragheh( مراغـه  واژۀ  ریشـه یابی 
اقـوام سـاکن منطقـه در هـزاره  اول ق.م. و حتـی دوران 

می باشـد.  اشـتباه  تاریخـی 

)منابع محفوظ است...(.
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فضایمجازیوزبانمادری

جلیل یاری

ظهـور اینترنـت در چنـد دهـۀ گذشـته تأثیـر بـه سـزایی بـر ادراک افـراد از جایـگاه زبـان مادری خـود و نگـرش به آن 
داشـته اسـت. در فضـای مجـازی کـه بـه تدریـج تبدیـل به بخشـی از فضـای واقعـی جامعه گشـته اسـت، افـراد می توانند به 
راحتـی و بـا سـرعت ،بـه متـون و منابـع مختلـف دسترسـی داشـته باشـند و بـا تاریـخ ملـی و قومـی خود آشـنا شـوند. بـه این 
ترتیـب از کتـب، مقـاالت و دیگـر منابـع مرتبـط بـا ادبیـات، دسـتور، لغت نامه هـا و بزرگان ادبـی زبان مـادری خود بهـره برند.
بـا گسـترش وسـایل الکترونیکـی و همگانـی شـدن گوشـی های موبایـل عضویت در شـبکه های اجتماعی بخشـی 

ِمشکی بر روی خاکستری، 1969، مارک روتکو
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از فرهنـگ عمومی شـده اسـت. مـردم در این شـبکه ها به 
راحتـی بـا افـراد هم نـوع و هـم درد پیونـد برقـرار می کننـد 
سـعی  مطلـوب،  کانال هـای  و  گروه هـا  در  عضویـت  بـا  و 
گاهـی و گسـترش ارتباطـات بـا افـراد هم فکـر  در تقویـت آ
دارنـد. عـالوه بـر ایـن در شـبکه های اجتماعـی افـراد بـه 
بـا متونـی مواجـه می شـوند کـه بـه زبـان  طـرق مختلـف 
مـادری آن هـا نوشـته شـده اسـت و خواسـته یـا ناخواسـته 
درگیـر موضـوع زبان مـادری می شـوند. مخاطبیـن فضای 

مجـازی بـه طـور اتفاقـی در موقعیت هایـی قـرار می گیرنـد 
کـه الزم می شـود در آن موقعیـِت ویـژه بـه زبـان مـادری 
خـود مطلبـی را بخواننـد و یـا حتـی بنویسـند. افـرادی کـه 
تـا بـه حـال آمـوزش رسـمی جهـت یادگیـری زبان مـادری 
بغرنـج احسـاس  ایـن وضعیـت  بـا  نداشـته اند در مواجهـه 
فکـر  دیـروز  تـا  کـه  افـراد  ایـن  می کننـد.  »بی سـوادی« 
می کردنـد مسـلط بـه زبـان مـادری خـود هسـتند، امـروز 
دیگـر چنیـن احساسـی ندارنـد. آن هـا باعـث و بانـی ایـن 

آموزشـی کشـور می داننـد. نظـام  را  بی سـوادی 
اجتماعـی  شـبکه های  اعضـای  دیگـر  سـوی  از 
بـا درگیـر شـدن در گفتگوهـای چالشـی و بحث برانگیـز بـا 
تاریـخ و گذشـتۀ خـود نیـز آشـنا می شـوند. تاریخـی کـه تـا 
بـه حـال مخفـی و محـذوف باقـی مانـده و اثـری از آن در 

کتـب رسـمی آموزشـی نیسـت. آنـان بـه تدریـج پـی می برند 
کـه سیسـتم آموزشـی تـا بـه حـال آن هـا را فریـب  داده و 
بخـش بزرگـی از واقعیـت را بـه آن هـا نگفتـه اسـت. ایـن 
افراد احسـاس »نادیده انگاشـته شـدن« و »به حاشـیه رانده 

می کننـد. شـدن« 
یـک  از  بی عدالتـی  و  محرومیـت  احسـاس  ایـن 
سـو موجـب خشـم افـراد و نگـرش منفـی آن ها به سیسـتم 
حاکمیـت(  سیسـتم  کل  آن  تبـع  بـه  )و  کشـور  آموزشـی 
می شـود و از سـوی دیگـر باعـث برانگیخته 
شـدن میـل سـیری ناپذیر بـه آموختـن زبان 
مـادری و تاریـخ طـرد شـدۀ آبـا و اجـدادی 
بـه  تیـزی  و  تنـد  گرایـش  افـراد  می گـردد. 
محکـوم کـردن بانیـان ایـن وضعیـت دارنـد 
و بـه انحـاء مختلـف تـالش می کننـد مانـع 
آتـی  ایـن وضعیـت در نسـل های  اسـتمرار 
بشـوند. آن هـا بـه تدریج متشـکل می شـوند 
و سـعی می کننـد خـود تولیـد کننـدۀ منابـع 
علمـی مؤثـق بـرای آیندگان باشـند. امـا این شـیوه، راه حل 
مناسـب نیسـت. آموزش باید نهادی و سیسـتماتیک باشـد.
راهـی  دو  در  کشـور  آموزشـی  نظـام  حـال 
تصمیم گیـری قـرار گرفتـه اسـت و مدیران عالی کشـور باید 
تصمیـم بگیرنـد کـه در ایـن وضعیـت نوظهـور بـه نیازهـای 
اکثریـت غالـب کشـور چگونـه پاسـخ دهنـد. مدیـران عالی 
کشـور بایـد درک کننـد که شـرایط اجتماعـی و تکنولوژیکی 
جامعـه تغییـر کـرده اسـت و نظـام آموزشـی نیز بایـد عوض 
شـود. در ایـن شـرایط الزم اسـت نظـام آموزشـی کشـور بـه 
حقـوق انسـانی و قانونـی افـراد توجه ویژه داشـته باشـد و با 
فراهم سـازی مقدمـات آمـوزش زبـان مـادری، زمینه هـای 
الزم بـرای انسـجام ملـی را تقویـت کنـد. انسـجام ملـی در 

گـرو توجـه ویـژه بـه حقـوق اساسـی آحـاد ملـت اسـت.

از  بی عدالتـی  و  احسـاس محرومیـت  ایـن 
یک سـو موجب خشـم افـراد و نگـرش منفی 
آن هـا بـه سیسـتم آموزشـی کشـور )و بـه 
تبـع آن کل سیسـتم حاکمیـت( می شـود و 
از سـوی دیگـر باعـث برانگیخته شـدن میل 
سـیری ناپذیر بـه آموختـن زبـان مـادری و 
تاریخ طرد شـدۀ آبـا و اجـدادی می گردد.
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اکرماماماوغلو،فاتحجدیداستانبول

حسین پاشایی

روزی کـه حـزب جمهـوری خلـق کاندیـدای مـورد نظـر خـود را بـرای انتخابات شـهرداری اسـتانبول مشـخص کرد، 
شـاید کمتـر کسـی فکـر می کـرد کـه سیاسـت مداری بـزرگ و زیـرک در سـپهر سیاسـی ترکیـه ظهـور خواهـد کـرد. آن روز 
همـگان فکـر می کردنـد، شـهرداری اسـتانبول بـه ماننـد چنـد دورۀ گذشـته از آن حـزب حاکـم عدالت و توسـعه خواهـد بود. 
افـزون بـر آن، ایـن کـه کاندیـدای آن هـا بن علـی ییلدیریـم، شـخص دوم آ.ک.پ، در سـال های اخیر بود. شـخصی که هم 
محبوبیـت فراوانـی در اذهـان عمومـی ترکیـه داشـت و هـم شـخص نزدیک و مـورد اعتماد اردوغـان بود. ییلدیریم شـخصی 
بـود کـه هرکجـا نیـاز حاکمیتـِی عدالت و توسـعه ایجـاب می کـرد و اردوغان بنا بـه محدودیت هـای قانونی قادر بـه حضور در 
آن جـا نبـود، حاضـر می شـد. از نخسـت وزیری تا ریاسـت مجلس کبیـر ترکیه. همین طـور اکثـر پروژه های عمرانـی ترکیه، در 
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سـال های تحـت حاکمیـت عدالـت و توسـعه، تحت مسـئولیت او انجام شـده بود 
و اینـک اسـتعفای او از مقام ریاسـت مجلس و معرفی شـدن به عنـوان کاندیدای 
حزب حاکم برای شـهرداری اسـتانبول، نشـان از اهمیت انتخابات پیش رو برای 
شـخص اردوغـان داشـت که مهمتریـن و نزدیک ترین شـخص به خـود را مأمور 
انجـام آن کـرده بـود. اهمیـت شـهرداری اسـتانبول تـا بدان جاسـت که شـخص 
اردوغـان معتقـد بـود هر حزبی اسـتانبول را داشـته باشـد، یعنـی ترکیـه را دارد. به 
نوعـی حضـور ییلدیریـم از جانـب حـزب عدالت و توسـعه، مترادف با پیـروزی آنان 

در انتخابـات بود.
امـا ایـن قانـوِن بـازی دموکراسـی اسـت که هـر حـزب و شـخصی بتواند 
از شـکاف ها و کمبودهـای موجـود خـوب اسـتفاده کنـد، برندۀ بازی خواهد شـد. 
اکـرم امام اوغلـو، شـهردار جـوان منطقـۀ بیلیـک دوزو اسـتانبول همانـی بـود کـه 
جامعـۀ ترکیـه در مقیاسـی بزرگ تـر و شـهر اسـتانبول بـا 16 میلیـون جمعیـت 
و بیـش از 10 میلیـون رأی دهنـده، تشـنۀ آداب، رفتـار و کلمـات او بـود. هـر 
چقـدر بـه انتخابـات 31 مـارت نزدیک تـر مـی شـدیم، حـزب حاکم خطـر پیروزی 
امام اوغلـو را بیش تـر احسـاس می کـرد. آن هـا ایـن بـار بـا شـخصی مواجـه بودند 
کـه علی رغـم ایـن کـه کاندیـدای حزبی الییـک و جمهوری خـواه بود و بـا ائتالف 
دیگـر حـزب  الئیـک و ملی گـرای »خـوب«، ائتـالف »ملـت« را بـه وجـود آورده 
بودنـد، امـا با تواضع و مهربانی تمام سـر سـفرۀ افطار شـهروندان فقیر اسـتانبولی 
حاضـر می شـد، در تکیه هـا و مسـاجد با صوت خـوش قرآن می خوانـد و از طرفی 

خـود را سـرباز آتاتـورک و جمهوریـت قلمـداد می کـرد.
او آنـی بـود کـه اسـتانبول سـال ها انتظارش را کشـیده بـود. مـردم ترکیه 
در سـال های اخیـر از منازعـات بی پایـان سیاسـی، بیـن حـزب حاکـم و شـخص 

رجـب طیـب اردوغـان بـا احـزاب مخالـف، کـه اوج آن در انتخابـات 
گذشـتۀ ریاسـت جمهـوری در رقابـت احـزاب مخالـف بـا اردوغـان 

بـود، خسـته و درمانـده بودنـد؛ ولی از طرفـی توانایی  و شایسـتگی 
ادارۀ امـور دولتـی را در احـزاب مخالف نمی دیدند. این بار داسـتان 
متفـاوت بـود. امام اوغلـو کـه سـابقۀ مدیریـت مناسـب شـهرداری 

منطقـه بیلیـک دوزو را نیـز در کارنامـه داشـت، در متینگ هـا 
و کمپیـن انتخاباتـی بـا زبانـی آرام و لحنـی مطمئـن، تمامـی 
سـوال  زیـر  را  اخیـر  سـال های  ایـن  شـخصی  اقتدارگرایـی 
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می بـرد. نظرسـنجی های انجـام شـده از افزایـش روزافـزون محبوبیـت او در اسـتانبول خبـر مـی داد و دیگـر حـزب حاکـم بـه 
خطـر شکسـت در انتخابـات پـی  می بـرد. شـب 31 مـارس، لحظات مهمـی برای دموکراسـی ترکیه محسـوب می شـود. ابتدا 
بن علـی ییلدیریـم در صفحـات تلویزیـون ظاهـر شـد و خـود را با فاصلۀ بسـیار اندکـی از رقیب، پیـروز انتخابات نامیـد. این در 
حالـی بـود کـه خبرگـزاری آناتولـی که طبـق معمول همیشـه نتایج غیر رسـمی انتخابات را اعـالم می کند، دقایقـی قبل از آن 
و بـا نزدیـک  و نزدیک تـر شـدن فاصلـه دو رقیـب، جریـان خبررسـانی و اعالم نتایـج را متوقف کـرده بود. در همیـن حین بود 
کـه امام اوغلـو بـا طمأنینـه و اطمینـان از پیروزی خود اقدام رقیبـش را نکوهید و اعتراض شـدید خود را به خبرگـزاری آناتولی 
اعـالم کـرد. تـا سـاعت 8 صبـح 1 آوریـل که سـعدی گـوون، رئیس سـتاد انتخاباتـی ترکیه، اکـرم امام اغلـو را پیـروز انتخابات 
اسـتانبول نامیـد، مصاحبه هـا و رفتارهـای متناقضـی از اردوگاه ائتـالف جمهـور بـه گـوش رسـید. از همـان لحظـات اولیـه، 
هضـم ایـن شکسـت برای اردوغان و اطرافیانش بسـیار سـنگین آمد و شـروع به اعتـراض و نپذیرفتن نتایـج انتخابات کردند. 
حـزب عدالـت و توسـعه بسـیاری از شـهرهای بـزرگ از جملـه آنـکارا پایتخـت را نیـز واگـذار کـرده بـود، اما پذیرفتن شکسـت 
در اسـتانبول نتایـج تأسـف باری می توانسـت بـرای آن هـا داشـته باشـد. بـه هـر طریق کـه بود سـتاد انتخابـات بعـد از چندین 
روز کشـمکش مجبـور شـد در حالـی کـه اعتراضـات حـزب حاکـم ادامـه داشـت، کلیـد شـهرداری اسـتانبول را بـه امام اوغلو 
دهـد. علی رغـم آن کـه نامـزد ائتـالف ملـت به صورت قانونی شـهردار اسـتانبول شـده بود، اعتراضـات ائتالف جمهـور ادامه 
داشـت تـا ایـن کـه بعد از دو هفته سـتاد انتخابـات رأی به ابطال انتخابات شـهرداری اسـتانبول داد. بسـیاری انتظار داشـتند 
کـه جریـان مقابـل ایـن حکـم را نپذیـرد و شـروع بـه بایکـوت یـا اعتراضـات خیابانی کنـد. گویی حـزب حاکـم نیز ازایـن رفتار 
اسـتقبال می کـرد، ولـی امام اوغلـو بـاز بـا همـان متانت کمپیـن انتخاباتـی اعالم کرد کـه اسـتانبولی ها چند هفتـه دیگر صبر 
کننـد تـا مـا دوبـاره برگردیـم. گویـی او از پیـروزی مجـدد در انتخابات پیـش رو مطمئن بـود. به هر حـال دوباره تنـور انتخابات 
در تابسـتان داغ اسـتانبول گـرم شـد و رقبـا بـاز سـعی در جلب توجـه رأی دهنـدگان اسـتانبول کردند. هر چقـدر پیش می رفت 
نتایـج نظرسـنجی ها بـرای اردوگاه حاکـم اسـفناک جلـوه می کـرد تـا جایـی کـه از یـک تاریـخ بـه بعـد اردوغان سـعی کـرد که 
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بیشـتر در انظـار عمومـی دربـارۀ انتخابات صحبت نکنـد. دولـت باغچه لی، رهبر 
حـزب حرکـت ملـی که دیگر بـاِل جریـان ائتالف جمهور بـود، دیگـر در میزگردها 

و کمپیـن حضـور پررنگی نداشـت.
 در جریـان کمپیـن انتخاباتـی هـر کاری می توانسـتند، علیـه امام اوغلـو 
کردنـد. او را ُمرسـی ترکیـه نامیدنـد، او را یونانی خطاب کردند که گویی اسـتانبول 
کـه میـراث سـلطان محمـد فاتـح بـرای ترک هـا بـود را بـه رومی هـا و یونانی هـا 
تسـلیم خواهـد کـرد. ولـی هرچقـدر آنهـا می تاختنـد امام اوغلـو وارد میـدان بـازی 
آن هـا نمی شـد. گویـی درس بزرگـی از انتخابات گذشـتۀ ریاسـت جمهوری گرفته 
بودنـد کـه در آن محـرم اینجـه نامـزد حـزب جمهوری خـواه خواسـته یا ناخواسـته 
درگیـر دوئـل و بـازی دوگانۀ اردوغان-اینجه شـده بـود. امام اوغلـو در مقابل تمام 
ایـن هجمه هـا بـا اعتمـاد بـه نفـس فـراوان می گفـت: »مـا بـا اصـرار آن هـا را در 
آغـوش خواهیـم گرفـت، مـا بـا اصرار بـا آن ها گفتگـو خواهیـم کـرد. خواهید دید 
مـن بیشـترین همکاری را با شـخص رئیس جمهـور خواهم داشـت. جامعۀ ما نیاز 
فـراوان بـه درآغـوش کشـیدن یک دیگـر دارد. مـا بایـد ،فـارغ از ایـن دوقطبی ها، 
بـه اصـل خـود بازگردیـم. بـه جـای ایـن دوری کردن هـا بایـد با هـم کارکنیـم، باید 
فقـط یـک هـدف داشـته باشـیم و آن هـم سـربلندی اسـتانبول و ترکیـه باشـد.« 
ایـن لحـن آرام و صلح جـوی او در فضـای بسـیار دوقطبی شـدۀ چنـد سـال اخیـر 
ترکیـه، بـرای اهالـی اسـتانبول، بسـیار دلنشـین بـود. در نهایـت همان طـور کـه 
اغلـب شـرکت های نظرسـنجی پیش بینـی کـرده بودنـد در شـامگاه روز یکشـنبه، 
اکـرم امام اوغلـو بـا اختـالف بسـیار زیـاد، نزدیک بـه هشـت صد هـزار رأی، فاتح 

شـهرداری اسـتانبول شد.
او همانـی بـود کـه اسـتانبول نیازداشـت و شـاید همانـی باشـد کـه ترکیه 
نیـاز دارد. ایـن بـار بـه ماننـد انتخابـات 1994 اسـتانبول که رقیبـی ناآشـنا، به نام 
رجـب طیـب اردوغـان، انتخابـات را علی رغـم پیش بینی ها برد و بعد از چند سـال 
نخسـت وزیـر و تبدیـل بـه رهبـری قدرتمنـد گشـت، گویـی تاریـخ در حـال تکـرار 
شـدن اسـت. بـه نظـر می رسـد ایـن بـار صنـدوق آرا رهبـر دیگـری متولـد کـرده 
باشـد. بایـد بـه انتظـار نشسـت و عملکـرد امام اوغلـو را در شـهرداری اسـتانبول 
رصـد کـرد. بـه احتمـال فـراوان در انتخابـات آتـی ریاسـت جمهوری ترکیـه رقیـب 
بسـیار جـدی ای بـرای حاکمیـت دو دهه ای حزب عدالت و توسـعه وجـود خواهد 
داشـت که اشـتباهات خـود آن ها در تبدیل او بـه رهبری توانمند کم نبوده اسـت.
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تأملــیدرافزایــشتولیــدمحصــوالتفرهنگــیقوممحــور
درایــران،بعــدازدهــههفتــاد

احمد جعفری

تفـاوت اساسـی تولیـد فرهنگـی بـا محصـوالت دیگـر در هویت محـوری آن اسـت. از ایـن رو، هـر جلـوه از تولیـد 
فرهنگـی از هویتـی حـرف می زنـد و در عیـن حـال هویت هـای دیگر را به حاشـیه رانده یا نادیـده می گیرد. در واقـع حوزۀ تولید 
فرهنگـی، حـوزه ای از منازعـۀ اجتماعـِی هویت هایـی اسـت کـه بـر مبنـای تعریـف دیگری خـود را بازشناسـی کرده انـد. فهم 
ایـن توصیـف بـه معنـی فـرا رفتن از درک سـاده انگارانۀ محصوالت فرهنگی به مثابۀ سـرگرمی یا هر اسـتنباط مشـابه دیگری 
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اسـت. از سـوی دیگـر، گروه هـای اجتماعـی )در این جـا اقـوام( بـه مـرور زمـان 
یـاد می گیرنـد در تعامـل و تقابـل بـا همدیگـر از روش هـای متنـوع، کارآمدتـر و 
متکامل تـری از تولیـد فرهنگـی برای بیان خود اسـتفاده کنند. بـه روایتی تاریخی 
ایـن محصـوالت در عمیق تریـن وجـه خود، بیانـی از تجربیات تاریخـی گروه های 
اجتماعـی اسـت کـه بی تردیـد در هسـتۀ مرکـزی این روایت هـای تاریخـی، نقش 
دیگـری یـا دیگـراِن نهفتـه را بایـد جسـتجو کـرد. پر واضح اسـت که در بسـتری با 
تنوعـات فرهنگـی و هویتـی بیگانـه بـه صورتی منطقی شـاهد تجلـی محصوالت 
فرهنگـی و تولیداتـی باشـیم کـه روایت گر تجربیـات و مولفه های هویتی هسـتند.
هـدف از ذکـر این مقدمه دسـت یابی به پرسشـی اسـت که مدت هاسـت 
ذهـن نگارنـده مطلـب را مشـغول خـود کـرده اسـت و در ادامـه می آیـد. چگونـه 
پـس از یـک دوره تقریبـًا ده سـاله یکسان سـازی فرهنگـی بعد از پیـروزی انقالب 
اسـالمی و مقابلـه بـا تنوعـات فرهنگـی گروه هـای مختلـف اجتماعـی، از جملـه 
اقـوام )بـه بهانه هـای مختلـف امنیتـی و فرهنگـی(، پـس از دهـۀ هفتـاد شـاهد 
اوج گیـری بی سـابقۀ تولیـدات فرهنگی قوم محور )در عرصه هایی مثل موسـیقی، 
نمایـش، شـعر، توریسـم، رادیـو وتلویزیـون و...( هسـتیم؟ چـه مکانیزم هایـی در 
ایـن چرخـش فرهنگـی نقـش داشـته اند؟ بـه عبارتـی اگـر ذهـن فـردی در بـه 
خاطـر آوردن فضـای بسـتۀ فرهنگـی دهـۀ اول انقـالب یاریـش کنـد، از دیـدن 
وضعیـت فعلـی تولیـدات فرهنگـی قوم محـور تعجـب خواهـد کـرد. بی تردیـد از 
تجربـۀ فضایـی مملـو از موسـیقی، ترانـه، نمایـش و دیگـر تولیـدات فرهنگـی بـه 
زبان هـای مختلـف ایـن سـوال به خاطرتان می رسـد کـه چه چیـزی باعث چنین 

تغییـری در سیاسـت های فرهنگـی جامعـه مـا شـده اسـت. زمانـی 
بـا ادوات موسـیقی )حتـی سـازهای  بـه خاطـر می آوریـد کـه  را 
محلـی( بـه مثابۀ اسـباب و آالت شـیطانی برخورد می شـد. زمانی 
کـه سـازهای نوازنـدگان قومی بر سرشـان خـرد می شـد و فعالیت 
هنرمنـدان محلـی تنهـا محـدود بـه محافـل خصوصـی بـود. امـا 
حـاال موسـیقی های محلـی و آهنگ هـا بـه زبان هـای مختلـف 
تولیـدات  ایـن  پرکرده انـد.  را  و...( همـه جـا  لـری  ترکـی،  )مثـاًل 
بخـش بزرگـی از برنامـه رادیـو و تلویزیـون ملی و محلـی را به خود 
نهادهـای فرهنگـی رسـمی  تأکیـد  اختصـاص می دهنـد. حتـی 
کشـور بـر این اسـت که اقوام در توسـعه و بسـط چنیـن جلوه های 
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بـرای  ابـزاری  عنـوان  بـه  آن  از  تـا  باشـند  کوشـا  فرهنگـی 
توسـعه گردشـگری و اشـتغال زایی اسـتفاده شـود. براسـتی 

چـه چیـزی باعـث چنیـن دگرگونـی عظیمی شـده اسـت؟ 
در  و  دارد  بیشـتری  مداقـۀ  بـه  نیـاز  فـوق  پرسـش 
ظرفیـت ایـن مقالـه نمی تـوان بـه صـورت مبسـوطی بـه آن 
پرداخـت امـا بـا مفـروض قـرار دادن شـرایط ذکـر شـده، بـه 
دو مـورد اشـاره می کنـم که شـاید در درک وضعیـت کنونی و 

البتـه طـرح پرسـش های بیشـتر مؤثـر باشـد. 
مقتضیـات  گرفتـن  نظـر  در  بـا  شـاید  این کـه  اول 
جهـان پـس از دهـۀ هفتـاد شمسـی بـا دهـۀ قبـل بـه ایـن 
نتیجـه برسـیم کـه شـرایط )اجتماعـی، سیاسـی، اقتصادی 
بسـترهای  افزایـش  اسـت.  شـده  عـوض  تکنولوژیکـی(  و 
تولیـد،  اخیـر  دهه هـای  در  تکنولـوژی  رشـد  و  ارتباطـی 
بسـیار  را  فرهنگـی  محصـوالت  مصـرف  و  انتقـال  تکثیـر، 
آسـان تر کـرده و در نتیجـه امـکان دموکراتیـزه کـردن تولید 
و مصـرف فرهنگـی و در نهایت دموکراسـی فرهنگی بیشـتر 
از قبـل شـده اسـت. ایـن را بـه عنـوان یـک امـکان بیرونـی 
ایـن  بـه  افتـاده  اتفـاق  تقلیـل همـه  امـا قصـد  دارم  قبـول 

سـطح را نـدارم. رشـد بی سـابقه تولیـد و مصـرف فرهنگـی 
گرچـه نویـد دموکراسـی فرهنگـی را نیـز می دهـد ولـی در 
دل خـود و در شـرایط فعلـی کشـور مـا و کل جهـان بیشـتر 
بـه عنـوان ابـزاری اقتصـادی فهم شـده و به تجاری سـازی 
از مهمتریـن عواملـی  یکـی  ایـن  فرهنـگ متمایـل اسـت. 
اسـت کـه بـه سـطحی و مبتذل تر شـدن تولیـدات فرهنگی 
طـور  بـه  قوم محـور  فرهنگـی  تولیـدات  و  کلـی  طـور  بـه 
خـاص و شـکل گیـری صنعـت فرهنگ منجر شـده اسـت. 
در واقـع، این جـا بـازار اسـت کـه تعییـن می کند کـدام جلوۀ 
هویتـی از یـک قـوم در قالـب یک محصـول فرهنگـی بیان 
شـود و جلوه هـا و امکان هـای دیگر سـرکوب و طرد شـوند. 
بـرای مثـال هنـر قالی بافـی آذربایجـان بـه طـور تاریخـی با 
کـه  می شـود  تعریـف  الگوهـا  و  طرح هـا  نقشـه ها،  کثـرت 
بیان گـر تجربیـات تاریخـی، اقلیم، مراسـم، باورهـا و عقاید 
امـا  ایـن منطقـه زیسـت میکننـد،  مردمانـی اسـت کـه در 
برخـی از تولیـد کننـدگان بـر ایـن باورنـد کـه امروز ایـن بازار 
)و بـه ویـژه بـازار اروپـا و آمریـکا( اسـت کـه تعییـن می کنـد 
تولیدکننـدگان فـرش بـه سـراغ کـدام نقشـه برونـد. بنابراین 
بـه مـرور زمان بسـیاری از نقشـه هـا از خاطـر تولیدکنندگان 
هویـت  از  بخشـی  خـود  نوبـه  بـه  کـه  شـد  خواهـد  محـو 
کاالیـی  بازاری سـازی،  می دادنـد.  شـکل  را  آذربایجـان 
شـدن و سـودگرایی را می تـوان بـه عنـوان عواملـی در نظـر 
شابلونی سـازی  فرهنگـی،  تنـوع  از  کاسـتن  بـا  کـه  گرفـت 
تولیـد فرهنگـی و بـه قـول بنیامیـن تولید مکانیـزه فرهنگ، 
زمینـۀ طـرد و نادیـده گرفتـن هویت هـای متکثـر را فراهـم 
سـاخته اسـت. محصـول فرهنگـی دیگر حتی بیـان ناقصی 
از هویـت قومـی نیسـت، بلکـه در بهتریـن حالـت برخاسـته 

از خواسـت بـازار اسـت. 
مسـئلۀ دیگر، افزایـش تولیدات فرهنگـی قوم محور 
بـه صـورت کاالیی و سـطحی اسـت کـه در دل خـود امکانی 
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و  هویتـی  اصالـت  از  قومـی  مصرف کننـدگان  دوری  بـرای 
فرهنگـی خـود دارد. بـه ایـن معنـی کـه شـرایط اقتصـادی و 
سیاسـی، امـکان بـروز و ظهـور جلوه هـای سـطحی فرهنگ 
قومـی در قالـب محصـوالت فرهنگـی را می دهـد کـه تنهـا 
جنبـۀ سـرگرمی داشـته و تقریبًا فاقد جنبۀ سیاسـی هسـتند. 
در واقـع، ایـن تولیـدات سـطحی راه را بـر تولیـد محصوالتـی 
سیاسـی  تاریخـی-  تجربه هـای  بیان گـر  می توانـد  کـه 
یـک قـوم در رویارویـی بـا اقـوام دیگـر یـا دولـت ملـی باشـد، 
می بنـدد. آنچـه می ماند فرهنگی سیاسـت زدایی شـده اسـت 
تـز یکسان سـازی فرهنگـی  بـرای طرفـداران  کـه تهدیـدی 
فرهنـگ  ایـن  نـدارد.  ملـی  هویـت  سـینه چاک  عاشـقان  و 
سـطحی بـه یـک معنـا ایـن همانی کننـدگان بـا خـود را در 
زنـداِن محـدود و محصـوِر برداشـتی مبتـذل و غیرسیاسـی 
از فرهنـگ قومـی اسـیر می کنـد و امـکان طـرح منازعـات 
سیاسـی )بـر سـر هویـت، رفـاه، عدالـت، کیفیـت زندگـی و 
دموکراسـی( را سـلب می کنـد. رویـۀ فوق مصرف کننـدگان را 
مأمـور حفاظـت از مرزهـای فرهنگـی مبتـذل و غیرسیاسـی 
می کنـد کـه توسـط دیگـران )دولـت ملـی و بـازار( بـه عنوان 

مرزهـای فرهنـگ قومیشـان کشـیده شـده اسـت. 
تنهـا  این جـا  در  کـه  مفروضـه  دو  ایـن  اسـاس  بـر 
توانسـتم شـرح ناقصـی از آن ها را بیان کنـم، نتیجه می گیرم 

کـه در افزایـش سرسـام آور تولیـدات فرهنگـی قوم محـور که 
مـن آن هـا را سـطحی، مبتـذل و غیرسیاسـی می بینـم، نـه 
بلکـه در دل خـود  نیسـت  آزادی فرهنگـی  از  نشـانی  تنهـا 
نوعـی تهی سـازی هویتـی، انفعـال و انقیاد را مخفی سـاخته 
اسـت. طـرح هویت قومـی از زبان این محصـوالت فرهنگی 
سـطحی نـه تنهـا برداشـت خدشـه داری از هویـت قومـی بـه 
بـه  را  بلکـه در دراز مـدت آن هـا  مصرف کننـدگان می دهـد 
بیـزاری از فرهنـگ خودشـان سـوق خواهـد داد. تنفـری که 
ریشـه در مقایسـه وضعیـت واقعـی زندگی عضو یـک اجتماع 
قومـی بـه عنوان شـهروند درجـه دومی با شـهروندانی اسـت 
در شـرایط  کـه  نمی شـوند. سـوژه ای  قومـی محسـوب  کـه 
توسـعۀ نامتـوازن گیـر افتـاده اسـت، بـه مـرور زمـان بـه ایـن 
نتیجـه می رسـد کـه فالکت هـا و بدبختی هایـش ریشـه در 
هویـت فرهنگـی او دارد و مثـاًل اگـر منسـوب بـه قوم سـپید 
)قومـی کـه خود را برتـر می دانـد و دیگران را قـوم می خواند( 
بنابرایـن،  نداشـتند.  نیـز وجـود  ایـن ماللت هـا  بـود، هرگـز 
و مصـرف   تولیـد  از  لحظـه  در هـر  فرهنگـی  تولیـدات  ایـن 
شدنشـان محرکـی هسـتند در جهت سـوق دادن تولیدکننده 
و مصرف کننـده بـه بیـزاری از هویـت خـود و گرایـش بـه این 
همانـی بـا هویتـی برتر تـا از دردهـا و ناکامی هایی کـه گرفتار 

آن هسـتند رهایـی یابنـد.
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با»آذریها«چهبایدکرد؟
محسن هادی

مدتـی پیـش یکـی در توییتـر نوشـت: »رسـتگاری #کشـور برایـم بسـی 
مهمتـر از رسـتگاری روح اسـت/#ماکیاول. بـرای حفـظ وطـن و سـعادت ملـت 
#هـرکاری بایـد کـرد بـه نـام یـا بـه ننـگ. #انجمن_مجـازات«. پـس از آن هـم 
بـرای توییت هـای خـود کـه اغلـب علیـه تنـوع قومـی و تکثـر فرهنگـی اسـت، 

گاهـی از هشـتگ #هـرکاری اسـتفاده می کنـد. 
مهمتـر از آن کـه او کیسـت، ایـن اسـت کـه بدانیـم منظـور او چیسـت. 
انجمـن  و  یعنـی چـه؟ رسـتگاری کشـور چیسـت؟ ماکیاولـی کیسـت  هـرکاری 
مجـازات چیسـت؟ ایـن پرسـش ها را نگهداریـد تـا با افکار او بیشـتر آشـنا شـویم:
»باوزیـر ارشـاد »غیرایرانـی« فعلـی، انتظـام اجتماعـی کشـور در حـال 
در  محلـی  لبـاس  پوشـیدن  بـرای  زن  کارمنـدان  بـه  توصیـه  اسـت.  گسسـت 
ادارات حرکتـی ارتجاعـی از مدرنیسـم بسـوی قهقـرا و هرج و مرج اسـت. ایشـان 
ظاهـرا ایـران را بـا افغانسـتان اشـتباه گرفتـه! اصال مگـر چنین مطالبـه ای وجود 

داشـت؟«
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ایـن را زمانـی نوشـت که اردیبهشـت ماه سـال 97، سـیدعباس صالحی، 
وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی گفـت »بانـوان می تواننـد بـا پوشـش و لبـاس 
محلـی در ادارات، دانشـگاه ها و مـدارس حاضـر شـوند« و متعاقـب آن در چنـد 
اسـتان  ازجملـه هرمـزگان و سیسـتان و بلوچسـتان کارمنـدان زن، از لباس های 

زیبـای محلـی بـه جـای مانتوهـای تیـره، اسـتفاده کردند. 
ایـن در واقـع بخشـی از طـرح ملـی حمایـت از لباس هـای محلـی بـود 
کـه بـه گفتـه معصومـه ابتـکار، معـاون رئیس جمهـور در امـور زنـان و خانـواده، 

به منظـور احیـای هویـت اقـوام مختلـف کشـور اجرایـی شـد.
زیبایـی لباس هـای محلـی کارمنـدان زن، چشـم ایـن کاربـر را چنـان 
گرفتـه بـود کـه دلـش بـا یـک توییـت صـاف نشـد و دربـاره وزیـر فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی در توییـت دیگـری نوشـت: »یـک نفر که صـد پشـتش ایرانیـه، نمیتونه 
عضو شـورای شـهر خودش بشـه، اما یکی از افغانسـتان آمده شـده وزیر فرهنگ 
ایـن کشـور. از وقتـی وزیـر فعلـی آمـده تعـداد نشـریات و کتاب هـای ضـد ایرانـی 
رشـد چشـمگیری کـرده و مـا در کشـور خودمان احسـاس غریبـی می کنیم. فقط 

مونـده ایران مسـتعمره افغانسـتان بشـه.«
در ایـن دو توییـت هـم چنـد نکتـه جای دقـت دارد؛ 1- ارتجاعـی و هرج 
و مـرج دانسـتن تغییـر مانتوهـای اداری بـه لباس محلـی و 2- افغانسـتان. چرا؟ 
مگـر لباس هـای محلـی چـه خطری دارنـد که بـا آزادی اسـتفاده از آنهـا »انتظام 
اجتماعـی کشـور در حـال گسسـت« باشـد؟ و اگـر بـر فـرض صحـت ادعـای 

ایشـان، جنـاب وزیر، افغانسـتانی باشـد چـه اشـکالی دارد؟ 
ایـن پرسـش ها را نیـز نگهداریـد تـا توییـت دیگـری از ایشـان بخوانیـم: 
بـا  هـا  بنگالـی  پاکسـتان شـد.  از  بنـگالدش  تجزیـه  مقدمـه  »#زبان_مـادری 
+صدمیلیـون جمعیـت پـس از جدایی از پاکسـتان تنهـا ›یک زبان رسـمی‹ برای 
قانـون اساسـی خود انتخـاب کردند و زبان اقلیتها را غیر رسـمی دانسـتند. همان 
کسـانیکه روی چندزبانی تاکید داشـتند و همان کسـانیکه امروز بنامشـان اسـت. 

چرخه آشـنایی نیسـت؟« 
بـرای  نقـض  اسـت: »مثال هـای  نوشـته  توییـت  ایـن  در جـواب  یکـی 
اسـتداللتان فـراوان اسـت، از بلژیـک سـوئیس اتریـش بـا ۳ و ۴ زبان تـا آفریقای 
جنوبـی هنـد و بولیـوی بـا ۱۱ تـا ۳۷ زبـان رسـمی، بنابرایـن آنچه پیشـران تجزیه 
طلبـی اسـت نـه زبـان مـادری کـه سـطح توسـعه نیافتگی مناطـق و غالـب بودن 

مقالـۀ   در  اکـو،  امبرتـو 
بـارۀ  در  مفیـدی  و  کوتـاه 
»در  می گویـد  فاشیسـم 
تنهـا  نـاب...  فاشیسـم 
به  می توانند  کـه  عناصـری 
یـک »ملـت« هویـت دهند، 
دشـمنان آن هسـتند. بدین 
ترتیـب در عمـق روانی یک 
»همیشـه فاشیسـت« همواره 
یـک توطئـه، بـه احتمـال 
توطئـه  یـک  فـراوان، 
خارجـی علیـه ملـت وجود 
فاشیسـم  پیـروان  دارد. 
بایـد پیوسـته در حالتـی از 
داشـته  قرار  تهدید  و  تنگنـا 
در  راه  باشـند. آسـان ترین 
دسـتاویز  توطئـه،  توضیـح 
توطئه  اسـت.  بیگانه هراسی 
در ضمـن بایـد دارای یـک 
همدسـت داخلی نیز باشد«.
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نـگاه امنیتـی اسـت« و ایشـان چنیـن جوابـی داده:
»همسـایه هـای مـا مثـل همسـایه هـای سـویس و بلژیـک نیسـتند ما با 

تعـدادی وحشـی در طـول تاریـخ همسـایه بودیم و هسـتیم«!
نـکات ایـن مکالمـه را هم فهرسـت کنیـم؛ 1- زبـان مـادری 2- تجزیه 
و  وحشـی   -6 مـا  همسـایه های   -5 بلژیـک  و  سـوییس   -4 چندزبانـی   -3

7- طـول تاریـخ.
یـادآوری میکنـم که در توییت قبلی لباس محلی زنـان ایرانی را ارتجاع از 
مدرنیسـم بـه سـوی قهقرا دانسـته بـود و حاال همسـایگان ما را وحشـی می خواند 
کـه سـوییس و بلژیـک نیسـتند! بلژیـک همـان کشـور سـعادتمندی اسـت که در 
قـرن 19 کنگـو را اشـغال کرد و مردم آنجـا را برای غارت منابـع معدنی، به بردگی 
گرفـت، اگـر کـم کاری می کردنـد، دسـت و پاهـای زنـان و فرزنـدان را قطـع و در 
صـورت تکـرار کـم کاری، اعضـای خانـوادۀ بـرده را با شمشـیر از وسـط بـه دونیم 
تقسـیم می کردنـد! پرونـده ایـن وحشـیگری کـه بطـور مسـتقیم تـا اواسـط قـرن 
بیسـتم، یعنـی چنـد دهـه پیش، ادامه داشـته و شـمار قربانیانش را تـا 10 میلیون 
نفـر تخمیـن می زننـد، همچنـان در افـکار عمومـی دنیا باز اسـت و دولـت بلژیک 

نـه مسـئولیت آن را پذیرفتـه و نـه عذرخواهی کرده!
می شـود احتمـال داد کـه منظـور ایشـان بلژیک امروز اسـت نه گذشـته؛ 
خـب پـس اگـر چنین اسـت چـرا در باره همسـایگان خـود، گذشـته را در گذشـته 
گذاشـته و امـروز را نبینیـم کـه جز رژیم سـعودی و امارات، همه با ایـران در صلح 
و دوسـتی اند؟ و در مـواردی کمـک دسـت مـا در عبـور از تحریم هـای ظالمانـه 
آمریکا. واقعا مشـکل این آدم با همسـایگان چیسـت؟ که می نویسـند: »ایران در 
روی زمیـن تنهـا یـک #دشـمن ذاتی دارد کـه موجودیتـش را به نابـودی ما پیوند 
زده؛ رژیـم باکـو کـه خـود را #آذربایجـان مینامنـد و علـت وجودیش را بر اسـاس 
نظریـه »آذربایجـان واجـد« قـرار داده تنهـا دشـمن ذاتـی ماسـت. هـر حکومتـی 
در #ایـران باشـد بـرای آنهـا فرقـی نمیکنـد زیـرا رسـالت سیاسـی شـان نابـودی 
ماسـت« آیـا واقعـا چنیـن اسـت؟ آذربایجـان دشـمن ذاتی ماسـت؟ پس چـرا بین 
مـا و آذربایجـان روابـط دوسـتانه روبـه رشـد جاریسـت؟ اصال دشـمن ذاتـی یعنی 
چـه؟ چطـور میشـود دشـمنی های رژیـم صهیونیسـتی و آمریـکا را ندیـده گرفـت 
و آذربایجـان همسـایه را کـه عـالوه بـر منافـع مشـترک ژئواسـتراتژیک، اینهمـه 
اشـتراکات فرهنگـی و تاریخـی بـا ایـران دارد، تنهـا دشـمن ذاتی ایران دانسـت؟
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روزی کـه گروهـی از عـراق در قالـب نیروهـای مردمـی حشدالشـعبی، 
بـرای کمـک بـه هموطنـان سـیل زده، بـا مجـوز قانونـی بـه ایـران وارد شـدند، 
همیـن آدم نوشـت:»عراق از دوران بابـل تـا بـه امـروز جغرافیـای خشـونت اسـت 
کـه حتـی بـرای امامـان شـیعه هـم چیـزی جـز شـکنجه نداشـت. روزی خواهـد 
رسـید کـه رییـس جمهـور عـراق دوبـاره قـرار داد الجزایـر را پـاره کنـد و ...« چـرا 
واقعـا؟ دوسـتی ایـران و عـراق، کابـوس آمریـکا و متحـدان اوسـت، بـر طبـل 

دشـمنی کوبیـدن در ایـن شـرایط، چـه هدفـی می توانـد داشـته باشـد؟ 
فاشیسـت  نوشـته،  را  حرف هـا  ایـن  کـه  فـردی  آیـا  بگویـم  می خواهـم 
اسـت؟ نـه! بعیـد اسـت! او بنیانگـذار و یکـی از نویسـندگان وبسـایت »آذری هـا« 
اسـت کـه بنابـر ادعـای آنچـه در صفحـۀ دربـارۀ مـا نوشـته اند، می خواهـد »بـه 
بسـط و گسـترش اندیشـه ایـران کمـک نمایـد« و عصـارۀ مطالبش این اسـت که 
آذربایجـان تـرک نیسـت، زبـان ترکـی وارداتـی اسـت و چند قـرن پیـش، در اینجا 
زبـان آذری رواج داشـت کـه شـاخه ای از زبان هـای ایرانـی اسـت و»اگـر نگاهـی 
سـاده بـه الگوهـای رفتار مردم آذربایجان داشـته باشـیم به هزاران نـام خانوادگی 
یـا پسـوند »آذری« برخـورد می کنیـم. در مقابل نام هـای خانوادگی ماننـد ترک زاد، 
ترکـی، ترک اوغلـو و... هرگـز وجـود نداشـته اسـت. آیـا خـود این واقعیـت کوچک 

بـه قـدر کافـی گویـا نیسـت؟« چرا گویاسـت!
ایـن گـروه در واقـع مروج اندیشه ایسـت که در دورۀ پهلوی برسـاخته شـد 
تـا پاسـخی بـه یکـی از تناقض هـای ناسیونالیسـم ایرانـی بدهـد کـه تنوع زبـان را 
برنتافتـه و ملـت را بـر اسـاس یک زبـان تعریف می کـرد. چنانچـه در آن دوره رایج 
بـود، بـه عنـوان مثـال در فرانسـه، زبـان 25 درصـد مـردم را بـه عنوان تـک زبان 

ملـت فرانسـه شـناخته و زبـان باقی مـردم را تغییـر دادند.
بـر اسـاس ایـن تفکر سیاسـت یکسان سـازی زبانـی در ایران اتخاذ شـد، 
طـوری کـه زبـان ترکـی از آذربایجـان و دیگـر مناطـق ترک نشـین و زبـان عربـی 
از خوزسـتان و حواشـی خلیـج فـارس زدوده شـود و همـه مـردم ایـران بـه یـک 
زبـان سـخن گوینـد. اسـناد، مجـالت و کتاب هـای تاریـخ معاصـر ایران پر اسـت 
از نظریاتـی کـه ایـده دیگری سـازی ترک هـا و ضـرورت تغییـر زبـان آنهـا را ترویـج 
می کـرد، بـه عنـوان نمونه محمود افشـار یـزدی، در سـال 1360در مقدمه کتاب 
زبـان دیریـن آذربایجـان، نوشـتۀ منوچهـر مرتضـوی می نویسـد:»ترکی 
کـه اکنـون در آذربایجـان و زنجـان تکلـم می شـود، خارجـی اسـت و بـه وسـیله 
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مهاجمـان تـرک سـلجوقی و مغـوالن و تاتارهـا و ترکمن هـای آق قویونلـو و قـره 
قویونلـو بـه ایـن نواحی تحمیل شـده اسـت«.

حبیـب یغمایـی نیـز در سـال 1336 در شـماره 109 نشـریه »یغمـا«، در 
مقالـه ای بـا عنـوان چنـد روز در زنجان نوشـته بـود: »...تحـول فرهنگی 
کـه مالیـم بـا مقتضیـات محلـی باشـد، بسـیار ضـرورت دارد. در ایـن منطقـه کـه 
تاثیـری  تاسـیس دبیرسـتان های معظـم گرانسـگ  ترکـی اسـت  زبـان عمومـی 
چنـدان نـدارد، تـا میتـوان باید کودکسـتان ها و دبسـتان های چارکالسـه تاسـیس 
کـرد کـه اطفـال فقط و فقط فارسـی یـاد بگیرنـد و در ضمن از کاراهی کشـاورزی 

و صنعتـی بازنماننـد.
بـه طفلـی کـه بـا زبـان فارسـی مطلقـا آشـنایی نـدارد درس آموختـن چه 
سـود؟ کودکسـتان و بـاز هـم کودکسـتان، زبـان فارسـی و بـاز هـم زبان فارسـی. 
بـه نظـر مـن قسـمت عمـده بودجـه فرهنـگ زنجـان بایـد بـه مصـرف تاسـیس 

کودکسـتان و اعـزام پرسـتاران فارسـی زبـان برسـد«. 
ایـدۀ حـذف زبـان ترکـی و فارسی سـازی مـردم آذربایجـان چقـدر موفـق 
بـود، چـه کسـانی آن را ترویـج می کردنـد و آثـار ایـن سیاسـت در ایـران معاصـر 
چـه بـود را در یادداشـت های بعـدی دنبـال خواهـم کـرد و ایـن پرسـش را بررسـی 
خواهـم کـرد کـه آیـا واقعـا مـا تـرک هسـتیم یـا آذری؟ و تفـاوت ایـن دو چیسـت؟ 
امـا فعـال هرچـه هسـت، به عنـوان یک ایـده و اندیشـه، آن را محترم شـمرده و با 
مطالعـه افـکار و رفتـار مروجـان فعالـش می خواهـم شـناخت اندیشـه را از بـروز و 

ظهـور اجتماعـی و سیاسـی اش شـروع کنـم!
 ایـن نویسـندۀ سـایت آذری هـا، 65 سـال پـس از نشـریۀ یغمـا، در توییتر 
می نویسـد: »بـر اسـاس مـاده 29 »دسـتورالعمل سیاسـت و  ضوابـط برنامـه های 
صداوسـیما:در تمامـی شـبکه های ملی،اسـتانی و محلـی بایـد کلیـه برنامه های 
خردسـال،کودک و نوجـوان بـه زبـان فارسـی باشـد. پخـش برنامـه کـودک به هر 
زبـان دیگر،جنایـت در حـق کودکان و اقدامی غیرقانونی اسـت بـا قوانین جام جم 

هم در تضاد اسـت«.
در توییتـی دیگـر در حمایـت از طـرح جنجالـی آزمـون بسـندگی فارسـی 
پیـش  سـاله  دو  افزایـش  و  #بسندگی_زبان_فارسـی  »آزمـون  اسـت  نوشـته 
دبسـتانی از خدمـات اموزشـی دولـت بـه شـهروندان اسـت و در چارچـوب طـرح 

خـوب. »#حقوق_شهروندی«بسـیار 
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امـا مشـکل اصلـی ما،شـبکه هـای اسـتانی هسـتند کـه حریـم زبـان 
#ملـی را ایـن چنیـن تنـگ و  تـار کـرده اند.بایـد فکری هم بـه حال برخی شـبکه 

هـای اسـتانی کـرد.«
چیسـتی طـرح بسـندگی زبـان فارسـی بمانـد بـرای یادداشـتی دیگـر، 
همینقـدر بگویـم که مـدل امروزی پیشـنهاد مجله یغماسـت برای اینکـه »اطفال 
فقـط و فقـط فارسـی یـاد بگیرنـد« امـا نکتـۀ جالـب ایـن توییـت مشـکل اصلـی 
آذری هاسـت بـا شـبکه  های اسـتانی که یکـی از مخاطبانـش در این بـاره توضیح 
می خواهـد و ایـن پاسـخ را می گیـرد: »برخـی ازبزنامـه های اسـتانی شـبکه های 
سـنندج و  سـهند بـا برنامـه شـبکه های تجزیه طلـب پهلـو مـی زنـد و  حتـی بدتـر 
اسـت، بـه دالیلـی در تویتـر مجـال توضیـح بیشـتر نیسـت امـا، مـا ایـن بسـاط رو 

جمـع خواهیـم کرد.«
اگـر تاحـاال شـبکۀ اسـتانی سـهند یـا سـنندج را دیـده باشـید، ایـن ادعـا 
برایتـان جالـب خواهـد آمـد امـا همـکار دیگـر ایشـان در توییتـی یـک قرینـه بـه 
اسـتانی  )شـبکه  #شبکه_سـهند   23 اخبـار  »داشـتم  می دهـد:  مـا  دسـت 
آذربایجـان شـرقی( رو نـگاه میکـردم یـه واژه هایـی رو بـه کار می بـرد کـه در بیـن 
مـردم آذری زبـان بـه هیـچ وجـه اسـتفاده نمیشـه، مثـال دو سـاعت فکـر کـردم 
تـا فهمیـدم »ایچـری تولیـد« یعنـی تولیـد داخلـی! ایـن واژه سـازی ها چـه معنایی 

پانترک هـا رو شـاد کنیـد؟« داره؟ میخوایـن دل 
اینهـا شـبکه های اسـتانی را تجزیه طلـب و پانتـرک می داننـد چـون برای 
کلمـه تولید داخلی، از معادل ترکی اسـتفاده کرده اسـت. بـه همین روال، هرکس 
از زبـان مـادری حـرف می زنـد را نیـز تجزیـه طلـب می داننـد. این مهم نیسـت که 
چـرا اینقـدر تنـگ نظرانـه نـگاه می کننـد و در انتقـاد بسـیار تنـد و تیزنـد، اینهـا 
فی الواقـع بـد نیسـت و میتوانـد بـه گفت وگـو منجـر شـود، همه یکسـان نیسـتند، 
بعضـی آرام و بعضـی نظراتشـان را تنـد و آتشـین مطـرح می کنند، مهم این اسـت 
کـه نظـرات خـود را چگونـه می خواهنـد عملـی کننـد؟ نشـانه هایش در توییـت 
ابتـدای متـن واضح بود: »رسـتگاری کشـور برایم بسـی مهمتر از رسـتگاری روح 
اسـت/ ماکیـاول . بـرای حفـظ وطن و سـعادت ملـت #هـرکاری باید کـرد به نام 

یـا به ننـگ. #انجمن_مجـازات«.
ماکیـاول میهـن پرسـت ایتالیایـی قـرن 16 بـود که اندیشـه سیاسـی اش 
بسـیار مـورد بحـث اسـت. او می گویـد: »در گرفتـن تصمیـم قطعی برای کشـور، 
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نبایـد از عدالـت یـا ظلم، انسـان دوسـتی یـا حتی سـربلندی و سـرافکندگی حرف 
زد« بـه طـور خالصـه همچنان کـه آذری ها می گویـد: »هرکاری« بایـد کرد حتی 

کارهایـی کـه گـروه تروریسـتی انجمن مجـازات انجـام میداد.
آنهـا یـک گـروه میهـن پرسـت افراطـی بودنـد کـه در اواخـر دوره قاجـار، 
در سـالهای جنـگ جهانـی اول، وقتـی کـه ایـران زیـر سـلطه روس و انگلیس در 
هـرج و مـرج و بی دولتـی قـرار داشـت اقـدام بـه تـرور افـرادی می کردنـد کـه بـه 

نظرشـان ایـادی بیگانـه بودند. 
بنیانگـذار آذری هـا می نویسـد: »بایـد همـه مـردم عالقه منـد بـه بقـای 
#ایـران عزیـز ایـن انجمـن را بـه مثابـه دسـتی کـه از آسـتین منتقم ملـت بیرون 

آمـده تـا ریشـه جاسوسـی و وطـن فروشـی را از ایـران برکنـد تلقـی کننـد«.
اسـتثنا  بـدون  احتمـاال  ایـران  در  قومـی  »فعـاالن  او  نظـر  بـه  چـون 
#سـتون_پنجم دشـمن بـوده و هسـتند و در زمـان #جنگ با دشـمن همکاری 

می کننـد کـه جـرم بزرگـی اسـت. ایـن تجربـه بارهـا تکـرار شـده اسـت. 
چـه بایدکـرد: فقـط امیـدوار به دولت نباشـیم که به هنگام حضور داشـته 
باشـد. صیانـت از کیـان کشـور وظیفـه مردم هـم هسـت. نمی توانیم اجـازه دهیم 
سـتون پنجم براحتـی کـف کشـتی را سـوراخ کننـد. در مـوارد مشـکوک ، مطابـق 
قانـون اساسـی، خودتان»برخورد«کنیـد. گاهی اوقات یک میهن پرسـت میتواندو 

بایـد بگویـد: #دولت_منم«
حـاال بـه نظـر شـما بـا آذری هـا چـه بایـد کـرد؟ امبرتـو اکـو می گویـد: 
»فاشیسـم نـاب می توانـد از زیـر معصوم تریـن پوشـش ها یـک بـاره ظاهـر شـود. 
وظیفـه مـا افشـاگری هـر مـورد بـروز آن اسـت؛ هـر روز و در هـر کجـای دنیـا«. 

منابع: 

shorturl.at/csDG4 :صفحه درباره مای سایت آذری ها

https://engare.net/ur-fascism :مقاله فاشیسم ابدی امبرتو اکو

shorturl.at/aGNX4 :درباره استعمار کنگو توسط بلژیک





68

یاشـــادیغیمیزچئورهنیـــنخشـــونت
هیجانیهوشـــو و نـــوعالری

َگرکلییـــی یوکَســـلتمک

ایلقار موذن زاده

حیـس  آچیقجـا  و  آیدیـن  اسـاس،  الپ  جامیعه نیـن  یاشـادیغیمیز 
و  زوراکیلیق)خشـونت(  بـو  زوراکیلیق دیـر.  بیـری  موشـکول لریندن  اولونـان 
سالدیرقانلیق)پرخاشـگری( مختلف قالیب لرده اؤزونو گؤسـترمک ده دیر. خشونت 
اینجه له یه بیله ریـک.  ائدیـب  تعریـف  آچـی الردان  موختلیـف  پرخاشـگرلییی  و 
روانشـناختی و اجتماعـی باخیش آچی الرینـدان بررسـی اولونابیلـن بـو موضـوع، 
سـاییلیر. بحران الرینـدان  اسـاس  جامعه نیـن  موقعیتـده  یاشـادیغیمیز  ایندیکـی 
خشـونت، خشـن بیـر فردیـن فیزیکـی یـا غیرفیزیکـی گوج واسیطه سـی 
ایلـه ایسـتک لرینی باشـقاالرینا تحمیل ائتمک بیـر ایش و »رفتـار«دان بیر حالت 
اوالراق تعریـف اولونـور. خشـونت، خشـم و حیرصلنمک نتیجه سـینده باش وئریر 

و کلمه نیـن معناسـی قورولـوق، توندلـوک، آغیرلیـق و چتین لیک دیر.
سیسـتمی نین  اعصـاب  بیـر  آدلـی  والوکا«  تعریفـده،»ژان  باشـقا  بیـر 
زوراکـی  قارشیسـیندا  باشـقاالرین  سـورور:  ایره لـی  تعریـف  بیـر  بئلـه  بیولوگـو، 
داورانیـش، بیله رکـدن گؤرولـن فیزیکی و سـالدیرقان)تهاجمی( بیـر رفتار کیمی، 

تصویری از فیلم »12 مرد خشمگین«، سیدنی لومئت، 1957
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اولونـور.  تعریـف 
ائدیـب،  اسـتفاده  زوردان  فیزیکـی  »خشـونت، 
قـرار  وضعیتـده  ایسـته مه دییی  گؤیول لـری  باشـقاالری 
ایـل  نئچـه  قاباق)یـوز  بونـدان  ایـش  بـو  وئرمکدیـر.« 
اقتدارسـیزلیغینا  سیسـتمین  قضائـی  و  قانـون  اؤنجـه( 
بـو  اینـدی  اولسـایدی ،  موشـکول  بیـر  یایغیـن  گـؤره 
آرتیـق،  پرخاشـگرلیکدن  دوالی سیز)مسـتقیم(  زامـان 
پرخاشـگرلیک لرده  و  خشـونت  اوالن  قالیبـده  باشـقا 
مختلـف  خشـونتین  اساسـدا  بـو  گؤسـترمکده دیر.  اؤزونـو 
حالت لرینـی او جوملـه دن آَلتلی سالدیرقانلیق)پرخاشـگری 
آچیـق،  و  گیزلـی  پرخاشـگرلیک،  خصمانـه  وسـیله ای(، 
دوالیلـی یوخسـا دوالی سـیز پرخاشـگرلیک لری آنالتمـاق 

. گره کیـر
آلَتلـی پرخاشـگرلیک: خارجـی بیـر هدفـه 
آَلتلـی  رفتـار،  گؤسـته ریلن  اوچـون  تاپمـاق  ال  یئتیشـیب، 
پرخاشـگرلیک تلقـی اولـور. بیـر سـیرا آراشـدیرماچی الرین 
باشـقا  پرخاشـگرلیک،  آَلتلـی   )1966 نظرینده)بـوس، 
انگیزه لـری ایرضـا ائتمـک هدفییلـه پرخاشـگرلیکدن بیـر 
بیـر  اوچـون،  میثـال  ائتمکدیـر.  اسـتفاده  اوالراق  روش 
شـخص تهدیـد ائتمکـدن ایسـتیفاده ائدیـر کی باشـقاالری 
یـا  ائتسـین،  مجبـور  گؤرمه یـه  ایش لـری  ایسـته دییی  اؤزو 
بیـر اوشـاق باشـقاالرین دیققتی نـی جلـب ائتمـک اوچون، 

پرخاشـگرلیکدن بیـر مئتـود کیمـی قولالنیـر.
سـالدیرقانلیق  پرخاشـگرلیک:  خصمانـه 
زامـان،  اولدوغـو  قصدیلـه  وورمـاق  آسـیب  باشـقاالرینا 
خصمانـه تلقـی اولـور. دئمـک هـر جـور رفتـار کـی اونـدا 
هـدف، باشـقاالری اینجیدیـب یـا آیـری دیری بیـر مووجودا 
و  آلیشـیر  اودا  کـی  وضعیـت  بیـر  یئتیرمکدیـر،  صدمـه 
چالیشـیر کی بو رفتاردان قاچسـین)بارون 1977( خصمانه 
پرخاشـگرلیک بدنـی یوخسـا کالمـی، فعـال یـا غیرفعـال، 

بدنـی  بـوس 1966(.  اوالبیلـر)  یـا دوالی سـیزدا  دوالیلـی 
پرخاشـگرلیکله کالمی پرخاشـگرلییین فرقی جسـمی اذیت 
و کلمه لرلـه حملـه ائتمـک آراسـیندا اوالن فرقلردیـر. فعـال 
آچیـق  اوالن فرق لـر،  آراسـیندا  و غیرفعـال سـالدیرقانلیق 
و گـؤزه گؤرونـن عمـل ایلـه بیـر عملـی گؤرمه مکـده باشـی 
سـویوقلوق ائدیـب و او وظیفه نـی یئرینـدن یئتیرمکـده اونو 
دوالی سـیز  پرخاشـگرلیک  بوجـور  قاچیرماقدیـر.  گـؤزدن 
اوالراق اوزلشـمه یه رک بـاش وئریـر. میثال اوچـون خیاواندا 
آجیغیمیـز گلـن بیـر شـخصین قاباغینـدا بیـر قویـو اولدوغو 
یئـرده اونـو خبـردار ائتمه ییـب، قویویـا دوشـمه یینه شـاهید 
هانسیسـا  کیمسـه  بیـر  گلـن  آجیغیمیـز  دئمـک  اوالق. 
ائتمه مه ییمیـز  خبـردار  اونـو  قارشیالشـدیقدا  خطرلـه  بیـر 
بـو  میثـال  باشـقا  یـا  سـاییلیر.  پرخاشـگرلیک  گیزلـی 
یئـرده،  اولدوغـو  عوقده میـز  شـخصدن  بیـر  اوالبیلرکـی 
اونـون هانسیسـا بیـر بؤیـوک اوغـور و موفقیتیـن ائشـیدیب 
اونـو تبریکله مه مه ییمیـزده بیـر جـور گیزلـی پرخاشـگرلیک 
سـاییلیر، کـی نهایتـده اینسـان ایـچ دونیاسـینداکی منفـی 
هیجان الریـن اوزه چیخماسـییال بـو گیزلی پرخاشـگرلیک، 

چئوریله بیلیـر. پرخاشـگرلییه ده  آچیـق  و  دوالی سـیز 
تعریف لرینـی  خشـونتین  و  پرخاشـگرلیک 
جامعـه ده  نوع الرینـی  مختلـف  اونـون  بیلدیییمیـزده، 
مسـاله نین  بـو  آمـارالر  گؤره بیله ریـک.  اؤلچـوده  یوخـاری 
رضوی نیـن  خراسـان  وئریـر.  خبـر  اولماسـیندان  بحرانـی 
آزاد یونیوئرسیته سـی نین بیـر موصاحیبه سـینده بـو آمـاری 
الـده ائدیریـک: ایـران اؤلکه سـی نین 80 میلیـون نفرلیـک 
جمعیتـی، 15 میلیـون قضایی پرونـده و ایکی مین مجرمانه 
عنوانـی وار، بونون قارشی سـیندا هند اؤلکه سـی بیر میلیارد 
جمعیتلـه، یالنیـز ایکـی میلیـون قضایـی پرونده سـی،700 

اولـوب. ثبـت  دن 800 مجرمانـه عنوانـی 
قتل لـر،  ناموسـی  و  عائیلـه وی  بئله لیکلـه 
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زوراکیلیـق و سـالدیرقانلیق نتیجه سـینده آدام اؤلـدوروب، 
سـویوق  ووروشـما،  پیچاقالشـیب  داالشـما،  چیرپیشـیب 
سـیالح نتیجه سـینده یاراالنمـا و بونـالر کیمـی اجتماعـی 
یایغیـن شـکیلده جامیعه نیـن مختلـف  و  بـول  آسـیب لری 
وضعیـت  و  دوروم  گؤره بیلیریـک.  آالن الرینـدا  و  سـاحه 
بیـر  موناسـیب  و  یاخجـی  دا  قیاسـدا  اؤلکه لریلـه  دونیـا 
وال  »آمریکانیـن  اوچـون  میثـال  و  دئییـل  وضعیـت 
ژاپونـون  اساسـیندا،  گزارشـی  ژورنالی«نیـن  اسـتریت 
دوخسـان مین  تخمینـَا  ده   2015 پرونده لـری  حقوقـی 

اولـوب. پرونـده 
بو آماری اردبیل شـهرییله موقاییسـه ائتدیییمیزده، 
پرونده سـی نین  میـن   418 شـهری نین  اردبیـل  ده   2018
بحرانـی  قـدر  نـه  قضیه نیـن  بـو  و  گـؤروروک  اولماسـینی 
تـک  شـهری  اردبیـل  آیدینالشـیر.  آرتیـق  داهـا  اولماسـی 
قابـاق  ژاپونـدان  پرونده لـرده  قضایـی  پـای   4/64 باشـینا 

اولـوب.
آمـارالر بـو حاقـدا سارسـیدیجی دیر و هـر سـاعات 
توپلـودا  یاراالنماسـی  ساواشـیب  بیربیریلـه  نفریـن   66
نـه  اینسـان الرین  جامعـه ده  و  اولـور  رقـم  بیـر  یوخـاری 
درجه ده پرخاشـگر و خشـن روحیه یه صاحیب اولماسـیندان 

دانیشـیر.

اجتماعـی  و  روانـی  خشـونتین 
ی عیّلت لـر

غیرمعمـول  و  داغینیـق  اوالن  ایچینـده  عائیلـه 
دا  رفتـارالرا  ناهنجـار  کیمـی  خشـونت  ایلیشـگی لر، 
پیامدلـر،  اوالن  رفتـارالردان  خشـن  بـو  و  اوالبیلیـر  ختـم 
شـخصین اؤزونـه جسـمی و روانـی موشـکول لر یاراتدیقدان 
اجتماعـی  شـخص  کـی  اولـور  مانـع  دا  بونـا  آرتیـق، 
داورانیـش الر  هنجارلـی  باشـقاالرییال  ایلیشـکی لرینده 

قـاالن  معـروض  خشـونته  نتیجـه ده  قورابیلمه سـین. 
شـخص، گوجلـو و باغیم سـیز بیری سـی اولمـاق عوضینه، 
ساوونماسیز)آسـیب پذیر( و باغیملی)وابسـته( بیـر شـخصه 
)142-124  ،2001 همـکاران،  و  چئوریله جـک.)روزن 
خشونتین باشـقا پیامدلریندن، گؤروش لر)انگاره لر( 
و خشـونت الگوالری نین نسیلدن نسیله انتقال تاپماسی دیر. 
بؤیـوک یاشـلی الر کـی اوشـاقلیق الریندا خشـن بیـر عائیلـه 
ده بؤیویوبلـر، ایکیـدن اوچ پایـا کیمـی باشـقاالریندان چـوخ 
احتیمالـال آرواد-اوشـاق الرینا کؤَتک ووراجاقـالر. )اعزازی، 

)90-81 :2001
چئـوره،  عائیلـه وی  کـی  گلیـر  نظـره  بئلـه 
داورانیـش الری اؤرگشـمکده، او جوملـه دن پرخاشـگرلییی، 
بیـری  الگـوالردان  سـاختاری  و  تاثیرلـی  اؤنملـی،  الپ 
اولسـون.)13( عائیلـه الپ اؤنملی بیر تاثیرلـی قوروم)نهاد( 
و  ائدیـر  عمـل  تربیتینـده  و  داورانیـش  شـخصین  کیمـی 
اسـاس  تاپماسـیندا  شـکل  شـخصیتی نین  اونـون  هابئلـه 
هانسـی  عائیله نیـن  گلیرکـی  نظـره  بئلـه  اویناییـر.  نقـش 
اجتماعـی  اقتصـادی  نوعـو،  ائولیلیـک  اولدوغـو،  نوعـو 
و  یـاش  سـطحی،  تحصیـل  وضعیتـی،  ایـش  پایـگاه، 
مذهبـی اینانـج الر متغیرلـری، پرخاشـگرلیکله آنالملـی بیـر 

اولسـون. ایلگی سـی 
فرقلـی  جامعـه ده  هـر  خشـونتین  اجتماعـی 
سـاواالن پور  »جعفـر  اولدوغونـدا،  منشـالری  و  قاینـاق 
دانیشـدیغی  خبرگزاری سـیله  شبسـتان  اردبیلی«نیـن 
اساسـدا، خشـونتین بیرینجـی عامیل لرینـدن آرزوالر، مئیل 
و ایسـتک لره یئتیشـمه مک سـاییلیر. اینسـان هـر فرهنگ، 
و  آرزوالر  اولسـون،  اولورسـا  آئینـدن  و  مذهـب  مدنیـت، 
ایسـتک لرینه چاتـا بیلمه دییی بیـر دورومـدا، دوش قیریلغینا 
اوغرامیش)سـرخوردگی(، خشـونته ال ووراجاق. بو اینسـان 
اوچـون طبیعـی بیـر ایش دیر و وحشـی حایاتیـن دا طبیعتی 
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بـودور. دئمـک هـر بیـر حیوانیـن حایاتینـا مانـع اولدوغـوز 
بسـله مه لی دیر. خشـونت  قارشـی  سـیزه  یئـرده، 

اقتصـادی  ده  عیّلت لـری  چـوخ  بیـر  خشـونتین 
شـخصین  بؤلومـو  اسـاس  و  قاییدیـر  موشـکول لره 
بونـون  ناراضیلیـک،  اوالن  یاشاییشـیندان  و  اؤزونـدن 
یونیوئرسـیته  فـرد  بیـر  اوالبیلـر.  عیّلت لرینـدن  اسـاس 
قازانجی نیـن  و  ایـش  چاتدیردیقـدا،  باشـا  تحصیل لرینـی 
وئریـب  نتیجـه  زحمت لری نیـن  بیلمیـر،  اولدوغونـو  نئجـه 
بـو  نهایتـده  زامـان،  قالدیغـی  تردیدلـی  وئرمه مه  جه یینـده 
توَکنمیشلیک)فرسـوده لیک(  و  اوغورسـوزلوق)ناکاملیق( 

ائده جـک. بـروز  خشـونتله 
روانشـناختی باخیـش آچی سـیندان باخدیغیمیـزدا 
اولماسـینی  اختـالل  روانـی  بیـر  خشـونتین  ایسـه، 
معاونـی،  نظامی نیـن  روانشناسـی  ایرانیـن  دوشـونوروک. 
خشـونت مفهومونـو بئلـه تعریفله ییـر: خشـونت، بیـر جـور 
ناسـازگارلیق تلقی اولور و روانی اختالل الر کاتئقوری سـینده 
یئرلشـیر. خشـونت دانیشـماماق و بیربیرلریمیزله ایلیشـگی 
و تعاملـون اولماماسـی نتیجه سـینده یارانیر. دونیا بهداشـت 
داورانیشـین  خشـونتلی  ده،  گـؤره  دئدییینـه  سـازمانی نین 
روانـی،  زیسـتی،  قایناقالنیـر:  مولفـه دن  دؤرد  کؤکـو 
اجتماعـی و معنـوی مولفه لـر. دونیا بهداشـت سـازمانی نین 
بونـالری  عیّلت لرینـدن  باشـقا  خشـونتین  گـؤره،  نظرینـه 
سـایماق اوالر: اجتماعـی محرومیت لـر، عدالت سـیزلیک، 
ایلیشـگی لر، »آمـوزش  ایچینده کـی ضابیطه سـیز  جامیعـه 
پرورش سـازمانی «نین یانلیـش یاناشـماالری)رویکردلری(، 
خانوادگی عامیل لر، یوخسـوللوق و ایقتیصـادی مخاطره لر.
باشـقا  معاونـی  سـازمانی نین  روانشناسـی  ایـران 
بوشلوق)شـیکاف(،  اوالن  آراسـیندا  نسـیل لر  یئـرده 
و  شـعارزده لییی  جامعه نیـن  نابرابرلیـک،  اجتماعـی 
باشـقا  خشـونتین  الگوالرینـی،  یانلیـش  مسـئول الرین 

وورغوالییـر کیمـی  عیّلت لـری 

آزالماسـی نین  جامعـه ده  خشـونتین 
یـول الری چیخیـش 

قانیت الری)شـواهدی(  و  دلیل لـر  علمـی 
بونـالر  و  داالشـما  چیرپیشـیب  خشـونت،  آالراق  نظـرده 
اوچـون،  آلمـاق  قاباغیـن  آسـیب لرین  اجتماعـی  کیمـی 
اونـون  و  قونوسـونا  روانـی(  ساغلیغی نین)بهداشـت  روح 
و  روانـی  الزیم دیـر.  یئتیرمـک  مـاراق  آرتیـق  اهمیتینـه 
قاباغیـن  ائتمه سـی نین  ظهـور  موشـکول لرین  رفتـاری 
اینسـان الرین  بیـری،  یول الرینـدان  اسـاس  آلماغیـن 
ایـش  بـو  یوکسلمه سـی دیر،  ظرفیت لری نیـن  روانشـناختی 
وئره بیلـر.  بـاش  ایلـه  اؤیره تیمـی  مهارت لری نیـن  یاشـام 
اؤنملـی  الپ  یئرلشـن  بؤلومونـده  مهارت لـر  اجتماعـی 
قونـوالردان بیـری هیجانـی هـوش دور. هیجانـی هـوش، 
اویغونلـوق، مثبـت و یارارلـی رفتاریـن زمینه سـینی فراهـم 
توپلوسـونا دئییلیـر. هیجانـی  باجاریـق الر  بیـر سـیرا  ائـد ن 
زوراکـی،  خشـن،  اؤرگتمکلـه  مهارت لرینـی  هـوش 
قاباغیـن  رفتارالریـن  سـالدیرقان، ووروشـوب چیرپیشـماق 
تاثیـری  اولوملو)مثبـت(  آزالتماقـدا  اونـالری  آلیـب، 
اولـوب، اؤزگوونج)اعتیمـاد بـه نفـس( باجاریغیـن یوخـاری 
گوجـون،  قارشیالشـما  اسـترس لرله  و  فیشـار  قالدیریـب، 
اؤزونـه اینام)خوداتکایـی(، اؤز یئترلیلیک)خـود کارآمـدی(، 
مثبـت و تاثیرلـی اجتماعـی ایلگی لـر مهارتی نیـن یوخـاری 

اوالجاقدیـر. رولـو  اسـاس  گئتمه سـینده 
و  احسـاس الر  اؤز  دئمـک  هـوش،  هیجانـی 
تانیابیلمـک  احسـاس الرینی  و  هیجـان  باشـقاالرین 
باشـقاالرییال  و  اؤز  ائدیـب،  کنتـرل  اونـالری  باجاریغـی، 
الپ یاخجـی و اویغـون َسـویه ده ایلگیلنه بیلمـک مهارتـی. 
هیجانـی هوشـون دؤرد مولفه سـی واردیـر: اؤزونـو تانیماق، 
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گاهـی  بیلینج)آ سوسـیال  یؤنه تیم)خودمدیریتـی(،  اؤز 
رابطـه(. یؤنه تیمی)مدیریـت  ایلیشـکی  اجتماعـی(، 

بیـر  یئتیشـدیریلمیش  گلیشـیب  هوشـو  عاطفـی 
ائده بیلمـک  کنتـرل  هیجان الرینـی  و  تکانـه  اوشـاق، 
غضبلـی،  اساسـدا  بـو  ائده جـک.  الـده  دا  باجاریغی نـی 
کؤتـک  باشـقاالرینی  اولدوغونـدا  ناراحـات  و  اؤفکه لـی 
چئوره لرینـه  اویونجاق الرینـی  و  اشـیاء  وورمـورالر، 
تعویقـه  اونـو  یوبادابیلیـب،  آلماغـی  لـّذت  تولالمیـرالر، 
توافقـا  اؤنجـه دن  بیلیرلـر  ائلیـه  و  باجاریـرالر  سـالماغی 
صبـر  یئمه یـه  بسـتنی نی  یوخسـا  ِدِسـر  چاتدیقـالری 
اوالن  گاه  آ احسـاس الرینا  و  عاطیفـه  اؤز  ائتسـینلر. 
یاخجـی  داهـا  اوجاسـینی  آلچـاق  یاشاییشـین  اوشـاق، 
سوووشـدوروب، چتینلیک لـره دؤزه بیلـر و خوشـلوق الردان 
اوالن  یوخـاری  هـوش الری  عاطفـی  آپارابیلـر.  لـذذت 
ائده بیلدیکـدن  درک  احساسـات الرینی  اؤز  اوشـاق الر 
و  حسـاس  احسـاس الرینا  باشـقاالرین دا  آرتیـق، 
اؤزلرینـی  ائیله یه بیلیرلـر  بیلینجلی دیرلـر.  عاطیفه لرینـه 
باشـقاالری نین یئرینـه قویـاالر و اونالریـن شـرایطین درک 
داهـا  و  داهـا خوش گؤرو)مداراگـر(  اوشـاق الر  بـو  ائده لـر. 
هیجـان  منفـی  اؤزلرینـی  ائیله یه بیلیرلـر  و  مهریبان دیـالر 
و  دانیشـیق  یئرینـه  بوشـالتماق  هیجان الرینـی  کـور  و 

یؤَنلسـینلر. مذاکره یـه 
مهارت لریـن  هیجانـی  اؤزل  هـوش،  هیجانـی 
هـوش  هیجانـی  گئنیشـله تیله بیلر.  یئتیشدیریلمه سـییله 
اوالر.  گلیشـدیرمک  هوشـو  هیجانـی  اؤرگنلمه لی دیـر، 
هوشـون  هیجانـی  اؤیرتمـک،  مهارت لـری  اجتماعـی 

بیریندن دیـر.  یول الریـن  تاثیرلـی  یوکله مه سـینده 
اجتماعـی مهارت لر، جامعه نیـن تاییدینه چاتابیلن، 
اؤیره نیلمیـش داورانیـش الرا دئییلیر کی ایمکانـی وار منفی 
و مثبـت شـکیلده تقویـت اولسـون و اینسـانین باشـقاالریال 

اوالن ایلگی لرینـده مثبـت و اوغورلـو نتیجه لر یاراتسـینالر.
اؤز  اوشـاق  مرحله لرینـی  ایلـک  مهارت لریـن  بـو 
عائیله سـینده اؤیره نیر. سـونرا مدرسـه یه آیـاق قویدوقدا بئله 
بیر اؤیره تیم سیسـتم اولورسـا بـو مهارت لری منیمسـه ییب، 
آیـاق  جامعه یـه  یئنی یئتمه لیک)نوجوانلیق(مرحله سـینده 
قویدوقـدا، خشـونت حالت لرینی اؤزونـده یاراتمادان عالوه، 
داهـا کنتـرل اولونابیلمه یـن هیجـان الری اولمایاجـاق کـی 

اونـون اساسـیندا پرخاشـگرلیک ده ائتمیش اولسـون.

قایناق الر: )فضا محدودیتیندن دوالیی، درگی 
طرفیندن سیلیندی(
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در چنـد دهـۀ اخیر تحـوالت عظیمـی در حوزه های 
فلسـفۀ علـم و گفتمان هـای جامعه شناسـی صـورت گرفتـه 
اسـت. هم زمـان تحـوالت عینـی گسـترده ای نیـز در عالـم 
واقـع بـه وقـوع پیوسـته کـه گفتمان هـا و نیروهای سیاسـی 
و اجتماعـی حاکـم در جهـان و به ویـژه نظام هـای اقتدارگـرا 
و توتالیتـر را بـه شـکل جـدی بـه چالـش طلبیـده و منجر به 
تئوریسـین های  سـوی  از  افراطـی  گاه  عکس العمل هـای 
حامی نظام های اقتدارگرا و توتالیتر شـده اسـت. در راسـتای 

ارائـه تبیینـی کوتـاه از تحوالت نظـری فوق الذکر فقـره ای از 
»کتـاب عقـل در سیاسـت« را عینـًا نقـل مـی نمایم.

حسـین بشـیریه معتقـد اسـت کـه در تاریـخ تجـدد 
و گفتمان هـای جامعه شناسـی سیاسـی، چهـار گفتمـان به 
ترتیـب تاریخـی در نقـش گفتمان غالـب ظاهر شـده اند. در 
گفتمـان اول، انسـان موجـودی آزاد و مختـار، در گفتمـان 
سـوم  درگفتمـان  و  رفاه طلـب  و  نیازمنـد  موجـودی  دوم 
در  اینـک  می شـد.  تلقـی  تـوده ای  و  گونـه  ذره  موجـودی 

ايدهنظامفدرالوممانعتازرشدشكافهاياجتماعي

محمدعلی حیدری
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گفتمـان چهـارم کـه از اواخـر قرن بیسـتم در حـال پیدایش 
بـوده اسـت، انسـان دوبـاره بـه مثابـۀ موجـودی آزاد و خـود 
سـامان بـه شـمار می آیـد. بدیـن سـان، گفتمـان چهـارم از 
یـک حیث بازگشـت به گفتمـان اولیۀ تجدد اسـت. در عصر 
تجـدد اولیـه و در سـایۀ گفتمـان لیبرالیسـم، انقالب هـای 
دموکراتیـک رخ داد و نظام هـای سیاسـی لیبـرال تاسـیس 
دولتـی  بروکراسـی های  دوم،  گفتمـان  سـایه  در  شـد. 
گسـترش یافـت و نظام هـای دولـت رفاهی تاسـیس گردید. 
گرفـت.  شـکل  توتالیتـر  دولـت  سـوم،  گفتمـان  سـایۀ  در 
اینـک در سـایه گفتمـان چهـارم، سـاختار دولـت کوچـک 
و نئولیبـرال در حـال تکویـن اسـت. در گفتمـان چهـارم بـه 
طـور کلـی، بـا در هـم شکسـته شـدن داعیه هـای حقیقـت 
کلـی و سـاختارهای قـدرت و معرفـت، افـق تـازه ای بر روی 
بـار سـنگین حقایـق  انسـان گشـوده می شـود. وقتـی کـه 
امـکان  آن گاه  می شـود،  برداشـته  آدمـی  دوش  از  کلـی 
فردیـت و خودمختـاری بـه معنـای آرمانـی و نهایـی تجـدد 
گونـه  هـر  بـه  نسـبت  چهـارم،  گفتمـان  در  می آیـد.  پدیـد 
مطلق گرایـی و توتالیتریسـم، چـه در حـوزه معرفتـی و چـه 
در عرصـه اخـالق و سیاسـت، واکنـش صـورت می گیـرد. 
و  اخـالق  علـم،  عرصـۀ  در  توتالیتریسـم  دیـدگاه،  ایـن  از 

سیاسـت پدیـدۀ یکسـانی اسـت.
بـه سـخن دیگـر، اصـل اساسـی گفتمـان چهـارم، 
دیدگاهـی  چنیـن  از  حوزه هاسـت.  همـه  در  زادیـی  تمرکـز 
اداری،  تمرکـز  عـدم  اقتصـادی،  خصوصی سـازی 
شالوده شـکنی معرفتـی، تجزیۀ وحـدت فرد، تجزیـۀ تاریخ، 
دولـت  معرفت شناسـانه،  لیبرالیسـم  معرفتـی،  آنارشیسـم 
کوچـک و جـز آن همگـی عناصـر پدیـدۀ واحـدی هسـتند.
چهـارم  گفتمـان  فلسـفی  و  فکـری  زمینه هـای 
محصـول تحـوالت فکـری و فلسـفی درحوزه هـای مختلف 
علمـی و فلسـفی در اوخـر قـرن بیسـتم بـوده اسـت. هـر 

نظریـه ای کـه در هـر حـوزه ای بـر مرکززدایـی و پراکندگی و 
سازمان شـکنی تأکیـد داشـته، در تکوین ایـن گفتمان مؤثر 
بوده اسـت. بدین سـان، نظریـات اقتصادی اخیر از یک سـو 
دیگـر،  از سـوی  بیسـتم  قـرن  اواخـر  تحـوالت سیاسـی  و 
در تکویـن ایـن گفتمـان اثـر داشـته اند. در سـطوح باالتـر، 
چهـارم  گفتمـان  بـا  نیـز  علـم  فلسـفۀ  حـوزۀ  در  تحـوالت 
هماهنـگ بـوده اسـت. واکنـش اصلـی در ایـن گفتمـان، 
علیـه قطعیـت و بنیادگرایـی بـوده اسـت. به ویـژه واکنـش 
بـر ضـد جزمیـت علمـی و ایدئولوژیـک، در ایـن میـان قابل 
توجـه اسـت. همچنیـن انحصـار داعیـه علـم بـه کشـف و 
شـناخت حقایـق از طریـق مشـاهده، تجربـه و اسـتقراء زیر 
سـوال مـی رود. بدیـن سـان، می بینیـم کـه شورشـی بر ضد 
اثبات گرایـی علمـی و داعیه هـای حقیقت دانـی آن پدیـدار 
شـده اسـت. چنیـن شورشـی با نقـد هر گونـه توتالیتریسـم، 
درسـطح  چـه  و  ایدئولوژیـک  و  سیاسـی  درسـطح  چـه 
معرفت شناسـانه همـراه اسـت. همچنیـن فلسـفه هایی کـه 
تاریـخ را جهـت دار و غایتمنـد تلقـی می کردنـد، مـورد تردید 
قـرار گرفته انـد. بـه تعبیـری دیگـر، روایت هـای کالنـی کـه 
علـم و دانـش در دامـان آن توجیـه می یافـت، بـه عنـوان 

گشـته اند. برمـال  زبانـی  بازی هـای 
تغییـر مواضـع مشـابهی در حـوزه هستی شناسـی 
نظریـۀ  حسـب  بـر  مثـاًل  اسـت.  مشـهود  کلـی  طـور  بـه 
نقشـه  و  طـرح  هیـچ  کوایـن،  هستی شناسـانۀ  نسـبیت 
هستی شناسـانۀ واحـد و یـا چارچـوب واحـدی برای تقسـیم 
آن هـا  میـان  علـی  روابـط  و  جهانـی  فرایندهـای  و  امـور 
و  طرح هـا  از  بی پایانـی  شـمار  برعکـس،  نـدارد.  وجـود 
نقشـه ها در کار اسـت و هـر یک از آن هـا دارای موضوعات 
تشـکیل دهندۀ خـاص خـود اسـت. کل حقایـق و بدیهیات، 
از جانـب شـواهد مخالـف در معـرض خطـر رد و  همـواره 
ابطـال قـرار دارنـد. هر زمان ممکن اسـت تحول تـازه ای در 
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علـم، تجدیدنظرهـای اساسـی در همـۀ حوزه هـا را ضروری 
سـازد. کشـفیات علمـی می تواند مـا را به تـرک بنیادی ترین 
مفروضـات تفکـر منطقـی وادار کننـد. بنابـر نظریـۀ کواین، 
هستی شناسـی های رئالیسـتی )واقـع گرایانـه( اعتبـار خـود 
را از دسـت داده انـد و از ایـن رو همـه داعیه هـای حقیقـت 
اصـواًل قابـل تجدیـد نظرنـد. صاحب نظـران دیگـری ماننـد 
ریچـارد رورتـی، تامـس کوهـن، لیوتـار و فایرابند نیز اساسـًا 
موضـوع معرفت شناسـانه ای را پذیرفته انـد. بـه نظـر کواین، 
کل نظـرات مـا در هر عصری شـبکه ای را تشـکیل می دهد 
کـه حقایـق تجربـی در حاشـیۀ آن و حقایـق منطقـی )کـه 
به نظـر می رسـد( در کانـون آن قـرار دارنـد. هیـچ  بدیهـی 
معیـاری بـرای مقایسـه میـان شـبکه های اعصـار مختلـف 
وجـود نـدارد، زیـرا آن هـا اساسـًا قیاس ناپذیرنـد و هـر یـک 
سـرانجام، معیارهـای خـاص خـود را بـه عنـوان معیارهـای 

مقایسـه عرضـه مـی دارد.
گفتمـان تجـدد را می تـوان در چند مفهوم اساسـی 
اومانیسـم،  عقل گرایـی،  کـرد:  خالصـه  زیـر  شـرح  بـه 
انسـان،  تاریخـی  کارگـزاری  برابـری،  آزادی،  فردگرایـی، 
داعیـۀ معرفـت انسـان و اصـل ترقـی و پیشـرفت بی حـد و 
برافکـن  بنیـان  و  انقالبـی  گفتمـان  اجـزاء  این هـا  حصـر. 
تجـدد را تشـکیل می دهـد. بـه ایـن معنـا، تجـدد متضمـن 
نفـی هـر گونـه خصوصیـت و تمایـزی جز انسـانیت اسـت، 

کـه بتـوان براسـاس آن دربـارۀ انسـان داوری کـرد.
مـی رود،  شـمار  بـه  حقیقـت  مـورد  ایـن  در  آنچـه 
بـه عبـارت دیگـر تنهـا  در پرتـو گفتمـان شـکل می گیـرد. 
کثرتـی از تعابیـر در کار اسـت و دیگـر هیـچ. هیـچ واقعیـت 
غیرگفتمانـی و ماقبـل گفتمانـی ای وجود نـدارد. گفتمان بر 
واقعیـت حـد می گذارد، نـه آن کـه نمایش گر واقعیت باشـد. 
گفتمان در هر مورد، اشـکالی از حقیقت را وضع و اشـکالی 
دیگـر را حـذف مـی کنـد. هویـت انسـانی در هـر عصـری، 

خود به وسـیلۀ سـاختار گفتمان تعیین می شـود. به واسـطۀ 
گفتمـان اسـت کـه احتمـاالت به صـورت ضرورت هـا تجلی 
رابطـه ای  شناسـایی،  فاعـل  عنـوان  بـه  انسـان  می یابنـد. 
شـفاف و بی واسـطه بـا جهـان نـدارد، بلکـه همـواره بیـن او 
از گفتمان هـا فاصلـه می انـدازد.  پـرده ای  واقـع،  و جهـان 
گفتمـان همیـن پـرده را در درون خـود نیز می آویـزد و میان 
آنچـه ممکـن اسـت باشـد و آنچـه هسـت، فاصلـه ایجـاد 
می کنـد. بنابرایـن در هیچ زمینـه ای، هیچ واقعیـت بنیادین 
و پایـداری در کار نیسـت، بلکـه قـدرت گفتمـان، تعینـات 
و  نامرئـی  سـاختاری  خـود  گفتمـان،  می کنـد.  ایجـاد  را 
ناخـوداگاه اسـت کـه در پس اندیشـه های منفـرد، تئوری ها 

و سـخنان روزمـره نهفتـه اسـت.
علـم  فلسـفۀ  در  تحـول  دادن  قـرار  نظـر  مـد  بـا 
تأکیـد گفتمـان  و  وگفتمان هـای جامعه شناسـی سیاسـی، 
چهـارم بـر تکثـر هویت هـا و سـیال بـودن و برسـاخته بودن 
از  ایـران،  در  رسـمی  دولت-ملت سـازی  گفتمـان  آن هـا، 
سـوی هویت هـای ملـی به حاشـیه رانده شـده و رشـد آنان، 

بـه چالـش کشـیده شـده اسـت.

رونـد شـکل گیری ضدیـت بـا هویـت 
شـبه  توسـط  آذربایجـان  در  ترکـی  ملـی 

روشـنفکران
و  دانشـجویان  اعـزام  و  نوزدهـم  قـرن  طـول  در 
و همچنیـن  قاجـار  دولـت  از سـوی  اروپـا  بـه  دیپلمات هـا 
افزایـش رفـت و آمـد تجـار از آذربایجـان بـه اروپا، بـه تدریج 
ناسیونالیسـم،  ماننـد  سیاسـی  گفتمان هـای  و  ایده هـا 
افراطـی  اشـکال  هم زمـان  و  سوسیالیسـم  لیبرالیسـم، 
گفتمان های سیاسـی مانند توتالیتریسـم راسـت )فاشیسم( 
و  آذربایجـان  داخـل  بـه  چپ)کمونیسـم(  توتالیتریسـم  و 
ایـران وارد شـدند و منجـر به شـکل گیری تحـوالت نظری و 
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گردیدنـد.  مختلـف  حوزه هـای  در  گسـترده  عملـی 
ایده هـا و نظریـات شرق شناسـان ضـد تـرك و ضـد 
عـرب بعنـوان پیامبـران)؟( عصـر مـدرن، کـه از نظـر شـبه 
روشـنفکران آن زمـان تردیـدی در درسـتی و علمـی بـودن 
دیدگاههـای آنـان وجـود نداشـت، در خصوص تاریخ شـرق 
و به ویـژه ایـران کـه شرق شناسـان آن را پرشـیا می خواندند، 
شـبه  نظـری  و  فکـری  تغذیـۀ  اصلـی  منابـع  به عنـوان 
روشـنفکران آذربایجانـی و ایرانـی متغیـر اصلـی در ضدیـت 
آنـان بـا هویـت ملـی ترکـی در آذربایجـان و ایـران بـود. این 
رونـد فکـری و نظـری ضـد هویـت ملـِی ترکـی بـا یکه تـازی 
فاشیسـم و بـا ترجمـۀ کتـب نویسـندگان اروپایـی و انتشـار 
معروف تریـن  یافـت.  تـداوم  و...  روزنامـه  مجلـه،  کتـاب، 
مجـالت ایـن جریـان فکـری »کاوه« و »ایران شـهر« بودند 
شرق شناسـان،  مرعـوب  ترك هـای  از  تـن  دو  توسـط  کـه 
بـه نام هـای سـید حسـن تقـی زاده و کاظـم زاده، در اوایـل 
قـرن بیسـتم و هم زمـان بـا جنـگ جهانـی اول بـه چـاپ 
می رسـیدند. بـر اسـاس نظـرات شرق شناسـان در خصوص 
ایـران باسـتان، تمـدن و فرهنـگ درخشـان پیش از اسـالم 
و  آمـد  در  تحریـر  رشـتۀ  بـه  مقالـه  و  کتـاب  هـزاران  آن، 
مرثیه هـای سـوزناکی بـرای ایـن قبـر کـه مـرده ای در آن 
وجـود نداشـت، سـروده شـد. البتـه ایـن تمـدن درخشـان، 
بـه قـول مصطفـی ملکیان، اسـتاد فلسـفۀ دانشـگاه تربیت 
مـدرس تهـران، نـه یك کتـاب بلکه حتـی پنـج صفحه متن 

فلسـفی در قیـاس بـا یونـان باسـتان نداشـته اسـت.
ملـت آذربایجـان بعـد از وقایع جنگ هـای روس ها 
و قاجارهـا و قراردادهـای گلسـتان و ترکمن چـای در اوایـل 
قـرن نوزدهـم در تـداوم و ادامه قـرن نوزدهم و قرن بیسـتم 
قبـل از آن کـه از دولتـی شکسـت بخـورد یـا ضربـه دریافت 
کنـد از سـلطه و هژمونـی علمـی و فرهنگـی اروپا شکسـت 
کـه  ایرانـی  و  آذربایجانـی  روشـنفکران  شـبه  از  می خـورد. 

البتـه، صرفـًا بازتولیدکننـدگان نظریـات غـرب بودند.

انقالب اسالمی 1357
عمـده ای  عینـی  تحـوالت  اخیـر،  دهـۀ  چنـد  در 
در داخـل و خـارج از کشـور اتفـاق افتـاده کـه بـر گفتمـان 
باسـتان گرا ضربـات جـدی وارد کـرده  توتالیتـر  هویت سـاز 
اسـت و موقعیـت بالمنـازع آن از زمـان انقـالب مشـروطه 
و بـه ویـژه در دورۀ پهلـوی را زیـر سـوال برده اسـت. انقالب 
اسـالمی بـه عنـوان زیـر مجموعـه ای از گفتمـان اسـالم 
دنیـای  آن کـه در  تنوعـات موجـود در  سیاسـی علی رغـم 
الدیـن  جمـال  سـید  ماننـد  افـرادی  پیشـگامی  بـا  اسـالم 
اسـد آبادی، محمـد عبـده، سـید قطـب و... آغـاز شـده بـود 
و  متفـاوت  جلوه هـای  اسـالمی  مختلـف  کشـورهای  در 
بعضـًا متضـادی پیدا کـرد. اکثر این روشـنفکران بـر امکان 
تـداوم اسـالم در دنیـای مـدرن و حفـظ هویـت  حیـات و 
اسـالمی در مقابـل تمـدن غربـی تأکیـد داشـتند و بعضـی 
از آنـان معتقـد بودنـد اسـالم بـه انـدازۀ کافی غنـای فکری 
و معنـوی دارد کـه نیازمنـد اتخـاذ یـا تقلیـد از دیدگاه هـای 
فلسـفی و سیاسـی غـرب نباشـد. البته عـده ای دیگـر برای 
مدرن سـازی اسـالم با ارائه ترکیبی از اندیشـه های اسالمی 
و غربـی تالش هایـی کردنـد. در ایـران از انقالب مشـروطه 
از  بعضـی  حمایـت  و  نائینـی  اللـه  آیـت  نظریه پـردازی  بـا 
مراجـع نجف از انقالب مشـروطه، اسـالم سیاسـی تئوریزه 
شـد، امـا در ادامـه بـا ظهـور رضاخـان بـه حمایـت بریتانیا و 
نوسـازی آمرانـه و سـطحی پهلوی هـا بـر مبنـای گفتمانـی 
توتالیتـر مبتنـی بـر احیـای فرهنـگ ایـران باسـتان خیالـِی 
فارسـی و سـرکوب هویت هـای اسـالمی، عربـی و ترکـی، 
موقتـًا اسـالم سیاسـی بـه محـاق رفـت و نهایتـًا در سـال 
1357بـا وقـوع انقـالب اسـالمی، ملی گرایـی افراطـی بـه 
حاشـیه رانـده شـد. تأکیـد بـر هویت اسـالمی البته بـا تاکید 
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بـر زبـان فارسـی به عنـوان زبـان رسـمی تـداوم یافـت و تـا 
حدودی از شـدت فشـارهای محـدود کننده بـر هویت های 
ملـی غیررسـمی اعـالم شـده ماننـد ترکـی، کـردی، عربـی 

و... کاسـته شـد.
اللـه  آیـت  ایـران و عـراق، فـوت  پایـان جنـگ  بـا 
سیسـتم  پذیـرش  و  اساسـی  قانـون  اصـالح  خمینـی، 
رفسـنجانی،  هاشـمی  اکبـر  آمـدن  کار  روی  و  ریاسـتی 
بازگشـتی تدریجـی بـه تقلیـد از سیاسـت های تمرکز گرایانـه 
آغـاز گردیـد و  فرهنگـی، سیاسـی و اقتصـادی پهلوی هـا 
فشـارهای فرهنگـی، سیاسـی و اقتصـادی بـر گروه هـای 
ملـی غیرفارسـی زبان افزایـش یافـت. به ویـژه کـه ایـن دوره 
مصادف با آغاز سـال های فروپاشـی اتحاد جماهیر شـوروی 
بـود و ایـن تحـول بسـیاری را بـه این نتیجـه رسـانده بود که 
تنهـا راه تـداوم وحـدت و تمامیـت کشـور افزایـش بیـش از 
و  حوزه هاسـت  تمـام  در  تمرکزگرایانـه  سیاسـت های  حـد 
کشـور  آینـده  بـرای  مهلـك  تمرکززدایـی سـمی  گونـه  هـر 
اسـت. بنابرایـن، فروپاشـی شـوروی باعـث تشـدید تبعیـض  
علیـه ملـل و ایجـاد موجـی عظیـم از مهاجـرت خصوصـًا از 
آذربایجـان بـه تهـران، کـرج، قم و دیگر شـهرهای فارسـی 
زبـان گردیـد تـا سیاسـت آسیمیالسـیون بـا روندی سـریع تر 
پیـش بـرده شـود و میلیون هـا نفـر آذربایجانـی بـا سـرعتی 
بیش تـر از دورۀ پهلوی هـا به دلیـل فشـارهای اقتصـادی از 
آذربایجـان مهاجـرت کـرده و در شـهرهای مقصـد در دایرۀ 

آسیمیالسـیون سـریع قـرار گرفتنـد.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی
فروپاشـی یکـی از قدرتمندترین نظام هـای توتالیتر 
جهـان کـه در کل قـرن بیسـتم نفـوذ گسـترده ای کسـب 
کـرده بـود و اعتقـاد مطلقی داشـت کـه از طریق مهندسـی 
شـهروند  یعنـی  ایـده آل،  اجتماعـی  هویـت  اجتماعـی 

خواهـد  خلـق  را  شـوروی  جهان-وطـن  سوسیالیسـت 
و  زبان هـا  بودنـد  معتقـد  بسـیاری  کـه  آن  علی رغـم  کـرد. 
فرهنگ هـای ملـل کوچك غیر روس تحت سـلطۀ شـوروی 
بـه پایـان راه خـود نزدیـك شـده اند ولـی در عمـل مقاومـت 
فرهنگـی و ملی در مقابل سـلطه و هژمونی زبان و فرهنگ 
روسـی، به فروپاشـی شـوروی و تشـکیل 15 کشـور مستقل 
منجـر شـد و ناکارآمدی نظام هـای توتالیتر در هویت سـازی 

تحمیلـی آن را بـه اثبـات رسـاند.
در پایـان دهـه 1990 توتالیتریسـم هـم در عرصـه 
اقتصـادی و سیاسـی  و هـم در عرصـه  و علمـی  فلسـفی 
شکسـت سـختی در جهـان خـورد. امـا این بـه معنـی پایان 
وجود نظام های توتالیتر در کشـورهای در حال توسعه مانند 
ایـران نیسـت. در ایـران اکنـون مدعیان عنـوان پرطمطراق 
ایران شـهری بـا اتخـاذ ادبیات تهاجمـی و خشـونت بار علیه 
همـۀ مخالفانشـان، آشـکارا نویـد ایجـاد یـك نظـام توتالیتـر 
تمـام عیـار را در آینـده می دهند. تئوریسـین آن ها از دسـت 
مقامـات جایـزه دریافـت می کنـد در حالـی کـه از هم اکنون 
خشونت بارشـان  ادبیـات  در  جـدی  نشـانه هایی  می تـوان 
دایـر بـر ایجـاد نظامـی توتالیتـر مبتنـی بـر برتـری نـژادی و 
قومـی مشـاهده کـرد. البتـه ایـن کـه آیـا وضعیـت عینـی و 
رابطـه نیروهـا در داخـل و خـارج، در آینـده و در عالـم واقع، 
اجـازۀ تحقـق به ایـن رؤیا پردازی های فاشیسـتی و خطرناك 
را خواهـد داد یـا نـه، بحـث دیگـری اسـت. جنبـه خطرنـاك 
نظام هـای توتالیتر راسـت در مقایسـه بـا نظام هـای توتالیتر 
چـپ فقـدان هـر نـوع گـزاره و یا شـعار عینـی و تـا حدودی 
سیاسـی  و  اقتصـادی  برابـری  ماننـد  اندازه گیـری،  قابـل 
تراشـیدن  و  توده هـا  فریـب  اسـتادان  فاشیسـت ها  اسـت. 
دشـمنان خیالی برای بسـیج توده ها می باشـند. در هرحال 
سـرکوب جامعـۀ مدنـی، مخالفـت بـا هـر نـوع پلورالیسـم 
بـرای  امـکان  ایجـاد  ملـی، فرهنگـی، سیاسـی و... عـدم 
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تشـکل یافتـن احـزاب و گروه هـای مخالـف و تبلیغـات 
امـکان  مخالفـان،  و  روشـنفکران  علیـه  بی امـان 
کمـی بـرای شـکل گیـری مخالفـت سـازمان یافتـه بـا ایـن 
نظام هـا در داخـل فراهـم کـرده و علی رغـم ناکارآمدیشـان، 

عمـری طوالنـی بـه ایـن نظام هـا می بخشـد.

و  ارتباطاتـی  تکنوژی هـای  رشـد 
حاکمیت هـا نفوذپذیرشـدن 

از دهـۀ 1990 بـا رواج بیـش از پیـش کانال هـای 
تلویزیونـی ماهـواره ای، اینترنـت، شـبکه های اجتماعـی و 
رواج یافتـن مسـافرت بـه خارج از کشـور بین مـردم عادی، 
بخـش قابـل توجهـی از کلیشـه ها و بازنمایی هـای منفـی 
گاهی های  علیـه ملـل و اقـوام شـروع بـه فرسـایش کـرد و آ
گسـترده ای از پلورالیسـم و تکثـر ملـی، قومـی و فرهنگـی 
در ایـران و منطقـه حاصـل شـد کـه ایـن تحـول ادعاهـای 
تك زبانـی و تك هویتـی شـبه روشـنفکران را زیـر سـوال بـرد 
و بـرای نسـل جدیـد دانشـجویان از آذربایجـان، کردسـتان 
و بقیـه مناطـق، امـکان آشـنایی بـا هویـت ملـی و فرهنگی 
اثـرات عینـی ایـن آشـنایی در  متکثرشـان فراهـم گردیـد. 
رشـد نشـریات و کتـب بـه زبان هایـی ماننـد کـردی، عربـی 
و... به ویـژه در قالب نشـریات دانشـجویی و غیردانشـجویی 

قابل مشـاهده اسـت.

فدرالیسم اصالح طلبانه
ایـدۀ  سـابق،  جمهـور  رئیـس  خاتمـی،  اخیـرًا 
فدرالیسـم را بـا اهـداف ابـزاری و انتخاباتـی مطـرح کـرده 
اسـت. البتـه رشـد گسـتردۀ شـکاف های اجتماعـی در چند 
دهـۀ اخیـر وی را متوجـه ایـن تحـول بنیـادی کـرده اسـت 
کـه نمـی توانـد هماننـد گذشـته، در نقـش حامـی نظـام در 
آذربایجـان و کردسـتان و دیگـر مناطـق ایفای نقـش نماید. 

بنابرایـن بـا توجـه بـه سـابقۀ بـه شـدت منفـی وی در زمـان 
حمایـت  و  زدایـی  تمرکـز  راسـتای  در  جهمـوری  ریاسـت 
ماننـد  توتالیتریسـم  طرفـدار  فکـری  حلقه هـای  از  وی 
ایران شـهری ها و ارتباطـات عمیـق فکری او بـا آنان امیدی 
بـه حمایـت عملـی از جانـب خاتمـی از ایـدۀ ادارۀ کشـور بـا 
نظـام فـدرال وجـود نـدارد و فدرالیسـم مـورد نظـر خاتمـی 
چیـزی در حـد تجربـۀ فدرالیسـم اسـتالین می توانـد باشـد. 
بـه همیـن علـت نبایـد راه را بـرای سـوء اسـتفادۀ ایـن گونه 
اشـخاص از ایده هـا و نظریـات سیاسـی ماننـد پلورالیسـم، 
لیبرالیسـم و دموکراسـی در جامعـۀ آذربایجان باز گذاشـت. 
و  علـم  فلسـفۀ  در  تحـوالت عمیـق  بـا  همچنیـن 
به درسـتی  خاتمـی  خـارج،  و  داخـل  در  عینـی  تحـوالت 
اجتماعـی  پایـگاه  از  بخشـی  کـه  اسـت  گردیـده  متوجـه 
در  تناقـض  از  کردسـتان،  و  آذربایجـان  در  اصالح طلبـان 
اصـالح  عمـل  و  لیبرالیسـم(  و  )دموکراسـی خواهی  نظـر 
و  شـده اند  ناامیـد  طلبـی(  انحصـار  و  طلبان)توتالیتریسـم 
بـه سـبد طرفـداران هویـت ملـی و منافـع ملـی آذربایجانـی 
و کـردی پیوسـته اند. شـکاف های ملـی میـان ملـل و دیگـر 
شـکاف های مختلـف اجتماعـی افقـی و عمـودی در حـال 
رشـد مـی باشـند. رابطـۀ نیروهـا در حـال چرخـش اسـت و 
نماینـدگان اصول گـرا و اصالح طلـب نیـز بـرای رأی آوردن 
ادای  مـادری،  زبـان  از  تدریـس  خواسـتار  اسـتان های  در 
حمایـت از اجـرای اصـل 15 قانـون اساسـی را در می آورند. 
سوءاسـتفادۀ  و  شـکاف ها  ایـن  از  کاسـتن  بـرای  خاتمـی 
ابـزاری، ایـدۀ ادارۀ فـدرال کشـور را مطـرح کرده اسـت. در 
حالـی که قانون شـوراها کـه در دولت اصالح طلبان شـکل 
اجرایـی بـه خود گرفـت، حتی انتخاب مسـتقیم شـهرداران 
توسـط مـردم را نیـز برنتافـت و با انتخاب شـهرداران توسـط 
عوامـل پشـت پرده و ذی نفـوذ حاکمیـت عمـاًل ایـن قانـون 
را بـه مضحکـه ای در دسـتان وزارت کشـور، اسـتانداری ها 
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و فرمانداری هـا تبدیـل کـرد. لـذا بـا ایـن سـوابق نظـری و 
محمـد  سـید  و  ایران شـهری ها  اصالح طلبـان،  از  عملـی 
یـادآور  عمـل  در  آنـان  نظـر  مـورد  فدرالیسـم  خاتمـی، 
فدرالیسـم اسـتالینی و سیاسـت مرکزیت دموکراتیك کشـور 
شـوراها خواهـد بود کـه یکـی از متمرکزتریـن و توتالیترترین 

نظام هـای سیاسـی جهـان بـود.

دولت-ملت هـای  در  زبـان  اهمیـت 
مـدرن

زبـان در گذشـتۀ ماقبـل مـدرن هـم بـا سیاسـت و 
قـدرت آمیختـه بـوده اسـت. امـا پـس از کنگـرۀ وسـتفالی 
در سـال 1648 میـالدی و به دنبـال جنگ هـای مذهبـی 
از  کـه  پروتسـتانها  و  کاتولیکهـا  بیـن  اروپـا،  در  سـی سـاله 
کلیسـا  کشـید،  طـول  میـالدی   1648 تـا   1618 سـال 
پذیرفـت کـه در سیاسـت دخالـت نکنـد و قـدرت سیاسـی از 
نظـر تئوریسـین های روابـط بیـن الملـل در مسـیر سـکوالر 
شـدن قـرار گرفـت. ایـن تاریـخ را آغـاز شـکل گیری دولت-
انقـالب  پیـروزی  از  پـس  کـه  می داننـد  مـدرن  ملت هـای 
فرانسـه در سـال 1789 میـالدی اندیشـه ناسیونالیسـم بـه 
شـرق اروپـا و بقیـه مناطـق جهـان هـم گسـترش یافـت و 
به جـز برخـی از دولت-ملت هـای متکثـر و اکثرًا فـدرال، به 
لحـاظ هویـت ملی، ماننـد سـوئیس اکثـر دولت-ملت های 
مـدرن دارای هویـت زبانـی هـم نـام بـا ملـت و کشـور خـود 
شـدند.  زبـان و سیاسـت کامـاًل در هم آمیخته انـد و تنها در 
عالـم خیـال می تـوان آن هـا را جدا از هـم تصور کـرد. دلیل 
مخالفـت آشـکار و بی حـد و حصر ملل حاکم در کشـورهای 
در حـال توسـعه بـا آمـوزش رسـمی زبان هـای ملـل تحـت 
سـلطه، همیـن نقش زبـان در رسـمیت دادن بـه موجودیت 
ملت هـای تحـت سـلطه اسـت. بنابرایـن غیـر رسـمی بودن 
معنـی  بـه  نظـری،  لحـاظ  بـه  حداقـل  ملـت،  یـك  زبـان 

عـدم وجـود سیاسـی آن ملـت می باشـد و در صورتـی کـه 
نخبـگان و تـودۀ ملل تحت سـلطه ایـن وضعیـت را پذیرفته 
و بـا آن آشـتی نماینـد، می تـوان بـا احتمـال باالیـی نابودی 
موجودیـت فرهنگـی آن ملـت را در آینده پیش بینـی کرد. از 
منظـر رابطـۀ قـدرت و دانـش فوکویـی نیـز قـرار گرفتـن زیر 
سـلطۀ زبانـی، دیگـر امکان تولیـد دانش و سـامان حقیقتی 
مبتنـی بـر حیـات واقعی آن ملـت را دچار اختـالل می نماید 
را  واقعـی  ملـی  منافـع  مبنـای  بـر  نقش آفرینـی  امـکان  و 
متزلـزل می کنـد. از این منظر، تبیین دکتر حسـین بشـیریه 
از رابطـۀ بیـن گفتمـان، احتمـاالت، ضرورت هـا و تعیینات، 

قابـل تأمـل و راهگشاسـت:
»هویـت انسـانی در هـر عصـری، خـود بـه وسـیله 
سـاختار گفتمـان تعیین می شـود. به واسـطۀ گفتمان اسـت 
می یابنـد.  تجلـی  ضرورت هـا  صـورت  بـه  احتمـاالت  کـه 
و  رابطـه ای شـفاف  فاعـل شناسـایی،  عنـوان  بـه  انسـان، 
بی واسـطه بـا جهـان نـدارد، بلکـه همـواره بیـن او و جهـان 
گفتمـان  می انـدازد.  فاصلـه  گفتمان هـا  از  پـرده ای  واقـع 
همیـن پـرده را در درون خـود نیـز می آویـزد و میـان آن چـه 
ممکـن اسـت باشـد و آنچه هسـت، فاصلـه ایجـاد می کند. 
و  بنیادیـن  واقعیـت  هیـچ  زمینـه ای،  هیـچ  در  بنابرایـن، 
را  تعینـات  قـدرت گفتمـان  بلکـه  نیسـت،  کار  پایـداری در 

می کنـد.« ایجـاد 
کشـورهای  در  اخیـر،  دهه هـای  در  البتـه 
توسـعه یافتۀ دارای نظام هـای لیبرال دموکراتیك پیشـرفته، 
سـطح باالیـی از پلورالیسـم و حقوق اقلیت ها پذیرفته شـده 
مرکـزی  دولت هـای  کبـك،  و  اسـکاتلند  در  حتـی  اسـت. 
پادشـاهی متحـده و کانـادا، اجـازۀ برگزاری رفرانـدوم برای 
تبدیـل شـدن بـه کشـوری مسـتقل صـادر شـده اسـت. امـا 
در خاورمیانـه و ایـران هنـوز تصور حداکثری از دموکراسـی 
دموکراسـی خواهی،  و  لیبرالیسـم  تنـدرو  مدعیـان  میـان 
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حـزب  چنـد  شـکل گیری  خاتمـی،   محمـد  سـید  ماننـد 
دموکراسـی خواهی  اسـت.  تهـران  در  خـودی  سیاسـی 
گانـه  از دروازه هـای مناطـق 22  بهتریـن حالـت  آنـان در 
شـهر تهـران فراتـر نمـی رود. در حالـی کـه دموکراسـی بـه 
معنـی پذیـرش پلورالیسـم فرهنگـی سیاسـی و اقتصـادی 
فرهنگـی،  قـدرت  منابـع  توزیـع  و  کشـور  کل  سـطح  در 
در  و  اجتماعـی  طبقـات  سـطح  در  اقتصـادی  و  سیاسـی 
سـطح ملـل سـاکن در ایـن کشـور اسـت. تحلیـل محتوای 
کلـی متون نوشـته شـده در کتـب، مجـالت و روزنامه های 
اصالح طلبـان مدعـی دموکراسـی خواهی نشـان می دهـد 
کـه آنـان در آرزوی ایجـاد یـك نظـام توتالیتـر و بـه شـدت 

می باشـند. سـرکوب کننده  و  متمرکـز 
جایـزه دادن بـه فردی مانند سـید جـواد طباطبایی 
افـرادی  چنیـن  از  مکـرر  دعوت هـای  و  آنـان  سـوی  از 
و  فرهنگـی  و  علمـی  نشسـت های  در  سـخنرانی  بـرای 
درخواسـت های مکـرر این گونـه افـراد بـرای سـرکوب تمـام 
زبان هـا بـه غیـر از زبـان فارسـی، نشـان دهنـدۀ گفتمـان 
تفـاوت  تنهـا  اسـت.  آنـان  اسـتالینی  و سیاسـی  فرهنگـی 
اصـالح طلبـان و ایران شـهری ها بـا اصولگرایـان در ایـن 
اسـت کـه آنـان هنـوز قـدرت را کامـل قبضـه نکرده انـد و 
بـرای آن لحظه شـماری می کننـد و در صـورت بـه قـدرت 
رسـیدن کامـل، ماهیـت اسـتالینی و هیتلـری آنـان عینیت 
گاهـی از زبـان و  خواهـد یافـت. بـه همیـن جهـت رشـد آ
هویـت ملـی و منافع ملـی در حوزه های فرهنگی، سیاسـی 
و...  بلوچسـتان،  کردسـتان،  آذربایجـان،  در  اقتصـادی  و 
آن هـا را آشـفته کـرده اسـت. زیـرا از نظـر آنـان، ملـل تحت 
سـلطه در هـر شـرایطی در تمامـی حوزه هـا اعـم از زبـان، 
و  شـده  سـرکوب  بایسـتی  اقتصـاد،  و  سیاسـت  فرهنـگ، 
در حاشـیه قـرار گیرنـد. بـه همیـن خاطـر اسـت کـه در کل 
نوشـته های موسـی غنـی نـژاد، اقتصـاددان بـه اصطـالح 

لیبـرال و طرفـدار بـازار آزاد، حتـی یـك جملـه هـم در انتقاد 
از عقـب نگـه داشـته شـدن اقتصـاد آذربایجـان و مهاجـر 
فرسـتی و سـرمایه فرسـتی آن نمی تـوان پیـدا کـرد. امـا این 
جنـاب تئوریسـین در مصاحبـه بـا مجۀ مهرنامه از رشـد تیم 
فوتبـال تراکتـور نگران اسـت و هـر چند به لحـاظ تئوریك، 
اجتماعـی  مهندسـی  مخالـف  و  توطئـه  تئـوری  مخالـف 
اسـت، امـا در مـورد فوتبـال آذربایجان دنبال کشـف توطئه 
اسـت. خالصـه کالم نـه زبـان، نـه فرهنـگ و نـه اقتصـاد 
در نظام هـای اقتدارگـرا خـارج از سـلطۀ سیاسـت نیسـتند 
مسـئله ای  آن هـا  سـرکوب شـدن  و  ملـل  زبـان  مسـئلۀ  و 
کامـاًل سیاسـی اسـت. به همیـن علـت، ارائه راه حـل ادبی 
و فرهنگـی صـرف در یـك نظـام اقتدارگـرا، آب در هـاون 
کوبیـدن اسـت. آذربایجـان بـه دالیـل مختلـف، از جملـه 
فقـدان نخبـگان ملـی و رئالیسـت، در دوران شـبه مدرن به 
هویـت ملـی ترکـی خویـش پشـت پـا زده و نتوانسـته هویت 
ترکـی ملـی خـود را بـه هویـت رسـمی ارتقـا دهد. بـه همین 
خاطـر، اکنـون هـم در حـوزه زبـان و فرهنـگ و هـم در 
سیاسـت و اقتصـاد بـه حاشـیه افتـاده اسـت و بازگردانـدن 
»پخمـه  حماقت هـای  جبـران  و  متـن  بـه  حاشـیه  از  آن 
مشـروطه چی لر« در 170 سـال گذشـته آسـان نخواهد بود.
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خبش ویژه
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قـطارقـطار
ويژه:قـطارقـطار بخش

از را ویـــژه بخـــش پیشدرآمـــد
پادکســـتکامـــارادیـــوگـــوشدهید.
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صنعت، فلسفه، سینما؛ حرکت!
خاسـتگاه اصلـی سـینما انقالب صنعتی اسـت. مسـئلۀ بین ایـن دو »حرکت« اسـت. مبنای انقـالب صنعتی حرکت 
بـوده اسـت، چـرا کـه جهـان را یـک سـازوکار مکانیکی می دانسـت و جوهـره حیـات را حرکت معرفـی می کرد. امکان سـینما 

نیز حرکت اسـت.
حرکـت جـزو اولیـن مسـائل مهمـی اسـت کـه در فلسـفه می تـوان از آن هـا نـام برد. ایـن مفهوم توسـط دو سرشـاخه 
یعنـی هراکلیتـوس و در سـمت دیگـر پارمنیدس و شـاگردش زنون بسـط یافتـه و پرداخت می شـود. هراکلیتـوس، معتقد بود 
کـه همـه چیـز در حرکـت و تغییـر اسـت و پارمنیـدس معتقـد بـود همه چیـز ثابت اسـت. زنـون نیـز پارادوکس هایـی در اثبات 

آموزه هـای اسـتادش طـرح کرد.
البتـه انقـالب صنعتـی حرکـت را از انتـزاع بیـرون کشـید، در قوانیـن علمـی چهارچـوب بنـدی کـرد و نمـود عینـی 

حرکـت را در انقـالب ریلـی و قطـار دیـد.

سینمارویریل
سعید قنبری



هنر قبل از سینما
چـراغ حرکـت در هنرهـا به جـز موسـیقی و رقص، 
خامـوش اسـت. حتـی عکاسـی کـه اختـراع دوران انقـالب 
صنعتی اسـت، بیشـتر در صدد نشـان دادن سـکون اسـت 
تـا حرکـت. سـینما در کنـار صنعـت، نمـود عینـی دیگـری 
بـرای حرکـت شـد. سـینما یـا فتوکینوگـراف از کلمـۀ یونانـی 
»کینـو« بـه معنـی حرکـت مشـتق شـده اسـت. سـینما بـا 

قطـار متولد شـد.

سینما متولد می شود
سـالن گراند پاریـس: مردم منتظـر رونمایی اختراع 
جدیـد بـرادران لومیـر هسـتند. ناگهـان قطـاری از پـرده بـه 
سـمت مـردم هجـوم مـی آورد و فیلـم »ورود قطـار بـه 

ایسـتگاه« نویـد تولـد سـینما را می دهد.
پـدران سـینما  بـه  کـه  ادیسـون  و  لومیـر  بـرادران 
معروفنـد، اختـراع خـود را فاقـد آینـدۀ روشـن می دانسـتند 
گوسـت  کـه محکـوم بـه فراموشـی اسـت؛ تـا جایـی کـه آ
لومیـر در مصاحبه ای گفت: »سـینما اختراعـی بدون آینده 
اسـت.« ولـی ادویـن اس. پورتـر که زمانی دسـتیار ادیسـون 
بـود، بـا تجربیـات خـود خط بطالنی بـر حرف هـای لومیرها 
اساسـی  نقشـی  قطـار  هـم  این جـا  در  کشـید.  ادیسـون  و 

داشـت.
داسـتان  قطـار«  بـزرگ  »سـرقت  فیلـم 
گروهـی راهـزن را تعریـف می کنـد کـه راه قطـاری را بسـته 
و بـه آن دسـتبرد می زننـد. آن هـا پـس از دسـتبرد، توسـط 
کالنتـر تعقیـب می شـوند. ایـن فیلـم اولین فیلم داسـتان گو 
در تاریـخ سینماسـت. آیـا تصادفی اسـت که موضـوع اولین 
فیلـم سـینما و همچنیـن اولیـن فیلـم داسـتان گوی سـینما 

اسـت؟ قطار 
بـر اهمیـت خـود در  بـزرگ قطـار عـالوه  سـرقت 

پایه گـذار  و...  نمابنـدی  و  تدویـن  بـه  مربـوط  مطالعـات 
اسـت. وسـترن  ژانـر  یعنـی  سـینمایی  ژانـر  قدیمی تریـن 

کابوی ها وارد می شوند!
تنگاتنگـی  رابطـه  ابتـدا  همـان  از  وسـترن  ژانـر 
بـا قطـار داشـته اسـت. ایـن ژانـر در اکثـر مواقـع بـه یـک 
اشـاره  خـاص  جغرافیایـی  مـکان  یـک  و  تاریخـی  مقطـع 
اواخـر  تاریخـی اشـاره شـده در ژانـر وسـترن  دارد. مقطـع 
بحبوحـه  کـه  اسـت  بیسـتم  قـرن  اوایـل  و  نوزدهـم  قـرن 
اولیـن  اسـت.  بومیـان  بـا  سفیدپوسـتان  درگیری هـای 
مشـکالت مهاجـران اروپایـی در قـاره آمریـکا جایـی بـروز 
بـر  خـود  تسـلط  افزایـش  بـرای  مهاجـران  کـه  می کنـد 
مناطـق بکـر به مجادلـه با بومیـان سرخ پوسـت می پردازند. 
سفیدپوسـتان بـه بهانـۀ احـداث راه آهـن یا حتی سـکونت ، 
بـه مناطـق سرخ پوست نشـین تجاوز می کردنـد و در صورت 
مقاومـت سرخ پوسـتان ابایـی از کشـتار آن ها نداشـتند. این 
مجـادالت در ابتـدا بـا شکسـت سرخ پوسـتان همـراه شـد، 
امـا بـه تدریـج آن هـا هم قواعد بـازی را یـاد گرفتنـد و بعد از 

اسـت! نقلیه  وسـیلۀ  دراماتیک ترین  قطار 

85



86

اتحـاد بـا یک دیگـر ، جنگ هـای خونینـی بـا سفیدپوسـتان 
بـه راه انداختنـد. اگـر هـم جنگـی در میـان نبـود بـا حملـه 
بـه دلیجان هـا و قطارهـا غنایمـی بـرای خـود دسـت و پـا 
سرخ پوسـتان  مختـص  دسـتبرد ها  ایـن  البتـه  می کردنـد. 
نبـود و یاغی هایـی مثـل بـوج کسـیدی و سـاندنس کید هم 

راه بدسـت می آوردنـد. ایـن  از  غنایمـی 
فقـدان  نخسـتین  آمریکایی هـای  دیگـر  مشـکل 
یـک قـدرت مرکـزی و بـروز هـرج و مـرج در شـهرک های 
مسـکونی بـود که آن هم با گسـترش شـبکه ریلـی بین این 
شـهرک ها تـا حـدودی خنثی شـد؛ بـا این تفاصیل می شـود 
نتیجـه گرفـت که قطـار مّولـد تمـدن در آمریکا بوده اسـت.
بـا محوریـت  پاسـیفیک  یونیـون  داسـتان شـرکت 
سـاخت راه آهن، خط تلگراف، مسـیر دلیجـان و ماجراهایی 
کـه در واگـن قطـار می گـذرد، یکـی از جنبه هـای اساسـی 

پیرنـگ در ژانـر وسـترن اسـت.
البتـه ارتبـاط سـینما و قطـار فقـط بـه ژانـر وسـترن 
خالصـه نمی شـود. هـر کارگـردان بزرگـی حداقـل یـک  بـار 
وسوسـه شـده تـا فیلمـی در قطـار یـا مربـوط بـه قطـار یـا 

حداقـل سکانسـی کـه بـه قطـار اختصـاص دارد، بسـازد. 
هیـچ مدیـوم هنـری ایـن چنیـن رابطـۀ تنگاتنگـی بـا یـک 
المـان صنعتـی نـدارد که سـینما با قطـار ایجاد کرده اسـت. 
قطـار وجـودی اسـتعاری در فیلـم هـا دارد . گاهی اسـتعاره 
از زندگـی اسـت، گاهـی اسـتعاره از فرصت هـای از دسـت 
رفتـه، گاهـی اسـتعاره از خـود سـینما و گاهـی اسـتعاره از 

زمان.

https://www.aparat.com/kamadergi

ــر ــایذک ــدنویدئوه ــرایدی ب

شــدهدرایــنمقالــه،بــاکلیــک

ــال ــهکان ــرب ــررویلینــکزی ب

آپــاراتمــامراجعــهفرمائیــد.

https://www.t.me/kamadergi


تارتیغچـی:
َترتـغ tartığ: فراخـوان خاقـان از رسـول، فرسـتاده، مبلغ

پیش  نزدیکان خـود بـرای کاری که 
َترتیغجی کلدی.  َبکدن  باشـد.   آمده 
یعنـی:   bəkdən tartığçı kəldi
آمد. دعوت کننـده  بیـگ،  سـوی  از 
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1( تصویر پیش زمینه:
مسـافرم! نـور چـراغ خانـه و کارخانه هـا، مغـازه و مسـاجد، سـالن های ورزشـی، توالـت عمومـی یـا چـه می دانـم 
هـر مکانـی کـه هـر روز در هـر شـهری کـه باشـد می توانـم بـا آن هـا مواجه شـوم پیـدا و فـورًا پنهان می شـود. داخـل قطار 
تبریز-تهـران در سـالن شـمارۀ هفـت، روبـروی یکـی از کوپه هـای میانـی از پنجـرۀ قطـار بـرای چندمیـن بـار، همین طـور 
بی هـدف بـه روشـنایی های شـناور در دل تاریکـی شـب خیـره شـده ام. ایـن نورهـای چشـمک زن بی امـان پیـدا و پنهـان 
می شـوند، بـه طـوری کـه بـه سـختی می تـوان چشـم ها را بـا یکی از آن هـا انس داد. چشـم ها بـا رضایـت دادن بـه ناتوانی 
در سـرک کشـیدن بـه مکان هـا و بدن هـا و پـس از ناتوانـی از تمرکـز، شـکم خـود را تـا توقـف بعـدی قطـار در یکـی از 
ایسـتگاه های میانـی صابـون می زننـد. قطـار حوالـی صبـح بـه مقصـد خواهـد رسـید و بدن هـای خفتـه بـه محـض توقف، 
بـه روال سـابق، قـرار اسـت از ایـن شـکل متراکـم بیـرون آینـد و در مکان هـای دیگـر در سـطح شـهر بـه تراکـم درآینـد و 
تـا شـب ایـن روال قـرار اسـت تکـرار شـود. مـن در ایـن موقعیـت بی ثبـات کـه دائمـًا در تحـول اسـت بـه دنبـال چیـز ثابتی 
می گـردم کـه بتوانـم حرف هایـش را بشـنوم. چراغ هـا و آدم هـا و مکان هایـی که هـر لحظه در حرکت هسـتند بـه هیچ وجه 
بـه چنـگ نمی آینـد تـا بشـود آن هـا را دیـد، حتـی صداهایـی کـه از آن هـا بـه گوش می رسـد چنـدان قابـل اعتماد نیسـت.

پیشنهادیکهنمیتوانیدردکنید!
مکان:خطآهنتبریز-تهرانوبالعکس

مهدی رشیدی
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2( حیات ذهنی در کالن شهر:
گئـورک زیمـل معتقـد بـود کـه وقـوع محرک های 
تحریـکات  شـهر،  در  بیرونـی  و  درونـی  بی وقفـۀ  و  سـریع 
عصبـی را روز بـه روز افزایـش می دهد. او مناسـبات پولی و 
فراینـد تبـادل کاال را تشـریح می کنـد و معتقـد اسـت که در 
چنیـن مناسـباتی کـه همه چیـز به »عـدد« تقلیـل می یابد، 
منافـع  و  می شـود  شـخصیت زدایی  افـراد  میـان  روابـط 

می یابنـد. اهمیـت 
زیمل می نویسـد: »نوع انسـان کالن شـهری _که 
البتـه هـزار نـوع دارد_ اندامـی را پـرورش می دهـد کـه از 
او در برابـر وقایـع تهدیدکننـده و تناقضـات محیـط بیرونـی 
او  کنـد.  محافظـت  سـازد،  ریشـه کن  را  وی  می توانـد  کـه 
بـا مغـز خـود واکنـش نشـان می دهـد، نـه بـا قلـب خـود... 
گاهـی تشـدید شـده و سـلطۀ عقـل  زندگـی کالن شـهری آ
ایـن  بـا اتحـاد  بنیـاد می دهـد.  در انسـان کالن شـهری را 
دو عنصـر _»اقتصـاد پولـی و سـلطۀ عقـل«_ الهـه ای بـه 
نـام »واقع بینـی« ملکـۀ حیـات ذهنی انسـان کالن شـهری 
می شـود. فـرد مجبـور اسـت بـرای ایـن کـه بقـای خـود را 
تضمیـن کنـد »حسـاب گر« باشـد و تـا می توانـد »عقالنـی« 
و نـه »احساسـی« رفتـار کنـد. ایـن امـر مسـتلزم چرتکـه به 
دسـت شـدن، حسـاب گری دائمـی و »احتیاط« اسـت. این 
آرمـان بشـریت در رهـا شـدن از عوامـل محدودکننـده ای 
و  اجتماعـات  در  را  فـرد  آزادی  قدیـم،  زمـان  در  کـه  بـود 
شـهرهای کوچـک از او می گرفـت و بنـا بـه گفتـۀ زیمـل 
در وضعیـت قبلـی »نوعـی حسـادت کل، نسـبت بـه فرد به 
چشـم می خـورد، فـردی کـه زندگـی ویـژه اش تـا آن درجـه 
سـرکوب شـده بـود کـه فقـط بـا اسـتبداد در خانـۀ خویـش 
و  دیـن  چـون  عواملـی  کنـد.«  جبـران  را  آن  می توانسـت 
محدودکننده هـای عریانـی چـون عـرف اجتمـاع »فردیت« 
را قربانـی کلیت هایـی می کردنـد کـه سلسـلۀ اسـتبدادها و 

بهره کشـی ها را بـه دنبـال داشـت. این وضعیت با رنسـانس 
پرچـم داری  بـا  روشـنگری  دوران  بلندپروازانـۀ  هیاهـوی  و 
عقـل کنـار زده شـد، امـا طولـی نکشـید کـه پوشـالی بودن 
ادعاهـای ایـن »عقـل مـدرن« زمین سـوخته ای پدیـد آورد 
کـه سـوگنامه های عریـض و طویلی را در حسـرت بازگشـت 
بـه آن گذشـتۀ آرمانی نزد هواداران رمانتیسیسـم پدید آورد. 
شـاید بهترین بیان از تالش نافرجام و فاجعه بار روشـنگری 
را بشـود از زبان آدرنو و هورکهایمر در دیالکتیک روشنگری 
دیـد: »... بـا ایـن حـال، کـره ی خاک کـه اکنون بـه تمامی 
روشـن گشـته اسـت، از درخشـش ظفرمنـِد فاجعـه تابنـاک 
دسـتاوردهای  بـه  طعنـه ای  احتمـااًل  فـراز،  ایـن  اسـت.« 
عقـل روشـنگر در جنـگ جهانـی دوم و شـاید درخشـش 
کـرۀ خاکـی در زیـر پرتوهـای دهشـتناک بمـب اتـم باشـد. 
اعمـاق فاجعه بـار ایـن عقـل کـه بـه قـول فرانسـیس بیکن 
آمـده بـود تـا طبیعت وحشـی را رام خـود سـازد و در خدمت 
گیـرد، بـه قـدری وسـیع گشـت کـه حتـی بـه مـدد همـان 
و  محاسـبه گر(  کمیت گرایـان  دسـت  ابـزار  )یعنـی  اعـداد 
آمـار و شـاخص های قول زننـده نیـز می توانـد روشـن گردد. 
آلـن بدیـو در کتاب ایـن قرن بـا آوردن گوشـه ای از این آمار 
تکان دهنـده از شـمار گرسـنگان، مبتالیـان به ایـدز، توزیع 
ثـروت و فقـر در جهـان و... بـا منطـق »بت واره هـای« ایـن 
روزگار کـه همانـا اعـداد هسـتند، خطوطـی از ایـن فاجعـه 
)نظـر  اعـداد  »اگـر  می گویـد:  و  گذاشـته  نمایـش  بـه  را 
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سـنجی ها، صورت حسـاب ها، آمـار مخاطبـان، بودجه هـا، اعتبـارات، روندهـای 
بـازار بـورس، تیراژهـا، دسـت مزدها، حقـوق فـروش اوراق قرضه...( بـت وارۀ این 
روزگارنـد، از آن رو اسـت کـه جایـی کـه امـر واقعـی بـه تردیـد و تزلـزل انجامـد، 
اعـداد کـور قـد برمی افرازنـد... عـدد امـروز، تسـلیم امـر شـمارش پذیر نامحـدود 
شـده اسـت.« بـا تثبیـت جایـگاه تزلزل ناپذیـر اعـداد، ایـن کـه ایـن عـدد بـه چـه 
چیـزی تعلـق می گیـرد اهمیـت نـدارد بلکـه مهـم ایـن اسـت کـه »اعـداد و ارقـام 
حـرف می زننـد!« بـا ایـن حال بـه قول بدیـو »من نیـز اعداد خـاص خـود را دارم« 
و حتـی بـا اتـکای بـه ایـن اعـدادی کـه درسـت از سـازمان ها و نشـریات معتبـر 
خودشـان دیـده شـده نیـز »پایان خـوش تاریـخ« بر همگان مبارک گشـته اسـت!
بـا ایـن اوصـاف می شـود پلـی میـان مفاهیـم کالن شـهر در بیـان زیمـل 
بـه دوران معاصـر زد. اینـک زندگـی در کالن شـهر بـه تعبیـر والتر بنیامیـن هم ارز 
نوعـی نفریـن شـدن اسـت؛ »نفریـن شـدن در زیـر حکومـت کاالهـا« و اعـداد. 
ناشـناس بـودن و بی نـام شـدن، گـم گشـتن در میان اقیانوسـی از بدن هـا و عبور 
کـردن و نـگاه و آفرینـش فانتـزی، تخیـل کـردن و ادامـه دادن تـا دل زدگـی و 
دوبـاره ادامـه دادن. بی حس شـدن میان انبوهی از اعداد: سـاعت، سـایز کفش، 
درصـد آی کیـو، رتبۀ کنکـور، عدد واریـزی یارانه، قیمت هـا، تایم اسـتاندارد برای 
سـکس و شـناختن معیارهـای زودانزالی یـا دیرانزالی، رمز موبایـل و کامپیوتر و... 
. کرخـت شـدن در ایـن قفس بـه گونه ای که گزیـری از تن دادن بـه این حکومت 

نداشـته باشـی: نفرین شـدن زیـر حکومـت کاال و عدد.

دنیـای  دو  ذهن هـای  و  بدن هـا  کاالهـا،  تراکـم   )3
متفـاوت، در یـک مـکان بـه فاصلـۀ زمانـی چنـد سـاعت:
تبریز-تهـران  راه آهـن  میانـی  ایسـتگاه های  از  یکـی  ایسـتگاه سـرچم، 
اسـت. بـا توقـف قطـار بـرای نمـاز در ایـن ایسـتگاه توانسـتم بـه چیـز ثابتـی فکـر 
کنـم کـه بـه دنبالـش بـودم و حـاال می توانسـتم بـدون دل زدگـی و احتیـاط به آن 
نزدیـک شـوم. بـه نظـرم می رسـد کـه »ریـل« می توانـد آن ثبـات و سـکونی را که 
بـه دنبالـش بودم در برداشـته باشـد. والتر بنیامیـن ایده ای انقالبـی در مورد تاریخ 
اشـیاء بـه مـا می دهـد؛ ایـن که اشـیاء تاریـِخ مجـزای خودشـان را دارند. فـارغ از 
آدم هـا، آن هـا بـا هـم در معاشـرت و گفـت و گـو هسـتند. حـال ایـن واقعیـت کـه 
سـوار قطـار تبریـز بـه تهرانـم یـا در مسـیر بازگشـتم تفاوتـی در تاریخـی کـه ایـن 
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ریـل خـود آن را بازگـو می کنـد، ایجاد نخواهد کـرد. هر چند 
در بازنمایـی ایـن تاریـخ، جایـی کـه ایسـتاده ام مداومـًا وارد 
بـازی خواهـد شـد. به فاصلۀ یکی دو سـاعت، بـر دوش این 
ریل هـا هـر دو قطـار رفت و برگشـت سـوار شـده یـا خواهند 
ترکیـب  از  متفـاوت  دنیـای  دو  شـاهد  ریل هـا  ایـن  و  شـد 
بدن هـا و کاالهـا خواهنـد بـود. ترکیبـی متفـاوت از اعـداد 

و ذهـن ها.
اگـر بـه تاریـخ این خط آهـن از دانشـنامۀ ویکی پدیا 
نـگاه کنیـد چیـزی بـه غیـر از یـک سـری عـدد در مـورد 
زمـان سـاخت و بهره بـرداری و اعدادی در مـورد طول ریل 
و نام هایـی از ایسـتگاه ها نخواهیـد دیـد. اما تاریـخ مجزایی 
کـه خـود ایـن خـط آهـن بـرای گفتـن دارد، احتمـااًل پرتـو 

نـوری بـه سـاحت های رویت ناپذیـر مـا بیفکنـد:
بدن هـای خسـته و وامانـده در کـدام قطـار )رفت یا 
برگشـت( متراکم شـده بودند، مواد خام، کاالهای مصرفی، 
ذهـن  رزم،  ی  آمـاده  هـای  بـدن  جنگـی،  آالت  ماشـین 
هایـی کـه در انتظـار افزایـش تحریـکات عصبـی هسـتند و 
از ایـن سـو اذهانـی کـه قـرار اسـت کمـی اسـتراحت کننـد. 
شـاید ایـن ریل هـا تاریـخ دامنـه داری در مـورد تنـوع کاالهـا 
فورماسـیون های  و  انقالب هـا  مهـم سیاسـی،  مقاطـع  در 
از  زیـادی  حرف هـای  احتمـااًل  بگوینـد.  مـا  بـه  فرهنگـی 
تأثیـر گـذر زمـان در پررنـگ یـا کم رنـگ شـدن یکـی از دو 
زبـان در هم صحبتی هـای ایـن دو دنیـای متفـاوت، بـه مـا 

عرضـه کنـد. چـه حرف هـای بی پایـان دیگـری کـه می تواند 
از قیـاس کاالهـا و اعـداد رد و بـدل شـدۀ ایـن دو جهـان 

باشد. داشـته 

4( و آخر:
جهـان  بـه  )جـزء(  ریـل  طریـق  از  کـردن  نـگاه 
کلمـاِت کلی مانند: عشـق، آزادی، انقالب، علم، سیاسـت 
و... می توانـد از ایسـتادن در یـک طرف جبهـه و پیش بردن 
نبـرد ابدی دیگری بر سـر حقیقـت جلوگیری کنـد. می توانم 
سـوار بـر یکـی از ایـن قطارهـا با حسـاب گری هـای ویژه ای 
درفـش حـق را بر روی اعداد خود افراشـته سـازم و در طرف 
دیگـر یـک انسـان کالن شـهری دیگـر هـم بنـا بـه منافـع و 
مختصـات خـود همیـن سـاز و بـرگ را علیـه مـن دسـت و 
پـا کنـد. چنیـن اسـت کـه یـا مجبوریـم »سیاسـت« را بدنام 
کـرده و از ترکیـب »حیـوان سیاسـی« ارسـطو، تنهـا مضـاف 
آن را گـردن گرفتـه و تسـلیم شـویم و یـا تـا سـرحد مـرگ در 
ایـن رقابت وحشـتناک بر سـر همـه چیز پیکر هـم را بدریم. 
مـن پیشـنهادی دارم کـه نمی توانیـد آن را رد کنیـد، حتـی 

اگـر مایـل نباشـید بـا مـن هم دلـی نشـان دهید!
اگـر ضـرورت قطعـی تاریـخ بـر رفـع و انحـالل این 
تضادهـا و ادغـام و دوبـاره تجزیـۀ آن هـا در دقیقـه ای دیگر 
اسـت، گویـا ایـن تاریـخ نـه مربـوط بـه گذشـته، بلکـه دقیقًا 
و  زبان هـا  اشـیاء،  ماسـت.  اکنـون  در فضا-زمـان  حاضـر 
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گفتارهـای حاضـر در دسـتان مـا )بدانیـم یـا نـه و بخواهیم 
یـا بگریزیـم( حامل ایـن تاریـخ و حافظ ابدی ایـن تناقضات 
هسـتند. گویـی مـا سـیاه لشـکریانی هسـتیم که قرار اسـت 

تاریـخ هدایت گـر آن هـا بـه ناکجاآبـادی در آینـده باشـد!
اگـر  روسـیه  اکتبـر  انقـالب  و  فرانسـه  انقـالب 
و  استالینیسـم  بـود،  پای بسـت ها  گسسـت  نویدبخـش 
فاشیسـم بازگشـت همیـن زنجیرهـا را بـه ما نشـان داد. اگر 
پیـش از فروپاشـی شـوروی، چنیـن وهمـی وجـود داشـت 
کـه بـا از بیـن رفتـن ایـن »دیگـری« نفرت انگیـز کـه منشـأ 
اصلی تریـن تضـاد در جهـان اسـت، تمـام تضادهـا از بیـن 
تروریسـم  و  قومـی  مذهبـی،  جنگ هـای  رفـت؛  خواهـد 
عکـس آن را نشـان داد! جهـان پـس از فروپاشـی شـوروی 
مصـادف شـد بـا انفجـاری از انواع و اقسـام هویت هـای ریز 
و جزئـی نمادیـن بـه نـام هویت هـای قومـی و مذهبـی کـه 
هـر کـدام بـرای خـود دشـمن هایی دسـت و پـا کردنـد کـه 
کارکردشـان ایجـاد تنـش بیش تـر بـود. همـه سـعی کردنـد 
روی هویت هـای جزئـی خـود انگشـت بگذارنـد و چنین بود 
کـه نئولیبرالیسـم از یـک سـو و بنیادگرایـی از سـوی دیگـر 
تناقضـات  افتادنـد.  و فکرهـا  بدن هـا  و  بـه جـان طبیعـت 
تاریـخ و تضاد هـا هـر چنـد بی ثبـات هسـتند، امـا در عیـن 
حـال منهـدم نمی شـوند؛ بلکـه خـود را در مرحلـه ای باالتـر 
بـروز خواهنـد داد. مـا در مخمصـه ای بـه نـام ضرورت های 
تاریخـی گیـر افتاده ایـم، اما تکلیفمـان را باید بـا کلماتی که 
گفتیـم )هـر چنـد نـه این جـا و نـه یک بـار بـرای همیشـه!( 
مشـخص سـازیم: عشـق، آزادی، انقـالب، علم، سیاسـت 

و... .
بایـد سـراغ »سیاسـت«ی رفـت کـه بـرای هدفـی 
نباشـد و باید چماق »شـعارزدگی« را کـه گفتمان هژمونیک 
بـا آن بـر سـر تمـام کلمـات کوفتـه ، از مجـرای روایت هایـی 
»انقالبـی« شـکاف داد. سـخن گفتـن از خـط آهـن تبریز-

تهـران می توانـد کاذب بـودن دوگانه های برآمـده از گفتمان 
دهـد.  نشـان  را  قطـب  دو  هـر  در  بنیادگـرا  و  نئولیبـرال 
دوگانه هایی چون »سـرمایه داری ناسیونالیسـتی« در تهران 
یـا »پان ایرانیسم_پان ترکیسـم« در تبریـز از ایـن رو مکمـل 
یک دیگرنـد کـه یکـی هویتش را دقیقـًا از دیگـری می گیرد. 
روایـت یـک خـط آهـن امـا می توانـد از زبـان له شـدگان و 
بی صدایـان حـرف بزنـد و بـه همیـن خاطـر اسـت کـه زبان 

مسـلط چنیـن روایتـی را برنمی تابـد. 
شـاید نجـات ایـن واژه هـا در خزیدن از سـکوتی به 
سـکوت دیگـر باشـد، آن گونـه کـه سـاموئل بکـت می گویـد 
و پیشـنهادی می دهـد کـه حتـی اگـر بـدان بی میل باشـیم 

هـم نمی توانیـم رد کنیـم. ادامـه دادن! 
»مـا قدیـس نیسـتیم ولـی سـر قرارمـان مانده ایم، 

چنـد نفـر دیگـر می تواننـد الف چنیـن کاری را بزننـد؟«

 )در انتظار گودو، ساموئل بکت(
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ال مارگن،  تصویرساز بوینس آیرسی
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منروحیَبینئجهیم1
ادیب جانسئور 

بیر تئرن یولچولوغوندا و هر یئرده
هر شئیین و یا دا هئچ بیر شئیین هئچ می هئچ چکیلمزلییینه
بیر هفته تعطیلی نی، بیر اؤیله وقتی نی، بلکه بیر پازارتئسی نی

ساعات الر اییی
آدام الر گولورلرسه اییی، گولمه ییرلرسه گئنه اییی

و بوتون یولچوالرین دالغین
قوپاریب-قوپاریب بیر شئی لر یئدیکلرینی

گؤرونوشده قرارسیز
گؤرونوشده اوزگون، اندیشه لی

گؤرسک می عجبا، گؤرمه سک می
آچیب دا قاپالی گؤزلرینی آرادا

شؤیله بیر گؤرونومو تک بیر سولوقدا2
یاالندان، عینادال ایچینه چکنلری

یا دا بیر کؤپرودن گئچرکن، بیر تونئله گیررکن
بلیرتیب اوزلرینده چوخ گؤروموشلویون ایزلرینی

بیر تولکو چئویکلییی ایله، عجله
قاتاراق یولچولوغا هئچ یوخدان بیر گیزملیلییی

Ben Ruhi Bey Nasılım, Edip Cansever 1976 .1

2. نَفس
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بیلمم کی، گؤرمه سک می
دورونجا تئرن بیر ایستاسیوندا 

دوداق الری چاتالمیش، آتشلی، خسته بیر ایستاسیوندا3
دونیانین بوتون آلما ساتیچی الرینا باخیب

باخیب دا هر شئیی ایلک دفعه تانییارمیش کیمی
اوزانیب پنجره لردن سارقیق4 گردن  لرییله

توتاراق بارماق الرییال یاالنچی
و اوجوزوندان بیر بویونجوغو

عجبا گؤرمه سک می
بیر تئرنی و دونیادا تئرن اوالن هر شئیی.

Ben Ruhi Bey Nasılım, Edip Cansever

Bir tren yolculuğunda ve her yerde
Her şeyin ya da hiçbir şeyin hiç mi hiç çekilmezliğini
Bir hafta tatilini, bir öğle vaktini, belki bir pazartesiyi
Saatler iyi
Adamlar gülüyorlarsa iyi, gülmüyorlarsa gene iyi
Ve bütün yolcuların dalgın
Koparıp koparıp bir şeyler yediklerini
Görünüşte kararsız
Görünüşte üzgün, endişeli
Görsek mi acaba, görmesek mi
Açıp da kapalı gözlerini arada

3. دوراجاق، دوراق، ایستگاه

4. آشاغییا دوغرو، آویخته



96

Şöyle bir görünümü tek bir solukta
Yalandan, inatla içine çekenleri
Ya da bir köprüden geçerken, bir tünele girerken
Belirtip yüzlerinde çok görmüşlüğün izlerini
Bir tilki çevikliğiyle, acele
Katarak yolculuğa hiç yoktan bir gizemliliği
Bilmem ki, görmesek mi
Durunca tren bir istasyonda
Dudakları çatlamış, ateşli, hasta bir istasyonda
Dünyanın bütün elma satıcılarına bakıp
Bakıp da her şeyi ilk defa tanıyormuş gibi
Uzanıp pencerelerden sarkık gerdanlarıyla
Tutarak parmaklarıyla yalancı
Ve ucuzundan bir kolyeyi
Acaba görmesek mi
Bir treni ve dünyada tren olan her şeyi.



کوپه، ادوارد هوپر، 1938
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دؤنگهیعنیپیچ

حامد لطفی

تیـر تیـر، تـاخ تاخ، تیـر تیر، تـاخ تـاخ... بیراز سـاغا 
بیراز سـوال، شـاق شـاق، شـوخ شـوخ، شـاق شـاق، شـوخ 

شـوخ... ییرغاالیـا ییرغاالیـا... آنجـاق اؤنه.

اوچ گئجه لیـک تعطیلیـن بیـر ایکـی گئجه سـینی 
کولـه،  بیـر  آدام باشـی  چیینیمیـزده  باییـرا،  چیخمیشـدیق 
ایچینـده خیرتا-پیـرت، اولسـون بیر نئچه کیتـاب. گئتمکله 
آیاق الریمیزیـن  قاییدیشـداکی  یاتاجاقـدی  شیشـی  بئییـن 

شیشـییله.

یئنیـش  دشـتین  بـو  باخیـرام  اینـدی 
یوققوشـونا،چال-چال یان-یووارینـا، یئرله گؤیون آراسـینی 
آییـران داغ الر ایزینـه. گؤی یاشـیل داغ یاماجـی، آالقیرمیز 
وار،  قّله سـی  قـارا  گاهـدان  آغ  گاهـدان  دؤش-بره سـی، 

گؤرونتـوده. پنجره ده کـی 

باغیـردی  قلبینـه،  آتـدی  ال  بیـری،  التحریـرده 
»انـا، انـا...« قـان فیشـقیردی، قـان. تبریزده تانیمیشـدیم، 
بیتیکـده  گؤندردییـی  یولداشـی،  بیـر  سرگی سـینده  کتـاب 
وئرمیشـدی  راسـتاکوچه یه  کلمه سـی.  زنـگان  بیتمیشـدی 
بیـر آلت یازی، تفسـیر ائدیردی مفسـر، یا یـوروردو یورومچو، 

آراشـدیریردی آراشـماچی، یوخویـدو بیـر خـودا.

اسـین گلیـر بیـر آن، »قاپاقـالن قیرپیمجـا« دئییـر 
»اویـون... بـاخ اؤنده کـی اویـوق پوسـوقدا یاتمیـش آرزییـا، 
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کؤکسـونو  ائـت  شـول  بیـرآز،  سـوس  سـوس،  سـوس 
ائدیـر  قیـام  جهـان،  آغیرالنیـر  چاپـان الرا.«  چاپدیـران 
قیغیلجیـم الر  ایلـک  او  »هارداسـن  آییـر:  اوجـان، 

» ؟ قیغیلجیمـی

بیـز  و  قاطـار،  گئدیـر  ائدیرکـن  تـارق  تـاراق 
یئلـده  چؤلـون  یازیریـق  سـطیرلری  الیمیزده کـی 
بارماق الریمیـزال  تؤروتگـن  زمی لرینـه.  بوغـدا  رقصـان 
قـاورام الر  یاغـان  سـئیوانینا  ائـورن  چکیریـک  جیزیـق 
دوشـوروک  وعـده،  چینلشـیر  بیـردن  دامجی الرینـا. 
جیزیغا و قارانلیقدا ایسـالنیریق. اودون کؤزونده آراییریق 
شـمس ایله موالنـا گیزم لرینی، تیکوچله دؤیـوروک بوتا، 
کرکـی ایله یونوروق بیزیک. بیرلشـدیریریک چلیشـکیلی 

بوخـووالری... تنده کـی  قیریریـق  قـورال الری، 

یاغیـش یاغیـب، چمـن چیرتیـب، آغـاج آغـاج 
مئشـه اولـوب، عـدن آدلـی بیـر پـوزوق اوچمـاق. آددیم 
آتیریـق دمیـر یولـدا، دمیـر باسـیلیر دمیـر اوسـته، آغیـر 
گئدیشـله یول تاپیریق بوروخ بـوروخ آالتوران آالن الردا. 
نـه  گئدر-قالمـاز...  یاتار-یاتمـاز،  آرار-دورمـاز،  بیزلـر 

آخداریـر نـه بوالجـاق؟ نـه تاپاجـاق، تااپیناجـاق؟

آرتیـق، قاطـار چاتیر بیر دؤنگه یه و باشـی گیریر 
آردییـال  بیـزی  قالدیریـر  بـاش  پنجـره دن  ایسـته مزلره. 
چکـن چکیجـی لوکوموتیـو. گئتدیکجه، ایـالن قیلیغینا 
گیرمیـش جیزماقارالـی قاطار سـورکلیلییی چؤنور سـوال 
آپـاران آراجیـن باشـی گؤروکـور. و  سـاری. بیـزی اؤنـه 
دؤنگـه  آرتیـق  چکیـر.  دؤنگه یـه  آرخاسـییال  اؤز  بیـزی 
اورتاسـینداییق، پنجـره دن دیشـارییا باخدیقـدا قاطاریـن 

آرخاسـی دا گؤرونـور، و بیـز چکدیییمیز واگـون الری دا.

سـانکی، بو بیزیـم »اوالیجیل باشـالنغیج«  یمیز 
َدییشـمیش،  تـام  ایلـه  اؤنجـه  آن  نئچـه  بیـر  دیـر. 
ایچـی  بیـز.  بیـر  یئنگـی  دؤنوشـموش.  چئوریلمیـش، 
بـوش کوتلـه دن، سـغیلمیش بیرئیـدن. بیریجیک مندن 
بیـر بیز. ایندییسـه، چؤزولور حلـب، آیریمالنیـر التحریر، 
فلورانسـا،  گزییـه  چخیـر  قـازان  راسـتاکوچه،  اوخونـور 
اوزون حسـن  تبریـزه،  شـمس  اؤپـور  ال  صفـی  شـیخ 
مارتانـی.  گزدیریـر  چیخارتمیـش  صاحب آبـاددا 
ائلی نـی،  اوغـوز  ائتمه ییـر  آییـرد  ماحمیـد  دیشـالماییر، 

بیزلـری. قیراغـا  آتماییـر 

قیریق-قیقریـق بیـر قاطـار دیـر دئییلـن تاریـخ، 
کیمـی هارایا چکه جک بلیرسـیز؛ آنجاق اؤنـه. تاریخ  بیر 
اؤته کـی اؤتمـز اؤتمـن دیـر؛ محتمـال بیـر دامجـی یاش 
غریب قـارداش  دینله ینـده  بنیـزده،  سـولوق  سـوَزرکن 
یاووروسـونون آناجیـل ایستتمه سـینده، او شـیرین دیـل 
تؤکمه سـینده. بلکـه ده همـن بـو دؤنگـه دیر، اورتاسـیندا 
تاریـخ،  چاغیـن.  گؤردویومـوز  باش-گؤتونـو  دوروب 
گؤزلرینـده گؤزومـوز قالدیغـی فرغانه لـی دیـر، دوداغیندا 
پمبـه گولـو آچارکن. شـهرده ائولـر قاباغینـدا دوزولموش 
گولگـز گوللـو شـمعدانی دیبچه  لـری دیـر او، سـپیلمیش 

بیـر آفتاهـا سـو غریبه لـر یولونـا.

سوروشسـانیز »نه دیـر او دؤنگـه؟«، »همـن بـو 
چـاغ دیـر او.« و بیـزده دؤنگـه یعنـی پیـچ.
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نمی دانی راه از کجا شـروع شـده اسـت. چشـمانت 
را بـه راه بـاز کـرده ای. امـا هـر طـور هـم باشـد تمـام شـدن 
راه در نقطـه ای را می دانـی. البتـه کـه راه در نقطـه ای تمـام 
خواهـد شـد، امـا آیـا مـا هـم خواهیـم توانسـت بـه مقصـد 
و  تکثیـر  کوپه هـا  می کنـد.  حرکـت  تاریـخ  قطـار  برسـیم؟ 
تکـرار  ریـل  مسـیر  در  تختـۀ  تکه هـای  می شـوند،  تکـرار 
می شـوند و ایـن تکـرار پارالـل زمـان، زمـان- تاریـخ، تاریـخ 
را شـکل می دهـد. کلیتـی کـه از تکه هـای ثابـت و معنـادار 
بـه همـراه امـر بی شـکلی کـه اجـزاء را بـه شـکل کل معنـا 

اسـت.    شـکل پذیرفته  می بخشـد، 

هـم  مالقـات  بـه  کـه  ایده هایـی 
نـد ه ا مد آ

بنیامیـن در تـز چهاردهـم از تزهایی دربـارۀ مفهوم 
تعبیـری  سـاختن/  موضـوِع  »تاریـخ،  می نویسـد:  تاریـخ، 
بلکـه  تهـی،  و  همگـن  زمـان  نـه  آن  عرصـۀ  کـه  اسـت 
زمـاِن انباشـته از ]بـار انفجـاری[ زمـان اکنون اسـت. 
بدین سـان برای روبسـپیر، روم باسـتان در حکم گذشـته ای 
بـار شـده از زمـان اکنون بود کـه بـه دسـت او منفجر و 
از پیوسـتار تاریـخ گسسـته شـد. انقـالب ]کبیر[ فرانسـه به 
خـود چونان تجسـد و تحقق دوبارۀ تمدن روم می نگریسـت 
کـه  فرامی خوانـد  یادهـا  بـه  همان گونـه  را  باسـتان  روم  و 
]طراحـان[ مـد البسـۀ گذشـته را در ذهـن معاصـران زنـده 

می کننـد...«
ایـن اکنونیت هـای متکثـر کـه بـه کـرات در جـای 

هسـتند  خامـی  مـاده  می شـوند،  فراخوانـده  تاریـخ  جـای 
کـه امـر بی شـکل تاریـخ بـه آن هـا معنـا می بخشـد. از ایـن 
منظـر، وجـه اشـتراک غریبـی میـان ادبیـات- نوشـتار یـا 
بـه طـور کلی تـر زبـان و تاریـخ می تـوان یافـت. دنـی هولیـه 
نوشـتار را انتظـام خـالء بـه دور کلمـه ای عنـوان می کنـد، 
کلمـه،  شـکاف پذیر  انـرژی  بـه  بخشـیدن  امـکان  بـا  کـه 
میـان  قرابـت  و  قیـاس  منفجـر می سـازد.  را  معانـی  انبـار 
ریشـه  و  نیسـت  جدیـدی  امـر  زبانـی  و  تاریخـی  مقـوالت 
گوسـتین  آ افـرادی همچـون  تفکـرات  و  در قـرون وسـطا 
و ایزیـدور دارد. بنیامیـن نیـز از چنیـن هم نشـینی غریبـی 
اطالع داشـته و در یادداشـت های مقدماتـی تزهایی دربارۀ 
مفهـوم تاریخ می نویسـد: »جهان مسـیحایی همـان جهان 

کاماایستگاهجملهاست

امین محمدزاده
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فعلیـت تـام و یک پارچـه اسـت. فقـط در ایـن جهـان اسـت 
کـه تاریـخ کلـی یـا جهان شـمول وجـود دارد... تـا آن زمـان 
کـه آشـفتگی برخاسـته از بـرج بابـل آرام نیافته باشـد، هیچ 
چیـزی نمی توانـد مصـداق ایـن عنـوان باشـد. پیش فـرض 
آن همـان زبانـی اسـت کـه هـر متنـی از یـک زبـان زنـده یا 
مـرده بایـد سـراپا بدان ترجمه شـود. یـا به عبـارت بهتر، این 
تاریـخ خـود همیـن زبان اسـت، هرچند نـه در مقام نوشـتار 

بلکـه بـه مثابـۀ جشـنی پرسـرور...«
بیـان دقیق تـر و  بـه  یـا  اگـر سـوژۀ شناسـنده  امـا 
هایدگـری، فرآینـد هستی بخشـی بـه هسـتنده ها )دازایـن( 
در ایـن میـان مشـغول بـه گسـترش و پرتاب شـدگی خـود 
نباشـد، تمـام معانـی خلـق شـده، در آِن بـه خلق رسـیدگی 
در خـود فرورفتـه و خفـه خواهنـد شـد. البتـه در بیـان دقیق 
مسـئله، قطعـًا معنایـی شـکل نخواهـد گرفـت کـه از بیـن 
نیـز بـرود. بـه همـان ترتیـب کـه »و هرچـه آدم هرکـدام از 
مخلوقـات زنـده را نامیـد، نامـش آن بود.« دازاین باید سـوار 
بـر قطـار زمـان، میـان جهـان و هسـتی، وجـود و موجـود 
حرکـت کـرده آن را بسـط دهـد، بارهـا از آن بگـذرد و بـه 
ناشـناخته ها و ممنوعه هایـش سـر زنـد تـا دوبـاره دسـت بـه 
تکـرار »زمـان اکنون«ی مناسـب بزند. مسـیری که هایدگر 
متأخـر نیـز در هسـتی و زمـان خـود بـرای دازایـن متصـور 
می شـود، چیـزی ورای زبـان نیسـت: »در گفتـار و زبـان، 

فهـم و حـال پیشـاپیش خـود را آشـکار کردنـد.«
ایـن  فراخوانـی  در  بیشـتر  تدقیـق  منظـور  بـه  امـا 
زمان هـا، چـاره ای نیسـت جز ایسـتادن، نگاه کـردن و تأمل 
در نقاطـی کـه قباًل در آن ها ایسـتاده  اسـت. چه ایسـتگاه ها 
و چـه مکان هایـی کـه ترمـز اضطـراری قطـار تاریخ کشـیده  
در آن هـا شـده  اسـت. پـس از آن بایـد نقـاط مشـترک ایـن 
مکان هـا و زمان ها]زبان هـا؟[، را در شـبکۀ گسـتردۀ ریلی، 
ردیابـی و پیگیـری کرد. لزوم تکرار پی در پـی این روند چنان 

احسـاس می شـود کـه نمی تـوان تنهـا بـه مکانـی کـه ترمـز 
اضطـراری کشـیده خواهـد شـد و انقالبـی رخ خواهـد داد، 
دلخـوش بـود و کفایـت کـرد. چنیـن انـرژی و امکانـی برای 
بازنگـری اتـالف زمـان و انـرژی اسـت، بایـد بـه ایسـتگاه ها 
اطمینـان  کامـا   بـدون  جمـالت  بـه  نمی تـوان  آورد.  روی 

داشـت. همان طـور کـه بـه مسـیر های بی ایسـتگاه.
بـا چنیـن پیـش روی ای در تاریـخ و تدقیـق در آن 
می تـوان علـل مشـترکی در پیـروزی یـا شکسـت جریانـات 
مختلـف یافـت و در نقـاط بحرانـی و بزنگاه هـای تاریخـی، 
نقطـۀ دقیـق و زمـان ایسـت را مشـخص کـرد. اگـر انقالب 
کبیـری در فرانسـه رخ می دهـد، از نـگاه بـه خـود همچون 
تجسـد روم باسـتان اسـت. در شکسـت مشـروطه خواهی، 
انقـالب 57 و مسـائل کالن و جزئی تـر هـم بایـد بـه دنبـال 
فصـل مشـترک بـود. اگـر بـه تاریـخ همچـون انبـار زمـان 
اکنـون و بـه ادبیات همچون انبـار معانی بنگریـم، خواهیم 
توانسـت بـه تـورق تاریـخ پرداختـه، سـوژه ها و مکان هـای 
متفـاوت را غربـال کـرده و بـه علـل اولیـه برسـیم. تنهـا بـا 
چنیـن روشـی، آن هم بدون محدودیت و اسـتثنأ، می شـود 

مـزۀ واقعـی و شـیرین عدالـت را چشـید.

اما این همه کافی نیست
بـه موسـوم  ِکلـه  ُپـل  نقاشـی های  از  یکـی  »در 
Angelus Novus  ]فرشـتۀ نـو[ فرشـته ای را می بینیـم بـا 
چنـان چهره ای که گویی هم اینک در شـرف روی برگرداندن 
از چیـزی اسـت که بـا خیرگی سـرگرم در تعمق در آن اسـت. 
چشـمانش خیره، دهانش باز و بال هایش گشـوده است. این 
همـان تصویری اسـت که ما از فرشـتۀ تاریـخ در ذهن داریم. 
چهـره اش رو بـه سـوی گذشـته دارد. آن جـا که مـا زنجیره ای 
از رخدادهـا را رؤیـت می کنیـم، او فقـط بـه فاجعـه ای واحـد 
می نگـرد کـه بی وقفـه مخروبـه بـر مخروبـه تلنبـار می کنـد و 
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آن را پیـش پـای او می افکنـد. فرشـته سـر آن دارد کـه کـه 
بمانـد، مـردگان را بیـدار کنـد و آنچـه را خـرد و خـراب گشـته 
اسـت مرمـت کنـد و یک پارچـه سـازد؛  امـا طوفانـی از جانب 
بهشـت در حال وزیدن اسـت و با چنان خشـمی بـر بال های 
وی می کوبـد کـه فرشـته را دیگـر یارای بسـتن آن ها نیسـت. 
ایـن طوفـان او را بـا نیرویـی مقاومت ناپذیر بـه درون آینده ای 
می رانـد کـه پشـت بـدان دارد، در حالـی کـه تلنبـار ویرانه هـا 
پیـش روی او سـر بـه فلـک می کشـد. آنچـه مـا پیشـرفت 

می نامیـم همیـن طوفان اسـت.«
تز هایی دربارۀ مفهوم تاریخ، تز شمارۀ 9
والتر بنیامین

بـه زعم مـن، تعبیر پرذوق و شـگفتی آور بنیامین از 
دقـت کافـی برای تشـریح اکنـون ما برخـوردار نیسـت. اگر 
پیشـرفتی، حتـی خیالیـن، در غـرب بـوده دسـت کـم واجد 
می کنیـم  تجربـه  مـا  کـه  چیـزی  اسـت.  درخـور  اصالتـی 
بی دقـت  کپـی ای  و  غـرب  خیالیـن  پیشـرفت  ادای  تنهـا 
بـا دسـتگاهی تمامـًا غربـی از نسـخه های خطـی بـاز هـم 
غربـی اسـت. مهم تـر از آن در ایـن تـز کـه درحـال ارائـۀ 
تصویـری کلـی از موجودیـت تاریـخ اسـت، مسـئلۀ زبـان و 
گامبن  تنیدگـی آن بـا تاریـخ به کلی فراموش شـده اسـت. آ
در مقالـه ای بـه تشـریح آرای بنیامین، دربارۀ زبـان و تاریخ 
»پیش شـرط  کـه:  می شـود  یـادآور  آن  در  و  می پـردازد 
تاریخـی انسـان ها از پیش شـرط آن هـا در مقـام موجـودات 

ناطـق جدایی ناپذیـر اسـت.« 
جیـغ سـوپرانوی قطـاری روی دریـا جایگزین بادی 
اسـت کـه از جانـب بهشـت مـی وزد. فرشـتۀ مـا در لنگـرگاه 
و پشـت بـه قطـار ایسـتاده و دسـت بـه گوش هایـش بـرده 
اسـت. شـاید گمـان کنیـم او در حـال جیـغ کشـیدن اسـت 
نخواهیـم  را  او  باشـد، صـدای جیـغ  اگـر چنیـن هـم  امـا 

شـنید. قطـاری کـه از بخار صنعت سـربرآورده و در بهشـت 
نوسـتالژی های ما سـکنی گزیده اسـت او را به سـمتی پرت 

می کنـد کـه شـاید بتـوان کپـی ای از پیشـرفت نامیـدش.
بـه ایـن معنـا، نـه تابلـوی فرشـتۀ نـو، پـل کلـه کـه 
پرینت هـای  بلکـه  تاریـخ می نامـد،  فرشـتۀ  را  آن  بنیامیـن 
انـدی  وارهـول از تابلـوی جیـغ ادوارد مونـک بـا رنگ هایـی 
اشـباع شـده، هـر یـک روی یـک ضلـع از دیـوار زبـان مـا 

تاریخ مـان می نگـرد. بـه  و  نصـب شـده 

پیشنهاد دیگر
یـک  ایسـتگاه هایی  جلفا-تبریـز  ریلـی  مسـیر  در 
شـکل را می تـوان دیـد، کـه تعـدادی از آن هـا اکنـون بـال 
اسـتفاده هسـتند، با سـاختمان هایی که در و پنجره شان گل 
گرفتـه شـده و قطار دیگـر در آن ها توقف نمی کنـد. قطعًا در 
مسـیرهای بسـیاری چنین ایسـتگاه های متروکی را می توان 
دیـد کـه گاهـی دلیل بسـته شـدن آن هـا چنـدان منطقی به 
نظـر نمی رسـد. الزم اسـت بـه چنیـن ایسـتگاه های متروکی 
سـرک کشـید و از الی آجرهایـی کـه جلـوی پنجـره ردیـف 
کرده انـد، هرچنـد به سـختی، درون ایـن بناهـای معمایی را 

نـگاه کـرد. شـاید نـور از آن جـا بتابد. 
کـه  چیزهایـی  ممنوعه هـا،  کشـف  و  ولگـردی 
نگذاشـته اند ببینیـم و نمی گذارنـد، یـا به تعبیـری نادیده ها، 
نـگاه از زاویـه ای دیگـر بـه دیده هایمان و کشـف ابعاد جدید 
آن هـا و بازاندیشـی بـه ایـن امـور و دسـت یازیدن بـه عنصر 
تجربه گرایـی در ایـن راه، دیـدگاه و روشـی اسـت کـه بـرای 
تقویـت و متذکـر شـدن آن، »کامـا« بـه وجـود آمـده اسـت.

بدیهـی اسـت که در ایـن راه از هر کمکی از سـوی 
مخاطبانمـان اسـتقبال خواهیـم کـرد و هـر دسـتی کـه از 
سـوی شـما بـه سـمت کامـا دراز شـود را بـه گرمـی خواهیم 

فشـرد تـا نهایتـًا بـه قـدرت مشـت هایمان ایمـان بیاوریم.
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