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به دفعات و نه بواسطه منت فعالیتش که به جهت تعدد حواشی 
گفتاری و رفتاری اش تیرت شد. صدایش راهی به برج میالد نیافت 
اما از عرشه کشتی جنگی صدایش را به گوش مخاطبینش رساند. 
از تالش برای بازی در تیم های محبوب پایتخت1 تا حضورش در 
عرصه ی انتخابات ریاست جمهوری. امیرحسین مقصودلو معروف 
به تتلو با چند میلیون مخاطب مشتاق هر از چند گاهی به دالیل 

مختلف تیرت رسانه ها می شود:

"هی می خوام تواضع کنم اما منی ذارن!! ولی من باز تواضع می کنم 
مردم سی تا ماه رمضون یه ربنای تکراری شنیدن اونم با صد تا منت 
و استاد استاد، یادشون رفته سال ها هفته ای یه کار از ما تو غم ها 
و شادی ها و مهمونیا و باشگاه ها و ماشیناشون گوش دادن اونم 
مجانی و با فحش و زندان!!! یه ربنا انقدر فرق داره از فردا بزنم تو 
کار ربنا!! هان؟!؟ چقدر ماشاالله ما با معرفیم )معرفتیم( و آگاه 78"2  

1- چرخش 180 درجه ای تتلو به سمت استقالل؛ ما تتليتيا از امروز استقاللی هستيم  

www.tarafdari.com

www.entekhab.ir 2- عکس/ توهني تتلو، اينبار به استاد شجريان 
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دموکراسی یا دیکتاتوری اکرثیت

واژه ی اقلیت مفهومی است که شاید در گام نخست تداعی کننده 
گروه یا دسته ای از اجتماع انسانی با قومیت، مذهب یا حتی زبان 
متفاوت، باشد . اما با کمی تامل می توان دریافت که اقلیت شاید 
شامل این نوع طبقه بندی ها نیز گردد اما محدود به همین موارد 
نیست. فرضا اگر نوع لباس پوشیدن یا حتی سلیقه موسیقیایی فرد 
یا افرادی مورد تایید اکثریت، چه در مفهوم کمی و چه در مفهوم 
کیفی، نباشد در آن صورت حتی نوع پوشش و یا سبک موسیقی 
مورد عالقه گروهی از شهروندان محل تمایز و چه بسا تحقیر قرار 
گیرد. در سال های نه چندان )و حتی در بعضی از نقاط کشور 
در حال حاضر(، پوشیدن شلوار جین مورد تمسخر و استهزا و در 
مواردی برخورد فیزیکی قرار می گرفت. پرسش این جا است که 
آیا رای اکثریت به معنای حقانیت نظر ایشان است و می بایست 
اعمال شود و یا در نقطه مقابل رای اکثریت صرفا یک مفهوم عددی 
است و الزاما به معنای درستی و صحت آن نیست. به بیانی دیگر 
رای با کثریت است اما حق نیز الزاما با اکثریت است؟ به طور مثال 
اگر اکثریت جامعه و دستگاه قدرت معقتدند زمین در مرکز کائنات 
است در این صورت باید گردن نهاد و سخن گالیله1 را نشنیده 
از مردم و دولت در مقام اکثریت  گرفت؟ اگر دست کم بخشی 
رای به عقیم سازی زنان کارتن خواب دادند2 در آن صورت باید 
چنین حکمی را به صرف رای اکثریت بودن پذیرفت؟ آیا این تفسیر 
دموکراتیک است یا دیکتاتوری اکثریت؟ این مهم در طول تاریخ 
بشر زمینه ساز درگیری های فراوانی شده است اما پیشینه مقابله با 
آن به کمی بیش از دو سده و مشخصا حامیان قانون اساسی ایاالت 

متحده در سال 1787م بازمی گردد:

"... آنان بر این باور بودند که تاکید نسبت به فضیلت مدنی موجب 
دخالت در مسایل شخصی افراد به شکلی غیرقابل قبول می شود؛ 
یعنی شکلی از رسکوب آزادی که انتظار پرورش شهروندان خوب را 

منتفی می سازد."3 

همچنین در باب وضعیت اقلیت معقتد بودند:

"در یک جمهوری نه فقط نگهبانی از جامعه در برابر فشار حاکامن 
1- گالیلئو گالیله ستاره شناس شهیر ایتالیایی با تکیه بر نظریات کپرنیک اثبات کرد که برخالف 

نظر کلیسا زمین مرکز کائنات نیست. وی در نهایت در دادگاه تفتیش عقاید مجبور شد تا توبه 
کند!

2- امروز از عقیم کردن فقرای کارتن خواب می گویند؛ چند ماه آینده شاید از کشتن آنان!
www.tabnak.ir

3- محمودی، سید علی، خودکامگی اکثریت و حقوق اقلیت ها در دمکراسی لیبرال، فصلنامه 
سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 39، شماره 2، تابستان 1388، ص 284

اهمیت بسیار دارد، بلکه حفاظت بخشی از این جامعه در برابر 
بی عدالتی بخشی دیگر نیز دارای اهمیت فراوان است."4

الکسی توکویل5 در نقد دموکراسی خطاب به حامیان آمریکایی 
دموکراسی می نویسد:

"اگر در آمریکا فردی یا حزبی بی عدالتی دید، به زعم شام به چه 
مرجعی باید متوسل گردید؟ می گویید به افکار عمومی؟ افکار 
عمومی خود سازنده ی اکرثیت است. به هیات مقننه ملتجی 
شود؟ هیات مقننه خود مبعوث و مناینده ی اکرثیت است و آلت 
و ابزاری بال اراده در اختیار اوست. به قوای مملکتی مراجعه کند؟ 
قوای مملکتی هامن اکرثیت هستند که با سالح خودمنایی می کنند. 
هیات منصفه؟ هیات منصفه هامن اکرثیت است که حق صدور 
رای را احراز کرده است... هر فرد و حزبی ناچار است که در مقابل 

بی عدالتی ها و اعامل غیرمنطقی اکرثیت تسلیم شود."6

جان استوارت میل یکی دیگر از اندیشمندان علم سیاست است 
که به مقوله خودکامگی اکثریت پرداخته است. او بر این باور 
است که ستمگری جامعه بزرگتر و خوفناک تر از ستمگری 
حاکمان است. ستمگری جامعه در دیدگاه او به معنای دست 
تحمیل  و  افراد  خصوصی  و  شخصی  امور  در  جامعه  اندازی 

4- همان، ص 285
5- فیلسوف و متفکر فرانسوی )1805-1859م( 

6- 3- محمودی، سید علی، خودکامگی اکثریت و حقوق اقلیت ها در دمکراسی لیبرال، 
فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 39، شماره 2، تابستان 1388، 

صص 287 و 288
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نگاهی به برخورد حامیان محمدرضا شجریان با امیرحسین مقصودلو
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احساسات و باورهای اکثریت بر اقلیت است."7 باید در نظر داشت 
حوزه علوم انسانی قابل تفکیک به خودی و غیر خودی نیست! 
به دیگر سخن آن چه در فرانسه، آمریکا یا ژاپن رخ می دهد و 
مورد بحث قرار می گیرد از یک منظر مقوله ای داخلی است و از 
منظری دیگر تجربه ای است انسانی. در این دیدگاه تجارب ملل 
دیگر، خاص ایشان محسوب نمی شود بلکه رهیافتی مشترک 
است که می تواند با جرح و تعدیل، و نه تغییر، در جوامع دیگر 
مورد توجه قرار گیرد. به عنوان نمونه پیش از این شاهد نحوه 
نگرش و برخورد با زنان کارتن خواب در جامعه ایران بودیم این 
در حالی است که یک ایرانی کارتن خواب در آمریکا توانست از 
خیابان خوابی و اعتیاد به فردی ثروتمند بدل شود. درحالی که در 
داخل کشور صحبت از عقیم کردن و مانند این نه فقط از جانب 
دولت که از سوی بخشی از جامعه نیز مورد اشاره قرار گرفته بود.8  
همین اندیشه در شکلی دیگر و در برخورد با امیرحسین مقصودلو 
بازتکرار شد. این بار عقیم سازی محل بحث نبود بلکه تحقیر و 
ردیه نویسی محور گفتگوها قرار گرفت. موج این انتقادها زمانی 
بیشتر شد که تتلو در پستی اینستاگرامی به محمدرضا شجریان و 
یکی از خاطره انگیزترین آثار وی تاخت! در محل نقد بودن ادبیات 
و الفاظ وی همان قدر محل تردید نیست که در واکنش طرفداران 
محمدرضا شجریان.9 حامیان خسرو آواز ایران تقریبا هیچ واژه ای 

7- همان، ص 290
8- برای اطالعات بیشتر بنگرید به اندیشه های شبه نازی، شماره 16 ماهنامه سرند

9- گرچه برخورد حامیان این هنرمند شهیر را نمی بایست به پای خود محمدرضا شجریان 
نوشته شود. 

سپهر ساغری
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را برای تحقیر مقصودلو از قلم نیانداختند. شدت واکنش ها تا به 
حدی باالگرفت که صفحات اجتماعی با عناوین چون ما از تتلو 
متنفریم، آنتی تتلو، و مانند این ایجاد شد و به محلی برای حمله 
به امیرحسین مقصودلو بدل گردید. در حالی که متنفرین از تتلو از 
ادب و درک موسیقیایی صحبت می کردند با واژگانی که تقریبا در 
هیچ کجای ادبیات فارسی قابل مشاهده نیست درصدد حذف وی 
برآمدند. به نظر می رسد جامعه ایران خاصه طبقه متوسط و تحول 
خواه آن، در حالی از انحصار و بسته بودن فضای اجتماعی گله دارد 
که خود نیز در بستن دهان ها و قیم مابی دستی دارد. این مهم 
از آن جهت محل بحث و نقد است که این جریان اجتماعی از 
مفاهیمی چون گفتگو، برابری، آزادی، دموکراسی و دیگر مفاهیم 
مدرن سخن می راند اما در عمل تفاوت ماهوی قابل ذکری ندارد. 
به بیانی روشن تر واژگان پرطمطراقی چون آزادی بیان، تکثر، 
برابری و پرهیز از قیم مآبی صرفا در حد کالم باقی مانده و در ذهن 
و روح ایرانی، ولو در بخش تحول خواه آن، رسوخ نکرده است. در 
حقیقت تفسیر از آزادی بیان، هنر مستقل، عدالت اجتماعی و ... 
فقط تا زمانی محلی از اعراب دارد که منافع فردی و یا گروهی ما را 
تامین و تضمین کند اما برای غیر چنین حقی قایل نیستیم حتی 
اگر در خلوت خود را مطلع و صاحب اندیشه بدانیم. این فاصله بین 
دنیای ذهنی که خود را آزادی خواه می داند و در دنیای عینی 
عمال حذف گرا است، در موضوعات اجتماعی رخ می نماید؛ گاه در 
برخورد با پدیده کارتن خوابی و گاه در اصول و آداب نقد مخالفین! 
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ریشه های خودکامگی
معرفی کتاب جامعه شناسی خودکامگی

اثر علی رضاقلی

و  تاثیرپذیری  امکان  دیگر  اجتماعی  مولفه  هر  نظیر  فرهنگ 
تاثیرگذاری دارد. اما آنچه بیش از همه محل مناقشه است پایداری 
رذایل و یا بازنمایی آن ها در قالب های جدید است. بی شک 
می توان از خودکامگی به عنوان یکی از مهم ترین، اگر نگوییم 
نام برد. این مهم برغم ریشه دار بودن،  مهم ترین این رذایل 
تنها در چند دهه اخیر در بین روشنفکران و متفکران ایرانی 
مورد کندوکاو قرار گرفته است! در پیرامون خودمداری ایرانیان 
اثر حسن قاضی مرادی، اقتدارگرایی ایرانی در عصر قاجار به قلم 
محمود سریع القلم و جامعه شناسی خودکامگی حاصل پژوهش 
علی رضاقلی، چند نمونه قابل ذکر در این مورد هستند. در بین 
سه اثر یادشده رضاقلی زمینه های خودکامگی را ریشه ای تر مورد 
بررسی قرار داده است. وی برای ارزیابی خودکامگی به داستان 

ضحاک ماردوش در شاهنامه فردوسی متوسل می شود.

رضاقلی جامعه شناسی خودکامگی را چنین آغاز می کند:

»داستان ضحاک ماردوش، بدون هیچ گونه تردیدی لحظه ای از 
تفکر ایرانیان نسبت به ساختار نظام سیاسی اجتامعی خودشان 

است...«1

سپس ادامه می دهد:

»بی شک نظام سیاسی ایران از میان انواع نظام های شناخته شده، 
نظام خودکامگی بوده است، یعنی نظامی که به ظاهر یک نفر 
بدون ضابطه و قانون، خواسته های خود را تحمیل می کند. در 
هر نوع از انواع حکومت، نوعی احساس، رابطه ی شهروند را با 
حاکمیت مشخص می کند در نظام خودکامگی ترس جامنایه ی 

رابطه بین پادشاه و مردم است.”

در حقیقت نویسنده معتقد است ریشه های نظام خودکامگی 
ایرانیان را باید در تاریخ اساطیری این مردمان جستجو کرد. آنچه 
در قالب داستان و تاریخ درهم آموخته است می تواند پرتویی 
بر زوایای پیدا و پنهان ایران امروزی و به ویژه نحوه ی تفسیر 
جهان اطراف از دیدگاه مرمانش بیاندازد. گرچه شناخت شرط 

1- رضاقلی، علی، جامعه شناسی خودکامگی، نشر نی، تهران 1389، چاپ هفدهم، ص 7

کافی برای حل یک معضل فراگیر اجتماعی نیست اما بدون شک 
شرط الزم است!

»برآمدن خودکامگان از ویژگی های عمومی تاریخ گذشته ی ایران 
است گذشته ای که میراث خود را به جای می گذارد و برای زمان های 
بعدی به صورت فرشده برای عمل آماده می کند. طومار گذشته برای 
عمل در زمان حال بسته می شود و گذشته، طومار گشوده زمان حال 
است. هیچ جامعه ای منی تواند بدون تاثیرپذیری از گذشته ی خود 
ادامه حیات دهد... برای فهم جامعه و تاریخ ایران از مطالعه الگوهای 

رفتاری روابط اجتامعی هزاره قبل بی نیاز نیستیم.«2

کتاب در هشت بخش و 244 صفحه، بوسیله ی نشر نی منتشر 
شده است.

چو ضحاک شد بر جهان شهریار / برو سالیان انجمن شد هزار

رسارس زمانه بدو گشت باز/ برآمد برین روزگار دراز

نهان گشت کردار فرزانگان/ پراگنده شد کام دیوانگان

هرن خوار شد جادویی ارجمند/ نهان راستی آشکارا گزند

شده بر بدی دست دیوان دراز / به نیکی نرفتی سخن جز به راز

دو پاکیزه از خانه ی جمشید / برون آوریدند لرزان چو بید

که جمشید را هر دو دخرت بدند / رس بانوان را چو افرس بدند

ز پوشیده رویان یکی شهرناز / دگر پاکدامن به نام ارنواز

به ایوان ضحاک بردندشان / بران اژدهافشن سپردندشان

بپروردشان از ره جادویی / بیاموختشان کژی و بدخویی

ندانست جز کژی آموخنت / جز از کشنت و غارت و سوخنت

2- همان، ص 21
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احتامالً همه ی ما با چنین تجربه ای مواجه شده ایم که خوانش یک 
حادثه از تاریخ، ما را به عمق ماجرا فرو می برد و هیجان زده، مرتّصد 
شنیدِن فرجامی جالب و حکمت آمیز آن باشیم و یا اینکه مادری، 
داستان شبانه ی کودک خود را از میان روایات تاریخی برگزیند و 
ماجرای رشادت های یک چهره ی تاریخی یا گوشه ی زندگی نامه ی 
یکی از مشاهیر  و ... را به زبان کودکانه بازگو کند. در میان مورخان 
ادوار کهن ایران نیز بیهقی با کم رنگ کردن مرزهای تاریخ و داستان، 
تاریخ خود را در حّد فاصل این دو مقوله گنجانده است. بیهقی با 
حضور در دربار غزنویان و ملس حوادث آن دوران، ضمن منعکس 
کردن ماجراهای تاریخی، نظر خود را در خالل روایت گنجانده و با 
بکارگیری فنون و شگردهای داستانی، صدای راوی را هم گام با بازمنایی 

تاریخ به گوش مخاطب رسانده است. 
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در  تاریخ  کهن،  و  مرسوم  شیوه ی  به  مقوالت  دسته بندی  در 
به  قرابت  داعیه ی  است.  واقع شده  داستان  از  فراتر  جایگاهی 
حقیقت و بازتاب این عینیت، همواره به تاریخ منزلتی برتر از 
داستان بخشیده است. تاریخ با ایجاد دوگانگی میان واقعیت و 
تخیل، بر واقعیت به عنوان اصل برتر و دست یافتنی )ملموس( 
صحه گذاشته و نیل به آن را مقصود اصلی در نظر می گیرد. 
برقرای  تکاپوی  در  همواره  داستان  تا  گشته  موجب  امر  این 

خویشاوندی با تاریخ برآید. 
و  باز می کند  برای خود  اندک زمانی حساب جداگانه ای  »تاریخ در 

داستان را به قلمرو قصه، افسانه، اسطوره، خیال و ادبیات روانه می کند. 

سپس از آنجا که امر مبتنی بر خیال و امر مبتنی بر واقعیت به نقطه ای 

رسیدند که همدیگر را پس می زنند، خیال غالباً مرتادف می شود با 
دروغ، و واقعیت مرتادف می شود با حقیقت.«1

ارسطو و افالطون با جداسازی دو مقوله ی ادبیات و تاریخ، خط 
سیری را تا حدود قرن 19 بر جای گذاشتند که بر دوگانگی آن 
ها تاکید داشت. در عصر روشنگری نیز، پیشرفت علوم دقیقه 
روش  به  اسناد  تا ضبط  گردید  تجربی سبب  عینیت گرایی  و 
آزمایشگاهی، حتی در علوم انسانی )که هنوز مستقل نشده بود( 

نیز رسوخ کند. 

خوانش تاریخ

با رواج نظریه های روایِت ساختارگرایانی همچون تودورف و ژنت، 
تئوری های خوانش تاریخ تا حدودی دستخوش تغییر شد. تاریخ 
چه به صورت روایت شفاهی و چه در قالب متون مکتوب، تابع 
1- مین ها، ترین، »داستان مادربزرگ«، در: گزیده ی مقاالت روایت، مارتین مکوئیالن، ترجمه فتاح محمودی، 

مینوی  خرد،1388، تهران، ص 468

منطق روایی و الگوهای )عناصر( داستانی است. اگرچه مورخ 
اکنون  را در حال و  یا راوی، حوادثی که در گذشته رخ داده 
می آفریند، اما منطق روایت و پی رفت داستانی رویدادها کار خود 
را می کند و خواننده، تاریخ را همچون داستان می خواند. این نگره 
منجر به جریانی به نام "تاریخ همچون داستان" گشت. »در زبان 
التین واژه ی Storia  به هر دو معنای داستان و روایت تاریخی به 
 Histoire کار می رفت. همچنین امروزه در زبان فرانسوی واژه ی
و در زبان ایتالیایی واژه ی Storia ، به هر دو معنا به کار می رود. 
در انگلیسی هم میان History  و Story نزدیکی و شباهت 
آشکار است.«2 این در حالی ا ست که در زبان فارسی میان دو 
واژه ی تاریخ و داستان یا روایت، سنخیت واژگانی_ریشه ای وجود 
ندارد. در تصور معمول، تاریخ گنجینه ای از حقایق مسلم است که 
فِرم به فِرم حوادث را زنده و جاندار به تصویر می کشد. این نظر، ما 
را به خواندن تاریخ دعوت می کند؛ چرا که تاریخ، عین حقیقت 
است و حق را تنها در آن می توان جست. غیر از واقعه  ای که 
حادث می شود، در هنگام روایت و بازنمایی از خلوص آن کاسته 
می شود. دیدگاه انتقادی "تاریخ همچون داستان"، برخی از وجوه 
تشابه تاریخ را با داستان در دو عنصر روایت و راوی می یابد. اگر 
داستان را بیان کنش ها در یک پی رنگ3 فرض بگیریم، تاریخ 
نیز همچون قصه با تاکید بر پوئتیک4 و ادبّیت آن از این شاخصه 
تاریخ و قصه،  بهره مند است. در واقع منطق زمان مند و علِّی 
هر دو را در ژانر روایی قرار می دهد. تاریخ برای به بیان آمدن 
)بازنمایی(، نیازمند یک طرح واره )Plot( است؛ تا تحت عنوان یک 
موضوع تنظیم شود. از این رو تاریخ نگار به منظور وحدت بخشی 
به روایت خود، به آن آغاز و فرجام می بخشد. به عنوان نمونه برای 
شرح ماجرای ساختمان پالسکو، مورخ از زمان شروع آتش سوزی 
به بیان روایت نمی پردازد، بلکه برای طرح بندی ماجرا در یک 
قالب و بر اساس داده های موجود، با توضیح درباره ی تاریخچه ی 
ساختمان پالسکو، علل حادثه و چگونگی وقوع آن و ... روایت 
را شکل می دهد. بنابراین مورخ کار خود بر مبنای یک نقشه  ی 
راه و با یک آغاز و یک فرجام تنظیم می کند و روایت تاریخی 
نیز تابع دستوری ساختاری روایت است. عالوه بر منطق روایی 
تاریخ، شرح و نگارش آن با دخالِت عامل انسانی تعّین می گیرد. 
گذشته از تعیین ُفرم و طرح واره، مورخ با دستورالعمل گزینش، 

2- احمدی، بابک، رساله ی تاریخ: جستاری در هرمنوتیک تاریخ، تهران: نشر مرکز، 1387، ص 140
3- نظم و ترتیب منطقی حوادث و وقایع در اثر ادبی یا هنری چون داستان، نمایشنامه و ... را پی رنگ گویند

4- سخن شناسی

معین کمالی راد

بازخوانی تاریخ فراموش شدگان
بررسی وضعیت اقلیت در تاریخ 

قسمت  اول
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حذف، چینش، برجسته سازی، حاشیه رانی و ... به نگارش تاریخ 
می پردازد و از ذهن و تخیل خود بهره می گیرد. عالوه بر این، 
شخصیت ها از طریق تیپ سازی شکل می گیرند و حتی زبان 
و لحن شخصیت ها را مورخ تعیین می کند. جهت گیری مورخ، 
به نّیت و مقصود او معطوف است. نگارش تاریخ بی هدف نبوده 
و برآمده از صدای راوی است. زاویه ی دید مورخ و گفتمان های 
درگیر از عوامل مهم شکل گیری یک روایت است. مورخ همچون 
هر فردی در زمینه و فرهنگ خود که مروج گفتمان های خاصی 
است، پرورش می یابد و با عناصر محیطی خود تبادل ایده دارد. 
اگرچه ذهنیت و احساسات راوی بر کیفیت نگارش اثرگذار است، 
اما قالب هایی که عقالنیت را در موضع خاصی تعریف می کنند 
هم، نقش خود را بازی می کنند. تاریخ نمی تواند جدا از بستر 
فکری و گفتمانی خود باشد؛ بلکه بازتابنده ی گفتارهایی است 
که در یک فرهنگ مقبول است. اگر تاریخ به منظور ایجاد پند و 
شگفتی خوانده شود، صرفا به تایید و تکرار عمل گذشتگان در 
مواجه با تاریخ ختم می گردد؛ اما برای آگاهی از پیشینه و مبنای 
فکری و هویتی اکنون ما نمی تواند مثبت باشد. تنها بازخوانی 
منتقدانه ی تاریخ است که زوایای تاریک و شکاف های ناپیدای 

فرهنگ کنونی ما را نشان می دهد. 

گفتامن اکرثیت؛ نفی اقلیت

شکل غالب یک گفتمان یا ایده، با طرد اشکال دیگر به ثبات 
خود استمرار می بخشد و منطق خود را در همه ی عرصه ها بر 
نارسایی  به دلیل  قوم،  یا  تاریخ هر ملت  کرسی می نشاند. در 
فرهنگ غالب، همواره تکه هایی از تار و پود تبعیض قابل مشاهده 
است. تالش فرهنگ و گفتمان رسمی به منظور ایجاد انحصار 
و تک صدایی، با طرد و در نتیجه فراموشی و نفی دیگر صداها 
همراه می شود. در این صورت، تاریخ مملو و آکنده از گفتمان 
رسمی و بی تفاوت در قبال اقلیت ها می گردد و فهم ما نیز به 
تاریخ  و طردشدگان  حواشی  تماشای  از  پیشینه،  این  فراخور 
بی بهره می ماند. در هر فرهنگ و تاریخی نمونه های بسیاری از 
اقلیت های در سایه مانده و جود دارد و سهم تاریخ رسمی ما در 
برابر زنان، بردگان و کنیزان، اقلیت های مذهبی )و غیرمذهبی( 

و شیوه های "دیگر" زیست همواره پررنگ تر بوده است. در عصر 
کنونی، با گسترش نگرش های رادیکال و انتقادی توجه به اقلیت ها 
زمانی  که  همان ها  و  است  بیشتر شده  و گروه های حاشیه ای 
مورد بی مهری تاریخ قرار گرفتند، اکنون )در مواقعی( در کانون 
توجهات واقع شده اند. نگارش آثاری چون تاریخ روسپی گری5 و 
تاریخچه ی زندان6 در ایران شاهدی بر این مدعا هستند که در 
چند سال اخیر به شکل متن درآمده اند. در ادب کالسیک ما، 
خیام و در برخی موارد حافظ، سردمداران صدای "دیگر" هستند. 
هر دو شاعر با پرورش و بازی با آرشیو "شراب" به افشاگری در 
باب رذایل فرهنگ مسلط پرداختند و با بنیان گذاری مفاهیمی 
با  مخالفت  ندای  زمان،  غنیمت شمری  و  رند  همچون  بدیل، 
گفتمان غالب را سر دادند. نکته ی جالب درباره ی خیام و حافظ 
این است که هر دوی آن ها به عنوان فرهیختگانی در فرهنگ 
رسمی رشد یافته اند، ولی به منّذران و پیام آورانی در باب انحطاط 
آن هشدار دادند. این دو شاعر ذاتاً در متن اکثریت جامعه قرار 
داشتند، اما با پرورش آگاهی خود، عامدانه به اقلیت بدل شدند. 
طنز و هزل نیز در ادبیات کهن ما با ترویج فرهنگ ریشخند 
)کارناوال(، در تقابل با جدیّت و وجه استاندارد فرهنگ رسمی، 
نقش شگرفی در رسایِی دیگر صداها عهده دار بوده است.  امروزه 
فهم تاریخ با گسترش نگره های نسبیت گرا دستخوش تغییر شده 
و خوانش سنتی از تاریخ را به بازخوانی آن با رویکردهای انتقادی 
جایگزین کرده است. این رویکردها با رفع ُقدسیت و درستی تام 
و تمامی متون تاریخی، به دنبال خوانش موازی و برابر آن با سایر 
دسته جات از علوم برآمده اند؛ تا با برهم زنِی نظم تحمیل شده ی 
این طبقه بندی ها، نگاه سلسله مراتبی به امور را بزدایند. آرشیو 
سنتی )معمول(، فهم تاریخ را به ساِن واقعیت مسلم و خالص 
در نظر می گیرد، که باید پندها و حقایق اصیل را از آن دریافت 
کرد. رویکرد سنتی به تاریخ با مفروض گرفتن معصومیت مورخ 
و فرهنگ، تنها به افسون زدگی و پندافزایی خود می اندیشد؛ در 
حالی که رویکردهای نوین )پست مدرن( تاریخ نگاری و تاریخ خوانی، 
نگاهی جسورانه به تاریخ دارند و تاریخ را صرفاً به مثابه "متن" 

می نگرند. 

5 - بنگرید به جامعه شناسی روسپی گری اثر سعید مدنی قهفرخی، انتشارات کتاب پارسه
6 - تاریخ زندان، نویسندگان: ناصر ربیعی، احمد راهرو خواجه، انتشارات ققنوس 
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“رسپرست، رهرب و فرمانده سیاسی ایل، خان بود. خان رسپرستی 
بود محلی، عضو هامن شاخه ای از ایل که به فرهنگ، تاریخ و 
مسایل مربوط به ایل آگاهی کامل داشت.مقامش مورورثی و 
مورد احرتام و اعتامد اعضای ایل بود. خان رئیس امور سیاسی، 
نظامی و مظهر وحدت یکپارچگی ایل بود و بر کلیه کالنرتان 
)رسپرستان طایفه( و طوایف ریاست داشت. وی مناینده ی 
رسمی و حقوقی ایل در برابر رفت و آمدهای خارج از ایل بود. 
هرچند که تصمیم های گرفته شده در ایل شورایی بود، ولی با 

مسئولیت خان به مرحله اجرا درمی آمد.“

رسیع القلم، محمود، فرهنگ سیاسی ایران، نرش فرزان روز، چاپ پنجم، 1395، ص 59

عضدامللک رئیس ایل قاجار حدود 18 ماه نایب السلطنه احمدشاه بود.
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در قسمت پیشین فرهنگ سترون به گوشه های از وضعیت 
اجتماعی و فرهنگی ایران، بویژه در دوران معاصر اشاره شد و 
فرهنگ هرج و مرج و فقدان اعتماد را از نظر گذراندیم. در فرصت 
حاضر این مهم را پی می گیریم و به زوایان پیدا و پنهان فرهنگ 

سیاسی ایران و مولفه های آن می پردازیم. 

فرهنگ عشیره ای 

در قسمت پیشین اشاره شد که بی راه نیست تاریخ ایران را تاریخ 
آمد و شد ایالت بنامیم. روند این آمد و شد در طول هزاره ها 
ادامه داشته و در دوران معاصر با سرکار آمدن پهلوی ها به پایان 
می رسد! نبرد ایالت و دست به دست شدن تاج قدرت در بین 
ایشان رفته رفته فرهنگ سیاسی حاکم بر ایران را متاثر می سازد.  
از این رو چندان محل تعجب نیست که فرهنگ سیاسی ایرانی به 
نوعی در کالبد عشیره و ایل قوام یافته باشد. کالبدی که ویژگی 
های چون خویشاوندگرایی، روحیه جنگاوری و بقا و بسط عشیره 
از طریق تهاجم و ارجحیت منافع ایلی بر شخصیت فردی از 
زمره ی ویژگی های بارز آن بود. مبانی اندیشه عشیره ای نظیر 
صیانت از تمامیت ایل در دوران حاضر و برغم آشنایی ما ایرانیان 

با مفاهیم عصر تجدد، همچنان قابل مشاهده است.

خویشاوندگرایی

»خویشاوندگرایی و احساس تعلق به گروهی خاص و تحصیل امنیت 
فردی از طریق وابستگی به یک قوم ویژه، عواقب اجتامعی، فرهنگی، 
سیاسی و حتی امنیتی فراوانی دارد. درچارچوب یک ایل آن چه ایجاد 
تعهد، مسئولیت و حتی وظیفه می کند و کنش های جمعی را شکل 

می دهد، رابطه خویشاوندی است.«1 

 اندیشه عشیره ای، موقعیت عضوی از عشیره در صحنه اجتماعی 
را به جایگاه ایل در جامعه و حتی دستگاه قدرت تفسیر می کند. از 
طرف دیگر فرد صاحب منصب در کنار انتظار ایل از وی، خود نیز 
می کوشد تا به نوعی دست سایر اعضای خانواده و قوم و خویش 
را بگیرد2 و از آن به احساس مسئولیت و وظیفه یاد می کند! جای 
تعجب ندارد که شایسته ساالری قربانی محتوم چنین دیدگاهی 

است.
»خلوتیان پادشاه گویا از پست فطرتان و پست نژادان و بی تربیتان 
و بداخالقان انتخاب شده بودند و از این رو وضع دربار مالعبه بود. 
پادشاه شخصا با آن همه تعلیم و تربیت دارای هیچ علمی نبود و از 
اطالعات سیاسی و تاریخی و غیره که الزمه جهانداری است، بی بهره 
بود و از این رو، مآل بینی و عاقبت اندیشی حتی برای خود و اخالف 
خویش هم به خاطرش خطور منی کرد... در عهد این پادشاه در هیچ 
شعبه از شعبات دولتی و مملکتی اصالحی نشده بلکه نسبت به ایام 
پدرش متام خراب تر گردید. حکومات عالنیه حراج، القاب و فرامین به 

دست کهنه فروشان داخله و خارجه آشکارا به معرض بیع می رسید.«3

فرهنگ عشیره ای مختصات دیگری هم دارد که از مهم ترین آن 
ها روحیه ی جنگاوری است. در حقیقت ایالت و عشایر در حکم 
شمشیر دولبه ای بودند که همان قدر در دفاع از سرحدات به 
تاج داری پادشاه کمک می کردند که چون تهدیدی بالقوه امکان 
تاج برداری هم داشتند! از این جهت حکومت با پیگیری سیاست 
های کوچ اجباری و یا تفرقه اندازی در بین آن ها، در تالش بود 

تا نوعی توازن قوا ایجاد نماید.
"مانند کردهای شامل خراسان که از کردستان بدان منطقه کوچانده 
شدند. در زمان صفویه نیز دسته هایی از ایل افشار را از خراسان 
به آذربایجان کوچ دادند و شاخه ای از آن ها را نیز به کهگیلویه 
و خوزستان فرستادند. در سال 1206 قمری که آقامحمدخان قاجار 
ایالت فارس را فتح کرد، 12 هزار خانوار از ایالت الوار را که مایه رضر 
مالی برای قاجار بودند، از اطراف شیراز کوچاند و در حوالی تهران 
سکنی داد. همچنین ایل هزاره را در زمان نارصالدین شاه به خراسان 

آوردند..."4

1- همان، ص 57
2- سریع القلم، محمود، فرهنگ سیاسی ایران، نشر فرزان روز، چاپ پنجم، 1395، ص 61

3- همان، ص 94
4- همان، ص 56

سپهر ساغری

فرهنگ سرتون
بررسی پیشینه ی فرهنگ سیاسی در ایران

قسمت دوم
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غارتگری به مثابه یک ارزش

»فرهنگ غارت به ویژه هنگام تندرستی، بسیار اهمیت دارد و 
فرد غارتگر صاحب افتخار و قدر و منزلت اجتامعی است و در 
رده های باالی نردبان اجتامعی قرار می گیرد. هامن گونه که در 
شهرها دانشجوی جوانی که تحصیالت خود را به پایان رسانده هنگام 
خواستگاری از دخرتی به خود می بالد، در بین عشایر نیز جوانی 
که چندین بار دست به غارت زده؛ به عنوان مثال، اسب یا چند راس 
گوسفند و بز به غنیمت آورده، در سلسله مراتب ارزش ها، باالترین 
ارزش اجتامعی را دارد و هنگام ازدواج وضع مناسبی در خانواده 
دخرت به دست می آورد و مورد پسند پدر عروس قرار می گیرد.«5

شاید در گذشته مفهوم غارت و غارتگری صحنه ای از هجوم سوارانی 
سیاه پوش با چهره هایی درهم را تداعی کند اما در دوران معاصر 
نه با سوارانی بر مرکب که با افرادی بر مسند قدرت مواجه ایم 
که با اموال دزدی، صاحب مقام و شوکت شده اند. نکته قابل تامل 
در برداشت عمومی است که گرچه از فساد شکوه می کند اما در 
خلوت خویش کم نیستند کسانی که دزدی یا دیگر اشکال فساد 

را زرنگی تلقی می کنند!  

5- سریع القلم، محمود، فرهنگ سیاسی ایران، نشر فرزان روز، چاپ پنجم، 1395، ص 66

در نربد با فردیت

در جهان بینی عشیره ای فرد مجذوب ساختار بزرگتری به نام 
ایل است. منافع ایالتی بر هویت فردی ارجح است و نظرات و 
دیدگاه افراد محلی از اعراب ندارد. بنابراین صیانت از تمامیت ایل 
بر حفط هویت و شان فرد مقدم است.6 در نظام فکری ما ایرانیان 
شخص اول دستور می دهد و دیگران تبعیت می کنند. جایی برای 
پرسش نیست. چرا، آغاز اندیشیدن است اما در فرهنگ اقتدارگرا 
اعمال و سالیق شخص صاحب قدرت چرا ندارد! حال این فرد پدر 
خانواده باشد یا خان ایل یا پادشاه کشور تفاوت چندانی نمی کند! 
اندیشه عشیره ای جایگاهی برای استقالل فکری و رفتار قایل نیست. 
هر نوع نگاه و تفسیر متفاوت از پدیده ها، خود به منزله خطری بالقوه 
برای تمامیت دستگاه استبدادی است. سرنوشت میرزاحسین خان 
سپهساالر یا امیرکبیر در دوره ناصری الدین شاه یا تیمورتاش و 
علی اکبر داور در دوره رضاشاه و یا احمد قوام و محمد مصدق 
در دوره محمدرضا شاه، از نمونه های شاخص تجلی و تداوم 
فرهنگ اقتداری عشیره ای است. نکته حایز اهمیت در تداوم 
روحیه ایالتی در دوره پهلوی در این است که برخالف حکومت های 
پیشین مبنای قومی و ایلی ندارد اما همچنان مختصات فرهنگی 

6- به طور مثال می توان از "خون بس" به عنوان مکانیزمی برای حل اختالف در میان بختیاری 
ها، بلوچ ها یا عرب ها، اشاره کرد.

»فرهنگ غارت به ویژه هنگام تندرستی، بسیار اهمیت 
افتخار و قدر و منزلت  دارد و فرد غارتگر صاحب 
اجتامعی است و در رده های باالی نردبان اجتامعی قرار 
می گیرد. هامن گونه که در شهرها دانشجوی جوانی که 
تحصیالت خود را به پایان رسانده هنگام خواستگاری از 
دخرتی به خود می بالد، در بین عشایر نیز جوانی که 
چندین بار دست به غارت زده؛ به عنوان مثال، اسب 
یا چند راس گوسفند و بز به غنیمت آورده، در سلسله 
مراتب ارزش ها، باالترین ارزش اجتامعی را دارد و هنگام 
ازدواج وضع مناسبی در خانواده دخرت به دست می آورد 

و مورد پسند پدر عروس قرار می گیرد.«
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بر روی فرش قرمزی که زاهدی پهن کرده بود به کشور بازگشت. 
اما دو سال بعد نخست وزیر کودتا هم کنارگذاشته شد. با محکم 
شدن پایه های سلطنت نیازی به زاهدی احساس نمی شد. این 
بار زاهدی بود که از فرش قرمز عبور می کرد! او در پای پلکان 
هواپیمایی که وی را به سوییس می برد به چند تن از دوستانش 
که برای بدرقه او آمده بودند گفت: بیچاره دکتر مصدق حق 
داشت!7  در مقام قیاس با سرنوشت مصدق یا حتی زاهدی که 
هر یک حدود دو سال نخست وزیر بودند می توان به امیرعباس 
هویدا اشاره کرد که 13 سال نخست وزیر ماند! شاید پرسش مهم 
این باشد که چه تغییری در ساخت حاکمیت رخ داده که چنین 
ثباتی قابل رویت است؟ اساسا این تغییر در ساختار حکومت 

پدید آمده یا با منویات شخص اول مملکت رابطه دارد؟

»وقتی هویدا رشفیاب می شود متاما دستورات شاه را در موارد 
گوناگون بدون چون و چرا یادداشت می کند و برای خوش خدمتی 
هر چه بیشرت در بین راه کاخ نیاوران تا نخست وزیری، بسیاری از 
اوامر ملوکانه را با تلفن اتومبیل نخست وزیری به مراجع مربوطه 
ابالغ می مناید و یکی دو ساعت بعد اجرای متامی اوامر را به عرض 
می رساند. شاه چنین رسعت عملی را در اجرای دستورات خود از 

هیچ نخست وزیری ندیده بود.«8

7- سریع القلم، محمود، فرهنگ سیاسی ایران، نشر فرزان روز، چاپ پنجم، 1395، ص 128
8- همان، صص 132 و 133

ایشان را حمل می کند! رضاشاه، که در مدرن ساختن جامعه 
ایران تا جایی پیش رفت که آمرانه چادر از سر زنان برمی داشت 
یا حتی ولیعهدی که تحصیلکرده سوئیس بود، در اقتدارگرایی 
چون اسالف خود عمل کردند. دایره ی بی اعتمادی و ساختار 
اقتدارگرا حتی به بانیان قدرت رحم نمی کند. یکی از نمونه های 
قابل توجه در تاریخ معاصر ایران برخورد محمدرضا شاه با ناجیان 
تخت و تاج پهلوی است. پس از حدود یک دهه فطرت از به 
سلطنت رسیدن محمدرضای 20 ساله در شهریور 1320خ، رفته 
رفته حلقه ی نیروهای طرفدارشاه بزرگتر می شود. شاه مشروطه 
همان قدر با احمد قوام، نویسنده فرمان مشروطه، دچار اختالف 
می شود که چندی بعد با محمد مصدق! شاه که پس از کش و 
قوس های بسیار با قوام و نامه نگاری های طرفین نهایتا آنچنان 
بر وی غضب کرد که لقب همایونی را از وی بازستاند، در کوران 
زد و خورد سیاسی دیگر با مصدق در تیرماه 1331خ مجددا به 
نویسنده فرمان مشروطیت روی آورد! حال احمد قوام، بدون 
لقب سلطنتی، نقش ناجی سلطنت را ایفا می کرد. قوام به جای 
مصدق نخست وزیر ایران شده بود گرچه مصدق نهایتا با خروش 
ملی در 30 تیرماه 1331خ مجددا به صحنه سیاسی بازگشت 
اما حدود یک سال بعد با کودتایی به رهبری فضل اهلل زاهدی، 
نظامی کهنه کار، از نخست وزیری خلع و به حبس و نهایتا حصر 
افتاد! شاه که همراه ملکه در جریان کودتا از کشور گریخته بود 
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شاه که همراه ملکه در جریان کودتا از کشور گریخته بود بر روی 
فرش قرمزی که زاهدی پهن کرده بود به کشور بازگشت. اما دو 
سال بعد نخست وزیر کودتا هم کنارگذاشته شد. با محکم شدن 
پایه های سلطنت نیازی به زاهدی احساس منی شد. این بار زاهدی 
بود که از فرش قرمز عبور می کرد! او در پای پلکان هواپیامیی که 
وی را به سوییس می برد به چند تن از دوستانش که برای بدرقه 

او آمده بودند گفت: بیچاره دکرت مصدق حق داشت!



رویداد

ماهنامه سرند     شماره بیستم، خرداد 1396
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3 خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر گرامی باد



با غزاِل ما بگو، ای باِد صبح،

ُجرعه نوشی جز عطش نفزایدم

آتشم، از پای ننشینم مگر

آید و بر گونه رَه بُگشایدم.

جان او جانم، نه جانم جان اوست؟

خواهش افزاید که خواهش آیدم.

حالج االرسار )اخبار و اشعار(، ترجمه ی بیژن الهی، 

نرش بیدگل، تهران، چاپ اول 1393، قطعه ی 64

فرهنگ و هنر
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فرهنگ و هنر
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بیژن الهی، شاعری در سایه

گزارشی از نشست یادمان بیژن الهی در کتابفروشی فرازمند رشت

بیژن الهی از آن دست چهره هایی است که گذشت زمان او را قابل 
لمس تر کرد. او آن زمان که شاعری می کرد در سایه ماند و بعدها 
که شاعری را کنار گذاشت در انزوا زیست و به ندرت حرفی از او 
در میان بود، همچنان که در وصیت نامه خود نوشته چشم به راه 
مخاطبانی داشت که در آینده اند و آینده ادبیات نوین فارسی اند. 

الهی، یک پروژه ی فکری بود

در آغاز برنامه که روز جمعه پنجم خردادماه 1396 در طبقه ی 
باالی کتابفروشی فرازمند و با ظرفیتی محدود برگزار شد، ابتدا 
دکتر بهزاد برکت، استاد گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه 
گیالن به سخنرانی پرداخت. او با بیان اینکه در این 6 سال و اندی 
که از درگذشت الهی سپری شده حرف های خوبی زده شده است 
اما اغلب به جای آنکه چهره ای روشن تر و قابل فهم تر از او به 
نمایش گذاشته شود بر ابهامات زندگی شاعر افزوده، از بیژن الهی 

به عنوان یک پروژه ی فکری نام برد.
 "این پروژه ی فکری قابل شناخت است. نه به سادگی، اما قابل 
شناخت است. مفهومی داریم به نام سیناپس که من دوست دارم 
معادل فارسی آن را مقارنه بگذارم. یعنی در زندگی یک شخص چه 
کارها و آدم هایی با او قرین بودند و تاثیرگذاری آن ها به چه نحوی 
بوده است. البته این تاثیرگذاری همیشه یک به یک نیست با اینکه 
روندی کرونولوژیک دارد، اما ممکن است اتفاقی افتاده باشد و ما 

تاثیرش را بعدتر ببینیم." 

سپس برکت به بیان این نکته پرداخت که:
 "تهران در دهه ی 20 دهه ی پر تالطمی است. دهه ی تحرکات و آشوب 
های اجتامعی. دهه ای که آدمی مثل صادق هدایت مجبور می شود "حاجی 
آقا" را بنویسد که مشخصن رنگ و بوی سیاسی دارد. اما دهه ی 30 که 

ما در آن به دنیا آمدیم دهه ی افرسدگی است. سال 34 اخوان زمستان 
را می نویسد و در آن زمان است که الهی 10 سال بیشرت ندارد و رشوع 
به تاثیر پذیرفنت از مسائل پیرامونش می کند. بسیاری این موضوع را 
درباره ی الهی مطرح می کنند که شعرش غیراجتامعی است و بی اعتنا 
به مسائل پیرامونی، مطلقا اینطور نیست. بسته به این است که اجتامع 

و سیاست را چگونه بفهمیم و درک کنیم." 

سپس برکت به یکی از مهمترین مولفه های شعر-و حتی زندگی 
الهی- یعنی توجه او به مسئله ی زبان می پردازد و زبان را از فرم 

جدا می کند: 
"امروزه زبان شناسان، فیلسوفان و شاعران زیادی به ما نشان داده اند 
که زبان امری تزئینی نیست. بی تردید علت این سوءتفاهم این است 
که زبان در وهله ی نخست وسیله ی ارتباط است. این غلط نیست اما 
ناقص است. زبان دو ساحت مشخص دارد: یکی ارتباط و دیگری امکانی 
برای موجودیت بخشیدن به عامل هستی... شاعر ناچار است که از ساحت 

نخست به ساحت دوم برود. همه ی شاعران چنین کرده اند." 

بهزاد برکت سپس بحث نیما، شعر نیمایی و ارتباط آن با بدعتی 
که در حوزه ی زبان شعر گذاشت را پیش می کشد و می گوید: 

"ما رسانجام به نیام بر می گردیم. آن هایی که می خواهند مسیر تفکر 
الهی را متوجه بشوند فهم نیام و کارش  مسیر بسیار درستی است. البته 
این موضوع که الهی زبان می دانست و ترجمه های جدی ای داشت 
موجب شده تا مسیر نیام را به مراتب فراخ تر و گسرتده تر از خود نیام 

طی کند."

 در قسمت دیگر ایشان به ضرورت روی آوردن به ترجمه برای هر 
کسی که دغدغه ی زبان را دارد پرداخت و با بیان اینکه ترجمه 
پنجره ای است که وقتی آن را می گشاییم نگاه دیگری را می 
بینیم از آن بعنوان آینده ی زبان نام برد. او آشنایی و الفت الهی 
با نویسندگان و شاعرانی چون جیمز جویس، والدیمیر ناباکوف، 
تی اس الیوت، آرتور رمبو، فردریش هولدرلین و مارسل پروست 
را نشانه ای دانست از اینکه الهی نیز به آثار کسانی توجه می کرد 
که زبان برای آن ها امری بدیهی و صرفا ارتباطی نبود. دکتر برکت 
سپس با اشاره به برخی فنون و پیچیدگی های ترجمه های الهی 
از دو مفهوم مترجم ناقل و مترجم عامل نام برد که الهی خود آن 
ها را به کار می برد و او را در دسته ی دوم جای داد. در پایان نیز 
ایشان با خواندن شعری که تقدیم به بیژن الهی کرده بود سخنان 

خود را به پایان برد.

امید سلطانی
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شاعر بزرگ شاملو بود، شاعر ناب الهی

سخنران بعدی داریوش کیارس بود. کیارس به یمن نزدیکی و 
معاشرت با الهی بویژه در سال های آخر عمر او، از جمله کسانی 
است که می تواند چهره ای حقیقی از شاعر و احواالت او به 
دست دهد. تالش های او از جمله کتاب "شاعران نقاش1: بیژن 
الهی" که از سوی نشر پیکره منتشر شده است و تکمله های او 
برای مجموعه آثار الهی که بوسیله ی نشر بیدگل منتشر شده، در 
همین راستا است. کیارس در سخنان خود تمرکزش را بر جریان 
شناسی شعر معاصر گذاشت و با ذکر خالصه ای از جریانات شعر 
نو نیمایی و پس از آن به ترتیب موج نو، شعر دیگر، شعر حجم و 
شعر ناب تاثیرات فریدون رهنما را بر جریان موج نو بر شمرد که 
الهی در ابتدا جزیی از آن محسوب می شد و خیلی زود راه خود 
را جدا کرد. کیارس افزود که اساس تفکر شاعران موج نو که یک 
تفکر رادیکال مدرنیستی با مایه های سورئالیستی است یعنی "هر 
آنچه غلط است، درست است" در بیژن الهی بدین صورت متبلور 
می شود که: هر آنچه آشکار است، ناآشکار است و همین موضوع 
مسیر جداگانه ای را برای الهی ترسیم می کند تا دنیای رازآلود 
"شعر دیگر" را به همراه کسانی چون بهرام اردبیلی پایه گذاری 
کند. پس از بررسی شتاب زده ی جریان شناسی شعر معاصر، 
کیارس درباره ی زبان ترجمه ی الهی توضیحاتی داد. کیارس 

همانطور که در کتاب خود آورده معتقد است:

 » تسلط او ]الهی[ بر زبان های فرانسه، انگلیسی و عربی و معرفت 
او به ریشه شناسی لغت و دانش او از ادبیات جهان، آثار هنوز 
چاپ نشده ی او را مختلف املضمون و مشرتک املنظور کرده است.... 
معنِی معنی نزد او به ارزِش معنی تبدیل می شد، یعنی ترجمه نزد 
او نه لغت به لغت بلکه شان به شان بود. تالش داشت تا در برگردان 
از شعرهایی خاص، به اهمیت گفتار در مقابل نوشتار )از دیدگاه 
آوامحوری( تاکید شود. آن چنان که با خواندن گردانده های )ترجمه 
های( او از هانری میشو فرانسوی، او را در شعر فارسی می بینیم. در 
واقع الهی گویی این امکان را فراهم کرده است تا میشو به فارسی 

شعر بنویسد.«1

قسمت پایانی این نشست نیز اختصاص داشت به شعرخوانی 
ارژنگ آقاجری به همراه ساز کوروش قزوینه که طی آن آقاجری 
که به تازگی با مجموعه صوتی "دیادالم" برای نخستین بار اشعاری 
را از شاعران شعر دیگر خوانده است، گزیده ای از چند شعر بیژن 
الهی و بهرام اردبیلی را بصورت زنده و با تنبور و عود قزوینه اجرا 

کرد.

1- شاعران نقاش1: بیژن الهی، داریوش کیارس، نشر پیکره، چاپ نخست 1393، ص22

فرهنگ و هنر

18

فی
وس

ق ی
رو

: فا
س

عک
نی

را
خن

 س
ال

 ح
در

س  
ار

 کی
ش

ریو
دا

ماهنامه سرند     شماره بیستم، خرداد 1396



فرهنگ و هنر

19

نشست های ادبی، جوانه های امید

کتابفروشی فرازمند رشت در این سال ها، مخصوصا پس 
از انتقال به مکان جدیدش در نزدیکی میدان شهرداری و 
آغاز فعالیت صفحه ی مجازی اش در اینستاگرام توانسته 
به یک محفل مستقل و گرم برای کتابخوان ها تبدیل 
شود. پیش از این یادمان نیز برنامه هایی مشابه با حضور 
کسانی چون عبداهلل کوثری و سیروس شاملو در این 
کتابفروشی برگزار شد که به همین شیوه یعنی دعوت از 
طریق اینستاگرام برای عالقمندان و بصورت رایگان انجام 
گرفته است.2 اگرچه چنین فعالیت هایی فی نفسه چیز 
جدیدی نیست و در پایتخت و شهرهای بزرگ )و حتی 
خود رشت با پیشینه فرهنگی غنی خود( در کتابفروشی 
های استخوان دار و پاتوق های فرهنگی به کرات برگزار 

2- زمانی که در حال نگارش این گزارش بودم پوستر یادمان کاظم رضا، داستان نویس 
معاصر که جمعه 16 تیر در این کتابفروشی برگزار می گردد در صفحه ی اینستاگرام 

فرازمند بارگزاری شد.

می شده و می شود اما با ورود مال های3 کتاب و نوشت افزار 
تحت عنوان "شهر کتاب" به شهرها و خشکاندن رگ های 
کتابفروشی های مستقل و در دیگرسو موانعی که در سال 
های دهه 80 و بعد از آن برای این فعالیت های فرهنگی 
ایجاد شد، پا گرفتن دوباره ی این نشست ها و داغ تر شدن 
فضای سرد و بی روح کتابفروشی ها با چنین برنامه هایی 
می تواند امیدوار کننده باشد. فراموش نکنیم که اگرچه در 
برهه هایی عرصه ی نشر و فرهنگ می تواند دچار معضالتی 
در تولید محتوا شود اما در پیشخوان کتابفروشی ها، کتاب 
های خوب همیشه هستند )امیدوارم باشند( و چشم به راه 

کسانی که آن ها را بخوانند. 
Mall -3 : فروشگاه های بزرگ 
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 از تأسیس مدرسه ی فرهاد و به کارگرفنت دانش و تجربیات 
نوین آموزشی تا راه اندازی شورای کودک و تدوین فرهنگنامه ی 
کودکان و نوجوانان و... که هرکدام کاری چنان بزرگ و درخور 
است که خود، نیاز به مجالی جداگانه دارد برای نوشنت. توران 
میرهادی پس از پذیرفته شدن در دانشگاه، با افرادی مانند 
جبار باغچه بان و محمدباقر هوشیار آشنا شد که برای مبارزه 
با بی سوادی تالش می کردند. این آشنایی، راه اصلی او را برای 
تحصیل مشخص کرد. میرهادی برای آموزش در زمینه ی علوم 
تربیتی و روان شناسی به اروپا رفت. او در رشته ی روان شناسی 
تربیتی و همزمان در رشته ی آموزش پیش از دبستان و ابتدایی 

در فرانسه درس خواند.

 



مادر ادبیات کودک

نگاهی به زندگی توران میرهادی، مادر آموزش و پرورش مدرن ایران

25خردادماه، زادروز بانویی است که بیش از شصت سال از عمر خود را 
در آموزش وپرورش و ادبیات کودکان کوشید و به حق، »مادر ادبیات 
کودک و نوجوان« در ایران لقب گرفت. توران میرهادی، یکی از 
شخصیت های تأثیرگذاری است که نقشی انکارناپذیر در تحول نظام 
آموزش وپرورش ایران دارد. میرهادی خود در این باره می نویسد:

" آن چیزی که توی چهارسال اقامت در فرانسه و یک سال کار در آملان برای 
من خیلی خیلی سوال برانگیز شده بود، به خصوص که رشته ی تحصیلیم 
هم روان شناسی و تعلیم و تربیت بود، این بود که جنگ چجوری اتفاق 
افتاد؟مگر فرانسوی ها آدم های بافرهنگی نیستند؟ مگر آملانی ها آدم های 
بافرهنگی نیستند؟ پس این بالها را چجوری این اروپایی های بافرهنگ رس 
خودشان آوردند؟یعنی روند تاریخ معارص اروپا بین جنگ جهانی اول و 
دوم و خود جنگ جهانی دوم برای من که یک دانشجو بودم پر از سوال بود 
که چرا؟ چرا؟ چرا؟ من اسم این را گذاشتم »چرای بزرگ زندگی« و علتش 
را جستجو می کردم. هرجا هم که می رفتم دنبال این بودم که این اتفاق ها 
چجوری می افتد... این ها که هستند؟ کجا تربیت شده اند؟ مادرشان کی 
بوده؟ پدرشان کی بوده؟ چه اتفاقی در زندگی آنها افتاده که وادار شدند یک 
چنین وضعیتی را قبول کنند؟ نهایتاً توجه من رفت به طرف سیستم های 
آموزش و پرورش جهان. متام توجهم رفت به سوی آموزش و پرورش."1

 پس از فراغت از تحصیل به ایران بازگشت و در سال 1334 با 
پشتیبانی پدر و مادرش، کودکستان فرهاد را تأسیس کرد. دو 
سال بعد مدرسه ی فرهاد و پس از آن در سال 1356 سه واحد 
کودکستان، دبستان و راهنمایی به صورت مجموعه ی آموزشی 
درآمد؛  مجموعه ای که دانش آموزان در اداره ی آن سهیم بودند و 

قوانین مدرسه را خودشان وضع می کردند: 

"درواقع مدرسه یک خانواده ی بزرگ بود که هر بچه ای خودش حق 
داشت خودش باشد. خودش تصمیم بگیرد. همکاری بکند. با بچه ها 

فعالیت مشرتک داشته باشد و یاد بگیرد."2 

در سال 1335و با راه اندازی مجله ی سپیده فردا، نخستین نمایشگاه 
کتاب های کودک و نوجوان در دانشکده ی هنرهای زیبای دانشگاه 
تهران برپا شد. پس  از آن و در سال 1341، شورای کتاب کودک 
را تأسیس کرد و همواره نقشی تأثیرگذار و برجسته در آن ایفا 
می کرد. تأسیس شورا، درواقع نقطه ی شروع رسمیت یافتن ادبیات 
کودکان در ایران است. این نهاد با فعالیت های گوناگون،  از ابتدای 

1- توران میرهادی، همسر، مادر، مربی؛ موسسه مادران امروز: 1386؛  ص 6    
2- همان؛ ص 15 

تأسیس تاکنون،  نقشی پویا در پیشبرد ادبیات کودک و نوجوان 
ایران همگام با دیگر کشورها داشته است. در پی همین فعالیت ها،  
میرهادی با همکاری دیگر اعضای شورا، اقدام به تألیف فرهنگ نامه ي 
کودکان و نوجوانان کرد؛ اولین کتاب مرجع ایرانی برای کودکان 
و نوجوانان که در دوره ی شانزدهم کتاب سال جمهوري اسالمي 
ایران ازطرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، به عنوان کتاب سال 
برگزیده شد. دو دوره عضویت در هیئت مدیره ی دفتر بین المللي 
داوران  براي نسل جوان؛ چهار دوره عضویت در هیئت  کتاب 
هیئت  در  عضویت  آندرسن؛  كريستني  هانس  بین المللي  جایزه ی 
داوران بین المللي تصویرگران براتیسالوا؛ یکي از هفت سخنران 
دعوت شده در کنگره ی بین المللي ادبیات کودکان در ژاپن در سال 
1365؛ یکي از بیست متخصص دعوت شده ی جهاني براي شرکت 
در جلسه ی برنامه ریزي ده سال آینده )2001-2010( یونیسف؛ 
از دیگر فعالیت های توران میرهادی است. در همه ی این فعالیت ها، 
اتفاق هایی چون از دست دادن برادر، فرزند، همسر و... در زندگی 
توران میرهادی رخ داد؛ اما هیچ کدام روح پرتالش و بزرگ او را به 

سکون وانداشت: 

"مسئولیت ادامه دارد. مسئولیت ها که کم منی شود. من باید بدانم که چه 
خرب است. برای اینکه بتوانم یک نظری بدهم، باید بخوانم، باید ببینم، باید 
بسنجم، باید گوش بدهم، باید بروم ببینم... به نظر من انسان امروز دیگر 
نه به خودش محدود می شود نه به خانواده اش و نه به اجتامعش. برای 
انسان امروز کل برشیت مطرح است... برای اینکه در همه ی زمینه ها باید 

حرفش را بزند، باید کارش را بکند."3

از آثار میرهادی می توان به  تعلیمات اجتماعی سوم دبستان؛ 
تهران: سازمان کتاب های درسی ایران، وزارت آموزش و پرورش، 
نوجوانان؛  و  برای کودکان  مناسب  کتاب های  فهرست   ،1347
و  راه ها  در  ج س ت ج و   ،1347 کودک،  کتاب  شورای  ]تهران[: 
روش های ت رب ی ت؛ ت ه ران: آت ل ی ه، 1362 و ک ت اب ک ار م رب ی ک ودک: 
ب رن ام ه ی ک ار س االن ه ی م رب ی در م ه د ک ودک و ک ودک س ت ان؛ ت ه ران: 
آگ اه، 1370 اشاره کرد. وی همچنین کتاب ها و مقاله هایی چون  
افسانه ی چینی برای کودکان؛ گنجشک کوچولو؛ رفتار والدین ما 
باید چگونه باشد، تفاهم بین المللی به وسیله ی کتاب های کودکان 
و نوجوانان؛ آنچه از کنگره آموختیم؛ در باب افسانه ها و اسطوره ها 
برای کودکان و نوجوانان با همکاری ثریا قزل ایاغ را ترجمه کرده 

است.

 
3- همان؛ ص 29-28

فرهنگ و هنر

فاطمه قاسمی پور
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طنز

شادی اسکندری

 قائم مقام وزیر نیرو در گفت وگو با تسنیم عنوان کرد: 
پیش بینی سال سخت آبی در تابستان 96

بحران خشکسالی در ایران

ماهنامه سرند     شماره بیستم، خرداد 1396
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آخرین وضعیت جیره بندی آب در سال 96
www.mashreghnews.ir
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سخن پایانی

گلشیری، هوشنگ، شازده احتجاب، انتشارات نیلوفر، تهران، 1384، صص 45-47 

بین این جدكبیر و همه آن اجداد واالتبار مسابقه 
غریبی است، مسابقه تعدد زوجات و رنگینی نطع. 
هركدام م یخواهند حرمرسای رنگین تری داشته باشند 
و... چرا این نیاكان همه اش به فكر مزاج مبارك، رسدل 
مبارك، بواسیر مبارك هستند. اگر از این ها خربی نباشد، 
اگر یكی را پیدا نكنند كه رسش را، مثالً لب باغچه خانه 
شام، گوش تا گوش بربند، چرا سوار می شوند و با آن 
همه میرشكار باشی... به جان مرال و پازن و دراج و 

خرگوش و چه و چه
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آموزش نقاشی

نحوه برگزاری كالس ها به صورت نيمه خصوصی )2 تا 4 نفر( و خصوصی برگزار مي شود.

همچنني برای گروه سنی 2 سال به باال هم كالس برگزار می شود )ویژه كودكان( 

آموزش متامي سبك ها و تكنيك ها

نشانی : تهران، شهرك غرب ، بلوار دريا ، مطهری جنوبی ، نبش كوچه ارديبهشت ، پالك 4 ، زنگ 4 

 جهت كسب اطالعات بيشرت :

 09122038555

نيوشا امريی

سپیده صادقی
کارشناس معامری داخلی 
کارشناس ارشد معامری.

مدرس رشته معرق کاشی یا موزاییک شکسته و معرق آیینه

برای کسب اطالعات بیشرت و خرید یا سفارش محصول و همچنین 
اطالع از کالس های آموزشی حضوری و غیرحضوری لطفا با شامره 

زیر متاس حاصل فرمایید 
09120352990

نشانی: همدان، میدان بعثت، بلوار بعثت، انتهای خیابان رکنی، 
ساختامن 234، واحد دهم

کانال تلگرام و آدرس اینستاگرام هرنکده سپید
honarkade_sepid@
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