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ــن.آمریکای.کذا. ــش.از.این.در.همی ــال.پی پدر.بنده.چندین.س

ــا.رفت.-.و. ــال.زندگانی،.از.دنی ــس.از.بیش.از.نود.س ــذا.پ و.ک

ــاس. ــار.احس ــت.افش ــش.بیامرزاد.-.اما.بنده.تا.درگذش خدای

ــا،.نمونۀ.اخالق.و. ــار.بزرگتر.م بی.پدری.نکرده.بودم..ایرج.افش

ــی.و.علم.و.تواضع،.و.یکی.از.ارکان.رکین. جوانمردی.و.تیزهوش

تحقیقات.ایران.شناسی.در.ایران.و.جهان.بود...ممکن.نیست.که.

ــی.بتواند.در.رشتۀ.ایران.شناسی.بدون.بهره.گرفتن.از. امروزه.کس

ــار.درین.رشته.انجام.داده.است،.کار.معقول.و.مفیدی. آنچه.افش

ــل.فن.از.روز. ــت.که.بر.همۀ.اه ــد...این.حقیقتی.اس ــام.ده انج

ــرت.و.دوستی. ــت..در.این.ربع.قرن.که.با.او.معاش ــن.تر.اس روش

ــت.بگذراند...در. ــدم.که.وقت.را.به.بطال ــته.ام،.هیچ.گاه.ندی داش

ــزی.بیاموزاند.یا.چیزی. ــفر.و.حضر.مترصد.این.بود.که.یا.چی س

بیاموزد..در.هشتاد.و.اند.سالگی،.کنجکاوی.طبیعی.یک.کودک.

ــت..اگر.چیزی.می.دید.یا.می.شنید.که. ــاله.را.داش شش-.هفت.س

ــد،.تا.از.کنه. ــوی.به.تاریخ.و.فرهنگ.ایران.مربوط.می.ش به.نح

ــد.آرام.نمی.گرفت..می.پرسید.و.به.دقت.گوش. آن.خبردار.نمی.ش

می.داد..هم.نکته.های.جدیدی.در.مطالبی.که.می.شنید.می.یافت.

ــؤاالتی.مطرح.می.ساخت.که.به.درک.یا.تحلیل.مطلب. و.هم.س

کمک.می.کرد.

ــۀ.حیرت.انگیز.و. ــار.از.دیِد.بنده،.حافظ بزرگترین.هنر.افش

ــگفت.آورش.بر.نسخه.شناسی،.تاریخ،.ادب،.جغرافیا.و. احاطۀ.ش

ــار.در.هنِر.گوش.دادن. فرهنگ.ایران.نبود،.بلکه.این.بود.که.افش

ــتاد.بود...همۀ.ما.مطالبی.را.که.دیگران.می.گویند.می.شنویم،. اس

و.حّتی.گاهی.اوقات.پاسخ.معقولی.هم.برای.آنچه.گفته.می.شود.

داریم،.اما.بسیاری.از.ما.به.حرف.طرف.مقابل،.مخصوصًا.اگر.با.ما.

اندک.اختالف.نظری.داشته.باشد،.به.معنی.واقعی.کالم.»گوش.

ــنویم.و.تا.طرف. ــخن.او.را.می.ش ــم«...فقط.صدای.س نمی.دهی

ــت،. ــغول.صغری.و.کبری.چیدن.برای.بیان.منظور.خود.اس مش

ــغول.می.کنیم. ــا.هم.ذهن.خود.را.به.تهیه.و.تدارک.جواب.مش م

ــیاری.از.ما.»هنِر. ــه.می.گوید؛.یعنی.بس ــه.به.درِک.عمیق.آنچ ن

ــتاد.بود،.نداریم..حّب.نفس. ــار.در.آن.اس گوش.دادن«.را.که.افش

ــت...به.نظر.بنده.هنر.گوش.دادن،.که.با.کنجکاوی. مانع.راه.ماس

ذاتی.و.حافظه.ای.عجیب.جمع.آمده.بود،.از.خصوصیات.بی.نظیر.

افشار.بود...البته.این.را.هم.بگویم.که.استاد.افشار.وقتی.عزم.بر.

کاری.می.گماشت.اگر.گفتۀ.مخالفان.را.غیر.قابل.قبول.می.دید،.

یک.گوش.را.در.و.دیگری.را.دروازه.می.کرد.و.بی.آن.که.به.حرف.

ــش.می.گرفت.و.معمواًل.هم. ــران.وقعی.نهد،.کار.خود.را.پی دیگ

نظرش.درست.بود...

ــی.نسخ.خطـّی.موی.را.از.ماست.می.کشید...دّقت. در.بررس

ــار.در.منزل. ــت.که.یک.ب ــت...بنده.یادم.هس نظر.عجیبی.داش

ــپنامه.را. ــخۀ.گرشاس ــم.چند.ورق.باقی.مانده.از.یک.نس ــا.فیل م

ــّوا.کرده،.در. ــخه.را.مق ــانش.دادم..اوراق.باقی.ماندۀ.این.نس نش

ــخۀ.دیگری.به.کار.برده.بودند..وقتی.آن.نسخه. ساختن.جلد.نس

ــود.که.جلد. ــی.متوجه.می.ش ــد،.کس به.کتابخانۀ.بریتانیا.می.رس

ــخۀ.قدیم.تر.است،.و.برگهایی. ــخه.خود.حاوی.اوراقی.از.نس نس

ــه.کار.رفته.بوده.از.یکدیگر.جدا. ــاختن.مقوای.جلد.ب را.که.در.س

ــی.از.گرشاسپنامۀ. میکنند.و.می.بینند.که.آن.اوراق.حاوی.بخش

ــدی.طوسی.است.که.ظاهراً.کسی.برای.خودش.نوشته.بوده. اس

ــته.شده.و.چون.در. ــیار.کم.نقطه.نوش ــت..متن.این.اوراق.بس اس

ــاختن.مقوا.به.کار.رفته.بوده،.بسیار.صدمه.دیده.و.خراب.شده. س

در رثای جوانمرد ایراندوست

محمـود امیـدساالر
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ــت..علی.اّی.حال.وقتی.زیراکس.بدی.را.که.از.نسخه.داشتم. اس

ــان.دادم،.تقریبًا.بالفاصله.پس.از.دیدن.آن.گفت:. ــار.نش به.افش

ــته،.اما.در.همه.جا. ــن،.با.این.که.متن.را.تقریبًا.بی.نقطه.نوش »ببی

نقطه.های.حرف.»ژ«.را.گذاشته«...

در.طّی.قریب.سی.سال.دوستی.و.تلّمذ.در.پیشگاهش،.مجلسی.

ــاب.ادب.و.فرهنگ.ایران.یا. ــه.در.آن.نکته.ای.تازه.در.ب ــود.ک نب

ــخ.خطی.عنوان.نکند.یا.پند.و.درسی.از.نحوۀ.سلوک. دربارۀ.نس

ــای.نازک.دل.و.زودرنج. ــرین.بدادا.و.بدقول،.یا.ادب با.مردم،.ناش

ــناخت.و.به.پیچ. ــن.نیاموزاند..وجب.به.وجب.ایران.را.می.ش وط

ــت.. ــخصّیت.فرهنگی.هموطنانش.کاماًل.احاطه.داش و.خم.ش

ــن.ها.و.چه.معایبی.داریم.و. ــت.که.ما.ایرانیان.چه.حس می.دانس

ــبت،.بر.سبیل.شوخی.و.طنز،.اما.شوخی.و.طنزی. گه.گاه.به.مناس

ــت..با.وجود.این،.هیچ.گاه. ــه.ای.می.زد.و.می.گذش آموزنده،.گوش

ــدا.ببیند.یا. ــران.یا.از.هموطنانش.ج ــدم.که.خودش.را.از.ای ندی

بداند..عاشق.ایران.و.فرهنگ.این.مملکت.بود،.اما.نه.مثل.برخی.

ــتی. ــت.های.تندرو.که.عالقۀ.به.ایران.را.با.نژادپرس ناسیونالیس

عامیانۀ.غربی.اشتباه.گرفته.اند.و.وطن.پرستی.را.در.کوچک.کردن.

اقوام.همسایه.یا.السنه.و.ادیان.آنها.می.بینند...

ــنش. ــش.را.می.دید،.به.محاس ــن.وطن ــار.عیب.و.حس افش

ــید..بارها.وقتی. ــد.و.در.رفع.معایبش.می.کوش ــار.می.ورزی افتخ

ــۀ.تمّدن.و.فرهنگ.ایران.پس.از. ــخن.از.مقایس ــی.س در.مجلس

ــالم،.با.تمّدن.قرون.وسطای.اروپا.پیش. ــّرف.ایرانیان.به.اس تش

ــوره.در.می.رفتم. ــق.روال.معمول.خودم.از.ک ــد.و.من.طب می.آم

ــر.غرب.و. ــالم.را.گاه.بدون.رعایت.انصاف.بر.س ــران.و.اس و.ای

ــار.در.همان.جلسه.رشتۀ.سخن.را. تمّدن.غربی.می.کوفتم،.افش

ــت.می.گرفت.و.به.تلویح.زیاده.روی.های.بنده.را.تصحیح. در.دس

ــداً.در.گفت.وگویی.خصوصی.می.گفت:.»در.فالن. می.کرد،.یا.بع

ــتی.به. ــردی.و.اثری.عکس.آنچه.می.خواس ــورد.زیاده.روی.ک م

ــت.آمد.«.بخصوص.مرا.از.این.که.بعضی.اوقات.در.گفتار.و. دس

ــته.ام.غربیان.را.وحشی.می.خوانم.برحذر.می.داشت..البته.از. نوش

ــت.بود،.اما.بنده. ــخن.گفتن،.نظرش.درس نظر.ادب.کتابت.و.س

ــر.و.نشر.با.علما.و. ــتاد،.شاید.به.علت.حش گمان.می.کنم.که.اس

دانشمندان.غربی،.آشنایی.کافی.با.فرهنگ.»عوام«.مغرب.زمین.

ــناخت،.در. ــون.فقط.فضالی.غرب.را.خوب.می.ش ــت.و.چ نداش

ــبت.به.کّل.جامعۀ.غربی.محتاط.بود.و.بیش.از.آنچه. قضاوت.نس

ــت..بنده.این.مطلب. لیاقتش.را.دارند.جانب.احتیاط.نگاه.می.داش

ــه.آنچه.اینجا.در.رثای. ــرح.تر.بیان.می.کنم.تا.بلک را.قدری.به.ش

ــم.یک.فایدۀ.علمی.هم.داشته.باشد.و.سوگ.سرائی. او.می.نویس

صرف.نباشد.

ــواب.را.بی.معنی.نمی.دانند.بلکه.آن.را. علمای.روانکاوی.خ

ــخص.محسوب.می.دارند.. دریچه.ای.ناظر.بر.امیال.ناخودآگاه.ش

ــخاص.قادر.به.خواب.دیدن.به.معنی.اخّص. فرهنگ.ها.مانند.اش

ــات،.و.آن.بخش.از. ــادات.عوامانه،.ادبی ــتند؛.اما.اعتق کلمه.نیس

ــمه.می.گیرد. ــان.سرچش ــری.آنها.که.از.فرهنگش ــدات.هن تولی

ــت.در.تجزیه. ــای.فرهنگی.را.دارد.و.ممکن.اس ــِم.یک.رؤی حک

ــواب.در.تجزیه.و.تحلیل.روانی. ــل.آنها.همان.طور.که.خ و.تحلی

اشخاص.به.کار.می.آید،.مفید.باشد..به.عبارت.دیگر،.فرهنگ.ها.

ــط.تولیدات.هنری.و.فولکلوریک.خودشان.خواب.می.بینند. توس

ــخص. ــور.که.از.تجزیه.و.تحلیل.خواب.های.یک.ش و.همان.ط

ــرد.و.برخی.از.امیال.و. ــخصیت.او.پی.ب می.توان.به.جنبه.های.ش

ــناخت،.از.بررسی.فراورده.های. ــته.های.ناخودآگاه.او.را.ش خواس

ــه.پاره.ای.از. ــا.نیز.می.توان.ب ــک.فرهنگ.ه ــری.و.فولکلوری هن

ــت.یافت..به. ــات.صاحبان.آن.فرهنگ.ها.دس ــالت.و.خلقی تمای

ــتعماری.از.همان.آغاز.ارتباط.با. ــت.که.دول.اس همین.علت.اس

ــی.فرهنگ.و.آداب.و.رسوم.و. سرزمین.های.مستعمراتی،.بررس

ــیطرۀ.خود.درآورده.بودند. ــص.و.هنر.اقوامی.را.که.تحت.س قص

ــتعمرات. ــنایی.با.فرهنگ.مس ــۀ.هّمت.قرار.دادند.زیرا.آش وجه

ــد..علی.اّی.حال.اگر.به. ــلط.بر.آنها.می.دیدن ــود.را.از.لوازم.تس خ

ــاختارهای.هنری.و.فولکلوریک.آمریکا.بنگریم،.سنگدلی.و. س

ــوم.را.در.آنها.می.بینیم..آدمخواری.یا.خونخواری. بربرّیت.این.ق

ــوام.خاورمیانه.ای،.از.ترک.و.عرب. ــص.و.اعتقادات.ما.اق در.قص

ــاطیری.مخوف.و.درنده.ای. ــی،.منحصر.به.موجودات.اس و.ایران

ــخصیت.های.منفی.داستان.های. ــت.که.ش چون.دیو.و.غول.اس

ــاب.می.آیند..اما.در.فرهنگ.مدرن.آمریکا.آدمخواری. ما.به.حس

ــیاری.از. ــت.و.بس ــده.اس ــاوت.قلب.تهذیب.و.تصفیه.ش و.قس

»قهرمانان«.یا.شخصیت.های.»مثبت«.فراورده.های.هنری.اینها.

ــال.1991.فیلمی.با.عنوان. یا.آدمخوارند.یا.خونخوار؛..مثاًل.در.س

ــکوت.بّره.ها«.تولید.شد.که.داستان.تالش.مأموران.اف..بی.. »س

ــره.ای.که.زنان.جوان. ــتگیری.یک.قاتل.زنجی ــرای.دس آی.را.ب

ــان.را.می.َکند.تا.برای.خودش.جلدی.از. ــت.و.پوستش را.می.کش

ــت.کند،.بیان.می.کرد..یکی.از.شخصیت.های. پوست.آنها.درس

ــود.به.نام.دکتر. ــتان.قاتل.زنجیره.ای.دیگری.ب ــی.این.داس جنب

هانیبال.لکتر.)Hannibal Lecter(.که.اعضای.بدن.قربانیان.
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ــتانی. ــخصیت.هولناک.داس خود.را.می.پخت.و.می.خورد..این.ش

ــرار.گرفت.که.در. ــال.آمریکائیان.ق ــّدی.مورد.توجه.و.اقب به.ح

 Ridley(.ــکات ــروف،.ریدلی.اس ــردان.مع ــال.2001.کارگ س

Scott(.فیلمی.با.عنوان.»هانیبال«.ساخت.که.شخصیت.اصلی.

ــال.بعد،.یعنی.در. ــال.لکتر.بود.و.یک.س ــان.دکتر..هانیب آن.هم

سال.2002.میالدی.نیز.فیلم.دیگری.در.باب.این.شخصیت،.با.

عنوان.»اژدهای.سرخ«.)Red Dragon(.ساخته.شد.که.فروش.

بسیاری.داشت...قهرمان.های.برخی.فیلم.های.جدید.آمریکایی.

ــتند.که.خون.قربانیان.خود. ــامانی.از.نوع.دراکوال.هس خون.آش

ــد.»ورُولف«.)Werewolf(.یا. ــد،.یا.موجوداتی.مانن را.می.خورن

ــود.را.از.هم. ــه.قربانی.بیچارۀ.خ ــن«.)Wolfman(.ک »ُولف.م

ــاوت.قلب. می.درند..به.عبارت.دیگر،.درندگی،.خونخواری.و.قس

ــه.و.دیگر.مناطق.جهان.از. ــه.در.میان.فرهنگ.های.خاورمیان ک

خصوصیات.منفی.و.منفور.محسوب.می.شود،.در.میان.این.قوم.

وحشی.جنبۀ.قهرمانی.به.خود.گرفته.است..به.همین.قیاس،.در.

ادبیات.نوین.اینان.هم.تجاوز.به.مظلوم.و.اذّیت.و.آزار.کسی.که.

توان.دفاع.از.خود.را.ندارد،.از.کارهای.پیش.پا.افتاده.و.بدیهیات.

زندگی.محسوب.می.شود..فرهنگ.آمریکا.در.این.چهل.و.یکی.

ــالی.که.بنده.از.نزدیک.شاهد.آن.بوده.ام،.از.حالت.توحش. دو.س

نسبی.به.بربریتی.عمیق.نزول.کرده.است.و.آثار.این.بربریت.در.

ــار.آمریکاییان.)و.نه.فقط.دولت.آمریکا(.با.دیگر.مردم.جهان. رفت

مشهود.است...

ــار.به.علت.این.که.انسانی.بسیار.متمّدن.و.شریف.بود،. افش

ــت.و.شاید.به.همین. قدرت.درک.چنین.توّحش.عمیقی.را.نداش

ــگ.آمریکا.در.صورت. ــت.قبول.کند.که.فرهن خاطر.نمی.توانس

ــًا.وحشی.و.نسبت.به.مظاهر.تمّدن. فعلی.خودش.فرهنگی.اساس

ــت.بلکه.می.پنداشت.که.آمریکایی.ها.هم. و.معنویات.بی.اعتناس

ــر.خوب.و.بد.دارند؛.البته.از.یک.نظر.این. مثل.دیگر.بنی.نوع.بش

ــد.در.همۀ.جوامع. ــت؛.زیرا.آدم.خوب.و.ب ــدۀ.نامعقولی.نیس عقی

ــت.که.از.صغیر.و. ــری.وجود.دارد،.و.ادعای.من.هم.این.نیس بش

کبیر.آمریکایی.ها.قسی.القلب.یا.وحشی.هستند..عرض.من.این.

ــت،.فرهنگ. ــت.که.چون.فرهنگ.یک.پدیدۀ.تغییرپذیر.اس اس

ــوی.قساوت.قلب.و. ــت.به.س یک.قوم.در.طول.تاریخ.ممکن.اس

ــوق.یابد.و.این.صفات.ملکه.اش.شود..به.نظر.بنده. ــونت.س خش

فرهنگ.آمریکا.در.چنین.مرحله.ای.از.سقوط.به.سر.می.برد..اگر.

ــد،.طبعاً..سیر.نزولی.معنویت.در.آمریکا. ادعای.بنده.صحیح.باش

در.همۀ.جوانب.این.فرهنگ،.ِمن.جمله.در.مطالعات.و.تحقیقات.

دانشگاهی.آن.نیز.تأثیر.می.گذارد..

این.تأثیر.در.رشته.ای.که.در.این.بالد.»مطالعات.خاورمیانه«.

)Middle Eastern Studies(.خوانده.می.شود.کاماًل.مشهود.

است...هدف.اکثر.متخصصین.آمریکایی.»مطالعات.خاورمیانه«.

ــده.است.به.توجیه.اجحافات،.ظلم.ها،.و.َسُبعیت.دولت. تبدیل.ش

ــی.گری.های.زائدۀ.محلّی.آن -.یعنی.دولت. ــان.و.وحش خودش

ــرائیل.-..در.منطقه،.نه.بررسی.فرهنگ.و.ادب.ساکنین.این. اس

منطقه...

ــه.یک. ــت.که.در.مطالعات.فرهنگی.همیش باید.توجه.داش

ــن.معنی.که.غربیان. ــت..بدی ــۀ.غالب.و.مغلوبی.موجود.اس رابط

ــتیالی.نظامی. ــوم.اس ــرزمین.های.جهان.س ــرق.و.س که.بر.ش

ــی«.را.در. ــای.»شرق.شناس ــته.اند،.مکتب.ه ــادی.داش و.اقتص

ــان.راه.انداختند.تا.بلکه.آشنایی.عمیق.تر. ــگاه.های.خودش دانش

ــان.بتواند.به.ایشان.در.ادارۀ.آنها. با.فرهنگ.جوامع.تحت.نفوذش

ــز.کمک.کند..بنابراین.غربی.در.مقام.»مطالعه.گر«.در.رابطۀ.با. نی

شرقی.»فاعل«.محسوب.می.شود،.و.شرقی.در.محّل.»آنچه.تحت.

ــا.غربیان.»مفعول«.قرار.می.گیرد.. مطالعه.قرار.دارد«.در.رابطۀ.ب

ــرقی.در.دانشگاه.های.خودشان. ــت.که.اقوام.ش به.این.خاطر.اس

ــی«.ندارند.و.حّتی.این.کلمه.به. ــتۀ.»غرب.شناس چیزی.بنام.رش

گوش.ناآشنا.و.نامأنوس.می.آید.در.حالی.که.منطق.حکم.می.کند.

ــی«.یک.رشتۀ.علمی..است،.»غرب.شناسی«. که.اگر.»شرق.شناس

ــی«. ــتۀ.موازی.با.»شرق.شناس را.نیز.می.توان،.به.عنوان.یک.رش

ــتۀ. ــرق.زمین.ما.رش ــد.در.مش ابداع.کرد..اما.چنان.که.عرض.ش

»غرب.شناسی«.نداریم.و.علت.این.که.مفهوم.»غرب.شناسی«.به.

ــت.که.رابطۀ.غالب.و.مغلوبی. نظر.عجیب.جلوه.می.کند.این.اس

که.بر.تمام.مناسبات.میان.فرهنگ.های.استکباری.و.مستضعف.

جهان.حکمفرماست،.حق.مطالعه.را.قسمت.مستکبرین.و.حالت.

بهت.و.اعجاب.را.سهم.مستضعفین.قرار.می.دهد...

ــتضعف.به.خود.حّق. ــتعمراتی،.مس در.این.جهان.بینی.مس

ــتکبر.را.نمی.دهد.و.خودش.این. ــی.جوامع.مس قضاوت.و.بررس

ــان.می.دهد.که. ــلب.می.کند..البته.تاریخ.نش حق.را.از.خودش.س

ــات.جهانخواران. ــد.در.مقابل.اجحاف ــتضعفین.جهان.قادرن مس

ــه.این.حق.را.به. ــی.انقالب.کنند،.اما.تا.وقتی.ک ــراض.و.حّت اعت

خودشان.ندهند.که.فرهنگ.های.مستکبرین.را.تجزیه.و.تحلیل.

ــتعمار. ــی،.یوغ.اس ــتیابی.به.آزادی.سیاس کنند،.حتی.پس.از.دس

فرهنگی.بر.گردنشان.باقی.خواهد.ماند..به.عبارت.دیگر،.آزادی.

ــت.و.آزادی.فرهنگی.دیگر...این.مطلبی.کلی. سیاسی.دیگر.اس



16 
دورة دوم، سال پنجم، ضمیمة شمارة 1، اسفند 1390

ــت.ندارد؛.بلکه.به.روابط.فرهنگی.میان. است.و.ربطی.به.سیاس

جوامع.بشری.مربوط.می.شود...

ــت.نمی.داند،.هرگز. ــی.را.درس فالن.غربی.که.زبان.فارس

ــت.که. ــش.از.چند.ماهی.در.ایران.زندگی.نکرده،.و.قادر.نیس بی

ــگاهی.بنویسد،.به.ِصرف.این.که.غربی. دو.صفحه.فارسی.دانش

دیگری.مانند.خودش.در.ادبیات.فارسی.به.او.دکتری.داده.است،.

ــود.و.هر.الطائلی.که.بنویسد. ــوب.می.ش ــناس«.محس »شرق.ش

به.عجله.توسط.ایرانیان.به.فارسی.ترجمه.می.شود.و.آن.را.مانند.

ــال.از. ــِن.نوعی،.که.بیش.از.چهل.س ــد...اما.م ــذ.زر.می.برن کاغ

ــنایی. ــرم.را.در.این.بالد.گذرانده.ام،.با.فرهنگ.این.قوم.آش عم

ــخن.بگویم.و.هم. ــق.دارم.و.هم.می.توانم.به.زبان.اینها.س عمی

ــگاهی.به.زبان.خودشان.مطالب.علمی.بنویسم،.اگر. به.نثر.دانش

بخواهم.در.باب.فرهنگ.آمریکا.کتاب.یا.مقاله.ای.چاپ.کنم،.به.

ریشم.خواهند.خندید..

ــه.عرض.می.کنم.حتی.مطالعات.علمی.میان.غرب.و. این.ک

ــرق.یک.بعد.غالب.و.مغلوبی.دارد،.از.این.نظر.است..»غربی«. ش

مثل.دانشمندی.است.که.از.پشت.میکروسکوپ.به.»شرقی«.که.

نقش.میکروب.زیر.میکروسکوپ.را.بازی.می.کند،.خیره.شده.و.

ــت.و.دروغ،.درست.و.غلط،.چیزی.در.باب.آن.می.گوید...اما. راس

ــت.که.ما.شرقیان.که.از.فرهنگ.مهاجم.غرب. بدبختی.اینجاس

ــتیم.که.این.رابطه.را. ــوع.صدمه.ای.دیده.ایم،.حاضر.نیس همه.ن

تغییر.دهیم.و.در.چرخِ..آن.رابطۀ.نامساوی.قدرت.که.میان.ما.و.

غربیان.هست.اختالل.اندازیم..

ــن.تدریس.می.کرده،.چون. ــالن.ایرانی.که.در.مغرب.زمی ف

ــود.و.به.ایران.می.آید،.»استاد«.خشک.و.خالی. ــته.می.ش بازنشس

ــت،.بلکه.با.عنوان.»پرفسور«.شناخته.می.شود..یعنی.کاربرد. نیس

ــخاص.مبّین.آن.است.که.این. ــور«.در.مورد.این.اش واژۀ.»پرفس

شخص.چیزی.از.»استاد«.-.که.همان.»پرفسور«.دانشگاه.های.

ــان.یا.خانم.ها. ــتر.دارد..البته.خود.این.آقای ــت.-.بیش ایران.اس

اصراری.در.این.که.از.آنها.با.لقب.»پرفسور«.یاد.شود.ندارند...این.

کار.را.ما.می.کنیم،.و.تقصیر.از.خودمان.است..اگر.یک.آمریکایی.

ــی.خواندن.ندارد.به.کمک.یک.ایرانی.یا.فرنگی. که.سواد.فارس

دیگری.که.کوره.سوادی.دارد،.مثاًل.اشعار.مولوی.یا.عطار.و.خیام.

ــمان.ادب.فارسی.را.ترجمۀ.درست.یا.غلطی. و.دیگر.کواکب.آس

ــم.که.فالن.فرنگی.به. ــمان.می.اندازی بکند،.ُکالهمان.را.به.آس

ــی.ورزد،.و.دعوتش.می.کنیم.و.دکترای. ــق.م فرهنگ.ایران.عش

ــا.به.عقلمان. ــم.و.چه.و.چه.ها...ام ــاری.تقدیمش.می.کنی افتخ

ــد.که.از.افشاری.که.بیش.از.نیم.قرن.در.این.رشته.قلم. نمی.رس

ــمی.به.عمل.آوریم..این. ــگاهی.و.رس ــت.تقدیری.دانش زده.اس

ــت.که. ــده.اس حالت.انفعال.در.قبال.غرب.و.غربی.بیماری.ای.ش

ــت..اگر.نمی.دانید.بدانید.که. ــه.دوانده.اس عمیقًا.در.ذهن.ما.ریش

هیچ.آمریکایی.و.انگلیسی.زبانی.وجود.ندارد.که.از.این.که.فالن.

ــپیر.یا.مارک.تواین.یا.ملویل.و.امثالهم.را. ایرانی.آثار.مثاًل.شکس

ــگاه.دعوت. می.خواند،.افتخار.کند..یا.مثاًل.آن.ایرانی.را.به.دانش

ــیار. کند.و.به.او.دکترای.افتخاری.بدهد...اما.ما.از.این.کارها.بس

می.کنیم...

ــا.با.غرب.هم.تلویحًا.یک.حالت.زبونی.به. حتی.مخالفت.م

ــت...مثالً..فالن.تئوری.باف.ایرانی.که.بدون. خودش.گرفته.اس

ــنه.و.فرهنگ.غربی.در.رادیو.و.تلویزیون.به. دانش.کافی.در.الس

ــر.و.فرهنگ.غرب.می.پردازد،.و.به.دروغ.ادعا. تجزیه.و.تحلیل.هن

ــریۀ.معلوم.الحال.آمریکایی.از.او.با.عنوان. می.کند.که.فالن.نش

»کیسینجر.ایران«.یاد.کرده.است،.برای.توجیه.صالحیت.خودش.

ــت.که.دست.به.دامن.نشریات.غربی.و.شخصیت.های. مجبور.اس

ــود..به.ذهن.چنین.اشخاصی.خطور.نمی.کند. سیاسی.غرب.بش

ــی.خود.را.به.شّم.سیاسی.نظام.الملک.مانند. که.مثاًل.شّم.سیاس

ــلجوقی.را.با. ــال.امپراطوری.پهناور.س ــی.س کنند.که.قریب.س

نهایت.درایت.و.قدرت.اداره.می.کرد...در.عوض.کیسینجری.که.

چهار.سال.)1973.– 1977(.وزیر.امور.خارجۀ.یک.کشور.غربی.

بود.و.جنایاتش.در.شیلی.و.خاورمیانه.و.آرژانتین.و.آسیای.جنوب.

ــرقی.لکۀ.ننگی.بر.دامن.وجدان.بشری.است،.مظهر.درایت.و. ش

ــی.محسوب.می.شود.تا.جایی.که.تشّبث.به.او.را. ورزیدگی.سیاس

وسیلۀ.ایجاد.آبرو.برای.خودمان.تصور.می.کنیم..

ــاس.خودکم.بینی. ــرب.و.آن.احس ــبت.به.غ ــیفتگی.نس ش

نادرستی.که.برخورد.با.استعمار.جهانخوار.غربی.در.دل.ما.ایجاد.

کرده.است،.باعث.شده.که.حتی.غرب.ستیزان.ما.نیز.مشروعیت.

ــودن«.بجویند.و.حقانیت.صالحیت. ــان.را.در.»غربی.وار.ب خودش

ــان..را.منوط.به.تأیید.نشریات.فرنگی.بدانند..درد. علمی.خودش

ــوم.این.است.وگرنه.ببر.پوشالی.نیروی.نظامی. جوامع.جهان.س

ــأله.ای.نیست..تاریخ.ما.را.هم.مانند.منابع.طبیعی.مان،. غرب.مس

ــمان.دزدیده.اند.و.ما.را.به.مردمانی.تبدیل. و.مانند.اعتماد.به.نفس

ــد.متکی.به.غرب. ــان.تاریخ.خودمان.هم.بای ــد.که.در.بی کرده.ان

باشیم.و.متأسفانه.ما.خود.در.سرقت.تاریخ.تمدنمان.نقش.رفیق.

دزد.و.یار.قافله.را.بر.عهده.داریم...

ــت.که.فقدان.ایرج. همین.کمبودها.در.فرهنگ.فعلی.ماس
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افشار.را.بسیار.دردناک.می.کند...

ــار.در.مقابل.فرهنگ.غرب.کج.نبود...آنچه.را.که.در. گردن.افش

ــخیص.می.داد.که.برای.پیشرفت.مطالعات. غرب.می.یافت.و.تش

ــت.اخذ.می.کرد،.و. تاریخی.و.فرهنگی.خودمان.الزم.یا.مفید.اس

با.توجه.به.امکانات.ایران.و.ایرانیان.به.کار.می.برد...یادم.هست.

ــی.از.مجلدات. ــری.که.در.چاپ.یک ــار.به.علت.تأخی ــه.یک.ب ک

ــخه.برگردان.هایی.که.با.همکاری.آقای.نادر.مطلّبی.کاشانی. نس

منتشر.می.کردیم.پیش.آمده.بود،.سروصدایم.درآمد.و.در.مکالمۀ.

تلفنی.اعتراض.کردم.که.آخر.چطور.می.شود.فالنی.نتواند.چنین.

ــن.کارش.چاپ.کتاب.را.این. ــاده.ای.را.انجام.دهد.و.با.ای کار.س

همه.به.تأخیر.بیندازد..با.همان.لحن.مخصوص.خودش.خندید.

ــت؛. ــت:.»قربانت.برم،.آقای.محمود.خان!.اینجا.ایران..اس و.گف

ــور.گل.و.بلبل.است؛.برخی.کارهایی.که.در.شهر.شما. اینجا.کش

ــاده.محسوب.می.شود.اینجا.معطلی.دارد،.و.در.عوض.بعضی. س
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