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گیاهوازی  و سکونت درا شفتاندیشمندِ سخن سردبیر؛ هستومندی 

محیسنعبدهللا 
2020،مواف باآوریل1399اردیبهشت

سخن رسدبیر؛ هستومندی اندیمشنِد اهوازی 
زبـایندرآشفتیگ و سکونت 
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بل هولمسائمهمترینازرامعاصرادبیاروتی ردرزبانسرشِتچیستیبایستی
خودنپیراموشرایطومسائلبهزبانباانسانهزار واندیدو.کردتلقیآنهامهمتریِن

گذردرکلماردرموجودمعانیبارهایوگسترد الیههایوانتقالتاثیربهومیاندیشید
این.داشتعالمازآدمیتیسیردراساسینقشیکهتاثیری.نبودواقفچندانزمان،
متنبهشالیرماخرهرمنوتی ِین ا بانوزدهمقرناواسطدرزبانبردیوانهواروقوف

فونلهلمویهمچونکسانیتوسطزبانساختاربهتوجهوزبانیبینمقایسههایومقدس
یدههچنددردریداژاکتوسطآنواسازیونقدتاوخوردکلیدرنانارنستوهمبولت

بسیاریهایتالشنیزاپیستمولوژی وروششناختیمنطقی،جنبهیاز.یافتادامهاخیر
باسانیکتوسطت ربیعلوموانسانیعلومازهری درمعتبرزبانیبهرسیدنبرای

لودی راسل،برتراندفرگه،گوتلوبکنت،آگوستجملهازمتیاورقریحههای
بهمعروف)وینحلقهیبزرگان،(متعارضومتیاوردور یدودر)ویت نشتاین

یلسوفانفازبرخی.گرفتصورردیلتای،ویلهلمهمچنینو(منطقیپوزیتویستهای
برایزنیسارترتاهایدگرازهمچنیننیچه،فردریشکییرک ور،سورنجملهازوجودی

کلمیتوانرونایاز.گرفتندن ردرمتیاوتیزبانِیرویهیوسیاقخودفلسیههایتبیین
بر.نستدازباندربار یمتعارضشبعضاومتیاورساحتهایدررابیستمقرنمسائل
تمحورینشریه،ایندستاندرکارانزبان،براییادشد اهمیتبهناظرواساسهمین
تنپرداخمیشوندمنتشرهمزمانکهمتوالیشمار یدودررایادداشتهاومقاالراغلب

فرهیختهودرگرانقمخاطبانبهبایستیپس.دادندقرارزبانمتنو ومختلفپدیدارهایبه
انکهچن.هستندنشریهاینسومودومشمار هایشماسترویپیشآنچهکهکنیماعالم

غرافیایِیجومحیطیاوضا بامصداقیوتطبیقیمباحثیمحوریتبااغلبدومشمار ی
خودِلتحلیفضایدربیشترنیزسومشمار یهوایوحالوبودخواهدهمرا نشریهاین

دگا هایدیاهممعرفیباکهجامعهشناختیوفلسییمختلفمن رهایاز-زبانپدید ی
.کردخواهدسیر-استهمرا زبانی

زبان،مسئلهیت،اسگرفتهبالیدنآنبستربرنشریهاینکهفرهن یایوضعیتبهن ا با
فعاالِنعملِیوتئوری مسائلودغدغههانهانوآش اربهطورکهسالیستچند

دی رکناردر-مسئلهاینظهوروجودباهمهاینبا.استکرد معطوفخودبهرافرهن ی
پاسختهیهیوپرداختنروشوشیو -...ومدرنیتهوسنتهویت،ن یراساسیمسائل

.
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دونایدر.نیستاهوازیانسانواقعبودگِیبامتناسبهمهنوزمیرسدن ربهآن،به
تایمهستآنبرمزبورمدعایدادِنرویچ ون یوچراییبهناظرسخنیازپسوشمار 

ارآنهاوبرشمرد نویسندگان،گوناگوِنروایتهایبهرازبانمعضلخصیصههای
.سازیمواضحتر

قدریگراندوستانازی یتوسطن ارند مقاالر،درموجودمباحربهورودازپیشاما
مقالهیوحزباویهادی)میآیدمقدمهوسخناینازپسبالفاصلهایشانمقالهیکه

وازیاهاندیشمندِرویپیشموجودمعضالروشرایطبررسیبهدعور،(نوابتزبان
هایدگرشناسورمتی فلسیه،استادعبدال ریمیبیژندکترپیشچندینیزطرفیاز.شد
ح یمسئلهدربار یپاسخهاییبهاستداشتهشطپرسسایتباکهمصاحبهایدر

-ایشانا ن رگبهاحتراموجودبا-ایشانروی ردکهاستپرداختهمادریزبانبهآموزش
بود نایرانیاقواممسائلودغدغههابهنسبتهمیش یکلیشههایهمانازخالیوعاری
وعوردبهکهنخستینیواکاویبرعالو تاداردآنبرسعیمقالاینروایناز.(1)است

صورراهوازدراندیشهشرایطووضعیتبهپرداختنبابدردوستآنخواستهی
فلسیهیگرانقدراستادبرایواقعیحتیالمقدورتصویریانع اسبههمچنینمیگیرد،

ازخبر هرمنوتیسینوپدیدارشناساینکهامید.گماردهمتعبدال ریمیدکترجنابما
دی رمسئلهایهبپاسخصدددرالبتهکه-یافتهاندترتیبمقالایندرکهپدیدارهاییگذار

نحو یکهینیایپیششرایِطدورادورِوکلیساختاروِشمابه-هستندمتیاورگیتمانیدر
.شوندنزدی میدهندتش یلراچشماندازایناندیشمندِهستومندِیخاص

کهکسانیاف بابدرحزباویهادیماگرانقدردوستکهمسئلهایدربار یاما
عبارتیهبساخت،مطرحبنویسندوبیندیشند«نوابت»میهومونامذیلدرخواستارند

آنهاازگوشههاییبه(2)اولشمار یدرکهخصایلیمصداقتاخواهانندکهکسانی
نوابتزبانازه،نشرینامتبارشناسیباخودمقالهیدرایشانب ویمباید،باشندشد،اشار 

اینام ان یچ ونبررسیبهاساسهمینبرایشان.استگیتهسخن«تدبیر»منزلهیبه
خودراهبریست،ویمسئولیتپذیرنوعیبرمبتنیکهاگزیستانسیالیستیافقیازتدبیر

اهوازیاندیشمندِبرای«نااندیشید ها»ازانبوهیامورِمتوجهماکهجایی.استپرداخته
عدموغیلتموردهمقطارانبرخیسویازسهوبهیاوعمدبهاموراینکهمیشویم
وعدیبشمار یهمرا بهکهشمار اینبرایمقدمهاینن ارند ی.گرفتهاندقرارپردازش

.
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گانهیدووضعیتنسبتبهبود،خواهدشمار هاغنیترینازی یحتمبهآندومقسمت
برایانزبدوکردناختیارهماندروضعیتاینالبتهو)میکندتنیسآندرکهزبانیای

مم نیشانامدن رِتدبیرِکهمعضالتیومسائلبه(میشودبارزنشریهایندرنوشتار
عملِییاِقسبرایایشانمدن رِتشتِتاساِسچنانکه.میکندورودگرددمواجهآنبااست

توضعی.کردخواهمبارززبانیوضعیِتهمیندررامنطقهاینادبایواندیشمندان
ونِیبیرودرونیکشم شهایعلیرغمفرصت،نوعیمنزلهیبهراآناگرکهزبانیای
و یپختبهمیتواندبالقو خودکنیم،قلمدادآنهاازناشیبنیادیِندردهایوموجود
بهاگرتهالب.شودمن رشوندمواجهمیخواهند«منصیانه»دردهااینباکهکسانیبزرگِی

هیچروپیِشواقعیتباکهایدئالگراییهاییوخلوصباوریبهصرف،واکنشگرایِیتبع
.نشویمدچارکنندبرقرارنمیتوانندحقیقیاینسبت

ندگیپراکنوعیبهمیتواناهواز،دراخیردههیسهدودرفرهن یپدید هایبهن اهیبا
البتهدید هاپاینهمهیبرای.بردپیپدید هااینبیافقیبهترتعبیریبهوبیجهتیو

همآنوزبانذیلمیتوانندهم یشانکهدادقرارمدن رگوناگونی،اسبابوعللمیتوان
وضعیتبهارماآن،آشیت یوزبانداللت.شوندتیسیر«زبانیآشیت ی»عنوانتحت
انتهابهیعربزیستجهانفرهن ِینشانههایکهجایی.میدهدنشانیجغرافیاییوم انی

.میشودآغازاستایرانیتنمایانگرِکهبینابینیوفرهن یکثرتیطرفیازومیرسند
درموجودفرهن یبد وبستانهای،(3)خاورمیانهبهناپلئونلش رکشیومدرنیتهظهوربا

فروپاشیزمانتاامراینومیشودآشوبوگسستدچارخاورمیانهکهنمنطقهی
حاکماناراد یازدوربهجدیدسیاسیمرزهای.میرسدخوداوجبهعثمانیامپراطوری

وِممیهسختافزارِیساختارهاِی.میشوداعمالاروپاییقدررهایسویازمنطقهاین
 محورانهپادشاسنتِیساختارکناردرآندرونیوکارسازوپارلمانجملهازدولت،جدیدِ

درهکدولتهااینازی هرترتیباینبهومیشوندبرنهاد منطقهنوظهورکشورهایدر
قومی،هایتیاوربهتوجهبدونکنند،اقتدااقتدارگرا،شخخی بهبودندخواستارعمل

منزلهیبهملتسازینوعیدنبالبهمرزهایشاندروندرموجودمذهبیوقبیلهای
.بودندکوچ وُخردتیاورهایهمهیی سانسازی

یسرزمینهااینواردمتیاور،حرفههایوقوار درمستشرقانازانبوهیحینهمیندر
مختلففرهنگهایوتاریخهاریشهشناسیوطبقهبندیمعرفت،کسببرایت هت ه

.
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بهستدداشتندکهگوناگونیمسائلبهعطفباکدامهرمستشرقاناین.شدندمنطقه
گاهانهآنها.زدندمینامیدند«شرق»خودبرایآنچهبازتعریف گاهانهیاآ رخواستاناآ

.غربازغیربودچیزیآنهرکلیبهکهامری.(4)بودندی پارچهامریبامواجهه
ازناتوانومیزندپاودستاولیهوغریزیت انههایدرهنوزآنانمن ردرکهشرقی

ن ا ِ ویالن ا ،همین.استخودسرگردانِیوپراکندگیبهبخشیدنوحدروبازیابی
مسائلباغلاندیشمندان،این.شدخودارزیابیون ا برایمنطقهاینجدیداندیشمنداِن
واضحشانبرایخودشانمسائلکهآنجایاوکردندفهمخود،مسائِلعنوانبهرامستشرقان

ویزت خودبرایدی رپوستهایوقالبدررامستشرقانپاسخهایمیشد،شیافو
ی،سیاسمستمرآشیت یهایبهسران امپاسخهاوپرسشهادرخلطاین.میکردند
وملیودینیازاعمبنیادگراییانوا درراخودوزددامنمادورانتاهویتیوفرهن ی
بهمنطقهاینکناروگوشهدرادبیارواندیشهساحتدر.رساندظهورمنصهیبهقبیلهای

طوربهراخودمسائِلتدری یوت املیروندیدرکهکردندظهوراندیشمندانیمرور
یاورداشتبا ،یادرستمسائل،اینبهپاسخدروکردندعنوانخودبرایشیافتری

همهیابمنطقهکلیتمیتوانستآنهاازبرخیکهجستندرامتیاوتیرا حلهاینزدی 
اینخودکهایرانمرزهایدروناما.نوردنددرراتاریخیوزبانیتنوعارواختالفها

ن ربهرپیچید تبسیاراوضا میبودند،خودبامماسفرهن یتنو هایبهآغشتهمرزها
.میرسید
ردنببینازدرصددرضاشا آمدنکاررویبااندیشمندانوادبانویسندگان،ازعد ای

رویهیحدروخواستارملیزبانعنوانبهفارسیزبانتحمیلباوبرآمدندپیچیدگیاین
زباننایباهمرا تاریِخواساطیرزبان،تحمیلبا.بودندمرزهاایندرموجوداقوامتمام
تاثروبررتاثیازعاریخودکهزبانی.شدتحمیلموجوداقواِمتاریخهایواساطیربرنیز
حرواینکهشودبارزمیتوانستبهترآندرام اناینکهزبانی.نبوداقوامهماناز

بهآنها،ازنپذیرفتتاثرواقوامبرگذاشتنتاثیرهیأردراستقادرآندرموجودمشترک
ویرند پذزباناینروحباایدئولوگهاآناگرالبتهشود؛پدیدارآشتیدهند امریعنوان

ایدئولوژی استیاد یباشد،میتواندآنقدررازنشانهایخودکهانعطافپذیر
اید هایوجهانیدومجنگانیعاالروفعلازتاثیربهکهاستیاد ای.نمیکردند
وخخالنژادیازاساسدراقواماینتمامیکهشدمبتنین رگا اینبرآلماننازیهای

.
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.ندباشداشته«مشترک»دیدگا اینتبعبهآنکهنهوواحدتاریخیکههستندواحد
درروایناز.استفرهنگچندینآغشت یوبرخوردحاصلملت،ایناینکهنههمچنین

بهوتندداشفارسیگویشیوزبانآغازازمردماینتمامیترضاخانیایدئولوگهایمن ر
تاسسیاقهمیندر.داد انددستازم اوراقوامدی ربام اوررخاطربهراآنتدریج
....وعربزبانترکزبان،:جملهاز«زبان»پسوندتحتاقوامنامیدن

شد؛مقدیبهن ا زمینهیجدیدمرزهایتاثیرتحتوجدیدتصورارترتیبهمینبه
یدجدمرزهایهمینمنزلهیبهفرهن یمرزهایاین،ازپیشروزگاراندرگوییچنانکه

وهمازرامزبورفرهنگهایمیتوانراحتیبهخاطرهمینبهوباشندبود واضحومعین
یناروایناز.کردجداسازیوتی ی بودندگرفتههمازکهتاثریوتاثیربدون

یا«دی ری»آنچهبهگشودگیاشبا-بودمم نکهفرهن یایگیتمانادبا،واندیشمندان
گیتمانهبعملدرراشودمن ربهتریسازندگیوتیاهمبه-میپنداشت«دی ریهایش»

دولتویمتقبرایتنهاهمآنالیبنیتسمونادهایهمچونفروبستهایامنیتِیوسیاسی
ولوصباورانهخبرداشِتبرمبتنیخودکهایرانیتازتعریفاین.کردندتبدیلرضاخانی

اقواماینازکدامهر.نیامدخوشاقوامازبسیاریمذاقبهبودزبانونژادازذارباورانهای
ی ردرودرکهرفتندتاریخهاییواساطیردنبالبهنیزخودصرف،واکنِشحالتدر

قوامااینادبایواندیشمنداناغلبواکنش،ایندر.بودشد حذفمرکزمنورالی رهای
ازفارغفرهن ِیوزبانیتاریخی،جوهری،وحدتیخودبرایکهمرکزیال ویهمانطب 

دشانخوبرایی هرمقابل،جهتدروبرداشتندقدمگرفت،ن ردرروزگارانتنشهای
کهشدندمدعیانتهادروگرفتندن ردراطرافشانشرایطوبیرونازنامتاثرجوهرینیز

ورویدادهاتاریخی،آثارجملهازاقوامدی رمیراثهایازبسیاریمرکز،ان ار های
.کرد اندمصادر خودکردنفربهترنیعبهراباستانیجشنهای

دامکهرکهآنحواشیدرچهومرکزدرچهافراطیبنیادگراییقوار یدرمحاف هکاری
تشدیداتنشهایناثردربودندفرهن یلحاظازخودبهمرکزیتبخشینوعیخواستار

آنهابهقانمستشرروششناسِیوداد هاکهمبناییبهتوجهباتاریخوزبانبهن ا .شد
.ساختآلود خودبهنیزرااندیشهوعلمساحتعملدروشدایدئولوژی میدادند،

مانزدرسیاسیحمایتهایورانتپشتوانهیبهمرکزدرفرهنگسازیوتاریخسازی
هباقوامدی رتمایزهایوگوناگونیمصادر یوتاویلوی سانسازیبرایپهلوی

.
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مانهدرنیزاقوامدی رال و،همانطب مقابلجهتدرومیگرفتصورران ار هایش
دمقخودبرایمرکزیهایافتههایمصادر یوتاویلوملتسازیوی سانسازیمسیر

تخریبوهاتهمتودادرویاقوامبیندرحتیمتقابلتنشهاییبینایندر.برمیداشتند
یبراجهانیقدررهایواطرافکشورهایطرفیاز.گرفتباالحاضرزمانهیهمینتا

.کردندتبلیغاتیورسانهایهزینههایتنشهااینبهعم بخشیدنوتقویت
فرهن یوتاریخیگیتمانهایاینشدنایدئولوژیز تدریجبهومقدماراینبهتوجهبا

وفرهنگدومیانبینابینّیتاشواهوازیاندیشمندمییابند،وحدرزباندشوار یدرکه
درکندمیبازتعریفخود«دی ری»بهرای یآنآنها،ازی یقضاازکهکالنتاریخدو

ازتاثیربه-ادباواندیشمندانازعد ای.استسرگرداناخیردههیچندایندروعمل
برابتناباباراین-بودقائلفراتاریخیوفرهن یی ان یایخودبرایکهمرکزرویهی

 یفرهنخلوِصنوعیبهقائلمیکرد،پدیدارروزمّر ساحتدرراخودکهمادریزبان
 ا ِنسایهیزیرمادری،زبانبهآموزشح دربار یفرهن یگیتمانروایناز.شدند

سیاسیتمانیگیبهبیرون،ازتنشهاتقویتطرفیازورضاخانیبرساختهیایدئولوژیِ 
هنوزوزددامنسؤبرداشتهاوسؤتیاهمهابسیاریبهبینایندرکهشدمنقلبامنیتیو

.میزنددامننیز
گا که-برخیچشم معیوبتمانگیتاثیرتحتصرفواکنشگرایِیازحالتیدروناخودآ

میانایندر.رفتدریاهاومناط سویآنفرهن ِیتولیداربهبیشتر–بودندمرکزقهریو
واحدواولن ا درکهپراکند ایمعیارهایازخودمعرفتسن شوبازتعریفبرایآنها
لمروقنقطهیغربیترینازکهمعیارهایی.میکردندتبعیتمیشوند،پدیداری انه

درراقعوسوریهولبنانومصرتاآفریقاشمالسپسومراکشیعنیعربیفرهن ی
ایتیاورهومعیارهاایناساسبر.دارندحضورتعارضدرحتیبعضاوگوناگونی

ایناز.یافتمسائلبهپرداختنومواجههبرایبرجستهمدلچندمیتوانآنهابینموجود
یفرهن مدلهایتامصرف ریمدلتونس،ومراکشف ریحوز یمدلهستنددست

ووریهسعراق،رسانهایتولیداربهمردمسیلقهینیزعمومیساحتدر.عراقوشامدیار
بهمعطوفذائقهوسیلقهایننیزدی رجهتیاز.میشدنزدی فارسخلیجحوز ی

.بودفارسیزبانبهآموزشتاثیرتحتکهمیشدمرکزیوداخلیتولیدار
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برایراهامعیارهمانوشدندمرکزف رِیتولیداِربهمعطوفبیشترنیزدی ربرخی
وهبههمریختوضعیتسیاقهمیندر.میکردنداستیاد خودوضعیتبازتعرییی
مشترکنقطهی.کردنمایانمختصاراینفرهن ِیتولیدارساحتدرراخودشلختهای

پاسخهایومعیارهاباراخوددشوار هایوبحرانهامعضالر،کهاستایندردوهر
آرمانینقطهیومیسن ندفرهن یشان،وزیستیخاصشرایطازبیروندرتولیدشد 

شرایطشانبانامأنوسوضعیِتهماندرشناختهشدنرسمیتبهوتاییدراخود
بهنهراکراندواینازی هردریافتهشد تیاورهاییااشتراکنیزطرفیاز.میجویند

اندیشه،ساحتدر.میکنندتیسیرذاتیوجوهریاغلببلعارضیامریمثابه
روزنامههایوم الرسایتها،درمواضعشانوکتبمقاالر،انتشاراندیشمندان،

نیزدبیاراساحتدر.میگیرندفعالیتشانوخوداعتبارمنزلهیبهرامنطقهاینازبیرون
اولویتازیفارسبهعربیبالع سوعربیبهفارسیسترگآثارترجمهیمنوالهمینبه

آشناساختنبرایواسطهگرینقشگرفتنعهد بهوبودنناقلایندرالبته.شدندبرخوردار
واردنقدیواش الهیچمتعارضند،ی دی ربامیکنندگمانکهفرهن یچندآشتیدادنو

اینینابینِیببنیاددرمواضِعوشرایطبهترشناختنبهانتهادرامرهمینبساچهونیست
بسیاریازمنتجخودکهان ار اینغلبهیاما.شودمن رگرواسطهفرهن ِیخودِ

رساختنببهاخیرسالچندایندراست،دی رنواحِیمسائلوشرایطازناشیان ار های
 شدمن رخودباخت ینوعیونیسبهاعتمادعدمهمچنینوکلیشههاییوعادرها

ا ِدیدگچنانکه.میکندرهنمونسمتیبهبادیهروزیدِنبارااهوازیانسانکهاست
جبموعملدروکنندقالببندیمتشتت،اف هایهمانرامنطقهاینادیبواندیشمند
.شودرویشپیشواقعیتچندگان یدیدِنغیرشیاف

یف،توصوواقعبودگیهمینبهرجو میتواندنشریهایناولویتهایازی یروایناز
ادیبومنداندیشاینکه.باشدآنمیهومیبازتعرییِیام انصورردرسپسوتیسیر
وباشدنشرمگینهستچنانکهواقعبودگیاشانع اسدادنازمختصاتیچنیندرحاضر

همچنینوپراکند وظاهریهایفعالیتاینلوایوزیردرلطایفالحیلیبهراآنیا
کارسختترینکهودبگیتهویت نشتاین.ن ندپنهانمبتذل،وسطحیکلیشهای،مطالباتی

دردستاینازدروغهایین ارند ن ربه.ن ویددروغخودبهکهاستاینآدمیبرای
.
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اختنآغشتهسبامیکنیمگماناغلبماکهشد اندنمایانحقیقیوراستچنانماقلمرو
کاریدادنان امحالدربردنقلمبهدستوتورقچنینهمودی رانمسائلبهخود

وبهبهبهقانعوآورد دستبهکاذبنیسیبهاعتمادنیزاساسهمینبرچنانکه.هستیم
.بنمامیمتعم راباوریسطحیایندرغوطهخوردنوباشیممقطعیوایدور هایچهچه

شدند،اسیتبارشنحدودیتامقالوسخنایندرواکنونکهپیچید ایشرایطبهتوجهبا
تحمیلارمختصایندرس ونتگزید انساِنهستِیبرراخودبرمیآیدآنهاازچنانکهو

طرزیابکهاف مثابهبهدی رسن هایومعیاربرساخِتوارزیابیضروررکرد اند،
ازسپچنانکه.میآوردخردمندناظرِچشِمپیِشراخودیابد،ظهورپدیدارشناختی

درانسانی،چنینذهنیِتدراموریافتنوحدرچ ون ِیعللواسبابوپدیدارهادریافتن
خارجیددازمزبوراف هایازناشیتشتتواسطهیبهکهنااندیشید شد ایامورِانبو ِ

ادآزبرساختهاندکلیشههاوعادرهاکهزندانیوتبعیدازراآنهاوخوردغوطهشد اند،
.ساخت

وظ،محیابوزید،آرکون،جابری،همچونبزرگینامهایپشتکهکلیشههاییوعادرها
راماوگشتهاندپنهان...وشاملوهدایت،شای ان،سروش،شریعتی،ادونیس،درویش،

یناتالشکهامید.میکنندپرتابنشستهاوجمعهابهخودبودنازناتوانگامهردر
ساحتردمسیریچنینتمهیدگرِاست،آندرکهکرانهایمسائِلبازتاببراینشریه
شد اندری دی سؤفهمبهمن رکهشرایطیساختنبرطرفهمچنینومیاهیمواندیشه
ون ریتنگدید یبهراآننبایستیکهضرورتیمیشود؛احساسکهضرورتی.باشد

ایندرموجودروشناندیشاِنهم یکهضرورتی.(5)دیدموجودجریانهایبینرقابت
چنانکهوند؛شقائلآنبهبایستی-ضرورراینمیهومِیتحلیِلبهتوجهبا-مختصار

اشخاِصنامکهسازدامراینمتوجهراماضرورر،اینمسیردرپیشاپیشبهطورال واین
ضرورِرچنینخودِبرمقدموجههیچبهفرقهاییاگروهیشخصی،مصالحوپیشبرند 

رافماناطنااندیشید هایانبو ِمتوجهمدامراماتاداردآنبرسعیکهمیهومیاندیشانهای
.نیستکند
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:پینوشتها
ایران»ماامروزمسئلهیمهمترین:عبدال ریمیبیژنبااختصاصیگیت ویبهک.ر.1

16بامواف 1398اسیند26دوشنبهشط،رسانهیسایتنبهان،محمد،«ایرانشدن
.2020مارس

اول،شمار ینوابت،م لهیمحیسن،عبداللهنوابت،سرآغازسردبیر؛سخنبهک.ر.2
.6-3صخاهواز،،1398بهمن

ازآنچهباالخخو-غیراروپاییفرهنگهایمواجهههایاولینکهاستآنبرن ارند .3
ن ا شعا تحتعملدر،«مدرنیته»با-شدنامید «میانهشرق»آنهاسوی

یان ریههمچونمدرنیتهآغاز،ازچنانکه.بوداروپاییقدررهایسلطهجویانهی
ودشخدرمیتوانستکهپدید ایهمآننهوشدفهمسلطهاینتوسعهیبرایدیدگاهی

دررامدرنیتهاغلبمزبورفرهنگهایهمینبرای.باشدمتعارضامورازم موعهای
.کردندفهمکرد،نمایانعلمیوت نولوژی پیشرفتدرراخودکهسختافزاریساحت

از.هاستقدرراینسیاسِیسلطهیتمهیدبرایپروژ ایعملدرمدرنیتهکهمعنیاینبه
نیتهایمنزلهیبهراآنظاهریپوستههاینرمافزاری،ساحتدرفرهنگهااینرواین

عنوانبهرامیشدپدیداروظاهرآنانبرآنچهچنانکه.کردندتیسیرآنباطنیودرونی
جنبهیازوسعهتوپیشرفتکهمدرنیتهنتایجازی یآنان.گرفتندبود«فینیسه»آنچه
ناگونگوجنبههایازی یمیتوانستجنبهاینهمبازهمآنوبودت نولوژی وعلمی

بامواجههازپستنهاعبارتیبه.کردندفهمآنتمامیِتمنزلهیبهراباشدپیشرفتاین
راآنودادندیمتعمآنکلیتبهاستقراگونهن اهیبارانتی هاینمدرنیته،نتایجازی ی
معروفمثیلتبخشینژادطهگرانقدرمدوست.دادندتقلیلنیزنتی هوجنبههمینبهتنها

ذکرکهمعناییدرمدرنیتهبامواجهشد فرهنگهایبرایرا«دانشدرخت»یعنیدکارر
نخست،درختاینبامواجههدرماکهمعنیاینبه.میکندتیسیرمع وسش لبهکردم

مدرناخالقوسیاستطرفیازوت نولوژیعلوم،همانکهآنشاخههایومیو هابا
لیِتکبسیاری،حدودتامیتواندکه-معروفتمثیلایندردکارر.شدیممواجهاست،

بهکهشدقائلاینبر-کندبرمالمابرایرامدرنیتهنرمافزاریوسختافزاریسازوکارِ
«علوم»آنبرگهایوشاخو«فیزی »آنتنهی،«متافیزی »درختاینریشههایترتیب

زا.هستنددید،مدرنسیاستدرراآناصلیپدیدارمیتوانکه«اخالق»آنمیو هایو
.
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فهمرامدرنیتهمیو هاوشاخههااینساحِتدرهنوزمابخشینژاد،طهفهمبهرواین
هیپایاننام:ویپژوهشبهکنیدرجو ن رگا وفهماینباآشناییبرای.میکنیم

دانش د هایلجدادرعلومسایروفلسیهنسبتتبیینکانتی؛دانش ا ارشدکارشناسی
علیدکترمشاوراستادسیف،مسعوددکترراهنمااستادبخشینژاد،طهکانت،

.1397شهریورقزوین،(ر )خمینیامامبینالمللیدانش ا فتحطاهری،
کتاببرسعیدادوارمقدمهی:بهک.رزمینهایندربیشترتوضیحاربرای.4

 ی،فرهننشردفترانتشارارچهارم،چاپگواهی،عبدالرحیمترجمهیشرقشناسی،
.59-13صخ،1383تهران

«Aufhebung»نامبهاصطالحیه ل،فلسیهیدرموجوداساسیمیاهیمازی ی.5
رسیدنِیتدری ودیال تی یسیردر.میشودترجمه«رفع»بهاغلباصطالحاین.است
ردمیشوندمواجهی دی رباتعارضارهمچونکهپیشینمراحلخودآگاهی،بهروح

برانتقاداراینهمهیوجودباکهمعنیاینبه.دارندحضورنیی،عیندربعدیمراحل
اموریهمچونوسیعتروکلیترجنبهایوجهتازاینهاهمهیموجود،جریانهای

گاهیبهرسیدنشبرایروحت ربهیکسببرایضروریوالزم .وندمیشنمایانخودآ
نسبتدروجودشاندارد،حضورانتقادارایندرکهنییایعلیرغمموجودجریانهای

ضروری-نیستمم نآنهابدونیافتنارتیا کهپل انهاییهمچون-بعدیمراحِلبه
بخواهندراگآگاهیبعدِیمراحلبهنسبتجریانهاایناما.اجتنابناپذیرالبتهوهستند

نییازناچار-باالتربهروحرکتیازممانعتمعنایبههمآنو–دهندنشانمقاومت
بها ن گذارازروایناز.میطلبندراعمی ترروی ردیبعدیمراحلزیرا.هستندشدن
حضورفعلیآگاهیدرمذکور،رویههایاینبهدادنادامهنیِیعیندرکهمیهوماین

گاهی.دارند بالیدناستمشغولآنهانقدبهاکنونکهت اربیهمانبستربرکهفعلیآ
تیاورهمتوجمااینجااز.میداندآنهاپیشیِنوجودِمدیونراخوددی رجهتیازگرفته،

خودشازپیشجریانهایتخطئهکردنمنزلهیبهنهانتقاداین.میشویمانتقادوتخریب
یناازکهرفعی.میکندگوشزدرایافتنارتیا ورفعضرورروالزامبل هاست،

.داردخودباراب ذردآنازمیخواهدآنچهازمحاف تهموردهمتایید،همچشمانداز
!نیستزددستآنهاانتقادبهکهجریانهاییآنوجودِینیِیمنزلهیبهانتقاداینپس
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هادی حزابوی

نوابت؛ زابن خاص تدبیر
)فلسییدراهواز-تمهیدیبرایآغازین رورزانه)



نوابتمیهومتاریخِی-معرفتیتباربهگذاریکهاستالزماصلیبحربهپرداختنازپیش
فارابی،همچواسالمیمتی رانفهمازبستریبرکهاستمیهومینوابت.باشیمداشته

بالیدننهاد،نام«غرباء»راآنانکهطوسینصیرالدینخواجهنزدبعدهاواندلسیابنباجهی
درریشهمیهومنایمعرفتیتبارومنشاءکهمییابیمدرنماییمتاملبازاگر،که.استگرفته

نشهرآرمااینکهحال.داردافالطونیفاضلهیمدینهیتئورِیوافالطونف ریمن ومهی
جداحثیبخودمیکند؟تبعیتمانییستیچهازومیشود؟شاملراکسانیچهافالطونی
ون رانیعاملافرادییاگرو چهکهاستاینماستاشار یموردآنچهلی .میطلبد
موجز؛کهدهستنسعادربهمدینهاینشهروندانرا سپاریعدمازتئوریاینُمبد دلواپسی

!هنرمندانند؟وشاعرانهمان
سییاشفلسلفوافالطونزیستهِت ربهیکهداشتدورن رازنبایداماامرواقعیتدر

.استود ب(سوفسطاییان)سوفیستهانامبهگروهیباتخاصمباآغشتهوهم امسقراط
ایضا ومعرفتاهلکهسوفیستهابرابردرآتنیبالمناز استادوشاگردآنکهموضعی
نیزناخوشایندبسیارالبتهونیستپوشید فناهلازکسیبربودند؛ماهریادیبانوسخنور

انحطاطعاملایضا ونیرنگوفریبُمبلغانمهاجر،بی انه،راآنانکهگونهایبه.استبود 
ورانشاعگزیدنماواوگذاردنرا عدمبهافالطونکهاستن رگاهیچنیناز.میدانستند
.(1)میشودمصمممدن رشاتوپیایدرهنرمندان

ئوریپردازیتچنینبهدست(اسالمی)دی رتمدنیدراماشیو ،همانبهنیزفارابیابونصر
فاسقه،جاهله،چوهمهاییمدینهمدینه،اینبرابردرزندکهمیفاضلهیمدینهی برای

گیاهانیمعنابهو«نوابت»میهومبستریچنینبروفضاایندر.نمایانندمیرخ...ومتبدله
ازی یرانوابتایشان.گیردمیبالیدنفارابیاندیش یگیتماندر(هرزهایعلف)خودرو
مردمانبهراآنانوداندمیفاضلهیمدینهبالندگیموانعیاگیریش لعدمعوامل

درراآنمدنیاصولوایمدینهچنینبهشانپایبندیعدمریشهیکهکرد ،تشبیهشعوریبی
ایمدینهچنینازفارابیطرحکهنماندناگیتهالبته.(2)میکندخالصهبودنشانحیوان
.نداردتاریخیواقعیتهیچواستذهنیصرفا افالطون،همچو

پرداختهنوابتمیهومبهنیزاسالمجهانفردگراِیمتی رایناندلسیباجهابنفارابی،ازپس
طرحوار ایچنینآبشخورونیست،ذهنیگرایانهصرفا نوابتبهابنباجهاشار یاما.است

ینچنبهدستموجودجوامعبهعطفباواستتاریخیزیستهیواقعیِتابنباجهاز
.
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باالبتهبتنوابه«المتوحدتدبیر»عنوانباخودکتابدرایشان.میزندنوابتازتحلیلی
.داشتسیاسیفلسیهیحوز یدرخوانشیآنازمیتواندشواریبهکهمیکند،اشار دقت
عنوانبهعطفباواستبرنامهریزیایضا وچار اندیشییعنیپیداستکهآنگونهاماتدبیر

ذیرام انپ(متوحد)تنهاوی هانسانرهاوردازجزچار اندیشیوتدبیراینیادشد اثر
مقصودکهاستاینبهباورمند(3)الیاخوریحناهمانندمحققیتسامحکمیباکه.نیست

انسانهاازجماعتیوکثرروفردبل هنبود ،فردصورربهفرداثرایندر«المتوحد»از
.استرسید ظهورمنصهیبهآنهادرقوای پارچ یکههستند

درکهندمیداخودروییگیاهانبهسانرانوابتمیهومفارابیبرخالفابنباجهروی؛هربه
رسعادبهرسیدنتاعقلهمچوکمالیکسبخواهانوگرفتهاند،قرار...وجاهلهجوامع

ازبی ان انبهنوابتساختنمتصفآنکهدی ر.بزنندرقمخویشی ان ِیدرتدبیریبهرا
پذیرشدمعونامأنوسیدلیلبهکهنمیتابدبررادی رمعناییمعنا،اینجزابنباجهمن ر
قرارجامعهبابی ان یواجنبیبودنهمچوحالتیدرراآنانجامعهرایجآموز هایورسوم

جوامعانحطاطوتاخیرعاملرانوابتپدید یفارابیوافالطونآنکه؛موجز.میدهد
.
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ومیدانند،خودمدن رِفاضلهیوآرمانی
دروآنانآمدبرخالفاندلسیابنباجهی

کهندمیداکسانیرانوابتمتیاورمعنایی
وغلطآموز هایازفرارفتخواهانخود
ت؛بشریسسعادرنافیکهجامعهدررایج

قلعازکماالتیبهخودرویانهایصورربه
.(4)مییازنددستآنبرمت یسعادرو

زجشیو ایرانوابتوالمتوحدبنابراین
زباِنکنمبیاناگرفاشگونهکهنیستتدبیر

.ستنیتدبیرجزچیزیخودنوابت،خاِص
آموز ایاینگونهرانوابتمن ریچنیناز

لی ،.تدبیرندخواهانکهبود؛خواهدفرارو
قیافچهواف ؟کدامینبهروو!چه؟تدبیر

تدبیرودیمنمتبیینکهآنگونهواینبرعالو نشست؟ن ار بهنوابتازبایدومیتوانرا
.استسعادربهرا یابیتاچار اندیشیهمانا

صادقنیز رانروشنیوفیلسوفانبربرشمرد ،نوابتبرایابنباجهکهویژگیهاییهمچنین
ازکهمیشوندیافتهمعرصهایندروکسانچنیننیزکنونیدور یدرکه.است

آورد ؛ارشمدراندلسیمتی رآنکهکاربستیهمانبا.بهر مندندنوابتباقرابتهایی
نزدکهجامعه،وخودسعادربهرا یابیتاآنبستنکاربهوعقلهمچوکمالیبرایتالش

.استاستحصالقابلویژگیایننیز...وفیلسوفان
نهادمندومعارضتاریخینیروهایومسلطنهادهایسویازفیلسوفانبهکهن اهیایضا و
راآنانو کردصفآراییبرابرشاندروشد (عوام)مردمازبرخیهمچنینوواپسگراالبتهو

خالفبی انه،هرز،علفهایهمچونسبتهاییوداد قراربیمهریگا وه وممورد
مورد موضوبااینهمانیوسنخیتعدمعلتبهکهبرچسبهاییوتهمتانوا وُتعّرف
هدایتابدانجراماشد ،برمالکامالبیاعتباریشانکهازمنهطولدرفراف نیشانواتهام

و.تندهسجامعهایهروزمانههرروشنی رانوفیلسوفانهمانانوابتکنیماعالمکهمیکند
کهچرارد؛بنخواهدبیرونبهرا تدبیر،معبرازجزسامانیهربافیلسوفاناینرابطهیاما
.
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نیزانهروشنی روفیلسوفانهکنشمضمون
آنپرتودرکهمیآیدفرادیدبههن امی
بهنسبتدروفراگردمانآنچهبهبتوانیم

اتخاذموضعاست،اکنونیمانوضعیت
.بنهیمجامعهوخودفرارویچار ایوکرد 

ردروشنی روفیلسوفکنشضمن؛در
و سانیمعرفتیتولیدارهمچنینوتدبیر

جدانهوطولیرابطهیازونیستهمانند
.دنیستنهمعرضدرومیگیرندقرارهماز
وانتروشنی رهموفیلسوفهمهمهاینبا

ودرجهامادارند،چار جوییوتدبیر
 سانینبایدبالطبعراآنانتدبیرنوعیت
مولیهیدوبرخودتدبیرکهبدانیم،

د شنهاد بنیانآفرینشگریوخودابرازی
.است

ارکوفلسییدنکهشدبیانترپیش
وم انیالزمانیوخالءدرروشنی رانه

مردمیمیاندروازهمآنوبشریزیستهیواقعیتهمچوواقعیتیبربل هنمیشود،ظاهر.
زیسته،تواقعیدرپدید همینبهعطفبانیزن ارند .میشودآش ار روبروییم،آنهاباکه

قرارخطابوکندوکاومورداهوازشهریعنیخودساماندرراروشنی رانهکاروفلسییدن
وفلسیییفعالیتهابهاهتمامیاعیانشدگیتدبیرخواهان،برتاکیداینازطبیعتاوداد 

.داردمدن رراسامانایندرهمآنوروشنی رانه،

.نمیآموزانندونیاموختهراچار اندیشیوتدبیرجزبهزبانی
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خواهیمخنسدارد،ت یهآفرینشگریوخودابرازیمولیهیدوبرکهفیلسوفتدبیرازحال
و«نیاکنوکیستِی»بابدرتاملمعبرازاندیشند مِنبرتاکیدیاخودابرازی.راند

پیدارا اندیشند خودبودنبهپسینیمرحلهیدرو.میگذرد«نااندیشند مِنچ ونهبود»
«یجمعوفردی»هویتیاوکیستیدرمننخست،مرحلهیدرکهصورربدین.میکند
من-نخستیدرجهدر-کهمیگرددپرسشباهموار نیزتامل.مینشینمتاملبهخویش
ورایاد ایارازناشیمنکیستیبرخوردارم؟باوریحتیوتاریخیمیراِثچهازکیستم؟

...و!بودم؟بهر مندنیزاختیاریازگزینشهایمدریاو!است؟جبریگونهوتاریخ
وقسساماناینالحِ وساب میراثوجامعهبهران اهمالجرمفردی،مِندرتاملهمین

رخازپرد روپیِشوضعیتشناختوموقعیتیابینخستین؛تامِلایندر.میدهد
اما.میسازدرهنموناست،اندیشند بودنخودهماناکهبعدیمرحلهیبهمراومیگشاید،

اقدامیهرابوهرآینهبل هنیست،(لنیسه)بودن-خود-درمعنایبهاندیشند خودبودناین
واقعیتاملشکهاستپرتواف نیهاییمثابهبهپذیردان اماندیشند مِنیاخوداینازکه

قراراشار موردرابیرونیشانمتعلقارتماموآنانومیشودنیزپیرامونانسانهایزیستهی
بهنسبتدراندیشیدنراچار ایواف ندنروفراطرحیعبارتیبهبودنخود.میدهد
دیمتُوخردهمچوابزاریباالبتهاست؛سیاستحتیوفرهنگجامعه،تاریخ،میراث،
راسعادربهانسانرا یابیوجامعهزیبند یودرخورشیو ایبسطتاخردمندانهکامال

.بخشایداصالت
نامبهدی ریعرصهیبهاندیشند مِنبروناف نیممهدوگامنخستینخودابرازی؛این

.استآفرینشگری
آمد ،درندابهبرزنوکویهرسرامروز کهنقدیبهنیزمرحلههمیندراستالزماما

درنایهکبهکه)ایسمهاعصر»:نیستعبارراینجزچیزیهمآنوباشم؛داشتهاشارتی
درزانوبهیچید پپدید هایبرابردرایضا روشنی ریورسید پایانبه(استفلسییدنباب
انسان،ا جای تحلیلدرهایدگریتعابیرازی یازالهامیبا«!استشد سالحخلعوآمد 
است؛هستیشبانانسان»:داردمضمونبدینعبارتیانسانگراییبابدرنامهایدروی
میشودبرند یهستحقیقِتبهدستیابیبابل هنمیبازد،راچیزهیچانسانکمتر،ایندر
وففیلسودستیابیکمترینوحداقلتریندربار یمیتوانراگزار همین.(5)«...و

ورد فرآوکمترینکهنشایدامراینجزچیزیهمآنو.بردکاربهنیراهوازدرروشنی ر
.
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نخستیمرحلهیهمینبهعطفباخطهایندرروشنی رانهوفلسییفعالیتهاینتی هی
ویفلسیکارعزیمتنقطهیکه:میکنمبیانچنینرادادمتوضیحکه(ابرازیخود)

وفیلسوفمینهاگرهمبازکهمیافتداتیاقفردخودِباورِدردگردیسیوتحولروشنی رانه
اوستیابیدکمترینوحداقلبماند،ناکاممقصودسرمنزِلبهجامعهبردنرا بهازروشنی ر

گاهیهمین گا مندیوخویشبهمعرفتوآ ینهمکهاوستخودتواناییثغوروحدودبهآ
ظهوراجاز یبایدراپیرامونپدید هایبهن اهشنوعیتدرحتیکوچ تحولوآغازگری

.شناخترسمیتبهوداد

آنبودنبرزمانبهتوجهباحتیاهوازدرن رورزییعرصهدرگریآفرینشضرورر
امااست،ربزماناهوازدرفلسیین رورزییعرصهدرگریآفرینشکهبودمتوجهبایستی

هایکاربستازی یخودکهآفرینشگریمولیهیتبیینازپیش.استضرورامری
شهرردومامیانآنچههمچنینومللسایرمیاندرتاریخمندمولیهایازاست،فیلسوفانه

یا«راثمی»تاریخمند،مولیهیاین.کرداشارتیآنبازگیتبهونمودیادبایداست،اهواز
یمشمیخوانسنتومیراثامروز آنچهمللتاریخبامدادیاآغازینهادر.داردنام«ُسَنت»

مردمانرا روشناییبخشمشعلیهمچوواستبود بشریآفرینشیودستآوردخود
راخورفبهوهمیشهاماآفرینش.گرفتخودبرمیراثنامزمانمروربهکهبود،خودزمانهی

طرفیاز.استگرفتهبالیدنپیرامون،ازآدمیدرکبانسبتیدروآدمیزیستت ربهی
مارایبمیراثییادگاربهومیخوانیمباش وهشکهتاریخازدور ایدروتنهاآفرینش
منالشعراءغادرهل»:شد آذینعبارتیچنینپرچیناشجبینبرونهاد برجای
هایجزمیتگرایاناح امچنینازگذارجزمعناییراآفرینش.نمیماندمحصور(6)«ُمتردم
همینتنهاراانسانوبودگونهایناگرروایناز.(٧)«شیئا لآلخراالولترکما»:نیست

رویراانانسهمهاینچرا،!نیزرا گشاومیبودکاردرپیشنیانماترکوثابتایستارهای
!؟نیامد حاصلتاکنونکامیابیوسعادر

هیچتابمیخوانیمسنتاشومیراثامروز کهچیزیآننیزسامانایندرن ارند باوربه
نقطهیبل ه،نیستآفرینشموازیحتیآفرینش،تابآورینبودبرعالو ندارد،راآفرینشی

ازدامِندرسنتومیراثاینآیاکه:شودطرحسوالاینخوانند نزدبساچه.استآنمقابل
...وبرد ایم؟بهر هاآنازتاکنونکهاستآننهم راست؟آفرینشفاقدم رما
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درمیراثخودِبااکنونماآیاکههستندتلن رهااینخوانند ،پرسشهایاینازدقی تراما
رازوائدوحشوازپاالیشبهمیلکهاستمیراثیچهاینو!آن؟پسماند هایبایاارتباطیم

ند یفزایموجبرابردرآیاآنکهدی رو!میکند؟وکرد دریغدرگاهشوابست انازنیز
ت انگذشونیاکانسنتپسماند هایبهتنهامیتوانیمماامروزیانسانهایهویتیابی

افتهیرارا هاوبرد ایمبهر هامیراثازمااگراینبرعالو !نیز؟ادامهدهند وباشیمدلخوش
طرحضروررکهاینجاست....ورفتهایمنیزبیراهههابهکهانداختقلمازنباید،!رفتهایمو

.میشودهویداآنپشتمنط واهوازدروبرای(آفرینشگری)مولیهایچنین
نابتدبیرتکهگیتیم.باشمداشتهآنمولیههایوتدبیربهکوچ مروریدوبار دهیداجاز 

یاودابرازیخ.مییابدقوامآفرینشگریوخودابرازیمولیهیدوبرسامانیهردرفیلسوفیا
منونهبودچ »و«اکنونیکیستِی»بابدرتاملمعبرازاندیشند مِنبرگذاشتنصحه

یاابرازیخودبراستتمهیدینااندیشند ،منبودچ ونهدرتاملاین.میگذرد«نااندیشند 
امرنیزجامعهجمعِیهیأِردرونیزآفرینشگریمولیهیدرکهاندیشند من

.ب یردقرارواکاویومداقهموردبایدکهمیشودیافتمعرفتیحیرازنااندیشید شد ای
گا مندیعدمهمانخوزستانیوایرانیعرببراینااندیشید شد امراین موقعیتبهآ

واف نیپرتعدمیعنینااندیشید شد امر.اوستخودخاصوضعیتبهنبردنپیوخویش
است، ایستادجهاناینک ایفهمدرتعلیقیودشوار چهازاینکهیاخویشموقعیتبر

ی رانیدآفرینِشت ویزِینسخههایازجستناستمدادخواهانهمهاینبا.استبیاطال 
گا وهدوگانروی ردهایبهشودن ا )میباشدن رد اند،درکرااوزیستهیت ربهیکه

تی رانممعرفتی؛کراندوفلسییمواضعبهایرانیعربنخب انحتیومردمناهمسنخ
حامدنصروجابریعابدمحمدباسوی .ایرانفارسهایهمچنینوعربجهان

ووهاجهانب لوشبستریهاوسروشباسویدی رومیشوندهمقدماوملیلهاوابوزیدها
کراندودراینکهازغافلامامیانایندر.میکنندهمسراییایرانیتحولخواهاندی ر

برکدامرهونیامد ،میانبهذکریایرانی-عربیافقیحتیوت ربهایازیادشد فلسیی
ماواسترفتهگبالیدنخودشانمعرفتیکیهانبهمختخنااندیشید هاییازبرآمد بستری

.راروزوراشبمیکنیمسرهمچنان

یشید نااندامرآنبرمالسازیراستایدر(نوابت)اهوازین رورزانآفرینشگریبنابراین
.
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_______________________

:تهرانکاویانی؛رضاولطییحسنمحمدافالطون؛آثاردور :ب.ک.ربیشتر؛مطالعهبرای.1
.خوارزمیانتشارار

.فارابیازفاضلهمدینهاهلآراءومدنیه،سیاستکتاب؛دو:ب.ک.ربیشتر؛مطالعهبرای.2
زمان،کتاب:تهرانآیتی؛عبدالمحمداسالم؛جهاندرفلسیهتاریخال ر؛خلیلوحناالیاخوری.3

.60٨ص،1جلددوم،چاپ
.اندلسیباجهابننوشتهالمتوحدتدبیرکتاب:ب.ک.ربیشتر؛مطالعهبرای.4
چاپ13٨٧نی،نشر:تهرانرشیدیان؛عبدال ریممدرنیسم؛پستتامدرنیسمازالرنس؛ِکهون.5

.303صششم،
عرانشاآیا:معنایبهو.اسالمازپیشعربشاعرشدادبنعنترةازبیتی٧9(معلقه)شعریمطلع.6

.گذارد اندجایبرباقیگیتنبرایراامرییاچیزی
رازیزکریایمحمدبا(دینیسنتیاندیشهینمایند ی)رازیابوحاتمتاریخیمناظر بهاشار .٧
که.شدمیباعلومطرحون رابرازدرتاخروتقدمبابدرو،(علمیروشن رانهیاندیشهینمایند ی)

عباررمعنایو.دادهستند،پیشینیانهماناکهشرو کنندگانومتقدمینبهبایدرااصالتابوحاتمنزد
.استنماند باقیدی رانبرایچیزیورساند سران امبهراامورهمهیپیشینیان:استچنین
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زیستیوزبانی-فرهن یبیردمنحصرشرایطبهعطفباایرانیعربپدید یاینشد ی
جرمالراآغازروی؛هربهاما.میباشدنیزبرزمانکهبردیادازنبایدامااست،ضرورامری
منصهیهبفلسیین رگاهیازراپدید ایچنینبرایازوآمد برافقیوآغازید،روزیباید

.رساندظهور



گوشتخوردنبهم بورماو!استخویشاوندسییدادبیاراست،خویشاوندش سپیر،
!استخنثینیست،خویشاوند!نه....نمیداندشاصلیغذایبدنمانکهمیشویمحیوانی

(وحیدنیر )
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فاطمه سواعدی

ادبیات اقلیتفرودست و زابن 



حثیببشر،هستیباآنارتباطوزباندغدغهی
بهتهبسدغدغه،نو امانیست،نام شوفوتاز 

بیش ،.استمتغیرجغرافیاییوفرهن یبستر
امراینبازنماییوبیاندرراادبیارنقش

خودازتابهحالآیا.گرفتنادید نمیتوان
ان،رمشعر،ازاعمادبیمتوناینهمهپرسید ایم
تواقعیوهویتباسنخیتیچه...ونمایشنامه

آیینهیادبی،متونآیاودارد؟ماهستی
اآیاست؟مردممتیاوراندیشههایراستگوی

ایجآینهایندرفرودستیاحاشیهنشینمردم
نآدرکهمیکنیمزندگیم انیدرماآیادارند؟

،ادبیکنیرانسهایوکتابخانههاسازماندهی
را بهدادریگیتهیبهیاداردمعناهنریوفلسیی

ت؟چیساقلیتادبیارباشد؟معنادارمادغدغههایازجلوگیریازنمیتواندانداختنش
بیجاناقلیتممردتوسطکهاکثریتیزبانیااستاقلیتمردمزباناقلیت،ادبیارازمن ور

میشود؟
مارکسیسمواریپسااستعمفمنیسم،حوز هایمنتقدومتی ر-اسپیواکگایاتریعقید یبه
 لیس،انادبیاردرکن اشباوی.داردمهمینقشفرهن یبازنماییتولیددرادبیار-

ادبیاردرانمیتورابریتانیاستاجتماعیرسالتهمانکهامپریالیسمکهمیکنداستدالل
ِندرآوردجهانبهکهادبیاتیدید؛وضوحبه-امپریالیسماستمراربخشپروژ ی-
(worlding)میسپاردفراموشیبهراجهانسومیها.

Theory)"حاشیهدرن ریه"کتابدرگایاتری in the Margin)،ادبیآثارازنمونههایی
وسیعدریای"و"ایرجین"همچونفمنیستی-ادبیآثارجملهازمیکند،ذکرراان لستان
راانزواطلبایسوژ هوبازتولیدراامپریالیسمکلیاصولاو،برایاروپافمنیسم."سارگاسو
هایتیاورباجهانسراسردرم تباینکهاستتاسفمایهیاینومیکند؛ستایش

وی.بسازدند فریبوساخت یسوژ یوشودفراگیرهویتیوجغرافیاییفرهن ی،چشمگیر
ابژ کهزنیرمان،اصلیشخصیت)جینچ ونهکهمیکندتوصیفراایرجینکتابفضای
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پرد یجین.استکرد منزویاتاقیدرراخود(استمردساالریجامعهفرودستو
سپیواکان رازالبتهمیخواند،کتابومینشینددنجدرجاییومیکشدرااتاقشضخیم

زظهربعدایعنیبیرونیمحیطحتیاو.استبورژواییوصوریکامالهمکتابخانهاش
یرونیبمحیِطانزواکشیدنبهودرونیکردنمنتقد،برایاین.میکندمطالعهرازمستان

.دارندانیعالینقشدوهروخوانند انددوهرخوانند هموجینهممیان،ایندر.است
شخصیتماییبازنبامیکندسعی،سارگاسووسیعدریایکتابنوشتنباریسجینبعدها،

قیدزارااروپاییزنفمنیستی،فردگرایزنقهرمانبهشخصیتایندگرگونیوجین
ینوشتارهماستبرونتهدستدرکهقلمیاینکهازغافلبرهاند؛مردساالریجامعهی

.استکرد هن ارگذاریراآنمذکر،سوژ یکهمیکندتولید(محورنرینه)فالوسنتری 
رایبمعیاریبهادبیکتابهایقبیلاین

بدلکشورهاتمامیفمنیستیمتون
وتحلیلآموزشزدایی،بدونمیشوند،

امر!آنهادرپنهانایدئولوژیهایواکاوی
اینبرای،(unlearning)آموزشزدایی

واستبرخوردارزیادیاهمیتازمتی ر
آموختنترکوآموختنبیندیال تی میهوم

راتجهالاروپااسپیواک،گیتهیبه.داردرا
هانجمتیاورمردمخوردبهدانشمثابهبه

ایبرتعیینشد ایازپیشاف ارومیدهد
.میسازدآنها
اه ارشمتونمثبتتاثیرواهمیتازالبته

امایدپوشچشمنمیتوان(اروپایا)ان لیس
تعلی بهوواکاویاسپیواک،مقصود

باخودکهکاریدقیقاآنهاست؛درآوردن
وبازسازیراآنهاوکردمارکساندیشههای

ویتاکید.کردپسااستعماریجامعهیوارد
زنکه)استفرودستگیتنسخنبر
.

227ی شماره–99ردیبهشت ا–نوابت ی مجله



،(ندمیکدورتربسیارموجودگیتمانازرااووقرارداردفرودستمردسایهیدرطبیعتا
ران،کارگرعایا،شامل)گروهیتوصیفبرایگرامشیتوسطباراولینکهاصطالحی

.دشکارگرفتهبهمحروماند،شهروندیحقوقواقتصادیقدررابزارهایازکه(دهقانان
اینکندمیواردفرانسویمتی راینبرکهنقدیامااستمتاثرفوکواف ارازویاگرچه
سخنیدباخودم لوم،کهمیکنندبیانمیصلیگیتوگویطیدردلوزوفوکوکهاست

ایندی رسوییازوآیدزبانبهیابنویسدکسیازنمایندگیبهنبایدروشنی ردی روب وید
وتعماراسبای انیهایدرفرودستصدایکهآنجاییاز.کنندنمایندگیادعایمتی ران

بازیابی،استشد خیهمذهبوناسیونالیسممختلفتاریخِیبازنماییهایسلطهیتحت
یچهکهچرانیست؛مم نفرودستانخودتوسطتنهاطوالنیس وراینبازنماییو

بادی ر،وییساز.نبودندفرودستکهداشتنداگروندارند(دیس ورس)گیتمانبهدسترسی
 رروشنیپس.میشوندداشتهن هخاموشآنها،گیتنسخنبرایروشنی رانادعای

کهستنیاینفرودستدرآوردنصدابهحلرا ویادببردازراخویشرسالتنبایدهیچگا 
کردازنماییببایدرافرودستشد یسرکوبزبانپس.ب شددستنمایندگیازروشنی ر

ودرآوردتعلی بهرامسلطایدئولوژی ادبیارمیتواندخوداینکهآوردصحنهرویبهو
نباشد،مهخنثیشایدحتیونیستخویشاوندکهآموختههاییببرد،زیرسوالراآموختهها

سرکوبتیاورهایتمامیبامردممتیاورت ربیاررویبرباشدی پارچهسازیپرد ی
بازیابییبرااستراهیادبینقدوادبیروایتهایوادبیاراسپیواکعقید یبه.شد شان

بتوانغالبخیتاریبازنماییتولیددرکهامیداینبهکشید شد ،حاشیهبهفرودستانصدای
.کشیدچالشبهراآنوکردبازن ری

ازاماد،شوتلقیپارادوکسی الامریدلوزژیلواسپیواکاف ارنشاندنهمکنارشاید
minor)"اقلیتادبیارسویبه:کاف ا"کتاب literature)،ادبیارمقولهیدرهمآندلوز
نیستلیتاقی زباِنادبیار"اقلیت،ادبیاردلوز،زعمبه.پوشیدچشمنمیتواناقلیت
نو نایبارزنمونهی."میدهدان اماکثریتزباندِلدراقلیتی کهاستکاریبل ه

درمیآورد،تعلی بهراآنمیشورد،آلمانیزبانعلیهآلمانیزبانباکهکاف استادبیار،
قلمش.میان اردخیانترااستعار وسمبلبهکارگیریومیکند(فرمبی)ِدفرمهراآن

مبدلمرگبهروشبحیبهراآنومیکندرهارامعناومینویسدعریانوخش واژ های
.میکند
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زبانقلمروزدایِی-1:استویژگیسهحاویاقلیتادبیاردلوز،باوربه
(deterritorialization):تاسآماد اقلیتیغریباستیاد هایبرایزباناینکهیعنی.

(لطمسزبان)آلمانیزبانازاست،چ مادریشزباناینکهدرعینکهکاف امثلدرست
ماننددلوزایبرحالتایندرنوشتن.میکنداستیاد خودنیافتهیتوسعهنقاطکشفبرای

امربافردالینی ارتباط-2.میکندخودنقبدرموشیاگودالدرسگکهاستکاری
تواننمیرافردیماجرایهرومیآمیزددرسیاستباناخوا خوا اقلیتمردمقلم:سیاسی

که)اقلیتادبیاردرامورهمهی:بیانجمعیآرایش-3.کردتلقیشخصیامریصرفا
جودوبهفعاالنههمبست یومیکنندپیداجمعیارزش(استمردمبهمربوطمسالهای
بهنهخاواژ هایشکهاستتبعیدیوبیگرامرزبانیاقلیت،ادبیاردرزبان.میآورند
.دوشاند

یتاهمبرتاکیددرمیتوانرااقلیتادبیاروفرودستزباناید هایمشترکنقطهی
اورمتیت اربی پارچهسازیازپرهیزومسلطادبیاردرآوردنتعلی بهتیاورها،

رادخوزبانکهاستافرادیت ربیارکردنفاشبرایراهیادبیاراینکهو.دانست
دگیزنخویشزبانازغیرزبانیدریاوشد اندآنکردنفراموشبهواداریاکرد فراموش
.میکنند
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عماد مزرعاوی

، فراسوی یک انم؛ ذاک الصوب، الدیره
هپلوی و رضاشاه کبیر



م ان-دربودن-ت ربه-1
یوقتکودکیدر.بود خوشیخاطر هایتداعیکنند یبرایمهمیشه"الصوبذاک"واژ 

جدیداشیاءخریدانت ارهمیشهبروم،الصوبذاکبهپدرمهمرا استقرارکهمیفهمیدم
درزیراجمعه؛روزهایدرجزمیآمددرآبازدرستهمیشهپیشبینیام.میکشیدمرا

نمازاقامهیوکرمیاللهآیتحسینیهبهرفتنبابودمساوی"الصوبذاک"جمعهروزهای
ح مجمعهروزهایدروبودخریدکردنتداعیگرعادیروزهایدرالصوبذاکجمعه؛
د؛بوگذراند سرازرام انهمانازمشابهیت ربههاینیزمنزمانآنهمکالسی.عبادر

آنکهردنمیکفرقی.بود"الدیر "بل ه"الصوبذاک"نهاوبرایم انآنکهتیاوراینبا
"ارونکرودازگذر"بودند؛مشابهماخاطر هایوت اربالدیر ،یاباشدالصوبذاکم ان

باولیمیکردیممصرفی سانراواحدم انیماواقعدر."خریدم انبهرسیدن"و
داشتیم؛عادرنامسهودوبام انهاییبهماالبته.متیاورنامهای
انامهاینباشد؛شد محرزرسمینهادهایواسطهیبهآنحقانیتکههستنامیهمیشه

ی ییتقالسو،آندر.میشوندتلیظرساصدایباوشد ح م انهاقامتبروضوحبه
حضوروشد اند؛مارسیا اسپریهایزیراغلبکهاستدی ررسمیغیرنامدو

گونهاینکهبماند.استشهرمه وردیوارهایبهمحدودخطخورد شانوشطرن یشد 
ولیدبازتومیبرندبسرتمامسرزندگیوکاملسالمتبارسمی،غیرفضاهایدرنامها

هیبدیبرایمامراینگرچه.هستندپدید هاجنسهمانازالدیر والصوبذاکمیشوند؛
شههاینقبهدسترسیبا.نمیساختمتبادرذهنمبهسوالیسالسالهایبرایومینمود،

،(1357تا1313)سال44مدربهم انآنرسمینامدریافتمشمسی40دههیاهواز
وم انآنویفراسبهتاشدمکن  اوکهبودبعدبهآناز.استبود پهلویوکبیرشا رضا
.بیندازمن اهینامشورای

م انشناخت-2
و.داردخاطر تعریفودادنآدرسازبیشقدرتیوحضورم انی نامدریافتمبعدها
معناداروساخته-بر-ن رماندراشیاءکهاست"نامگذاری"و"زبان"واسطهیبهتنهااینکه

و"کارکرد"،"هویت"،"ماهیت":همچونداردملحقاتینامیهرمیگیتدوستم.میشوند
اکیدتاو.میشوندداد آدمهاخوردبهوتولید"گیتمان"نامبهکارگاهیدرهم یکه،"معنا"
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ش لنیزارسوژ هاذهنیتکلبل هدارد،خودکنترلتحترازبانتنهانهگیتمانکهداشت
تعیینانگیتمنیزراجهانفهمشیو هایوخطاودرستازمادرکترتیب،بدینمیبخشد؛

کالم،ضمنیمعانیبرگرفتندربرعالو گیتمانی کهبودرسید نتی هاینبهاو.میکند
.میدهدش لنیزراموضو ی یازمینهی رویدادهایوکردارگیتار،اندیشه،سرتاسر

،گرددتلقیناهن اریاوشود،واقعهم انمقبولهن ار،امرعنوانبهچیزیچهکهاین
گیتمانقیقیحکارگردانزندگانی،تئاتردراینکهخالصهاست؛گیتمانیتصمیمنتی هی

دیدا شدوستمسو،دی راز.میپردازندنقشاییایبهکههستیمبازی رانیماواست
بهزیرا.نمکفراموشرادی ری/خودرابطهینبایدگیتمانتحلیلبرایکهمیکردسیارش
او.تاسوابسته"دی ری"وجودبهخود،گزار هایتثبیتبرایگیتمانیهراوعقید ی
یچهو.میشودتعیینوتعریفی"دی ر"بابیناالذهانیرابطهیی در"من"میگیت

هانجدربودناساسبرودی رانبارابطهدربل هداشت،نخواهدمعناییخودازابژ ای
ونندمیکتعریف"دی ری"خاللازرا"من"تنهانهگیتمانهاافزوداو.مییابدراخودمعنای

بهرقشبرغرببرتریدارند؛همرا بهنیزرا"دی ری"بر"من"برتریبل ه،بالع س،
سلطهیو(دریدا)نوشتاربرابردرگیتاربرتری،(سعیدادوارد)شرقشناسیگیتمانواسطهی

مانیگیتبازنماییهایاینازنمونهای،(فوکو)دیوان یگیتمانخاللازجنونبرعقل
.است

دکیبهخودبانامچندینواحدم انیچ ونهکهاینفهمبرایدوستمافاضاربهبنا
تحلیللبتها.کردرجو نامهااینازکدامهر"دی ری"و"تولیدکنند گیتمان"بهبایدمیکشد
وارکردکهویت،نام،ماهیتبل همیدارد،برم اننامگذارینحو یازپرد تنهانهگیتمان
 ا خواستشدید،اختصاربهجستارایندر.میکندرونیزراآنعاملبساچهوآنمعنای

-نامها،ازکدامهر(فوکوییتعریفبه)گیتمانشناساییواهوازشهرمرکزیبازارنامهای
هایجنبهبراساسیتاکیداما.میگیرندقراربحرمورد-موردینمونهعنوانبهتنها

به"انهتبارشناس"ن اهیاندوختن.استگیتمانتحلیلروششناسیوشناختشناسی
رایجیدانشهابهنسبت"ساختارش نانه"ن اهییاوروزمر ،زندگیواجتماعیپدید های

نمدرانساناساررزن یرهایازبسیاریشا کلیدمیتوانداستوار،ظاهربهمیاهیمو
را"تارش نیساخ"و"تبارشناسی"پرتویبرابردرایستادننایحقیقتیهیچزیرا.باشند

مآدوضوحبهمیپنداریم،حقیقتآنچهجهان،بهخیر نو اینقبالدرداشت؛نخواهد
.
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ایپسکوچههکوچهدرقدرر،بچهگانهیدستانباکهبودخواهنداسطور ایبرفیهای
.زوالندبهمح وموکرد ،علمقدتاریخ

انمحققتوجهمورداخیردههیسهدر"زبان"و"شناختشناسی"رابطهیتحلیلومطالعه
تعمارگرا،پسااسپساساختارگرا،القاببامعموال که-اندیشمندانی.استشد بیشماری

شیخوانبااولقدمدرکهداشتآنبررا-میخورندبرچسبپستمدرنوساختارش ن
باآنها.دارندراحقیقتتبیینوتوصیفادعایکهبروندواژ هاییومیاهیمسراغبهانتقادی
بهوه،گشتع ین"قدرر"بارسمینهادهایسایرودانش ا هادرکهدارندسروکارواژگانی

را«ساپ»اندیشههایاولدشمنبنابراین.میشوندتزری عامباوربهجهان،حقای مثابه
رطشوبیقیدقبولازماجهانپسا،اندیشهین ا از.دانست"بداهتان اری"میتوان

میزهبراچیزهمهکهدارداصرارپسااندیشهیمیبرد،رنج"هستآنچه"دربار یبدیهیار
اینهخالصب یرد؛اعترافآنکارکردوهویتماهیت،تولد،نحو یازتاب شاندمحاکمه

ذاکنامهایبهجستارایندرسان،همینبه.بودم نونمیهومیهربهبایدجهانایندرکه
آنهامیشودسعیراوی،جرأروحوصلهبهبناوشد مش وکشا رضاوالدیر الصوب،

.داشتواسخنبهرا

الصوب؛ذاک
اساسبرراجهانکهشدمتولدگیتمانیدر"الصوبذاک"مرجع،گیتمانلحاظاز

کهاستگیتمان"مرکزیدال"طبیعتگیتمانی،تعبیریبه.میکندتی ی طبیعیپدید های
هرکهاستمرکزیدالاساسبر.مییابندمعناوتثبیتآنحولپدید هاومیاهیمدی ر

همینردنیزالصوبذاک.میکندمتمایزدی ریازراخودومیشود،صورربندیگیتمان
ونکاررودخانهیبهکهاستنامی"الصوبذاک".مییابدراخودکارکردومعناگیتمان
واژ یدر.دارد"کارون"صوبذاکبهاشار زیرا.استشد (دریداتعبیربه)ارجا وتاخیر
از-الصوبهذادر-منتی ی نقِشطبیعی،پدید ایعنوانبه"کارون"الصوبذاک

ومنکهاستاجتماعیت لیالصوب،ذاکنام.میکنداییارا-الصوبذاک-دی ری
دیمتقم انیهویتهمدی ربهمسالمتآمیزیش لبه(کارونطرفآنانسان)دی ری
وذهنیتکلمه،میاناتحادوانس اماززیبایینمود"الصوبذاک"نامواقعدر.میکنیم
.میباشدواقعیت
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گردنبهل معپلکهزمانآنتا.برمیگرددمدرنیتهورودازقبلبهناماینتولدتاریخقطعا 
.کردمیح اذهانبرمحسوسیت ربهیوذکرقابلامرکارونازگذرشود،آویختهکارون

.ودبخورد جوشافرادذهنیتوروزمر زندگیبهآن،م ررت راردلیلبهکهت ربهای
وبروداریختجنگبهبتواندکهداشتشیافیتیوقدررچنانآنکارون-ازعبور-ت ربهی

شهرهایفضان ا ،اولیندرنیزتاکنونمبناهمینبر.ببرددربهسالمجانصد چندتا
مرکزیاربازبینایندر.میشوندتی ی غربوشرقبخشدوبهکارونمحوریتبهاهواز
ازعبورنیازمندکهغربی،کرانهیساکنیِنبرایمیباشد،شرقیکرانهیدرکهاهوازشهر

.ودمیشت ربهودرکعنوان،"طرفآن"معنیبه"الصوبذاک"عنوانتحتهستند،کارون
م اننقلاهوازشرقمحالربهغربمحالرازکهخانواد هاییحتیاینکهجالب

استیاد الصوبذاکنامازهنوزهستند،کارونطرفآنمتمادیسالهایوکرد اند
.میکنند

الدیر ؛
هبندیدستآنها"کارکرد"اساسبررافضاهاکهشدمتولدگیتمانیبستردرالدیر نام

.استجهانبهن ا نو اینازنمونهای"ممال "و"مسال "بهجهانتی ی .میکند
براییاونتس وبراییامیشدند؛تی ی دستهدوبهفضاهاوم انهاگیتماناینمطاب 
بهریبشجوامعکلادامهدرومسال ؛یاهستندممال یام انهاکارکرد،بهبناو.حرکت

.میشوندتقسیم"نشینکوچ"و"نشینی  ا"دستهدو
در.تاسمایحتاجعرضهیوستدودادت لیونمودعنوانبهشهر،گیتمان،همینبهبنا

هبخودمایحتاجخریدبرایمردمکهآنجااز.میشودقلمدادتولیدمحلروستامقابل،
لذا.استکردنخریدعملت لیآنانبرایشهرتصویرمیکنند،مراجعهاطرافشهرهای

اییبازنم"الدیر "عنوانتحتفروش،وخریدثقلمرکزعنوانبهاهوازشهرمرکزیبازار
اثیرتتحتکهافرادیمبناهمینبر.استشهرکاملنمودروستائیاننزدبازار.میشود
زیمرکبازاربهدادنآدرسبرای،"شهر"معنیبه"الدیر "واژ ازدارند،قرارروستازندگی

کنندمیزندگیکارونشرقمحالردرکهخانواد هاییمانندبه.میکننداستیاد اهوازشهر
یخانواد هاینیز،الدیر نامبارابطهدرمیکنند،استعمالراالصوبذاکنامهنوزولی

.میکننداستیاد الدیر نامازهنوزاهواز،شهردرس ونتدههچندازپسکههستند
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؛کبیرشا رضاوپهلوی
مدرنسازی.شدمتولدمدرنیتهومدرنگیتمانبستردرکبیرشا رضاوپهلویخیاباننام

تا.بود(1357-1299)پهلویدور کلومیرپنجخانرضادولتاساسیبرنامهایران
:اول:بوداصلدومستلزمایراندرمدرنیزاسیونفرایندمیشود،مابحربهمربوطکهآنجا
"حلیگراییم"و"سنت"ویرانیبنایبنابراین.همهجانبهی سانسازی:دومنوگرایی،وت دد

ایندر.تگرفقرارکاردستوردرم انهافیزی یساختارواجتماعیمناسباروروابطدر
دریتهمدرنویترینومحلیفرهنگهایبامبارز رینگعنوانبه"شهرها"نامبهقرعهبین،
رااشهرهمشهورومهمعمومی،اماکنپهلوی،دور یدرفضاییتحوالرپس.افتادایران
2بهمیکنندترسیمراخودشهرهایازافرادذهنینقشهیکهم انهاییرفت؛نشانه

قلببرپهلویمهرکوبیدن-1:گرفتندقرارشاهیرضاخشنمدرنیتهحملهیموردصورر
ارضنامح اکیح ایتاستاینآنها؛سینهیبرجدیدنامهایکردنح -2وم انها

.اهوازشهرمرکزیبازارمنجملهعمومیم انهایپی ربرپهلویوکبیرشا 
ازی ی.است"فضا"به"زمان"جوشدادنم ان،ی نامگذاریمهمکارکردهایدی راز

تاریخازمحلیجوامعانقطا ،"محلیگرایی"سرکوبراستایدرمدرنیتهاقدامار
.میپذیردصوررآنهابرایخاصنامهاییاختیارواسطهیبهکهاست،خودم انهای

پیدرزینشی،گنامهایازاستیاد وباستانتاریخبهبرگشتبانیزرضاخانیمدرنیزاسیون
حالزماننارساییهایدرمانبرایتقالییعبارتی،به.بودم انهاومردمبینحائلیای اد

اززینشیگاستیاد یگیتمانمهمویژگیهایازی ی)باستان؛تاریخفراخوانواسطهیبه
(کنونیبانقالخیابان)کبیرکوروشوانوشیروانخیاباننامگذاری.(استحقای ووقایع

 یاعادوم ددنقشآفرینیبرایتاریخبهتوسلوزمانبهم انبخیهزدنازنمونهای
اتیاقبهبغریاکثربینتاکنونتاریخازاستیاد نو ایناینکهجالب).استحیثیت
.(میطلبیماستعانتگلوکا دنیایازم ازیدنیایدرواسترایجایرانیان
نتی ه

ازت ربهنو 2گیتمان،نو 2تاثیرتحتدوستمومنباشم،یافتهراجوابمیرسدن ربه
درارونکرودبود؛غالبوبرترت ربهی"کارونازگذر"منبرای.داشتیمرام اندربودن
هطوربمنکهبودکاملینام"کارونصوبذاک"داشت؛وجودنیزمیکردمانتخابکهنامی

خیاجیهافاطرروستاهایدرقبال کهدوستمبرایمقابل،در.میگیتمالصوبذاکخالصه
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نایکهاینجالب.کارونازگذرنهاستکردنخریدعملغالبت ربهیمیکردزندگی
صدقنیزه ریچهارمقرندراهواز"مدینهی"محلهیمورددرم ان،ازت ربهنو 

.میکند
عبمنشکارونازمتربیستعرضومترسیصدطولبهنهریقمری،ه ریچهارمقرندر

بینزیرادمیگیتن"جزیر "راغربیمحلهیمیکرد؛تقسیمقسمتدوبهراشهرکهبودشد 
قیشرمحلهیو؛(کنونیعامرییمحلهتقریبا )بودواقعمذکورنهروکارونرودخانهی

موقعیت)داشتندقرارمحلهآندرجامعمس دومرکزیبازاردرزیراداشت،نام"مدینه"
کهاستأملتقابل.(استکارونارتیاعارتاکنونیخزعلیهمحلهیتقریبا محلهآنکنونی

عنوانتتحهنوز"مدینه"نامنسل،چندتغییروتاریخخموپیچپرمسیرهایازگذرازبعد
برراخودرلن نتوانستکبیرشا رضانامحاملکشتیدرحالیکه.میکندعلمقد"الدیر "

امواجازعبورتوانمحمولههاییچنینمیرسدن ربه.داردن هکارونشرقیکرانهیساحل
رااذهانصخر ایسواحلبررسوخبرایکافیقدرراینکهیا.ندارندرا"تحلیل"و"تاریخ"

آگاهیصورربهمحلینامهایمانندبهوارداتینامهای.زوالندبهمح ومونداشته،
موردانیبیناالذهامرعنوانبهبنابراینن رفتهاند،ش لطوالنیتاریخطیدرتراکمی
برمنلمارشاکهباشدمارکسپیشگوییازمصداقیاینشایدیاو.نشد اندعامپذیرش

."میرودهوابهومیشوددودشود،فرضاستواروسختچهآنهر":میکندنقل
هایبازیجزچیزیجهانکهاستخواند جاییدرگیتدوستمجستارایناتمامازبعد

ورمتیاگیتمانهایوقدررهابرساختمیشناسیمماآنچههرکهاینونیستزبانی
جمل یهام انناموهویتکهبودرسید نتی هاینبهاو.تغییرنددرحالهمیشهوهستند،
.ندهستنیزتصنعیمات ربههایودرکحتیعالو به.هستندمصنوعیوبرساخته

مناما.میباشندگلخانهایهممااحساسهایکهشویممتوجهاگربودخواهدوحشتناک
باشد،ترمعقولومنطقیتراید یکهایننهکنم،باوررادوستمگیتههایدارممیلشدیدا 
باور"بینبایستمیبنابراینهستند؛همعقید اوبا"اکنون"آشنایاناکثرکهدلیلاینبهبل ه

:کهاستلسوامنبرایهنوزوجوداینبا.برگزینمرای ی"تنهایی"وآنانعقایدبه"داشتن
اکذنامهایپهلوی،وکبیررضاشا نامبرایهمهجانبهتبلیغوجودباچ ونهوچرا*

سوقامنمیرسدن ربهراستاایندرمیگیرند؟قراراستیاد موردهمچنانالدیر والصوب
باشد؛تحلیلوتاملمستح نیزعبدالحمید
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تحوالروتغییرارچهپهلویدور یدراهوازشهرفضاییوفیزی یکالبدتغییرار*
به"ضاف"متغیربهخودمطالعاردرکهنرسید آنوقتآیااست؟شد سببرااجتماعی
وهجاییجابتسریعووسیعخیابانهایش لگیریشود؟داد بهاقبیلهمتغیرانداز ی
پیشازمحالر:مانندجدیدیپدید هایای ادوسو،ی ازاجتماعیتحرک

برتغییراتیچهسو،دی راز...وپارک،سینماها،پاساژها،منازل،معماریطراحیشد ،
گذاشتهاند؟مردمزندگیسب وآرزوهاباورها،اجتماعی،روابطن رش،

ماالبتهکنیم؟استیاد راسومودومنامهایداریماصراردوستمومنچرا،راستی*
وم؛سیادومنههستنداولنامهایمیکنیماستیاد کهنامهاییکهداریماصرارهمچنان

انیدبخو-ثابتراخودگیتههایچ ونهنمیدانیمکهاینمهمتروچرا؟نمیدانیمولی
؟کنیم-مطالعه

بیشترمطالعهبرای
.هرانتدانش ا ؛وحوز پژوهش ا انسانی،علومدرتحقی روشفلسیه(1393)تقیمحمد،ایمان*
ا پژوهش هم اران،وحسنیترجمهانسانی؛علومدرتحقی هایپارادایم(1393)نورمن،بلی ی*

قمدانش ا ،وحوز 
جامعهانتشارارانسانی؛علومدرمعرفتساخت:روشدرروش(1389)احمدپور،محمد*

تهران.سومچاپ:شناسان
نان مانتشارارتحقی ؛روشعلمیوفلسییهایبنیانروش،فرا(1390)احمدپور،محمد*

.تهرانشناسان،جامعه
ی؛اینترنتچاپانسانی؛علومدرشناسیروشوشناسیمعرفتمبانیمصطیی؛،مل یان*

https://telegram.me/philosophic_books
تهرانبودجه؛وبرنامهسازمانانتشاراراهواز؛نشینانحاشیه(1352)هم ارومصطیی،نیرومند
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عبدهللا محیسن

ی شناخیت درابرهای هسیتمالحظه
پذیریِ زابنکنرتل



ارایدکههستیمکلماتیازدستهآنبهدادنش لتغییرشاهدِفارسی،الخطرسمدر
طون،افالطوفان،چونهمکلماتیمثالطوربه.نمیشوندتلیظفارسیدرکهاندحروفی

اینارند ن باوربه.شوندمینوشته...وایالمافالتون،توفان،صورِربهکه...وعیالم
جایآندرواندشد زباناینواردکههمانطورشان،تاریخیواقعیِتطب بایستیراالیاظ
ی درهکباشدحروفیدارایکهایکلمههرنیستاینبرقرارروایناز.نوشتاندگرفته
رارویهاینامکهکمااین.نوشتاشتلی یسیاقوسب بهراآنآیند،درنمیتلیظبهزبان

کهکلماربسیارچه.هستیمشاهدفرانسوییاآلمانیان لیسی،جملهازالتینهایزباندر
عدیبُازهمآنوطرفیاز.استمتیاوررسندمیثبتبهنوشتاردرچهآنباهاآنتلیظ

برخیظتلیعدمبهتوجهباکهایکلمه-کلمهی بهدادنش لتغییرشناسانه،هستی
-رسوبباوخودشباراآنکمکم-استدی رزبانیازریشهدردهدمینشانآنحروف

.کردخواهدتهیانتهادروبی انهکندمینمایانراآنتغییراروسیرکهاشمعناییهای
زبانکهمهن اآندرکنیممیگمانکهنیستیممااینآموزدمیمابهگادامرچونهمفیلسوفی

-مینسخکهاستزبانخودِاینبل هداریم،وامیسخنبهراآنگیریم،میکاربهرا(1)
تگسسدرومنیصلامری زبانهرن ا ،اینطب بر.(2)داردوامیسخنبهراماوگوید

هستیخودشبرایم انی،وزمانیشرایطحتیوهازباندی رازمستقلوجداکهنیست
ایعد سِتخواتابِعزبانچنینهم.کندتقویمودهدادامهراهستیاینسپسوباشدداشته

گاهانهکه اصلومعیارکلمار،انتخابچ ون یوگیتارسیاِقبرایبخواهندعمدیوآ
-پیش؛استزبانازباورانهسوژ هاییفرضپیشخاطربههااینیهمه.نیستکنندتعیین
یاوکاملراخودزبانای،عد کهدادتشخیخجاییآنهرراهاآنتوانمیکههاییفرض

شأنان،زبی برایکهروی ردیستآنبرع سکامالدیدگا اینچنینهم.بدانندمقدس
.شوندقائلقراردادیوابزاری

.دهدمیاننشزبانبهنسبتکارانهمحاف هوایدئولوژی ن ا ِدرراخودهموار تناقضاین
ن ا .باشدتواندمیچهوچیستکهشودت لیفتعیینزبان،یرمند ذاِربرایکهگویی
همهیبراات اقابلوتغییربیاینق هچونهممرکزیتازنوعیخود،برای(3)باورسوژ 
عنوانبهخدایییاانسانیذهِنتقدموکمالازفرضیپیشبان ا این.شودمیقائلچیز،
حالدرآنبهکههمزبانیکهشودمیگمانچنانامراینتبعبهواستهمرا شناسافاعل
.باشدبرخوردارتاثیرناپذیریونامحدودیتکمال،ثبار،اینازبایستیهستندگیتنسخن
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هموار کهچنان.ستپدیداریخواستارکهاستامریباتقدماماپدیدارشناختین ا در
راودخهستکهچنانآنتاشودشناختهرسمیتبهپیشاپیشطوربهآنوجودوحضور
مواف دیدارپاززمانوهستیدرهایدگرتعریفباتواندمیتعبیراین.کندمعرفیونمایان
.(4)باشد

است،ارابزصرفوقراردادیامری زبانکنندمیگمانکهکسانیباورماینبرروایناز
کهاستند کنتعیینکلماتییاوکلمهمعنایبرایچهآنکهمیشونداشتبا ایندچاردائم

هاییتصمیمازشد ناشیشوند،برد کاربهمعانیکدامدروش لچهبهوچ ونه
گاهانهی کهتاسهستیخودِاینهستیشناختیمن رازامااست؛خاصاجتما ی درآ

کاربهچ ونهومدلولهاییچهبرایآن،معنایپدیداریشرایِطتبِعبهالیاظمیکندتعیین
نیستمعنیاینهبشدتعبیر«هستیگِیکنند تعیین»یمثابهبهجاایندرچهآن.شوندبرد 
گاهیکه گا یهستند ی چونهمهستیدرشد تعیینپیشازاینقشهوآ بصاحوآ

درریشهای،گیکنند تعیینچنین«بودنپیشاپیش»بل هدارد،وجودفاعل،عنوانبهعقل
نینچ.یابدمیایبازیگادامرقولبهیاووضعیتیدرراخودهموار آدمیکهداردامراین

باشد،کرد عیینتقبلازراآنقوانیِنوبازیکیییِتشناسا،فاعلعنوانبهکسیکهنیست
وفهمیواسطهبهیافته،آندرراخودکهشرایطیتبعبهمحدودیتاساسبرآدمیبل ه

وگیردمیتصمیمقواعد،همیناساسبروشودمیهماهنگآنبابازیقواعدشناخت
.کندمیعمل

باتوانمی.«(5)استهستییخانهزبان،»:کندمیعنوانمعروفایجملهدرهایدگر
چهویعینچهپدیدارشناختین ا در-موجودارتعّینکهگیتعبارراینبهتوجه

زبانفرایوخارججهانی.استزبانیوابسته-...ومحسوسمیهومی،تصوری،ذهنی،
نایدرروایناز.شوندعیاندی رمعناهاییوشمایلوش لدرموجودارتانداردوجود
دادویروگامهردربل هشود،نمیاعطاکسیبهکمالمندامری عنوانبهحقیقتوضع،

آنبهیاوالحاصاست،زیستههایت ربهوعملیزندگِیازناشیبیشترکهفهمیواسطهبه
.شودمیداد ارتقا

شار اآنبهآغازدرکهزبانگیکنند کنترلیپدید بهخواهممیمقدمارایناساسبر
راآنکهاستایناوضاعیچنینآنتبِعبهوباوریچنینوجودِازمنتیسیر.بپردازمشد،

ی براینیسهفیاصالتیوخلوصبهباورچنینهموورزی،کینهتعصب،نوعیازناشی
..
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مالی،کوضعیتیخودزباِنبرایخلوص،واصالتبهباورمنداِن.دانممیخاص،زبان
کهندبینمیموظفراخوداساساینبرسپسوگیرندمین ردرفراتاریخیوثابت

به-رهنگفآنتبِعبهوزبانکهاستحالیدراین.آورندعملبهمحاف تآنازبایستی
هموار وهستندهامحدود وشرایطتابعانرژیوماد چونهم-افزارینرماموریعنوان

-همکهنیستنچنی.شوندمیبستانوبد وتاثروتاثیردچاردارندقرارکهبافتاریدرنیز
آنباتقابلمومتضادطرفیازومتمایزکلیبهدی رزباناززبانی دکارتی،جواهرِچون

.نیستهازبانمیانگسستیهیچروایناز.شودنمایان
ودمانیخاصطالحبهوکردموروثین ا زبان،ی بهتواننمیاف اینازخاطرهمینبه

بل هد،باشزبانیمال نمیتواندکسیاساساینبرونیستکسیبابایارثزبان،
ینااز.هستندآنمملوکسپسومحاصر درگویند،میسخنزبانآنباکهآنانییهمه
یاصر محدرتواندنمیواستکنند احاطهامری خودکلیِتدرزبانکهگیتبایدرو

!گیردقرارمعرفتشناختیومصلحتجویانههایاحاطهباوری
برایمادریزبان«به»آموزشازوحشتوهراساینخاطربهایراندرکههمچنان

شودمیتهپنداشکهخلوصیازفارسیزبانمباداتامیشودجلوگیریمختلفقومیتهای
لیکطوربهزبان.شوددورترودورترهمبازاستبود برخوردارآنازدورایگذشتهدر
وجودنزمیرویبرکاملیزبانهیچ.استواکنشوکنشدرمختلیشاقسامواسطهیبه

با.ستازبانذاربهنسبتاشنادانیوجهالتازبرایکندادعاییچنینکسیهروندارد
متعالیوکاملامری عنوانبههمزبانقدسیتنیچه،توسطفاعلمحورخدایمرگ
بهوندارددوجودی رزبانیبهنسبتزبانیهیچبرایمرکزیتیپس.(6)شدش ستهدرهم

و لشمواجههاینتبِعبهتاداشتایدئولوژی ایمواجهههاآنباتواننمیش لاین
باشانریشههایازگسستدادنشانبازبانی درونِیحتییاوواردشد کلمارسیاق

.ساختبی انهخودپیشینهی

:پینوشتها
بشریدانشوت ربهاساسبرتاکنون،چنانکهآنکلیروحوعامطوربهزبانازمقصوداینجادر.1

.میباشداست،ساختهپدیدارمابرراخود
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بازی رواستان امحالدربازی ر،ازپیشکهبازیای.میدیدبازینوعیرازباندربودنگادامر.2
بازی روکرد انداعمالقبلازراخودشاننیزبازیاینقوانین.مییابدبازیایندرراخودی بار به

عنوانبهراآندرموجودام انهایوکرد هماهنگآنهافهموکشفباراخودش لیبهبایستی
اثردر«بازی»میهومازاولیهاشتحلیلدرگادامرآنچه.دریابدخودشاختیارواراد ساحت

کیدبدانروشوحقیقتیعنیخودبرجستهی کهستابازی«جنبشمندی»و«حرکت»میکند،تأ
جنبش،نعیبازیگادامربرای.گرفتن ردراتمامعنوانبهپایانیوغایتآنبراینمیتوانگا هیچ

گاهیمقابلدرایستاابژ ایهمچونچیزیهراینکهنهاست،مشارکتوفعالیت .دباشسوژ آ
تبدیلمد ،آپدیدآندراثرکهوضعیتیوم انبدونزمان،وتاریخبدونامریبهطری بدینچنانکه

:انآبادامینی،عبداللهیترجمهفستیوال،نماد،بازی،:هنرگادامر،گئورگهانسبهک.ن.شود
و31ص،1394پرسش،انتشارار

Gadamer, Hans Georg (2004) “Truth and Method” (3th edn), Translation by Joel
Weinsheimer and Donald G. Marshall, London, Continuum Publishing Group, p.

104
البغمدرنتی ردردکاررازپسکهاستن رگاهیسوی  تویسمیاسوژ باوریازمن ور.3

جهانازمایزمتکلیبهتاماالختیارفاعلقوار یدرانسانذهنکهاستقائلاینبهدیدگا این.گشت
واریدستکهرمادیاموربهنسبتآنبیروِنازونقطهایازمیتواندفاعلاینچنانکه.استمادی

کندنمایانارخودش لاینبهزبانقبالدرمیتواندنیزسوژ باوریاین.کنداعمالآنهابرراتغییری
رابخصورردرگاهیکهببیندابزاری همچونراآنزبان،ازبینیازوخارجفاعلی گوییکه

.ب ذاردکناریبهراآنیاوکندتعمیرششدن
ققنوس،انتشارارجمادی،سیاوشیترجمه،زمانوهستیهایدگر،مارتین:بهک.ن.4

121-119صخ،1392تهران،
:هونکالرنستوسطشد گردآوری،پستمدرنیسمومدرنیسمازبرگزید متنهایی:بهک.ن.5

ص،1381تهران،نی،نشررشیدیان،عبدال ریمترجمهی،انسانگراییدربار ینامههایدگر،مارتین
282

خوارزمی،انتشارارآشوری،داریوشترجمهی،وبدنی فراسوینیچه،فردریشبهک.ن.6
33ص،1397تهران
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رهاییانتقادی، زابن زابن 



تقدیربینوایشبانای
تقریرایناستتقدیرنقد

د کربازنماییراواقعیتوآفرید نمادینفرمهایواقعیتفهمودرکبرایآدمیروان
ازناگزیرکهساختهنمادینجهانهایهموار واستنمادسازموجودیآدمیپس.است

بسیارمحورزمان.هماندتوامانوهمبستهاسطور وزبانن ا ایندر.استزباندایر ی
ذیلاسطور وزبان.استبود موثراسطور باتوامزبانآورِذهنیفرمبرکهاستمهمی

بههایت روساختهراانسانیفاعالنکنشساختطرحوفضادارندزمانازکهتلقیای
.استکرد مرگوآفرینشمعنایابیدرزندگیساختطرحرازیستی

زبانآنحروازتلقیدربهسزایینقشمردمکاربردیزباندرزمانبهمربوطمیاهیمتلقی
ونزباازبرآمد باورمندیهایکهنروزگاراز.باشدداشتهمیتواندزبانآنکاربرانو

بهور ایاسطفرماشتقاقینیرویاستزبانازناشیکنشساختطرحاصلیمحرکآنچه
کرد همرا آنبیکران یبهنسبتمشیتن ر یبارازندگیآیینکرانمندیکهاستزمان
ازلیتروایدراستتوامبختباوریباکهآیینی-اسطور ایفرماشتقاقینیروی.است
پاتخشاییمیهومدرفرهمندیوفر انوا درکهاستقدررازچنبر ایایرانیاقوام

ازینآغبنبندهش،کهاستاقوامیسرگذشتازلیروایتاین.میشوددید (پادشاهی)
درشیاهیموتوسوکتبیمتوندرزروانیبختباوریباکهنروزگاردرراآفرینش

درراسلطیمگیتمانو.کرد اندتقدیرکاربردیزبان=عمومیفرهنگوزیستیت ربههای
.استکرد میصلبندیزبانوذهن
بربندهشهمانیامرجعاسطور یکندزندگیپیشامدرنسنتهایباقومی کهمادام
استماعیاجتپرکتیسن ا اینمشیت.بودخواهد(مسلط)جاریزندگیشانآیینوزبان

یههایالباتسلیمپذیربختباوریآنادبیاروداد ش لدور بهدور راسلطهنهادکه
.استبود مختلفمعنایی

بخشاینومینویسندسرنوشتبرسلطهباراقلمتقدیرآوراسطور هایحساباینبا
هیاندیشفرمبااقواماینسرنوشتو.بودخواهدجلوترتاریخازهموار زبانازمسلط

ماتاریخکهداشتتوجهبایدپس.خوردخواهدرقممرجعاسطور یبهوابستهاسطور ای
بختیسیا وبیعدالتیچرککهزمانیتاواستتقدیرزبانکهنهیزخمتعبیریبه
.
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سویبهرجبازحرکتتقدیرستیزیتاریخپس.بودخواهدجلوترتاریخازجبرمطرحاند
استزبانیاست؛رهاییبخشزبانانتقادی،زبان.استجامعهافراددرآزاداختیارواراد 

زمانهتغییربادیتفروانانیتیافتنپیازاراد بابل هاستوابستهتقلیدوت راربهنهکه
!تقدیریبهر بانهومیکندهمرا رازبانشوذهن
کندهمرا رازبانشوذهنپارادایمهاورویدادهاتغییربانتواندجامعهایکهمادام

طرحومیشودمختلفاختاللهایدچارزمانهبانسبتدرقومآنزبانیکنشهای
وکنشپریشیبازندگیمیاهیممعنایابیدرقومآنزبانآورمرجعاسطور یساخت

.بودخواهدهمرا آزاداراد یازخالیمعیوب،مدلولهای

:کنیدتوجهزیرمنابعبهبیشترمطالعهبرای
هرمس:تهران،موقنیداللهسمبلی ،هایصوررفلسیه،(1378)ارنست،کاسیرر_1
مروارید:ثالثی،تهرانمحسن،اسطور وزبان،(1378)کاسیرر،ارنست،_2
هرمس:فلسیه،تهرانبهاسطور جهانازگذار،(1382)محمد،،ضیمران_3
روزف ر:تهران،قادریتیمورگری،زرتشتیزروان،معمای،(1376)چارلز،زنر،رابرر_4
امیرکبیرازلی،تهران،خاطر ذهنیهای،بت(1393)شای ان،داریوش،_5
مطل خالقیکوششبهفردوسیشاهنامه_6
قطر :رانبهمن،تهسرکاراتی،یونانی،معتبرهایمتنیبرپایهایرانی،دین(1394)،بنونیست،امیل_7
بختمدخلاسالمیبزرگالمعارفدایر _8



عماد عبیدی نییس

فرهنگو استعاره 

رفتهگبهکاراجتماعیفرهن یبافتی درکهراروزمر ایاستعار هایمیتوانچ ونه)
(کرد؟بررسیمیشود،
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شناختیناسِیزبانشن ریههایبررسیاستعار ،وفرهنگبینپیچید رابطهیبررسیبرای
اینرد.باشدچار سازورا گشامیتواندویژ ،بهطورمیهومیاستعار هایوکلیبهطور

ن رازهومیمیوشناختیاستعار هایروی ردبهگذراوکّلین اهیتاداریمسعینوشتار،
ایندرمیهومیاستعار یدهیم؛شرحراآنمثالهاییباوباشیمداشتهجانسونولی اف
بهجای،میهومیاستعار یدر.میباشدمتیاورآنکالسی معنایدراستعار باروی رد

رابطهاینریش لگیچ ون یومقصدومبدأبینرابطهیبهتشبیه،طرفینوشبهوجهِ
قصد،مدامنهیبهترفهمبرایکهاست،زبانیعبارارهمانمبدأدامنهی.میشودپرداخته

گرفتهاربهکوتولیدآندراستعار کهفرهن یبینرابطهی.میگیردقراراستیاد مورد
.استبرخوردارخاصیاهمیتازمیشود،

میهومیاستعار ی
 استعارزیادیتعدادازجهانباارتباطبرقراریهن امزبانها،همهیبومیزبانوران
استعار ایاصطالحاروکلمارچنین.(1980جانسونوالکوف)میکننداستیاد 
یسیان لزباندرکهاید ایمثال،برای.باشدمتیاورمختلفزبانهایدراستمم ن

بیاندی ریگونهابهم ارستانیزبانبه،«آنبرایوقتصرفکردن»:میشودبیاناینگونه
-میفمختلهایفرهنگوهازبانازاستیاد با«تصاویر».«آنباوقتپرکردن»:میشود

یاستعار اصال یاآ:بپرسیدکهاستطبیعیتنو ،اینبهتوجهبا.باشدمتنو بسیارتواند
وجودزبانهردرکهاستزبانیهایاستعار آن«جهانی»ازمن ورآیادارد،وجودجهانی
باطهرابدرماروزمر یشهودهایوت ربیاربرخالفبل ه،دشوارتنهانهسؤالایندارد؟
پیچید ودشواربسیارمطالعهگونهاینهمچنین،است،متنو هایفرهنگدراستعاریزبان

.گیرندمیقراراستیاد موردزبانهزارچهارازبیشزیرااست؛

یجابهوبیندازیمزبانهردرموجودهایاستعار بهپرداختنازفراترن اهیاگراما
کهدشخواهیممتوّجهدهیم،قراربررسیموردرامیهومیهایاستعار زبانی،هایاستعار 
انعنوبه.شوندمیظاهرهازبانازایگسترد طیفدرمیهومیهایاستعار ازبسیاری

TIME»میهومیاستعار یکهدریافت(1994)آلورسونمثال، IS SPACE»میرا-
.تیافهندیوماندارینچینیان لیسی،جملهازمتنوعیهایفرهنگوهازباندرتوان
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زازیادیتعداددرمیهومیاستعار یهمانکهداشتنداظهاردی رمحققانازبسیاری
یدامنهکهیافت،رامیهومیهایاستعار چنینتوانمیآیا.داردوجوددی رهایزبان

دارند؟مشابهینسبتا کاربردمختلفهایزباندرکهداشتهایگسترد 
هاانزبدی ربومیزبانشناسانهایپژوهشازکهشواهدیبهاستنادبا(2000)کوچش

تانی،لهسوزولوم ارستانی،چینی،ژاپنی،ان لیسی،کهکردخاطرنشانآمد ،دستبه
AN»:دارندمختلییهایدرجهوهاگونهبهراذیلمشترکیاستعار  ANGRY

PERSON IS A PRESSURIZED CONTAINER»،عصبانی،شخخکه
نشان(1995،1998)یونینگ.شودمیگرفتهن ردرفشارتحِتدی ییاظرفهمچون

HAPPINESS»استعار یکهدهدمی IS UP»)زبانبهتنهانه،(باالستشادی
نام»ابخویشمعروفاثردرلی اف.استموجودنیزچینیزبانبهبل هان لیسی،

یتارساخهایاستعار راهااستعار ازایدسته،«کنیممیزندگیآنهاباکههاییاستعار 
(STRUCTUAL METAPHOR)کاربهمیاهیمبرراخودشانساختارکهنامد،می

دارندییمختلهایطیفها،استعار ازایدستهچنینکنند؛میتحمیلزباندرشد گرفته
:شودمیاشار آنهاازاینمونهبهکه

CAUSES ARE FORCES:هستندنیروهاییها،علت.
: STATES ARE CONTAINERSهستندفشارتحتهایظرفها،حالت.

: PURPOSES ARE DESTINATIONSهستندمقصدها،هدف.
ACTION IS MOTION:،استحرکتکنش.

: DIFFICULTIES ARE IMPEDIMENTS (TO MOTION)،مش الر
.هستندهاییمانعهمچون

یادی رینقطهبهاینقطهازرفتنهمچونداشتنهدفازفارسیزباندرمثال،برای
مقصدیهدفزبانان،فارسیهایذهندریعنیکنیم؛مییادخاصمقصدیبهرسیدن
.استشد تحمیلهدفبهمقصدبودنواقع،در.کردپیدادستآنبهبایدکهاست

رشمابهزندگیفرارویهاییچالشهمچونرامش الرفارسی،زباِندربنابراین،
:کنیمدقتزیرهایجملهبهمیآوریم؛

را یافتنومش لی بامقابلهامااست،آسانیمسألهی فراف نیومقصربودندنبال»
شد ،نقلکارشناسی زبانازکهمثالایندر«.استترسختمشترک،هایحل

.
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هگرفتن ردرمانعیهمچونخویشذهندرراکروناهایگرفتارییادانستنمانعوی
.کرداندیشیچار بایستیآنازرفتبرونبرایکهاست،
چینیدماننمتیاور؛کامال فرهنگهایوهازباندران لیسی،برعالو کهآنتوجهجالب

وجودمشابهیمیهومیهایاستعار چنین(2005کوچش)م ارستانیو(1998یو)
ایهزباندرکهمیشود،مطرحمیهومیهایاستعار وجودداشتناحتمالبنابراین،.دارد

.باشندداشتهنزدی یمعنایمختلف
درفرددرونیزندگیبرایکهراهاییاستعار (1999)جانسونولی افنمونه،عنوانبه

(تهاندیافهاآنبرایدی رهایزباندرمشابهیکاربردو)میرود،کاربهان لیسیزبان
:کنندمیتوصیف

SELF CONTROL IS OBJECT POSSESSION:چیزیهمچونخودکنترلی
مال یتتحت

: SUBJECT AND SELF ARE ADVERSARIES رقباهمچونخودوسوژ
THE SELF IS A CHILD:کودکهمچونخود

بهگوگلدرفارسیزبانبهخودکنترلیازتعریییآوردندستبهراستایدرمثال،برای
:رسیدیمزیرجمالر

خودغرایزتامکنیاستیاد منط ازکهاست،اینخودکنترلیزیربناییواساسییفرضیه»
خوبماایبرکهباشد،چیزیعلیهچهوباشدبدیچیزبرایغریز آنچهکنیم؛کنترلرا

-کمومعمولغیرِویژگیی خودکنترلیشایدزودگذر،وآنیهایلذرعصرِدر.است
«.داردرادنکرتالشارزشویژگیاینکهبدانیمبایدحال،اینباامابیاید،حساببهارزش

درتاسدرآوردنمال یتتحتیاندیشهازگرفتهوامکهراخودشساختارفوقذهنیت
ها،یسیان لتوسطفوقهایاستعار کهرسدمین ربه.کندمیبیانشد نوشتهجمالر

ی درونیزندگیکهاینعلیرغم.شودمیگذاشتهاشتراکبههام ارستانیوهاژاپنی
باشد؛انزبوفرهنگبهوابستهشدربهرسدمین ربهامااست،گریزانبسیارپدید ی

بنابراین،.باشدداشتهوجودچشمگیریفرهن یتنو هاییاستعار چنیندررودمیانت ار
.
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توانندمیراجهانیبالقو یاجهانیتقریبا میهومیهایاستعار کهداریممتعددیمواردما
-فرهنگرگرفتندرن باودربرگرفتهراایگسترد معناییطیفیعنیباشند؛یاآورندوجودبه

هایزباندرهاآنگیرندگانکاربهذهنبهرامشابهیمعنایدارند،وجودکهمختلییهای
.نمایندالقامختلف
داشتهوجودمتنوعیهایفرهنگوهازباندرمیهومیهایاستعار استمم نچ ونه
-فرهنگورندداتعل متیاوتیبسیارزبانیهایخانواد بههازباناینگذشته،اینازباشد؟

.دهندمینشانراجهانازمتیاوتیبسیارهای
هومیمیهایاستعار هازباناینیهمهآور،ش یتصورتیبهکهاستآنهاپاسخازی ی

ردکاستداللمیتوانهمچنین،.اندداد توسعهغیر وهدفزمان،شادی،برایرای سان
یمتنوعهایزباندرهااستعار همینتاباشدداشتهوجودجهانیمبنایاستمم نکه

HAPPINESSمیهومییاستعار نمونه،عنوانبه.یابندتوسعه IS UP(شادی
زباندر(1982)جانسونولی افتوسطابتداکهمیدهیم،قراربررسیموردرا(باالست

زباناصطالحاردرتوانمیرافوقمیهومییاستعار .گرفتقراربحرموردان لیسی
:کردمشاهد ان لیسی

to feel up
to be on cloud nine

to be high
ینیچزبانبهنیز«باالستشادی»میهومیاستعار یکهشدمتوجه(1995،1998)یو

ار استعاینتوضیحدر.داردوجودنیزم اریدرکهدهدمینشانشواهدشود؛مییافت
اینکهنهاشیم؛بفّعالوبپریمپایینوباالداریمدوستهستیم،شادماوقتیگیتتوانمی
اشتراکوجو اینداردمیاذعان(2008)کوچش.بنشینیمحرکتبیوآرامایگوشهدر

فی،تصادتواندمیمتمایزومختلفهایفرهنگومختلفهایخانواد ازهاییزبانبین
در.دباشهااستعار اینپیدایشدرمشابهایان یز وجودیاوزبانیگیریوامحاصل
:یافتتوانمیرامشابهیهایاحساسنیز،فارسی
آتشیاگرماهمچونشادی

دیدنراشادیبرق
(هاآسماندرباالبودنیاسب یاحساسشادی)کردنسیرابرهاروی
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درکهد،دارنتعل زبانیمختلفهایخانواد بهم ارستانیوماندارینچینی،ان لیسی
تاریخدرزبانسهاینکهاستبعیدهمچنین،.اندیافتهتوسعهمستقلطوربهتاریخ،
عدمکهنیستمعنابداناین.باشندداشتهی دی ربرچشمگیریتأثیرخودمعاصر

.نمایدوگیریجلمشابههایاستعار گیریش لیاگسترشازباشدتوانستهتأثیرگذاری
هایعار استازبرخیاستمم ناینترنتازگسترد استیاد یوشدنجهانیفرآیندهای

TIMEهمچونمیهومی IS COMMODITYدهدرواجرا.
ذعاناان لیسیزباندراستعار وجودبهخویشیاولیههایبحردرجانسونولی اف
مثال .باشندرفتهپذیتأثیریافتهجسمیتیاجسمانیت ربههایازکههاییاستعار اند؛داشته
عالفکنیم،حرکتبرویم،باالجسمین رازداریمتمایلشویم،میخوشحالوقتی

ت ربیارش ،بدونهااین.غیر وبزنیملبخندباشیم،داشتهپایینوباالبهپرشباشیم،
یار استعهاآناحتماال وهستند(شادیتردقی یا)خوشبختیباارتباطدرجهانی

کندمیبیان(2002)بارسلونا.کنندمیای اد(جهانیتقریبا یا)جهانیبالقو میهومی
بهنیزبااصطالحارکهنیستاینمعنایبهجهانیبالقو میهومییاستعار ی ظهور

ی سانهستند،خاصمیهومییاستعار دارایکهمختلفهایزباندرخودخودی
.بودخواهند

درراجهانیجسمیت ربیارتوانمیکهداشتاظهاراین،برعالو (2000)کوچش
عاطیی،میاهیممورددرویژ ،طوربه.کردثبتخاصمیاهیمبامرتبطمیهومیهایکنایه
ازیمختلیانوا باهااستعار اینغیر ،وغرورعش ،عصبانیت،خوشبختی،مانند

راعاطییمیاهیمهاواکنشاین.دارندمطابقتبیانیورفتاریفیزیولوژی ی،هایواکنش
هاییتعار اسبنابراین،.نمایندمیمشخخمابرایهستندجسمانیهایت ربهمبنایبرکه
هایخانواد وهازبانبیندربتوانشایدرااندیافتهموجودیتجسمیهایواکنشازکه

جهانیییافت جسمیتاینکرد؛پیداهمپوشانیهاآنبینیاکرد پیدازبانیمختلف
.شودمن رمشترکمیهومیهایاستعار ظهوربهاستمم ن
هایاستعار »بایدمااینکهبیانباراجانسونولی افدیدگا (1997)گرادیجوزف
هایتعار اسکهبودایناویاید .دادتوسعهکنیم،متمایز«اولیههایاستعار »ازرا«پیچید 
THEORIESمثال،عنوانبه)پیچید  ARE BUILDINGSهمچونهاتئوری

.
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منطقیهایسازمانمثال،عنوانبه)اندشد تش یلاولیههایاستعار از(هستندساختمان
:فیزی یساختارهمچون

LOGICAL ORGANIZATION IS PHYSICAL STRUCTURE
-شد  یلتشبدنییت ربهی باذهنیت ربهیی هایهمبست یازاولیههایاستعار 

ادبیاردربحرموردمیهومیهایاستعار ازبسیاریکهشدمعلومحقیقت،در.اند
HAPPYمثال،عنوانبه.هستندمعنااینبهاولیههایاستعار زبانشناختی، IS UPبه

ذهنیبهیت ری خوشبختیکهجاییشود،میگرفتهن ردراولیهاستعار یی عنوان
پذیرفتهیرتأثبودنآسماندریاباالبودنسویبهیت رارشوند جسمییت ربهازکهاست
جهانیدتواننمیبالقو طوربهکهزند،میمثالرادی ریابتداییهایاستعار وی،.است
:باشند

MORE IS UP:باالهمچونبیشتر
PURPOSES ARE DESTINATIONS:مقصدهمچوناهداف

INTIMACY IS CLOSENESS:نزدی یهمچونصمیمیت
رازیمیهومساازمشخصییدامنهوداشتهکاربردمحلیسطحدرابتداییهایاستعار 

 ادایمغزدرخاصیبازتابرواینازوآورد فراهمفرهن یبافتیامنطقههمانبرای
اناییتوخاصییدور تاهاانسانمغزکهدارنداذعانشناختیشناسانباستان.نمایندمی

جهانوارهاابزباارتباطدرراشانشناختییحوز ها،انساناست؛نداشتهراتی ریچنین
که امیهن.بودندمنزوینیزاجتماعیتعامالرن رازوکرد درکخویشپیرامونطبیعی

انتقالانام کرد،پیدارابیشتریارتباطارتواناییوشدخارجانزواازانسانذهنیامغز
.گردیدفراهممختلییهایحوز یاریبهاشت ربه

انانسآندرکهایدور نمود؛میگذشتهازروانترشناختین رازجدیدذهنیامغزاین
دیواریرویهاینقاشیدرتوانمیراآنبازتابوکردمیدرکحیوانهمچونراخودش

میهومییهااستعار .اندکرد پیدات سمحیوانیبدنیباوحیوانکناردرهاانسانکهدید،
ها،انسانهمچونگیاهانوحیوانار»:اندشد داد شرح(1998)میثنیوسیلهبهدی ری

«.اندتهساختاریافاشیاءهمچونهاانسانوساختاریافتهاشیائیهمچونگیاهانوحیوانار
وحیوانارهمچونهاانسانها،انسانهمچوناستعاریطوربههاحیواندی ر،عبارتیبه

.شوندگرفتهن ردرتوانستندمیهاانسانهمچوناشیاء
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زرگیبنیرویهمچونانسانییت ربهدراشتراکمشخخ،مقطعایندررسدمین ربه
بهینیرویچنین.اندبود مؤثرداریمکههاییاستعار گیریش لدراحتماالکهبود،

داد جهانیا تقریبتوانشیکنیم،استیاد آنهاازتوانیممیماکههاییاستعار ازبسیاری
ازاستیاد وای ادفرآینددرکهنیستنیروییتنهاانسانیت ربهبودنمشترکاما.است

هکهاییاستعار تولیددرکهدارند،وجودنیزمتضادینیروهایدارد؛نقشهااستعار 
.میباشندگذاراثرباشندجهانی

گیرینتی ه
نامهبمشترکیکتابدرخودمیهومییاستعار ین ریهطرحبرایجانسنولی اف

مطرحراسنتیهاین ریهبامقایسهدرخودن ریهایپایه«1999جسمانییفلسیه»
افلی «هستیم؟موجودیچ ونههاانسانما»کهاستاینسؤاالرازی ی.نمایندمی

یمرتبههبرااوبایدزبانیادگیریباکهاست،چنانانسانزبانهایویژگیاستمعتقد
هایرزشاازمستقلانسانزبانکهاستباوراینبروی.بدهیمارتقا«فلسییموجودی»

ومیهومیاستعار هاینوشتارایندر.نیستحرکتیحسیهایتوانمندیوفرهن ی
یوز حمحققانازبرخیباوربه.شدبررسیمختلفهایفرهنگبیندرآنهاپتانسیل
میهومیهایاستعار ازبرخیتولیدبهجسمانیهایت ربهشناختی،ومیهومییاستعار 
نو ازجسمانیهایت ربهاین.استشد من رمختلفهایزبانوهافرهنگدرمشابه
فرهنگی دروندرهااستعار گیریش لوکارگیریبهنیستند؛م انی یواکنشوکنش

-خرد ی،زندگیشیو قومیتی،ای،منطقهاجتماعی،عواملباشد؛تمایزدارایتواندمینیز
.مؤثرندزمینهایندرفردیهایویژگیوفرهنگ
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محمد نهبان

(زیاهوا)ی عریب شعر نو فاریس اب ذائقه



داختهاند،پربدانکمترفارسیادبیارپژوهش رانومحققانحّتیکهمیاهیمیازی ی
اینیااستآندانستنوارداتیدانشی،چنینبهبیتوّجهیاساسشایداست؛سب میهوم

راندی راآنن ریپایهیکهمیپندارندنوعلومجملهازراشناسیسب وسب که
واستامروزینشناسی،سب دانشچارچوبپذیرفتبایدکرد اند؛پیریزی

کهنیستمعنیبدینسخنایناّمابود اند،دخیلکمترعرصهایندرماپژوهش ران
[1].نداشتهاندمیاهیماینازدرکیهیچوبود الذهنخالیزمینهایندرماپیشینیان

شعراینرد؛شمبرفارسیادبیاردرشعریمتیاورسب هایازمیتواننیزراسپیدشعر
از"تاز هوای"م موعهیباوشمسیسیدههیدرکهاستفارسینوشعرازگونهای
دانندنمیدرستیاصطالحراسپیدشعراصطالحعد ایاما،.کردپیداظهورشاملواحمد

براغلبآنوزنونیستآزادوزن،قیدازblankشعر.میکنندپیشنهادرا«آزادشعر»و
«د گمشبهشت»مثلنمیشود؛رعایتآندرقافیهولیاست،استواره ایید پایهی

یاfreeverseرهاستقافیهووزنقیدازآمری اواروپادرکهشعریاما،میلتون؛
verselibreشعر،نو دواینساختمانبودنناشناختهعلتبه.داردنامآزادشعریا

[2].میشوندگرفتهی سانیاوجابهجااشتباها 
حاظلازهایشانشعرکههستیمروروبهشاعرانیفارسیشعربااهوازدرحاضرعصردر

خاص لشمعناییومحتوایین رازامامیکندتبعیت"سپید"شعرنو ازشعری،قالب
روهروباهوازدرجدیدشعریخاصسب ی باکهگیتمیتوانواقعدردارند؛راخود

وماعیاجتجریانهایازبسیاریبرعصیانگرفریادصورربهاهوازینویشعر.شد ایم
نویعرشش لشد ،سبباهوازخاصجغرافیاییشرایط.میتازدغیرمتعارففرهن ی
اژا هایشوندارد؛رافارسیشعرروانیآنوباشدشبیهشد ترجمهشعربهبیشتراهوازی
درعتسربهراخوانند کهاستهمرا معناییثنویتنوعیباوتودرتومعناهایباعموما
طعمکارون،جوششاست؛اهوازصدایایران،دراهوازینویشعر.کندمیغرقخود

لهاینخلش رآباد،فالفلبویباانتهایشومیدهدراالعریانسوقبازارتلخقهو ی
شعربارزخصوصیتهایازی یواقعدر.رسدمیپایانبه...و(خرمشهر)محمر 

.میکنددرگیرخودنمادهایوسمبلهابارامخاطبکهاستایناهوازینوی
ومعنیربکهعبارتیوترکیباشار ،عالمت،هرازاستعباررنمادیاسمبلازاستیاد 
یا«نمادگرایی»حالدرعین.کندداللتمینماید،آنظاهرآنچهورایمیهوم

.
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تصاویرازیاد استبل هنیست،دی رمیهومجایبهمیهومی نشاندنفقط،«سمبولیسم»
وقتی لشی یاکلمهی .هستنیزانتزاعیاف اروعواطفبیانبرایملموسوعینی

.ندکداللتخودمستقیموآش ارمعانیازبیشچیزیبهکهمیشودتلقینمادین
تأثیرتحتاو.میگرددآغازیوشیجنیماباایران،معاصرشعردرسمبولیسم

شعرواردارسمبولیسمویژگیهایازبرخیآنان،آثارمطالعهیوفرانسویسمبولیستهای
[3].کردفارسی

میآید،شماربهاهوازیشعرمهمشاخخهایازی یسمبولیسمحاضرعصردر
میلتنگدشود؛دورخودسنتیفضایازنمیتواندمدرنیتهپذیرفتنحیندرکهجامعهای

جتماعیاوفرهن یخویشنبهمستمربازگشتهایاینودوگان یاینکهجاییتاشود
.استگذاشتهجایبرمتونشبررااحساسیوحماسهوارروی ردیدائماخود،
هیتوجقابلاجتماعیوفرهن یآگاهیوپخت یازپیشازبیشاهوازیشعرامروز

زبانبرتسلطبرعالو -اهوازیهابودنزبانهدوازبیشکهگونهایبهاستبرخوردار
شد بسباینواستآورد میانبهنیزراسومیزبانپایغالبا-عربیزبانوفارسی
هایجامعبهدائماراآنانبینالمللیسطوحدراجتماعیوف ریمتیاورت ارباست

شعراییزبینتحالعیندرووسیعهاین ا .کنندتبدیلفراوانگیتمانقابلیتبامنعطف
تعدد،[عربزبانجهانوفارسیزبانجهان]درگا دوبیندرداشتنقراردلیلبهخطهاین

ا،بهبهانیهلرها،صابئین،شوشتریها،ترکها،دزفولیها،بندریها،همچون)هافرهنگ
،هندوهابن الدشیها،افغانها،باهمزیستیامری ایی،وان لیسیاستعماروجود

و(...ویهودیانمسیحیان،مندایی،صابئیناسالم،)ادیانتعدد،(...وچینیهاوروسها
مم نسطحباالتریندررامعناییانتقالِحسوالهامبخشیابزارهایاستتوانستهزبانها

اهوازیشاعرانفارسینویشعرهایعمومادی رسویاز.کندعطاآناننویشعرهایبه
...وقاسمسمیحقبانی،نزارادونیس،درویش،محمودهمچونشاعرانیتاثیرتحتبیشتر
این.تاسشد متولددوبار فارسیزبانقاسم،سمیحیادرویشمحمودگویی.استبود 

شاملو،احمدنویوسپیدشعرهایباش لیومعناییبارلحاظازسنخیتیچندانشعرها
ابشاعرانگرو اینشعریجهانبینیگویی.ندارد...وسایهولن رودیشمسبهار،

.فارسیزباننامبهمشترکبستریبااستمختلفجهاندوازاهوازیشاعران
عربشاعرانبهکههن امی.میدهدرخاهوازیهاعربیشعرهایدرهماتیاقهمین

.
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ومترجم،وشاعرمحق نصاري؛توفی 
عربادبیارلیسانسفوق
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روهروبخاصسیاقجدید،گونهایباعربمخاطب.میگوینشعرعربیزبانبهاهوازی
.استمتیاورکامالآندرونمایههایوکلمارنو انتخابدرکهمیشود

:توضیحارومنابع
اوایلتاگویپارسیشاعرانشعردرسب میاهیمبررسیوتحلیل"پژوهشیمقالهاز-1

رضاییاحمدبشیری،محمود؛"نهمقرن
،2جاول،چاپ،1380زریاب،تهران،رضا؛براهنی،،(شاعریوشعر)مس،درطال-2

904-906ص
3-Symbol in Sohrab Sepehri''''s Poetry؛Mehdi Sharifian, Ph.D.

/Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature/
Hamedan university

شعریسب اینازنمونههایی
شبجنسازمارهایی

میشوندپیچاند تنمبر
میَکنندراسبزمحاف هی

آنجایدرو
مینشانندقیرازی ی

میکنندن ا چشمهاو
!برفینچشمهایی
کهچشمهایی

ناناندت ههاییمنت رِ
هیسدکانهایاز

دهدمالششانکسیچه
بزندهمبرو

راتنورخاکستر
!چوب؟آخرینبا



جویبارهاچشماز
راآیینههاسبزِیکنمدرو

رؤیاهایشدربش نمو
راقمرهاآب ینهی

آمدمپیشبه
نیز هاشقایِ با
لبهابرتا

راتشن یکنمنقاشی
چهر هابرو

راسنگهااش بلغزانم
آمدمپیشبه
زمهریربا
ب ارمتا

رانازاییپن ر هادر
رااندو هامی د هادر
راقیسهاسینههادرو

ِگلدر
بُبرمسر
رانورسحر،مرغبا

جم،ومتروشاعرنویسند آنسته؛رضا
عربادبیاردکترای
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کارونبرایبداههای
بازمییابیراع متاروش و این 

میشویمبعوثنوازو
کارونایسرمیدهیجا طلبیندایو

د تعمیدمغسلآبهایتدرمرا
..رودایدرآیمتوآئینبهتا

ومترجمشاعرحمادی؛محمد

سرگردانکالغهای
دوشبرسایههاغبار

آمدمپیشبه
بادها؛با

چشمانمدر
آتشینشاهینیرویایاخ رِ

شی دِلدرمیآیددرپروازبه
رادلهر هاگیا ِمیِنشاندپل هادر
راجم مههاقدِحمیسازدسرشارجنونبا
آمدمپیشبه

سرگردانکالغهایبا
راشبگن ش انکنمش ارتا
رارا هاِکشمسرمهخارهابا

راستار هاسیمیِنبُربایم
راچلیپاپرچمبرافرازم

سرهافرازِبر
درختانگیسواندرتا

راگرسن یبرویانم



فاختهآوای
منجنوب

دردنیزارتنتای
گونههایتمعصومبرکهای
گیسوانمخملینآنبر
گذرانبادهرچشمدر
نیزماندنتبه

پاشیدندکهولتغبار
راتوستاشار ایمناز

شد رهایتیمیچون
شهرهاخوابهایانبو در
آنمیجویدو

مادردامان
زمزمهایبه
باختنرنگاوانبهحاف هایدر
عاشقانهچهکه

مراشدیآبستن
رودوابرنطیههایاز

ساناین
آرامناگهوار ایچونهم

هزار هامرابودی
خاکموآبفرزندچنینمن

میدارمدوست
خورشیداین
رایاغیارآش ارااین
سینهکشکهدمآن
ریگهاامتداددرمرا

رودمعبربر
بیگنا 

میبردتازیانهضیافتبه
بازصبحمنشورهردرو

تودر
نخلیسانبه

غریبوار
تنهاییبمبارانهایانبو در

سالها
میدوانمریشه

اینجا
م روحزمینایندر
واسبانُسمصدایکه
شباندرشیههاآن

«کارون»همچون
جاریستصرافتبههنوز

حاف هامدرهمهاش
دردشیرینخوشههایازپربارمو
زمانفراسویتا
ن یبتدختو

معشوقهگانمعشوقهی
زی ورارالههی

زمانبیرحمتیغکه
آرامآرام

راتأللوش
!میبرندخاطر مذبحبه
منشیافذهندر
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عبداللهمحیسن؛نویسند وشاعر
وسردبیرم لهنوابت
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هنوزاستجوشان
یفراموشعشو هایبهمعطوفندکهیادهایی

میگذردبادکهدمآن
خش ید امشاخههایمیاناز
فاختهو

استدلآشوب
استمحزون

...خواندمیغروبامتداددر



خاکستریآبروح
آرامآرام

میخزید
بربسترسردکارون

وسیالمرگ
میرقصید

درسیالنس روس ور
وازدهانمذابکارون

پریانی
هزارچشم
میپریدند

والواحگلیمحمر 
برتنساحل

سن ی،گنگمیشدند
ون وایسراسیمهیساللهام

دررویایس وتم
سربرید میشد

آ 
یونسدستانم

دردهانسیا ماهیانشط
ت هت هشد

وکارون
-عروسسیا بختم-

این 
باعبایخون
بهمصبدریا

!میرسد

،بوعذار؛نویسند وشاعرومترجمصالح
دکترایادبیارفارسی

2ی شماره–99ردیبهشت ا–نوابت ی مجله62



نقاشی
،خش اندراهانخلمیتوان"

،کردآلودغبارراآسمانمیتوان
برهنهگانگونههایبررااش میتوان
لغزاند

دخورانس ورازت ههاییبارابغضهاو
...ب وییدمنبهاما
...نعمانهانقاشیبا
"میکنید؟چهرودهایشونخلهاآنبا

:نوشتپی
فؤاداداغسردبیرومسئولمدیرلبنان-إاّلعربیم لهیدرعربیزبانبهاینازپیشمقالهاین

نتشرمأهوازّیة“عربّیةبذائقة المعاصرالیارسيالشعر-عنوانتحت2020-10تاریخدرالسمان؛
.استشد 

سردبیروشاعرمحق ،نبهان،محمد
پرسشطال ترونی یم له
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بخش عربی



م موعةالربوالرمادالقصصیةأنموذجا -قراءةفيالقصةاألهوازیة
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ماجد المتیمي

جحیم الذاکرة وسیمبتوم اللغة 



«اللغةفهمفياإلخیاقبسببتأتيالیلسییةالمسائل»
ویتغنشتاینلودویغ

توطئة
نو الهذاتاریخمنبقضایاالمروردونیم نالاألهوازفيالقصصيالینعنالحدیر

کیف!القصةروادبعضإلیاإلشارةعدمیم نالأنهکماعلینا؛والطارئالحدیراألدبي
منصةتبار اعأوعلیهالبناءبإم ننااألهوازیةالقصةإلیتطرققدنقدا أودراسة ن دولمال

فهودوجوإنالقصة؛عوالمإلیمباشرةوالدخولالقصصيالنخفضاءارإلیلإلنطالق
هذالباربقدرمتطاالهوازیةالقصةتاریخنسبرفيإذن.هذ قراءتناوغرضییيیسیرال
صیةالقصم موعتهفيآنستهرضاالقاصعندالقصةلغةمعال ةإلییطمحالذيالمقال

اللغةمعال ةأنإلینشیروأنالبد.2019للنشرعامقهوةدارعنالصادرة«والرمادالرب»
فیلولوجیةضایاقأووصرفیةنحویةإش الیةبوصیهانتداولهاوالاللغة،فلسیةبمن ارتأتي

فيودخلتحلیلیة-طبیةداللةلهمیهوموهو(symptom)سیمبتومعنوانأنکما.أخری
نتطرقالإذن.والباطنةمنهاال اهرةالمرضیةاألعراضیشیرإلیالنیسي،التحلیلدراسار

فيأقليوممیهبوصیهااللغةتحلیلنحاولمابقدرفقط،اللغويال اهراتيالتحلیلإلی
...غوترايوفیلی سدولوزجیلالمی رعنداألدب
ترعرعتعربُکّتابعندبدایاتها،فياألهوازیةالقصةخیوطعلیالحصولیم ن

القصصیةهمأشباکغزلفيکبیروبش لیساهمواأنواستطاعواالیارسیةباللغةقصصهم
قدیسیةالرئاإلقلیمُمدنوباقياألهوازکانت.الم تمعفيالح ایارمنالثمینوصید
ختلفممناخخل فيکبیردورللنیطوکانالصناعیةوالشرکارطورالصنائعدخلت

کمارجمینومتوکّتابفنانینبینهمجامعیةشهادارعلیوالحاصلینالمتعلمینی تذب
عبادانمدنإلیاإلیرانیةوالقریالمدنأقصیمنال ادحةوالطبقةالعاملةالیدی تذب

الحالةذ هفيالحالوبطبیعة.عامبش لالصناعیةالمدنوباقيخاصبش لوالمحّمرة
والحراکارللیسارميتنتوأدبیةسیاسیةتیاراروتأسیسالطبقيللصرا مؤاتیا المناخی ون

ال ثیرلدیةالموضتشبهوکانتكأنذاالسیاسيالیسارن ملمعوقدالکیفاإلشتراکیة،
فيالعربللشبابوالسیاسياألدبيالنشاطانخرطالحالةهذ فيالمتحّمس؛الشبابمن

روهنا.تلكوالسیاسیةاألدبیةالحرکار واألدبیةسیاسیةالالحرکارلل ثیرمنالنواةاشتدَّ
النیطقضایامعوثیقا ارتباطا ترتبطوکانتالحدیربالمعنیاألهوازفيللعربةالمعاصر

.
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تأسسالمثالیلسبعلی.ال بریاإلیرانیةوالسیاسیةاألدبیةالحرکارضمنالعاملةوالطبقة
بحزببعدافیمُسّميوالذیکنعانيحدادبقیادةعبادانمدینةفيعربیعماليت ّمعأول

عدمبسببالعربالشبابمنال ثیر.األهوازفيعربيسیاسيحزبأولوهوالسعادة
النشاطفيأنخرطوالمعارض،الح وميبشقیهاالمرکزیةوهیمنةاألمبلغةالتعلیموجود

القبضیم ناوهن.األدبیةألعمالهانطالقاالیارسیةاللغةیتبنیکانالذيواألدبيالسیاسي
القصخاءةقرعندفیهاسُنسهب.اللغةسیمبتومعنوانعلیهاأطل التياللح ةتلكعلی
.المقالهذافينتداولهاالتي

الیارسیةللقصةالعربالُ ّتاب
فينشأتهامنذبیةواألدالسیاسیةالتیارارفيساهمواالعربالُ ّتابال ثیرمنأنأسلیناکما

لدورال بیرالهکاناألدبیةللمؤسسارالسماحوعدمالعربیةاللغةإضعافیبدوومنطقتنا؛
هذا،لیومناثر أونتقصیخطا نتبعأنُیم نالذيللعربوالسیاسياألدبيالتوّجههذافي
بالقصةیتعل مايف.الیارسیةباللغةی تبونالعربوالُنّقادالُ ّتابمنال ثیرمازالألن

كاألهوازهنافيوجذورها ُیعَرفذيالاإلیرانیةالقصةتاریخفيالمعةوأسماءتأثیرذوتیار 
اتبال التیارهمهذافيالمساهمةالعربیةالشخصیارأهممن«ال نوبیةالمدرسة»بد

يقاضالعّبادانيوال اتبمیناويمسعوداألهوازيوال اتبغرییيعدنانالمحّمري
اکرةوالذالطبقیةالهویةخیطهوال ّتابهؤالءقصخیلضمالذيالخیط.ربیحاوي

عتمةفيصا قصوتشتعلالورقتحرقجحیمابعدفیماتتحولالتيبالذکریارالُمعبئة
أهممنوهيقافةبالثتعتنيعائلةمنینحدرالذيغرییيعدنان.والثقافيالسیاسيال بت

أولصنییهتویم ناإلیرانیةللقصةالمدرسةهذ فيالرائدالمحّمریة،الدینیةالبیوتار
اللغةیتقنکانهولل لمة،الحدیربالمعنیأهوازيعربيأدیبأوللكذمنوأکثرقاص

یرانیةاإلوالم الرالصحففيوالشعریةالقصصیةالحداثةآلباءویترجماإلن لیزیة
اموسرعانآخرینأدباءبرفقة«ال نوبيواألدبالین»بإصدارم موعارقاموأیضا 

غرییيعدنانوأعُتقلالتاسععددهافياإلصدارارومنعتالبهلویةالسلطارتحسست
.«العامباألمناإلخالل»بتهمة

یاکقضاالعامةالهمومضمنتيیأکانكأنذااألهوازيال اتبهّمأنبالذکرال دیرمن
أولومنذغرییيعدنان.لكذشابهوماالناشئةالحداثةفيوالمساهمةوالصنفالطبقة

.
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فيحالمتوّش)عنوانتحتقصصیةم موعة
منرالسبعینافينشررالتي(الضباب

هالتوّجهذامننموذجا قدمالماضيالقرن
ابالضبفيالمتوّشحقصةفيحدثما»

واألب،کاإلبنوالمطاردة،العاماألمرهو
حصّروکما.السیاسيوالنضالوالحرب،

الالم موعةهذ العزیز،الناقدلكذ
یةالقصصواإلش الیةالغموضتتضمن

.معهتی أوأنامیرعابدینيحسنالسیداستخدمهقدجّیدعنوانهذا.الشعرإلیقریبةوهي.
وسةملمقضایاإلیوتتطرقخاصزمنيظرففيالقصةهذ کتبتأننيهووالسبب
الضبابیةهذ *1«...الضبابفيهوالمتوشحالشا ،أنذاكاعتبررقدأناسیاسیة،وقضایا

ییمصطاإلیرانيال اتبیقولکماأوولغتهاالقصةمناخعلیأنع ستالسیاسیة
علیوجلیا حا واضکانفاکنرویلیاموتأثیرال اتباألمری یةللقصةیمیلکانهو»مستور

دنانعال اتبفاکنر،لدیوالحنینللماضيالن رةم الفيکانالتأثیرهذاأعماله،
اإلش الیةإذن*2«خاصأسلوبذاکاتباُیَعداإلستعاریة،واآللیاراللغةجانبمنغرییي
سلوبياألال انبوإنمالدیهاإلهتمامُسّلممناألولیبالدرجارترتقيت نلمالهوویة
ال اتبیقول؛القصصیةالحداثةفيرائدا منهوخلقتال اتبمّیزرقدالحداثةفيوالغور

داخليرأمالیالحداثةیحّولأناستطا غرییيعدنانغلستان،إبراهیمالشهیراإلیراني
...وأصیل

ةباللغقصصهمکتبواالذیناآلخریناألهوازیةالقصةرّوادلدیأیضاالحالهوهذا
إلییتطرقوالموقصصهمفضاءارعلیتطغیواإلشتراکیةاإلنسانیةالنزعةکانتالیارسیة،

بالعقودبیةالعرباللغةالم توبةاألهوازیةالقصةکّتابمناألع مالسوادبهایعتنيهموم
لدید موجوتزالالوالعربیةالیارسیةاللغتینبیناإلش الیةهذ أنویبدوااألخیرة
السائرون)و(1967-المل أ)کبیردورللحدثمیناويمسعودقصخفي»...ال ّتاب

...ینوالمتمردالمهربینقضایاإلیتتطرقَحدثّیةقصخ(1969-صیو)و(1966-لیال 
تروی(األخیرالمل أ)قصة.عّماليإضراببعدمالح ارتع س(والحدثالمیناء)قصة
(کلوبجوکيفيالحدث)قصةوأّماالبحرفيبنیسهُیلقيُمحَبطسیاسيناشطحیاة

.
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عمالناديفيبریطانيرجلمعإیرانيرجلمشاجرةتع س
النیطشرکةعمالكحراتروي(19٧4-لوح)وقصةالنیطشرکة
الشرجيوالبحرالنیط،رائحةالحارق،الصیفالبریطانین،ضد

كلإلشتبایةالطبیعاألرضیةوتخل القصةمناخُت ّونوالنخیل،
*3«القصصي

صصهمقکتبواالذینالعربالُ ّتابلدیالحالةهذ تستمر
العراقیةنیةاإلیراالحربونشوبالثورةفترةبعدالیارسیةباللغة

أنویم نالمخیمارفيالالجئینقضایاإلیتتطرق»ربیحاويقاضيقصخن دلكلذ.
فيالحربدخانلّوحعندما)قصة.ومأساتهاالحربعنکتبواالذیناألوائلمننصنیه
تیعاباسإلیالطیولیةالبراءةعالممنجنوبيصبيانتقالقصةهي(1981-القریةسماء

تهمقریتقتحمالحربل نالحربعنبأنیسهمینأواأنیریدونوعائلتههوالحرمان،
اف ترجحیمإلیالذاکرةوتتحّولربیحاویقاضيعندالمواضیعهذ تستمر*4«...

في»ثقافيوالالسیاسيوال بتوالحرمانالحروبجحیمقصصه،عنتنیصلوالال اتب
،(1991األربعة،إیرانفصول)،(1990العروس،)–األخیرةربیحاويقصخ

فيرتعبالتيوالذکریارالی ريالتشویشمنالشخصیارتعاني(1992األمومة،)
قّبعتهبقبضاآلنوهوالتابورفاتهقد-األمومةقصةفيال نديلكذوتشبهحاضرها
هذا*5«...الحیاةقوسخارجَبقیتبأنهاتشعرالشخصیارهذ -قدمیهی ّروذهب
لغةنعتختلفولغةجحیمیةذاکرةبدایتها،منذاألهوازیةالقصةکّتابیراودالشعور
اللغةلةآوتحویلالمرکزیةالیارسیةاللغةفيثغرارفتحمنتمّ نواأنهمإالالذاکرة،
ی تبونأوینلغتیتقنونکّتابعندفقطتحصلالالطریقةهذ ...مضادةآلةإلیالشمولیة

إلیالسردّولیتحهنا.األمبلغتهمی تبونکّتابعندأیضاتحصلبلاألم،لغةغیربلغة
نقصدالاهنوتعالیمها،األکثریةعنواإلبتعادحذافیرهاب لاللغةوَشخَصنةخاصم ال

التيلغةالتحویلبللكذشابهوماقومیةأوإثنیةم موعةأدبیعنياألقلیةأدبمیهومأن
أدبسمارأهممن».فیهاالمیاهیموتوطینخاصموطنلیإکانتمهمابهات تب

وضعوتموسیطدونالسیاسياألمرمعالشخخوعالقةموطنهامناللغةابتعاداألقلیة،
علیُیطل الاألقلیةأدبأنالقولیم نال ماعي؛البیان ثوریةارمتطلبوإنماما،أدب 

.
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أدبأواألکبراألدبیسمیماجوففيأدبل ل
*6«األکثریة

راألقلیةبؤحیرواالیارسیةباللغةکتبواالذینالرواد
قولیأوکماالیارسیةاللغةوهيالُ لیانیةباللغة

ال تابةهإلیتصبوما»دولوزجیلالیرنسيالییلسوف
أو*7«شخصیةغیروقوةحالةإلیالحیاةإیصالهو
ئالقاویردفاللغةبلعثمةالحالةهذ عنیعّبرکما

بنیسونون أجنبیةکلغةلغتنامعنتصّرفأنعلینا»
سبیلعلی*8«األملغةغیرثانیةبلغةکالناطقینأيأخری؛لغةأصحابکانت،مهمااللغة.

أنیعنيالوهواألقلياألدبضمنوروایاتهکاف افرانتزال اتبقصخدولوزیعتبرالمثال
لهمنتميیکانالذینالیهودبهاینط کانالتياللغةأياألمبلغةی تبکانال اتبهذا

ابکتّعندن د لمماهذاأجنبة،کلغةاأللمانیةاللغةمعال اتبتعاملوإنماال اتب،
داخلین...ةالعربیاللغةوهياألمبلغتهمی تبونالذینال ّتابأياآلن،األهوازیةالقصة

أنن ادلال.یةوسیاسوثقافیةاجتماعیةرسائلتمریرالحالوبطبیعةکلیانیةمیاهیمفي
العالمفيابالُ تّهلل نلكذشابهومااجتماعیةقضایاإلیالتطرقهوال تابةمنجانبا

الصرا  ةِبحالم تمعارصدورعلیجثمتالتيال لیانیةالمیاهیممنیعانونالالعربي
ابارخطمنالم تمعارتلكتعانيوالزالتوإلخ،واإلمبریالیةوالمستعمراألجانبمع

ویعیشونیيوالنالته یرمنُکّتابهاویعانيالنیوس؟وحبستوقتلتالرؤوسصّدَعت
ولغةابارخطإلیینتميالال اتبإذن...وعدوانا ظلما ُمَهّ رینأوأوطانهمفيکالغرباء
العامةاللغةفيالخاصةلغتهینحتبلالرنانة،والخطابارالصحفکلغةأکثریة،شمولیة

.إلیهاینتميالتي

ثانیةتوطئة
وتسلیطیةالیارسباللغةکتبواالذیناألهوازیةالقصةروادإلیالتطرقالمقالهذافيحاولنا
إلیهانتميیالتياللغةغیربلغةال تابةعنالنابعةواإلش الیارالمیارقارعلیالضوء

وهيهاذاتبحددراسةیتطلباألهوازیةالقصةتاریخعنالحدیرأسلینا،کما.ال اتب
.
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کّتابنماألولال یلإلیالتطرقیم نالمثالسبیلعلی.هذامقالناأولویارمنلیست
تتناوللتياقصصهموفضاءارولغتهمالقصصيخطابهموتحلیلاألهوازیةالعربیةالقصة
عنرالحدییم نوهناوالسیاسيالثقافيوال بتواألرضوالحرمانالتهمیشقضایا

رصدیم نهأنکماطرف،بنيعزیزيیوسفال اتبوأیضاوقصصهالطائيعباسال اتب
ُتؤخذنأالبدمهمةحقبةوهذ وت اربهموکتاباتهمالثانيال یلخاللمناألهوازیةالقصة
کتابةيفملحوظاتصاعدانریالحقبةهذ فياألهوازیة،القصةدراسةاإلعتبارعندبعین

کّتابعضبذکرویم نللقصةورشاروتدشینقصصیةم موعارونشرالعربیةالقصة
یممرأبوشروق،مقدمسعیدحیدري،أحمدالحصر،والالمثالسبیلعلیوهمال یلهذا

مهالذینالشبابمنوال ثیرمالكآلولیدالصاکي،أحمدطرفي،حسینال عبي،
القصةابل تّال دیدال یلعنالحدیریم نکمااألهواز،فيالقصصيالینمستقبل
دحیمي،ةدجلال اتبةإلیاإلشارةیم نالحقلهذاوفيالیارسیةباللغةاألهوازیةوالروایة
ابوُکتّس یراروسهامساجدباويحبیبهیالي،هادي،(ع رشاوي)عرشیانشیماء

تطلعاتهوال یللهذانتطرققد.إلخفقطأسماءهمَنعّدأنأردناإذاالقائمةتطولقدآخرین،
لُ ّتابدیةنقنصوصالمستقبلفينقرأأننأملأوهذالمقالنااستمرارامقالفيوکتاباته
خقصمنجانبانتناولالمقالهذامنالثانيالقسمفيول ن...الم الهذافيآخرین
عنصادرةال«والرمادالرب»عنوانتحتاألولیالقصصیةم موعتهفيآنستهرضاال اتب

.المقالهذال تابةالرئیسيالدافعهيو2019عامفيللنشرقهوةدار

يوالعدبوصیهااللغةوالرماد،الرب
ارضالمحّمريوالشاعرلل اتباألولیالم موعةهيالقصصیةوالرمادالربم موعة

ري،قدكناعی)عنوانتحتقصتینوأیضاشعریةنقدیة،نصوصالهقرأناوأنسب .آنسته
المواقعفيالقصخوبعض.اآلناألهوازفيالقصةکتابفي*9(الیابسةفيالغرق

جدیدنیسالنیس،هذاأنلناتبّیناألولینصوصهعلیتعّرفنامنذ.األزرقوالیضاء
عندیرالحبإم انناکانماأنهإال.المعرفيوالتراکموالیضاءاراللغةحیرمنومختلف

 هذ.قصصیةم موعةإصدارهناونقصدسرديتراکمدونال دیدةالسردیةالطاقةهذ 
إلییةالقصصم موعاتهمترتِ لمإّمااآلخرین؛ال ّتابدراسةعندنواجههاالمش لة
بإم انناسلیل نللن رالملیتةالقصصیةالنصوصبعضلهمنقرأوإّماالنقديطموحنا

.
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قهوةدارعنالصادرةوالرمادالربم موعة...نصوصبضععلیبناء نقدیانصان تبأن
تتوز صیحة،92منال تابویت ّونقصةعشرةخمسعلیتحتوی2019عامللنشر

10*السحریةوالواقعیةالخیاليوالیضاءاإلجتماعيالواقعبینالقصخفضاءار

السردأسلوبیة،منی
ةورصمع.والخیالالواقعبینالقاصمععائما نیسكت دالم موعةفيقصةأولمنذ
،ظللت»المخیلةفيمنی منمرةيفلعليجدید،منبالبحر،ألحلمیق تيأنت رظمینا 

ال تابفيقصةأولمنذ(7صوالرمادالرب)«.النومیدرکنيأنقبلفیه،أسبحالمرار،
معلمخیلةافيیدورمابینالقصةتتراوحوالخیال؛الواقعبینالمتقطعالنیسهذانواجه

الذاکرةلإندماعنعبارةوهوالمرکزيللحدثالطبیعيالسیروبین«الزم اني»اإلکت اظ
.
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لتيا(منی)وصحو منامهفيالقاصتراودجحیمیةذکریتحّولقدحّبعنالحلمفي
والالقصةةنهایحتیم شوفغیرویبقیتیاصیلهعنالقاصی شفالالغرقوهذاغرقت

کمارقغاأوالسردمعمنهمكألنهالتیاصیلالست شافالیضولالمتلقيلدیكیتر
رقیمالتعالماربین(،)الیارزةللعالمةالقاصاستخدام...السرديفضائهفيالقاص
الأيیارزةالللعالمةمیهوميانزیاح:کالتاليوهيأسلوبیةداللةلهاالقصخفيب ثافة
لواقعاإمالءارعنبعیداقصصيمناخفياألحداثوتدوروالخیالالواقعبینفرزیوجد

القاصفیوظکیفورأیناأعال القصةهذ منمقطعفيأشرنا.الُمباشَرةفخفيوالوقو 
أیضا قصةالنهایةفي.والواقعالمخیلةبینالتنّقللهذاالترقیمعالئممنالیارزةالعالمة

تغوص»ةالمخیلاحتماالرعلیمیتوحةالقصةلتنتهياألسلوبنیسالقاصیستخدم
إلییزأقبزبدها،موجةوترشقنيالمیا ،برودةأعماقيإلیتتسربالرمل،فيأصابعي
أغور!منی-:الماءفيعینيأفتحالمیا ،سطحفوقکزورق،أطیوعائما،نیسيكأترالبحر،
(12نیسه؛صالمصدر)«...أبدااللیلةتلكبعدأستیقضلم...وراءها

!الواقعسریالیةالنخیل،أنین
واقعيحدثیإلتتطرقوالتيالقصصیةالم موعةفيالثانیةالقصةهيالنخیلأنینقصة

سطرولأمنذ.المحمرةفيالسوداءاألربعاءحدثوهووقصائدقصخعنهُکتبتومعّین،
الحالهوکماةوالمباشربالتقریریةالنخیقحمأنیریدالالساردأنلنایتبینالقصةفي

معالواقعیردفالتعبیرصحوإذا.مؤلمةوسیاسیةاجتماعیةمواضیعه ذاإلیالتطرقعند
منالقصةتبدأ!القصةهذ فيالواقعسریالیةمننوعان دلذلك.الالواقع ویبدورالِح  

رهذا ن دماسرعان.واأللموال رحبالحدثالمعبئةال ماعیةِح رالذاکرةهوالِح  
شریطهيالقصخهذ لناتبّینوکما.کابوسهفيباألحریأوالساردحلمفيأنیسنا

علییاتي،حشریطویمر»!الورقعلیوتنزفأعینناأمامتتراقخالتياألهوازیةکوابیسنا
(13صنیسهالمصدر)«..السیفسوقالمحرزي،الشیخ،کورسناء،"ذاکرتيشاشة
التيقتلیالأرواحفیهاتحّل التيوالسماءومنامهح ر بینالقصةهذ فيالساردیتراوح

حّلقتالتيیارالشخصکلُتستدعیهنا.ال ماعیةالقبورإلیلتنقلالشاحنةفيتت دس
ورهم،دالمترقبینطابورأن ر»النخیلمنکصفالعرسهذافيكلتشارالماضيفي

هذ أنالواضحمن(14صنیسهالمصدر)«...دهرابمحیي،ناصر،"النخیلمنکصف
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عّینةمأحداثفياعتقلتبلالسوداء،األربعاءوفيالمحمرةأحداثفيت نلماألسماء
!صةالقفيمتوّرمةأسماءإلییحّولهالحضورهاخیاليتمهیددونإقحامهاون ن...وإلخ
ماأندأتأکأنأریدکنت.أحلمأظننيکنت»تحلم؟عندمامستحیالاألمری ونهلول ن
الحلمهذا(14صنیسهالمصدر)«الصباحهمهمارمعیتبددحلما لیسوأطیر ،أعیشه
ومرعوبا یاخائأزالماکنت...لألطیالالدمخطترکنال ننا»لألطیالدمکخطكُیترالذي

هذ فيالقصخُمع مإنأسلیناکما(15صنیسهالمصدر)«...أحلمأننيمن
سؤالاللیبقیوال وابیساألحالمجانبمنبالواقعوتأخذالحلممنتنطل الم موعة

یحلم؟الوهو"اإلنسان"ی ونکیف:حادةنخلةكأشوامثلالروحیخزالذي

الذاکرةمرایاوالرماد،الرب
خیالیةالةحوتتضمنالقصصیةم موعتهال اتببهاَعنونالتيالقصةهيوالرمادالرب

خیاليعالمبوتنتهيعلیه،الترددیدمنوشخخفیهیترددزقاقمنالقصةتبدأبإمتیاز،
معلمهوعدبفیمایتبینالذیالشخخهذا.والمرایابالضبابملّیعةغابةعلیینیتح

أحدای دلمأنهالغریب»الزقاقفيبالموضو ییاتحهأومعهیت لممنی دالریاضیار
الزائرمنیسرویستفیسألصدفة،ولوساکنیهبأحدیلتقيأوواحدةمرةولوبیتهمنیخرج

صدیقهییاتحأنقررعندماحتی(49صنیسهالمصدر)«الیوميحضور سّرعنالغریب
أحدن یدوإأنالواضحمن«ضائعتینبعینینإلیهین ر!ظلهإلیتحّولقدرآ »(إن یدو)

رورمأنیبدومغامراتهفيجل امشالملكوصدی السومریةاألساطیرمنالشخصیار
شخصیةالمغامرةضمنسویقراءتهایم نالالبدایةفيبسرعةواختیائهاالشخصیةهذ 

لمبسرعةویختیيالبیورأحدمنیطلبطیلأیضا الزقاقزائریلتقي...القصةفيالرئیسیة
أمسومی»الدائرةهذ منهربا المدینةمغادرةیقررعندماإاّلأخریمرةبهاللقاءمنیتم ن
«سبورةالفوقمغلقا زقاقا رسمأنهانتبهالدائرةمحیطمیهومتدریسمنانتهیحینما

سقطت،بالرحیلهمَّحین»مختلیا اللقاءی وناللح ةتلكوعند(50صنیسهالمصدر)
،ألبوما المتناثرةأشیائهابینلمحوتناثرر،حقائبهإحدیید من .قبلمنرآ ی نملصغیرا 
«لیةمختوضعیارفيالزقاقمنالمطّلالطیللذلكکانتکلهاالصور،مقلبا قعد

عالمفيتغورالتيالشخصیةعلیبرأسهالمطلالطیلهذایبدو(51صنیسهالمصدر)
یسيالنالتحلیلفيالکانكجان ریةجانبمنإلیهالتطرقیم نوالضباب؛المرایا

.
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مالمقافي.جانبینفيمهمةظاهرةهيالمرآةمرحلة»"المرآةمرحلة"ن ریةوبالتحدید
المقامفي.لللطیالعقليالنموفيحاسمةتحولنقطةتمّثلألنهاتاریخیةقیمةلهااألول،
الطبیعةتوضحالن ریةهذ *11«ال سدصورةمعجنسیةرغبةتمثلفإنهاالثاني،

وجسماالعلیواألناواألناالهوبینالعالقةإلیفقطتشیرالالثنائیةالعالقة.المزدوجة
الخیالبینالقةالعإلیوأیضا بالمثل،والمعاملةالتشابهبأوهامدائما تتمیزوالتياإلنسان،
لت ربةا خیالیش ال "المرآةمنعلیهاالحصولتمالتيالمرئیةالهویةتوفر.والحقیقة

أزقةوالخیالمرآةفيتنع سم زأةحقیقةأمامالقصةهذ فينحنإذن...م زأةحقیقیة
:ثالثایل،الط-هو:ثانیا زائرالزقاق،-األنا:أوالشخصیار،ثالثعلیوتتوز الذکریار

لیعکوالجیا توزیعا القاصیوزعهاندماجيبش ل السردیتحول...المرآة-ال ل
...الحدث

السردتعددّیةهي،
یقصونلسّرادامنجمو !فیهاالسردّیةلعبتهیلعبأنال اتبارتأیالتيالقصةلربماهي،

النخکعالمهاغرائبیتتبقی«کلهاالمحمرةفينخلةأطول»هيالتيالغریبةالنخلةأثرلنا
أعصابهيفأفعیمثلیسريالخوف»أنإاّلنصهثمری نيأنکاتببإم انلیسوالسرد

بشرةتوانسلخالدممنهاسالحتیجلدها،فيأظافر ویغرزبهاکالقّطةیتشّبر..ودمه
النزیفهذا(5٨صنیسهالمصدر)«قدمیهأصابعوباطن!(رکبتا )رکبتیهوانَسلحتکّیه

عنأیبمن(هي)واحدةنخلةتبقیول نالنخیلت نيمزارعةعائلةقصةفيالمستمر
،شعرهاکانجنّیة،...هي»ألنهاال ني کشعلتین،مضیئتینمسحوبتین،وعیناهامنیوشا 
إلیالتقّربیحاولالعائلةهذ إبنهوإبراهیم(56صنیسهالمصدر)«وجهيفيکّشرر
مستمراردالسویبقیإبراهیم،الساردمصر مشهدنواجهالبدایةفي...تصرعهل نالنخلة

أخریومّرة54الصیحهفيمّرةبعینهالمشهدیت رر.السردتعددیةتحصلهناموته،رغم
عد،بیقطعلّماوهوالتعبمنترّنح»اختالفیةعودةالمشهدیعودل ن57الصیحةفي

رطبة،فمهيفوضع.کیهفيالیأسآثارفيیحّدقوهوإلیهاب هر فاستندنصیها،حتی
ناحیةربتوانساألرضبللتالتيأمهدمو یرم وهوتیلها،ل نهالناشیة،ریقهلتبّلل

التیالنخلةهذ (5٧و54صنیسهالمصدر)«..أبداالیومذلكبعدنسقهالم.جذورها
کبرعدنان،جد عنهاع ز»وساکنیهاالمدینةکلعلیتطلوشامخةعصیةتبقی صاعودأ

.
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النخلةهذ منللتقرببمغامرتهإبراهیمیستمر(5٨ص)«علوانأبا وقتلتالدیرة،في
سّرحنخیل،الغس فياختیتله،تلّوحوأشباحاظالال یأر»الصعودمنیتمّ نوحینما
أنکما(وال لالضباب)بحالةالقصةتنتهيأخریمرة(59ص)«والشطالغابةفوقببصر 
صخالقعلیالمخّیمالغموضهذا(والمرایاالضباب)بحالةتنتهيوالرمادالربقصة
(هي)ةقصتنتهي.النصوصکلفيبیخرأوبش لیستمرالم موعةفينخأولمنذ

وکاناألحداثیرويمنلنایستدعيالحیاةمغادرةإبراهیمأرادعندماالسرد،بتداخل
-األحریبأو.إبراهیمووعلوانعدنانساللةمنهولنالیتبّین...القصةبدایةمنذحاضرا 

قیتوبنیسي؛وأبي؛جّديعینیهفيوّدعت»الباقیةالشامخةالنخلةكتلد!هيهو،
(59ص)..."هي"

ویالمنسیة؛واأللوحالمحمرة واألرضاللغةَعد 
ال بتموضو تداولتاألهوازیةوالمسرحیارئدوالقصاالقصخمنال ثیركهنا

هذ مع من دل ن.اللغویةالهویةطمسموضو وبالتحدیدوالسیاسياإلجتماعي
منلسیاسیةاالخطابارعنتقّلالوهتافارالرسائللتمریرمنصارإلیتتحولالنصوص

المنسیةواأللواحالمحّمرةقصة.الینيال انبمنخلّوهاواالحت اجفيالُمباشرةحیر
إلیطارالسلوتعمدالمدینةفيالوباءیتیشیالمعاناة،هذ لنقلمختلیةرمزیةتحمل

ینیعملوإذا.الممروضالعضوبترالّلهمإالفیهم،أملفالال بارأما»المرضهذام افحة
المشبوهینمالحقةیتم(64ص)«وانتشار المرضتقّدممنیحدلمفالح رفإعدامهم،

لذا»اللغةخاللمنذلكمنوأکثرواألرضوالماءالهواءمنینتقلالذيالمرضبهذا
اسمهاألنالعدوی،تنشرکانتألنهالدیهم،األماللغةتعلممنعإلیالح ومةعمدر

فلم..."األرض"مثلموبوءةب لمارملیئةوهي...مرضل لمةحرفآخرهو"الضاد"
،حال إاّلالح ومةت د أيمعللتعاملأنالطبیعيمن(66ص)«!اللسانبترسویأخیرا 

الیرنسيرالمی یعتبرذلكمنأکثر.المرضخانةفيتوضعأنالبدمضرةبوصیهاظاهرة
لهذ  یروالتنأبستمولوجيوضعخاللمنویخل ثقافيمیهومال نونأن»فوکومیشال

خاللمنالهوويوالحرمانالثقافيالتهمیشعلیالضوءتسلطالقصةهذ «ال اهرة
،التصنیف إلیالتصنیفهذاوف معهاالتعاملثمومنشاذةحالةاألمراعتبارأيأوال 

ضد ذُتنیَّأنالطبیعيومنالمرضبهذاالمصابأنهبلغته،المتحدثیعتبردرجة
.
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بباقيمقارنة الینيالعم وأیضا الغموضتحملالالقصةهذ ..."الوقائیةالسیاسار"
القصةمعالفيالمواضیعهذ معللتعاطيتقدمیا نموذجا تقدمإنهاإاّلالم موعةقصخ
...والسرد

الذاکرةجحیمالسحارة،
ختصنییها،یم نعدةوإلعتبارارالم موعةفياألخیرةالقصةالسحارة، ل لُملخُّ

ةالقصهذ یقرأأنبإم انهالقصخ،کلقراءةفرصةللقارئتسنحلموإذا.الم موعة
فينادیةهياألولیالقصةفيمنیهلأتساءلأناهنا.الم موعةخیوطکلعلیلیحصل

منبةوالهارالم موعةفيالمتناثرةالصوروهل!؟السحارةقصةفيأياألخیرةالقصةهذ 
مادوالرالربقصةفيالزقاقعلیالمطلالطیلذلكأومنیصورةنیسهياأللبومار

كتلهيالمیقودةالحقیبةهذ هلأو!الریاضیار؟معلمحقیبةمنصور تتناثروالتي
هنا!الریاضیار؟معلمونیسمنیقصةفيالغارقالعاش ذلكهوعادلهلأم!؟الحقیبة

تبدأ.حالأيعلی...آخرلنقدتمهیدای ونقدأو!للنقدالسرديال انبتیّ رلرّبما
«الذاکرةبحقائبالمحملین»هممنمعالقطارمحطةفيللساردبمونولوجالقصة

کنزیحملنمهوعادل...فشیئاشیئاتتش یالتيال حیمیةالذاکرةبهذ الزمنویمرعلیهم
منعلیهویخافوالذکریارالصورألبومعنعبارةوهو..شعبهکنزولربماوالمدینةالعائلة
«...لشعبلمدینة؛العامالتاریخللعائلة؛الشخصيالتاریخفقدان»هوفقدانهألنالضیا 

نادیة،منة،العائلمناتصاالیتلقی...بضیاعهیشعرأوالنهایةفيسیضیعل ن(84ص)
بأنهاالعائلة تخبر!نادیةلتیّقدبإتصالیقومهو.االتصالینقطع!اإلرثهذاعلیقلقةهي

تسرديالتالشخصیةتعیشهالذيالشرخعلینتعّرفهّنا!الحربفيماتتوأنسب 
شیءدانبیقیشعرالذيالیوم،األهوازياإلنسانشخصیةیمّثلمنهوعادللربما!الحدث

هينادیةهلنتساءلأنحّقنامنألیس–نادیة–األمواربحوزةهوالشیءوهذا...دائماما
ترکناقطار يفمسرعةوهيلناُتلّوحالتأریخ،-نادیة...سبقناقدالذيالماضيأوالتأریخ،

بدایةيفنقرأونحنالکیف...بأصابعهاكاإلمساونحاولنرکضأنإاّلیسعناوال!خلیه
«شواربهتشیبالالذيالوحیدالع وزهوالزمن»والتاریخالزمنعنالقصةونهایة

قامهاأروتسیحالمحطةساعةتذوب»المخییةبهیئتهالزمننواجهالنهایةوفي(٨2ص)
الناسو!(لسانها)لسانهمااندلعثعابینإلیعقاربهاوتتحولونتن،مقرفلزجکسائل مسوخ 

.
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 تهمترکقدهویةوالتأریخبالوناسثعبابینالزمنالنهایةهيهذ «مشوهةوأشباح 
اةحیليأنا»غرییيعدنانالمحّمريالقاصقالهماإلینعودهنا...وصورهمذکریاتهم

للمحمرة،أذهبأحلم،صباحا العاشرةالساعةحتیف را الخامسةالساعةمنأخری،
تحلمهآنسترضاقصخفيالشخصیارلمع مأیضا یحصلماهذا«الحربقبلأعیش
ثلأمونموذجالم موعةفيقصةأجمل(السحارة)القصةهذ ...مختلیةبمحمرةلتعیش
...وةوالحواریالمونولوججانبومن.السردوانسیابیةالبناءحیرمناألهوازیة،للقصة

فينسهبأنم اننابإکانکماذلكمنأکثرالم موعةهذ عنالحدیربإم اننا
أنلیكعالمعقولمنالقیرفينبتةتواجهعندمال ن!والقصصيالسردياإلستش ال

تسقیها .دا واإلبالخیالفیهاتتنیسغابةإلیتتحولأنبأمل...وُحّبب رم 

والهوامشالمصادر
م لهغرییی،عدنانباوگوگیتام؛شد دورکابوسواضطرابویأسازهاست،سالمن-1

1391مهر-مهرنامه
1390شمار مرداد9ی شنبه-شرقروزنامهمستور،مصطییوساختارگرا،گریزجریان-2
2و1جلد-چهارجلدیکاملدور سومعابدینی،چاپمیرحسن-ایراننویسیداستانسالصد-3

(571و570ص)1387چشمه،نشر
(914ص)-نیسهالمصدر-4
(917ص)-نیسهالمصدر-5
لنشرلدارسطور-عّ ةحسینترجمةأغوتري،وفیلی سدولوزأقّلي،جیلأدبأجلمنکاف ا-6

(94ص)-2018األولیالطبعة-والتوزیع
(12ص)نیسهالمصدر-7
(35ص)نیسهالمصدر-8
ةدارقهوعلیوي،طرفيحسنحیدري،سردیة،أحمدقراءار-اآلناألهوازفيالقصة:إلیین ر-9

2017األولیالطبعة-للنشر
ب-10 2019األولیالطبعة-للنشرقهوةدارآنسته،رضا-قصصیةم موعةوالرماد،الرَّ
نینوی-روحاناهشامترجمةدیالن،إییناسالالکانیة،النیسيالتحلیللن ریةتمهیديمع م-11

(124ص)2016دمش والتوزیع،والنشرللدراسار
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عاشور صیاحی

الثقافةعالقة اللغة ابلهوية و 



اللغةالقةعنشرحل يمنهما؟تتأثروفیهماتؤثرکیفوالثقافةوبالهویةاللغةعالقةما
الهویةصنیفتیم ن.األخریینبینالعالقةأوال نوضحأنینبغيالثقافةوالهویةبمیهومي

الهویةهيوالم تمعيالمستویوالیردیة،الهویةهيوالیرديالمستویمستویین،إلی
األفرادعنز تمیوبعینهفردا تخخذاتیةخصائخعلیتنطويالیردیةالهویة.ال ماعیة
ال فضالطبقةوالمهنةوالعمروال نسإلیاإلشارةیم نالخصائخهذ من.اآلخرین

منستویالمهذانناقشلن.االجتماعیةالعالقارفيالیردی سبهاقدشخصیةصیارعن
والهویةمناالجتماعیةالمستویارمنه یا نحللوندرسأننحاولألننابحثنافيالهویة
تواهابمسالهویةعلیالتحلیلياهتمامناسینصبلهذاوالیردیة،الاللغةوالثقافة

یةالثقافالخصائخأوالعناصرعنعبارةالهویةفهذ .ال ماعیةالهویةأيالم تمعي،
عنزتتمیوتتحددبهاو،(قومیةأوإثنیة)ماإنسانیةجماعةتحملهاالتيالمشترکة

للهویة،االجتماعيوالوظییيفاالشتغال.تقابليأوعالئقيإطارفياألخریال ماعار
أجلنملهتحدیدوالقوميأواإلثني«باآلخرعالقةدوما »أنهاهوالثقافةعنیمیزهاالذي
واسطةبذلكوتوکید ،ولهااالنتماءإی ادومتمیزةکذارالنحنأوال ماعیةالذارإثبار

زةالمتیاوتةالثقافیةالسمار زةالمتمیِّ المن ورهذانمتبدو،الهویة»فإنه ذاو.الممیِّ
:2007کوش،دنیس)«الثقافياالختالفعلیقائمةهم/نحنلتمایزتصنیفک یییة

ةالثقافیسماتهام مو جردلیسمام موعةهویةلتحدیدیهممافإنعلیهو».(149
وثقافیا مایزا تلیثبتواالم موعةأفرادیستعملهاالتيتلكبینها،مننرصد،أنبلالممیزة

.(2007:153کوش،دنیس)«یحاف واعلیه
ولغةکالسماریتضمنعاطیيووف ريمادي،وروحيکلعلیتنطويفهيالثقافةأما
.«قدارالمعتوالتقالیدوالقیمأن مة»و«الحیاةأسالیب»والدینو«الینون»و«اآلداب»
وذاتهالهاالحاملةال ماعةتحددإذالهویةتشتغلالسمارهذ بواسطةو

الجتماعیةاالممارسةعلیبالترکیزهوویا فتتمیزبها(المختلیةاألخریال ماعار)األخر
وثقافة،کلمارسمنسمةتمثلاللغةأنالثقافةتعریفی هر.المتیاوتةالثقافیةللسمار

في«عامةالالس انثقافةعنیعبر»الذياألساسيالعنصرهيبلسمة،کأيلیستل نها
ثقافیةةکهویذاتهاتحدیدأجلمنثقافیةجماعةتمارسهوتستعملهماأبرزهيوالم تمع

اللغةکانتفإذا.الهویةوالثقافةواللغةبینالعالقةإذنتتبدیه ذاو.اآلخرعنتمییزهاو
الثقافیةةال ماعتستخدمهعنصرأهمذاتهالوقتفيتمثلفهيللثقافةاألبرزالسمةهي

.

2ی شماره–99ردیبهشت ا–نوابت ی مجله80



ال دلیةالعالقةهذ مثلإن.األخریال ماعارمععالقاتهافيالهوویةذاتهالتحدید
متُوالثقافیةالهویةوالثقافةبهاتنقلالتيالوحیدةاألداةهياللغةأنعنناجمة م،وعلَّ ُتعمَّ

ثقافةی تسبالیرد»ألنعلیها،القائمةالهویةوللثقافةوجودیا شرطا تمثلأنهایعنيهذاو
ستروس،)«هبیالطفوبال المیؤنبوبهیربیوال المیعلمفالطیلبواسطتها،جماعته
ثقافيالالماضيمیتاحلیستإنهاقولهسالزمنعنثانزولزینقل»کمافهي.(1977:90

ضاؤهاأعیعبرأنعلیلقدرتهاذلكوالثقافي،الحاضرمیتاحأیضا إنهابلفحسب،
األمرکانإذاو.(ELMES)«الیهموالمعتقدوالی ری ونماوکانعمابواسطتها

أداةدم رإذنلیستوموضوعیةومحایدةإنسانیةسمةت ونأنیم نالاللغةفإنکذلك
یع سصوصيخثقافيمقومإنهابلفحسب،التعبیروالتواصلواالتصالتسهلثقافیة

،الهوویةسماتهاوال ماعارثقافةخصوصیة وختاریقیم،لهویة،حاملة»إنهاأیضا 
»والثقافیة،وةالسیاسیوالتاریخیةانتماءاتهموأهلهابتحیزمتحیزاشتغالبطریقة«معنی

واصالخالتاریخيواالجتماعيوالثقافيال ماعاربموروث«قویا امتزاجا ممتزجة
والمعارفمنآخرنو أيعنیختلفتعلمهاأواللغةاکتساب»أنیعنيهذاإن.الممیز
اسارالدرمع م.میولهوالیردوعيتش لأخریعواملعنمنیصلغیرتعلمفهوالعلوم

ت یییا »ار باعتباللغةتعلممسألةإلیتن راالجتما علمواالجتماعياللغةعلمحقلفي
ماواللغةتراثتعلمعنینیصلالاللغةتعلمأنتریإنها،«اکتسابا کونهمنأکثراجتماعیا 
اللغة تسبونیفالمتعلمونسلوکیار،وتصورارمنبهیرتبطماوقیموأف ارمنتتضمنه

والعواطفوالمیولوالقیممثلکثیرةاجتماعیةمضامینأیضا معهایتشربونو
.(2013:202الن ار،لطییة)«غیرها
الثقافيوالهوويصاماالنیلناتیسرآنیا أبرزناهاالتيبالصورةالثقافةوبالهویةاللغةفعالقة
فيالیردإن.أخریلغةأجلمنیه رهاأو(األماللغة)لغتهینسیالذيالیردیواجههالذي
علیقدریلنواللغویةبخصوصیتهالمتمیزبم تمعهالتواصلعنسینقطعالحالهذ 

األملغةالبواسطةیتأتیالذيومعانیه،وقیمهوالتاریخيوالثقافيموروثهاکتساب
ومادیا ثقافیةالذاتهمعالمنطبقةالهوویةسماتهالنهایةفيییقدقدواالجتماعیة،والعالقار

فالیرد.یةالثقافجذور عنالناجمةحیاتهأسالیبوعیشهطرقتندثروعاطییا وف ریا 
السیاسیةتماءاتهانتتحولقدوهوویا ینقلبوثقافیا یضمحلینساهاولغتهیتركمابم رد

.معهاالتماهيولغتهاتعلمفضلالتيالثقافیةال ماعةلحسابالتاریخیةو
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أننیم الذيالمخرجباألحریأوالرئیسيالعاملیمثلاللغةنسیانأنصحإذاأنهغیر
والثقافيال ماعةعالملیدخلالهوويوالثقافيجماعتهعالممنالیردمنهیخرج

أنضرورةبالیعنيالفإنه،(األماللغة)األولیلغتهحسابعلیلغتهاتعلمالتيالهووي،
لواأواألملغتهمنسواالذینکل مقدارفيلونیتماثأویتساوون(ُانسوها)نسیانهاعلیُحمِّ

أووعيبقررواالتياللغویةال ماعةفيانصهارهمدرجةفيوالعاطیي،والروحيتغیرهم
قرر،فمن.تاریخیا وهوویا وثقافیا إلیهااالنتماءواألم،لغتهمدونلغتهاتعلموعيدون
یتماهیلالمسیطرةال ماعةلغةتعلمولغته،وذاتهمناالنسالخإرادة،وبوعيوسببألي
واللغويهسلیمعقطیعةإحداثحدإلیمعتقداتهاوقیمهایتشربوانصهاریا تماهیا معها

حتیبهاتعلقهولهاانتمائهإثبارسلوكأيوطریقةبأيوجاهداسیحاولفإنهالثقافي
و.ثقافیةالواللغویةأصولهإلیالیردهذامثلرجو إم انالمستحیلمنأنالمرءلیعتقدّن

انصهروالعائلي،واالجتماعيوضعهبسبباألملغةنسیانعلیُحّملمناألفرادمنثمة
أوإلثنيابم تمعهصالتهوعالقاتهنهائیا تنقطعأندونالمهیمنة،اللغویةال ماعةفي

تغیرارحدثتماإذاالثقافیةواللغویةأصولهإلییرجعقدالیردهذافمثل.األولالقومي
مرتبطا زالماألنهذلكتی یر ،نو فيأولألموررؤیتهکیییةفيأواالجتماعیةعالقاتهفي

لویمتنقدخیطی،األولاللغویةجماعتهبینوبینهرفیعتواصليخیطعبرضعییا ارتباطا 
.التغیرارتلكحصلت

:نقطتینإلیأشیرأنینبغيالبحرأنهيأنقبل
أوهانسیانولغتهه رخصوصفيماشخخیتخذ الذيالقرارأنالتأکیدی بأوال،
تبطیرإنماوشخصیةقناعارم ردمنأونیسهتلقاءمنین مالألبنائهتعلیمهاعدم

وراءأسبابثمةولألخیرة،اختیار والمسیطرةال ماعةلغةولغتهمنالشخخبموقف
سیطرةالوالسلطةعالقةعنناجمةبنیویةأسبابهيواختیار ،والشخخموقفت وین

للغةاتأثیرأنیعنيهذاوعلیها،المهیمنال ماعارعلیالمهیمنةال ماعةتمارسهاالتي
عناجمةالناللغویةالسیاساربسببعادةیحصلالهووي،والثقافيتأثیرهاأيذاتها،
.الدولةمؤسسارعبرالمهیمنةال ماعارتمارسهاالتيالسلطةعالقة
، استدماجوةالثقافیالهویةت وینفيرئیسیا عامال أوأداةتمثلاللغةإنقولناثانیا 

الیردانتماءارکلبالضرورةتعینوتحددأنهایعنيالالثقافیة،القیموالمعتقدار
.
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الطائیيالمذهبيالهوويالبعدبخاصةوالدینيالعنصرأنذلك.منهاالسیاسیةخصوصا 
أنمعو.للیردالسیاسیةالقیموالسیاسیةالثقافةتحدیدفياللغويالعاملیحیدأنیم ن

نتماءاالعلیلهاسلطانالاألخیرةهذ أنإالاللغةبواسطةُتتعلمالدینیةالمعتقدار
تأثیریاقسیت اوزالمذهبيالدینيالهوويالبعدألنالطائییة،بصیغتهخاصةالمذهبي

أوإلثنيااالنتماءعلیالطائیيالمذهبياالنتماءیغلبالذيالیردُیم نوالعرقواللغة
وةقویکانتإذابخاصةالمذهبیة،عقائد تمثلالتيال ماعارمعیتماهیأنالقومي
یت لمهاقدواألمبلغتهیحتیظقدالحاالرهذ مثلفيالیردو.الهیمنةبإم انتتمتع
ب ماعتهقةالمتعلالعامةالثقافیةللعناصراکتسابهفيمؤثرةکانتإذاحتیفهي.جیدا 

ل ونهالسیاسیةانتماءاتهتحدیدفيتؤثرالقدأنهاإالالتقالیدبعضوالعیشکطرقاللغویة
عقائد لتمثالتيلل ماعةمنتمیا األخریاألبعادعلیالطائیيالمذهبيالبعدیغلب

تهل ماعضارةهیمنتهاکانتإذاحتیال ماعةتلكلهیمنةأهمیةیعیرأندونالمذهبیة
فإنالهویةمنالمذهبيالبعدیغلبالذيالیردمنالنقیضعلیو.القومیةأواإلثنیة

ويالدینالبعدعلیالقوميأواإلثنيانتماء یغلبالذي)القوميأواإلثنيالناشط
ذاتهضیا عنيینسیانهاأنیعتقدوثقافتهوهویتهتعریففيللغةأهمم انةیری(المذهبي

.الطائیيالمتمذهبیرا القدالذيالشيءالتاریخي،موتهوالهوویةوالثقافیة

المصادر
:العربیة

بيالعرالوطنفيالهویةواللغةکتابفي.العربيالوعيفياالغترابوالهویة.حسن،حنیي-
2013،الدراسارولألبحاثالعربيالمرکز:بیرور.1ط.(سیاسیةوثقافیةوتاریخیةاش الیار)
:بیرور–الحمراء.1ط.حمزةحسنترجمة.اللغویةالسیاسةواللغارحرب.لویسکالیي،جان-

200٨للترجمة،العربیةالمن مة
:الرباط.1ط.الخطابيمحمدترجمة.مقاصدهاوخلییاتها:اللغویةالسیاسة.جیمس،طولییصون-

200٧للنشر،الغنيمؤسسة
في.عولمةالضغطواالستعمارمخلیاربینال زائرفيالعربیةاللغةإش الیة.شمامة،خیرالدین-

المرکز:بیرور.1ط.(سیاسیةوثقافیةوتاریخیةإش الیار)العربيالوطنفيالهویةواللغةکتاب
2013،الدراسارولألبحاثالعربي

.
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اإلرشادوزارةارمنشور:دمش .صالحمصطییترجمة.البنیویةاالنثروبولوجیا.لییيکلود،ستروس-
19٧٧الثقافة،و
سعود،الملكجامعة:الریاض.1ط.(التطبی والن ریة)اللغةازدواجیة.إبراهیمالیالي،صالح-

1996
العلمیةلةالم .اللغویةالثنائیةواللغویةاالزدواجیةبینالیصحیالعربیة.إبراهیممحمود،کاید-

2002مارساألول،العددالثالر،الم لد:(اإلداریةواإلنسانیةالعلوم)فیصلالملكل امعة
:الحمراء–بیرور.1ط.السعیدانيمنیرترجمة.االجتماعیةالعلومفيالثقافةمیهوم.دنیس،کوش-

200٧للترجمة،العربیةالمن مة
الوطنفيیةالهوواللغةکتابفي.االختیاراش الیةوالهویةأزمةبینالعربیةاللغة.لطییة،الن ار-

،الدراسارولألبحاثالعربيالمرکز:بیرور.1ط.(سیاسیةوثقافیةوتاریخیةاش الیار)العربي
2013

:إن لیزیة
ELMES, David. The Relationship between Language and Cultur-
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رحیم حمداوي

القبيلاللغة يف الخطاب 



والفعل،لیإیتحّولحینالمعنیعلیالصارخةاألمثلةمنالدینیةوالطقوسالشعائرتعّد
الیردحیمنالذياإلجتماعيالبناءفيوإنماوحدها،ال لمارفيالدینيالطقسقوةت من
علیرضهاییاجتماعیةحقیقةإلنشاءوسلطة؛وصالحیةشرعیةالدینیةبالطقوسالناط 

.(1)اآلخرین
ومات،تقادممیاهیمفيالن رمراجعةبوجهوفقنالماذا:وعاجلوملحمشرو بسؤاللنبدأ
التيیمالمیاهبوجهعتیدةمقاومةُنبديلماذا.إنتاجهاوإعادةاجترارهایتقّبلالواقععاد

ةوحالالدوائر،منوالخروجالتحرر،لزومإلیاالن یاءمش لةمنالمرورفيتساعدنا
ةفضاءإلیالمراهقة، اآلخر،معةصحیَّبصورةالعالقةتن یمنعیدحیرواألنوار،الحریَّ

العصر؟مستحدثارضوءعلیذاتنانبنيکیفمنه،ونتعّلم
ئالمساوتتضحوبالمقارنةأمرنا،منبّینةعلین ونول يحولنا،ماإلیبالن ر

التدبیر،ومسارارالسلوكوألوانالعیشوأطرالیهم،بن منیسه،اآلخرمّدفقدوالمحاسن،
مواصلةيفم دیةتعّدلمالتيالتقلیدیة،األش المنمقارباتهتحریرإلییدعووشر 

بیعلذلكتموإنالواقع؛أرضوعلیذاتهفيجدیدةن ریارإرساءإلیودعاالعطاء،
الموروثة،روالمیرداالمیاهیمأطرس ینيبقینال ّننادراساتنا؛ضمنإدراجهوعلینافاعل

منالخروجأردناأنوماعلینا،تقضيأنت ادحتیقبضتها،وتح معلینا،نیسهاتیرض
.خوفا منهانخافعزلةإلیترمیناأسوارها،

السؤال؛هذالقبمامرحلةنعیشبأّننایبدو؛"فعلهیتعینماذا"سؤالأثارقد"لینین"کانإذا
لممان،لینیسؤالإلیالمروریم نفالبنا؟حّلماکلفيالسببما:هوال بارالسؤال
،األخیرالسؤالنی ك نرید.حولناماوبذاتنالإللمامإلیهبحاجةنحنماب لیزّودناتی ی ا 

لسهوفيللولوجمصراعیها،علیمشرعةوبوابةمدخال نعّدهاالتيالدراسةهذ في
يفعامةالمثقیینبالومازالت،شغلتالتيالمهمةالقضیةدراسةبغیةوصحاري،
ماب ل الیةإشأمامبأّننانؤمنکناوإنمنها،جانبدراسةعلیرؤیتنانقّصرل ّننام تمعنا،

یهاتوّظالتياللغةدراسةثنایافيالخوضنریدأقولومغزی؛معنیمنال لمةتحمله
مثالالشعبيرفالشع."القبليبالخطاباللغةعالقة"أيسلطتها،وبسطبقاءهافيالقبیلة
إلیعوامالمنالشعب،أبناءمختلفصیوفویخترقاألجیالعبراألذهانفيیترددحّي،

منش ال ونت الهنافاللغة.ال تابیةمنأکثرالشیویةیعتمدشعبأنناذلك.المثقیین
فتؤسسایا،القضتلكتت اوزإّنهابلالعالقار،لبناءوآلیةالحاجار،عنالتعبیرأش ال

.
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خبراتهم،نعبالتعبیری تیونالما،اجتماعیةجماعةأومام تمعأعضاء"فدوف را ثقافة
نقلونیفهماللغة،خاللمنالحیاةفیهایبعثونحینللعالمخبراتهمیقّدمونول ّنهم
فال ماعة"(2)."بینهمفیماالتواصلأجلمنیختارونهاالتيالوسیلةخاللمنخبراتهم
ذلكعدبصعوبةبدورهمی دونالذینأعضاءها،علیتیرضهامحددةمعانتتبنیاللغویة

(3)...جدیدبشيءالشعورفي
عنه،الحدیردنریمابتعریفلنبدأوالخطاب،والثقافةاللغةحولالقضایامنال ثیرأثیرر

بوصیها،باللغةنریدمثیله؛علیکیتهترجیحیعنيالآخر،دونلتعریفاختیارنابأنمنوهین
منجزءاللغة:فیرکلولسانعلیجاءرکمااالجتماعیةالممارسةأش المنش ال 

،مشروطةوصیرورةاجتماعیةوصیرورةالم تمع یرغبال وانبمشروطةأياجتماعیا 
فإنالم مو ،کاسمُتستخدمعندما:عنهافقیلالثقافةوأما(4).الم تمعمناللغویة

الثقافة.أمةأوإثنیةم موعةمثلللم تمع،والقیموالتقالیدالعادارم موعةهي"الثقافة"
فيغةالل"أّنهتعرییاته،ومن:الخطابوأما.الوقتبمرورالم تسبةالمعرفةم موعةهي
لهارسلةمتش لمتتالیةمنیت ّونأّنهکمامعینة،ذارتن ز الذياللسانأوالعملطور
ابطةومترمتناسقةم موعةبأّنهاصطالحا الخطابمیهومیعرف:وقیل(5)."ونهایةبدایة
.إلیهالمرسلأوالمتلقيتهمومعانيمعلومارسیاقهافيتحملواألقوال،ال ملمن
یلتش عنالمسئولةهيالواقعفياللغةاإلجتماعي،الواقععلیالدلیلهياللغة"إذن

کانبشعبیتعل فیماخاصة(6)...االجتماعیةوالمتغیرارالقضایاحولکلهتی یرنا
بعضرینإذخارجها،الواقعبالعالمالعالقةخاللهامنغالبا یبنيوکانللقبیلة،خاضعا 

لآلخرسناأنینعرفزلنافمالها،الهویاتيال انبواقصدهذا،یومناإلیباقیةمازالتاآلثار
مناآلخرمعالتعاملفيعنوانإلیالقبیلةتتحولإذن.إلیهاننتميالتيالقبیلةخاللمن
جدال قضایاالأکثرمنوالثقافةاللغةبینالعالقةفإّنأخری،جهةومناألخری،القبیلةأبناء
نی رالتيوالطریقةاللغةبینوطیدةقائمةفعالقةالراهن،الوقتفياللغویةالدراسارفي

بالواقعناإحساسنیهمالسببولهذااآلخرین،علیبهاونؤثرحیاتنا،شؤونبهاونصرفبها،
السابقةاألجیالفيخاصة(٧).لغویةلعبةهولنقلأواللغةشّیدتهبناءأّنهعلیاالجتماعي،

وخاصةافهةوالمشاللغةعبرلدیهاماکلوتناقلتالشیوي،بالطابعثقافتهااتسمتالتي
دورتلعب(المناط بعضفيومازالت)کانتالتيوالحسینیاروالمضایفالم الس
تلكفيجوهریةم انةالشعبيوللشعرهذااللغة،علیوتعتمدوال امعة،المدرسة

.
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الثقافةمنةمهمجوانبلمعرفةمیاتیحتمنحناالشعبيالشعردراسةأّننریوعلیه.العملیة
فحسب،تغیرالودائمةالخواصمتغایرةلیستالثقافار"أّنذلك.القبليالخطابوبالتالي

ةالثقافإلینن رأنبنایحسن(٨).الذارواثبارالسلطةأجلمنصرا مضمارأیضا ل ّنها
معینوقتيفتحدیدهایم نالتيالثقافیةفاالت اهاربالتاریخصلةأکثرآخرمن ورمن
فيرسختولقدالطبیعيالسلوكش لتتخذی علهاماوهذاالزمنمعورسختنمتقد

منةتالیألجیالوأورثوهاالبدایةفيومارسوهاسمعوهاالذیناالجتماعیةال ماعةوجدان
.(9).ال تابةأوالحدیرخالل

تمویهالعلیوالقدرةکالمغالطةأسالیبمناللغةتحملهمامعرفةیم نناالخطاببدراسة
خطاب،الیبقیال..."والموقف،الرأيتغییرفيالخطابةودورالخطأفيالخصموإیقا 

ومحدودةناهیة،متثروةسیغدوأّنهبل...ینیذالملیئا کنزا التیسیري،الموقفاعتقدکما
بالتالي،تطرحثروة.واستثمارهاتمل ها،شروطوأیضا ظهورها،قوانینلهاومییدةومرغوبة

کم موعةالخطاب،نتصورأنینبغي..."(10)."السلطةمسألةالوجود،إلیت هرإنما
وینت ها،السلطةینقلالخطاب:مختلیةإستراتی یارفيتعملأنتستطیعخطابیةعناصر
.(11)."بإلغائهاویسمحهزیلة،ی علهایی رها،یلغمها،أیضا ول ّنهیقویها،
التغییرفيلیسالن ر،سلطتها،القبیلةبممارسةعالقتهافيالقبليالخطابدراسةتتطلب
.السلطةممارسةأساسعلیبللألشیاء،إدراکهموطریقةالناس،وعيفيحدثالذي
وإدارةامتالكفيالح لهمالذینتعیین:منهااإلجراءار،منجملةعلیبناءا وهذا

لسلطة،اهرمبتطبی القبیلةموضوعارتقسیم،"وأعوانهالشیخ"أيالقبليالخطاب
 مةاألنتغییرظلفيالسلطةلممارسةجدیدةأنماطللقبیلة،االجتماعیةالوظائف
.القبليللخطابجدیدةوظائفوأخیرا .واالجتماعیةالسیاسیة
ذاتهفيلیش ّبلفحسب،أهدافهایع سنصا أوالقبیلةیدفيأداةیصبحالالخطاب

،واضحهوکماسلطة، تقصيالتيةالقبیلبیدالیتاکةاألسلحةهذ الشعب،الشعرفيمثال 
ةقادرالخطابسلطةوإّن.ال سديالتعذیبممارسةدونأسوارهاخارجیعارضهامنکل

وندالمسألةجوانبمختلففهمیم نالولذاالسلطة،إقامةأوواإلقصاءالمناهضةعلی
.الخطابفيتتح مالتيواآللیارللن امعمی تحلیل
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===
اترکهوالتعّد بزلمونیا *خوّيالمایییدابضیجونیا 
خوّیهی لیهملعلیطّقة*خوّيالزینمثلالعینونیا 

اإلطاريفالقبليالخطابفيالموّظیةالمیتاحیةالمیردارمن"األخ"بأّنالقولیم ن
نری مافسوا ،مماأکثراألخعلیالخطابهذافیتعمدالشعبي،فيوخاصةمنه،الشعري

الضمائررعبباإلحالة،إلیهایعودثممرار،ثالث"خوي"میردةتت ررأعال ،"االبوذیة"في
هذا،إلیإضافة.نیا تعد اترکه:فيالبارزالضمیرهیئةوفيویعیدویهملیییدفعلفيأي

نداءتلبیةهفعلیوالصراعار،والحروبالمشاکلتشتدعندماأيالشدةوقتفيینیعفاألخ
فيهریةال والقاعدةبهذ یلتزملمفإناألش ال،مختلففيالعونلتقدیموالسعياألخ

ضو موضمنیدخللموإن)نییه،وحتیترکهفعلیكاألخ،مساعدةأيالقبليالخطاب
الخطابيفالرجالبترتیبصلةذيموضو وهذاالرجل،دونمرتبةإلیینّزلهفإنهالمقال،
الحمیماناألخان:بالقولالزین،أيوالمطلوبالمنشوداألخوصفإلیینتقلثم(القبلي
ملتهالخشماتطّ :القائلالمثلإلیإشارة)للمرء،العینم انةونعرفأنفوکعین
.(العین
ماعياإلجتالنشاطفيوالوحد ،الماديالعالمفيیعیشالاإلنسان"آخرا ولیسأخیرا 

أنّصورنتأنالوهمومن.الم تمعفيبهایعّبرالتياللغةکنففيیعیشل ّنهوحد ،
،اللغةإلیحاجةدونالواقعمعالت یفعلیقادراإلنسان عرضیةةوسیلم ردوأّنهاأساسا 
.(12)."الی روتوصیلللتیاهم

:المصادر
.141صوالثقافة،اللغةعنوسحرها،نقالالمرجانحدائ ،(19٨٧)مالینوفس ي،برونسلو.1
والینونالثقافةوزارةمنشورارالشیمي،احمدترجمةوالثقافة،اللغة(2010)کرامش،کلیر.2

.15صقطر،دولةوالتراث،
.1٨صنیسه،المصدر.3
 لةمال رمل،:فيالقادر،عبدرشادترجمةاجتماعیة،ممارسةبوصیهالخطابفیرکلو،نورمان.4

.155ص،2000صیف64العددالثقافیة،ال رملمؤسسةعنتصدرثقافیة،فصلیة
.
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.21العربي،الثقافيالمرکز:بیرور،3الطبعةالروائي،الخطابتحلیل،(199٧)یقطینسعید.5
.1949رنیاکالییوجامعةمطبعةوالشخصیة،والثقافةاللغةفيسابیرادواردکتابارمنمختارار.6

.141صوالثقافة،اللغةعننقال
.131صوالثقافة،اللغة.7
.25صنیسه،المصدر.8
.21صنیسه،المصدر.9

مطا مشرو .صالحأبيوجورجصیديمطا ترجمة.المعرفةإرادة،(1990)فوکو،میشیل.10
.156صالقومي،اإلنماءمرکز:بیرور.صیدي

.123صنیسه،المصدر.11
.141صوالثقافة،اللغةعننقالسابیر،ادوارد.12
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حسین عّبايس

یةودینمع املندائیة يف محطات لغویة 



دسامّیةالاللغارفصیلةإلیالمندائیةومنهاالسبع،له اتهامعاآلرامیةاللغةتنتمي:آ
لوذلكدوال مالالّزمنيالترتیبحیرِمنوالعربیةالعبریةبیناآلرامیةتقعکماالحامّیة،

اللغةتحتُل»کما.العبرّیةوُأّمهااآلرامیة،ُأختهاِمنأکثرتطوّررالعربیةاللغةإنّقلنا
تيالالله ارِمنعدیدةم موعة وتشملالسامّیة،اللغاربینممّیزةم انةاآلرامیة
وتؤّرخ.وغربهالح ازوشمالاألردن،وفيوجنوبه،العراقوشمالالشام،بالدفيانتشرر

الحدیثةاآلرامیةالله اربعضزالتوما.م.قالتاسعةالمائةفياألولیاآلرامیةال تابار
وفي،(یاترک)جنوب(عابدینطور)ُقریوفيدمش ،وقربالعراقشمالفيبهایتحّدث
ئةالصابالله ةوفي،(إیران)وال نوبي(العراق)بینفیما[أهوار:جالهور؛]البطائح

(9:م201٧العویدي،عبد)«.للمندائیین
أوهيدقرونطیلةمسیطرةکانتدالمؤرخینِمنال ثیرعندالنبطیةوهيدواآلرامیة
هاأوله اتها /األش انیة]ةالبارتیفاللغة»الراهنة،إیرانمنهاکثیرة،بقا علیداآلراميبخطِّ
أقسامِمنفهو،الیرثيالخّطأّما...الس وثیةالمیرداروفیها،(اآلریین)لغةکانت[الیرثیة
 ریاني،داآلراميالخطِّ فترةبعدأنتَجوالذيالسِّ أدّقبتعبیرأو(انيالساسالبهلوي)الخطَّ

َمنواألن مةالحضارارِمنهناكبل،(شهد1375خدادادیان)«.منهالمت املالّش ل
رهاذککماد(ُهزواِرش)ظاهرةومنهااآلرامیة،اللغةسیطرةِمنللخالصُسبال سل ت

بهلویةالاللغة»إذ:(جییريآرثر)المستشرقکتابعلیمقّدمتهفي(ايبدر فریدون)
هااقتبست ِمنخطَّ هذ ل نغتها،لُضمناآلرامیةالمیرداربعَضوأدخلتاآلرامي،الخطِّ

البهلویة،ادالتهابمعُتبَدُلکانتاإلیرانیینِقبلِمنالنصوصقراءةلدیاآلرامیةالمیردار
وجذر(33:شهد1372جیري،)«.(هزوارش)بالغریبةال اهرةهذ ُتعرفکانتکما

عنعبارةوهي...والشرحوالتیسیر،التبیین،»وتعني(اوزوارتن)مصدرِمنُهزواِرشمیردة
یقرؤونکماالیارسیة؛بن یراتهاُیبدلونهال نمااآلرامیة،باللغةُتقرءَأنعلیهاعالمار

:يأاإلیرانیةاللغارمنیعادلهابما(یقیمون)و،(شپیر)و،(مل ا)و،(جلتا)و،(شیدا)
ستعملیُصور](به)=(َو )و،[الَمِلك](شا )و،[الِ لد](پوست)و،[الم نون](دیوانه)

(«ُهزواِرش»دهخدا،)«.[القیام](ِاستادن)و،[للتحسین
رغَمیحیةالمسوأوائلالوثنيالعهدفياآلرامیینِمنأدبیةآثارا المنّقبوَنی دلم:با

ماعلیاآلنّتیح»العثورعدمَأّنغیراألقوام،ِمنکثیرعلیوأثرهمکثیرةبقا فيانتشارهم
التيالع یمةةالعلمیالنهضةهذ تصّوروبینبیننایحوَلأنینبغيالالوثنیةأیامأنت و 

.
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دغیرهماِنلسلطسیاسیا الخاضعونوهمداآلرامیینإّن....العراقبیئةفياآلرامیونأوجدها
المساحةفيالشعوبِمنکثیرعلیلغَتهمییرضواأناستطاعواقد من000/600نعتقلُّ

جزیرةوشبهط،النبتدمر،فلسطین،فینیقیا،سوریا،النهرین،أرض:المرّبعةال یلومترار
یمارسون[يالمسیحالعهدوبدایةللمسیحیةمع مهماعتناِق]َقبِلِمنکانواکما....سیناء

(131د130:م1952[المقدمةتاریخ]عون،)«.والیارسیةوالالتینیة،الیونانیة،الترجمة
وطنمأّولهذایومناحّتیُیعرفلم»والخّط،اللغةنشأةفيالباحثینفعندهذا،ومع

الدمیقبلعشرواألحدعشرالثالرالقرنبینه رةلهمهناكکانتوال اهرلآلرامیین؛
فيأّما...نالنهریوبینسوریافيالعربیةال زیرةشبهشرقيشمالِمنفدخلواالمسیح،

باُت تبکانتوالتيداآلرامیةاللغةفتبّدلتالمیالد،قبلالسابعالقرن دأیضا اآلراميلخطِّ
Lingua]الوسیطةاللغةإلی Franca](114:شهد1390گاور،)«.لإلمبراطوریة

.A)(داگاباآ)المندائیةالحروفُتسمی:گا B. G. D)،حروفهابعَضوغّیرناقرأناهاولو
یمةقلهاوالالتي(قرشتسعیخ،کلمن،حّطي،هوز،أب د،)لوجدناهاعربیةحروفإلی

لحسابفياآلنحّتیعددیة .الُ مَّ أربعةعلیتملیشدبعدفیماأمسیدالمندائيفالخطُّ
،وعشرین حرفا ونوعشراثنانوهي(َقرشتصایپس،کلمن،اهطي،هّوز،أب د،)هيحرفا 

فيیهإلوالمضافالمضافبینالواقعةال سرةأحیانا یعادلوهو(ِاد)حرفإلیمضافا 
ِکتابأویحییدراسةبمعنییهیا،ِاددراشا:فیقالوإضافة،وصلکأداةوُیستعمل»الیارسیة،

الحرفذارإلیأخریمّرةویرجع(274:م1981مراني،)«.[یحییالنبيتعالیم]یحیی
،ش ال یرسَمکي»به،الحروفابتدأرالذي(آ) والنهار،لاللیساعارأساسعلیدائرّیا 

(83:شهد1394خمیسي،)«.والعشریناألربعةالمندائیینالمالئ ةوأسماء والخطُّ
الحرکاراأمّ...الیسارإلیالیمینِمن»ی تُبالسامیةاللغارباقيکحالحالهالمندائي
،(o)بحرف(َ)الیتحة‹،›،o:عنعبارةوهيذاتها،ال لمةبینحروفش لعلیفُت تُب
تلص کما.(‹)بحرف(ِ)وال سرة(›)بحرف()ُوالضّمة تابةال لدیالحروفجلُّ
دوق/(اکسا)وال سرة،(حلقا)الیتحةوتّسمی(3:شهد1389ُچحیلي،)«.بعضببعضها

فيسلی»و.(ِشّنا)والضمةدالمندائیةفيالعینحرفوجودلعدمن را دَع سات ون الخطِّ
«.الواحدالخّطنیسفيُت تبالیونیمارکّلبلوالمصّور،الصامتالراهنالمندائي

ةالمندائیالصابئةکتبفيالموجودةالمندائیةواللغة(256:شهد1383عربستاني،)
.
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کتبهم،هابودّونواالدینیة،وطقوسهمشعائرهم،المندائیونفیهامارس»التيهيالمقّدسة،
زل يفإّنما(األصلیةاللغة)نقولوعندمابها،ونطقوا أيالحدیثةةالعامیوبینبینها،نمیِّ
العاّمة دتولمال هنوتیةبالیئةمحصورةاألصلیةالمندائیةوظّلت...المح ّیةالله ة
العامةحاجةبعدمالقائلالرأيهذاوفي(3:م1993سعید،بدوي؛)«.تعّلمهاإلیحاجة

وحاجةالعلماء،عنداللغةالحت ارن را وذلكن ر،(األصلیةاللغة)إلیالمندائیینِمن
لغة نتلمإندالدخیلِمنال ثیرفیهامت املةغیرمندائیةلغةإلیالل وءإلیالعاّمة

ذکرماکدالعراقفيالعراقیةوالمح یةإیرانفيالدارجةوالعربیةالیارسیةهيمحاورتهم
قریبةسامّیةلغةوهيالمندائیةاللغةالحالیونالصابئونیت ّلم»:بقولهالباحثینبعضذلك
کانتومستقالنوصرفهاونحوهاالسریانیةالحروفغیرحروَفهاول ّنالسریانیةِمن

إاّلاللغةذ هکتابةُیتقنَمنالیومالصابئةأفرادبینیوجدوالالّزمانقدیمفيمشهورة نیر 
الحّتیانةالدیأسرارعلیالطائیةأبناءإیقافعدمعلییحرصوندینهمرجاَلألنَّقلیل؛
لعراق،افيالعربیةفهيالناسمعوالمخاطبةالمعامالرلغةأّما.أیدیهمِمناألمرییلت

(26:م1977علیان،)«.إیرانفي[الدارجةاألهوازیةوالعربیة]والیارسیة

قراءتهاوش لالمندائيبالخّطالبسیطةالمندائیةالُ ملِمنعدد أدنا یأتيماوفي
ال مبیوتر،جهازارأکثرألّن؛(صورة)ش لعلیالنصوصهذ ُنقلتبالعربیة،وترجمتها
:المندائيالخّطبحروفتح یالوالنقاالر
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(166:شهد1365[المقدمةتاریخ]برن ي،)
بأّناآلثارفيالباحثونویعتبر ِمناقتبسقدالعربيالخطَّ داألخیرهذاوأّنبطي،النالخطِّ

.بهی تبهکاننمَیدعلیالعربيالخّطتطّوروبالتالياآلرامي،الخّطنیسهودالنبطيأّي
النبطمعانيِمنوواإلسالمي،العربيالتراثفيکثیرا وقوم،کلغة،(نبط)الدمیردةَُوردر:دا
منهمراألمأوليوإلیالّرسولإلیرّدو ولو):تعالیقال»فقد.(األبیضاللون)و،(الماء)

:ِمناستیعالوهومنهم،یستخرجونه:أي[4:83النساء](منهمیستنبطونهالذینَلعِلمه
المستنبط،الماء:والنبطکذا،أنبطت الّراغب)«.النبطومنهاإلبط،تحتأبیض:أنبطوفَرس 

ّیماسالالمندائیةبالطقوسوطیدةصلةاألبیضواللونوللماء(663:م2010األصیهاني،
والنساءللّرجالد(َرسَته)بالدالمعروفةدالبیضاءالدینیةالثیابارتداءوضرورةالتعمیدفي

، .والّزواجالتعمیدلدیوذل معا 

عربیةکتابة) (م32٨سنةدعمروبنالقیسامرئقبرِعلینبطيبخط 
دَبدء ِذيبادَئدالعربیةالمعاجممدّونوأخضع:ها العربیة،اللغةأمامَالمیردارُجلَّ

خماسیةأوةرباعیأوالمبنیثالثیةکونهاعنتخرجالدفعال أواسما کانتسواءدفالمیردة
رالمبنیهذاِغرارعلیوسّنواسداسیة،أو رالمؤطَّ وأولیهم،قوانینَولغیرهملهموالمؤطِّ

.خیلةوالداألصیلةإلیاالکتراثدوندبحتةعربیةالمیردارهذ کونوالقواعدالقوانین
،وَصَبأَ»:(هد175:ر)أحمدبنللخلیلالمنسوب(العینکتابترتیب)فيجاءفقد فالن 
نحوهمقبلتَأّنإاّلالّنصاریبِدینشبیهِدینهمقوموهمالصابئین،بدیندانأي َمهبِّ

نمِزیادة:کاذبونوهم]نوح،دینعلیأّنهمیزُعمونالّنهار،منتصفِحیالال نوب،
فعلیاآلراء،هذ لعمدةصحةوال(«أبص»الیراهیدي،)«[التهذیب کانلوتقدیر،أقلِّ
ِمنهمأنّیعنيفهذاإلیها،یصّلونوهمقبلةلهموکانتالراهنونالمندائیونهمالصابئة

.
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هابأنّالعینصاحبزعمکماالدالشمالنحوفهيقبلةلدیهمکانتوإن،(ال تابأهل)
.ال نوبنحو

جعلوزاغ،ماَلإذابأّنهذکَر،(الرجلصبأ)حوَل(والنحلالملل)صاحببحَروبعدما
نهِجعنزیغهموالحّ ،ُسننعنهؤالءمیِلفبح ِم»:وقال،(الحنییة)مقابلةفي(الصبوة)

.(309:م2008الشهرستاني،)«.الصابئةلهمقیلاألنبیاء؛
الصابئیةتسمیإذد(الحنیف)میردةنذکرالمیردار،معانيتغییربیانفيمثالوکشاهد

إی ابي،آَخرإلیالبسمعنیِمنالحنییةمعنیتغّیرفقد.أیضا (البیضاءالحنییة)بدأحیانا 
»هواللغةکتبفي(الَحَنف)میردةفأصُل الَقَدم،صدرفيمیل  وِرج نف،أحوَرُجل  ل 
ردةالمیمعنیعننتسائلی علناالُمع ميالمعنیوهذا(«حنف»الیراهیدي،)«.حنیاء

دامهااستخفيکانتدنولِدکهذکرهاکما»ودخیلةمیردةفن دهااستخداماتها،أولیفي
فيبحرَمنالقولهذاویؤید(185:شهد1372جیري،)«.الُمشِركبمعنی...العامّ
اللغةإلیمقدسالال تابترجمةتّمت»:المستشرقینبعضأشارفقدالسلف،ُکتببعض

(حنیف)hanpaمیردةکانتإذالمسیح،میالدِمنالثانيالقرنفيالسریانیةاآلرامیة
ُتستعملوصارر،[Deceiver](الُمخاِد )معنیِمنقریبةاآلرامیة ردالیشأنِمنللحطِّ

ت ّلمونیالذینالمسیحیوناستخدمهاوقد.یهودّيغیرأو...کافرأّنهبمعنیوشخصیته
بأّنبعضقالولذا(205:شهد1393بالدل،)«.أیضا الُ ّیارعلیللّداللةباآلرامیة
غیَرلهِلُِحَنیاءَ)»:(ِبهمشرکیَنغیَر)أيالحّجسورةِمن31اآلیةفيالموجوداإلیضاح
:شهد1372،جیري)«.المستمعینعلیاألمریلتبسالکي...للتبیینجاء،(ِبهمشرکیَن

182)
کثرإّن»فد:عربیةغیر(صبا)جذوربأّندالصائبوقولهدوالمیّسرینالباحثینبعُضوکتب أ

فيالصابئیندعقائوحولحولهافبحثواعربیة،الصابيمیردةاعتبرواواللغویینالمیسرین
والم وسکالیهودالمیردارِمنکثیرفيلدیهمکانالخطأونیس.العربياألدب

ال(للمیردارعربیةجذورعنالبحرأي)الخطأهذاکانوإند...وغیرهاوالنصاری
:شهد1357نوري،)«.غیرهمدوَندالمسلمینوالمیسرینالعرب،باللغویینیختّخ

(17:الحّج؛69المائدة؛62:البقرة)القرآنفيالمذکورینالصابئةبأّنالذکرویلزم(418
سبحدجانبهمإلیالمذکورینال تابأهلح ُمح َمهمألّناآلیه؛بح مدموّحدون

.اآلیارنیسمنطوق
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أنالمحتملنمِ»:القرآنفيالدخیلةالمیردارفيالباحثینالمستشرقینبعُضذکرکما
أوالَغسليتعندآرامیةدسریانیةوهيد...باّللوناالصطباغبمعنیَصَبَغمیردةت ون

:شهد1372ِجیري،)«.التعمیدفيواسُتعملمعناهاانتقلَثمَّوِمنالماء،فياالنغماس
لغیرءالعلماهؤالءمخالیةَل ّنالُقدامی،المیسرینبعضعندموجودالمعنیوهذا(287

:قالیُلماولیسقال،لمنن رواإذدلهاقیمةالمزاعَماآلراءأکثریرونجعلهمالمسلمین
،[138:بقرةال](اللهِصبغة):تعالیوقولهالمصبوغ،:والصبغصبغت،مصدر:الصبغ»فد

وکانت.رةکالیطالبهائمعنبهالمتمّیزالعقلِمنالناسفيتعالیاللهأوجد ماإلیإشارة
لهمُولدإذاالنصاری فقالبغة،صذلكأّنیزُعمونَعُمودیةماءفيالسابعبعدغمسو ولد 

األصیهاني،الراغب)«.[138:البقرة](صبغةاللهِمنأحسنوَمن):وقالذلك،لهتعالی
سمیةوالتعربيدآرامياشتراكتقدیر،أقّلعلیصبأ،میردةت ونوقد(380:م2010
َمنکّل»:المندائیةالنصوصتؤید المعنیوهذا.سنریکمادلهمالم اورینِمنجاءر
(شیالهلفأترسر)دیوانفيوردوقد،(صابئا أصبحرّبه،بهرامِادمصبّتااب)تعّمد

):ترجمتهما،(سؤاال 112000) إلییهودونهِمنیخرجفإّنهوتعّمَدالتعمیدَقِبَلَمنکلُّ
(صبأ)العربيالیعلینِکالفإّنوعلیه.المندائیةإلیالیهودیةِمنیخرجأي(مندیونه

نوهونیسه،المعنییعطیان(صبا)واآلرامي التدیُّ ف لمةینئذ وح.الدیانةِمنجدیدبلون 
بالمندائیةیةالطائهذ تسمیةأّن...و(صباء)أو(صبأَ)ِمنمشتقةصابئيجمعالصابئین
یدالتعمأواالغتسال)الدینیةشعائرهمأهّمإلیإشارةلهمالم اورةاألقوامِمنجاءتهم

(29د28:م1977علیان،)«.(بالماء
باسمسهاأنیتسّميالعرببعُضکانتإذال اهلي،العربيالتراثِمنشواهدالرأيولهذا

یأوأصنامها (الالر)ِمنأحدثوهيالُعّزیوأّما،(الالرتیم)و،(منارعبد)كبها،ُتسمَّ
یوُقریشالعربکانتف»،(مناة)و قریش،عنداألصنامأع موکانت.(الُعّزیعبد)بهاتسمَّ

ِحمَیرأّنوبما(18:شهد1364ال لبي،)«.بالذبحعندهاویتقّربونیزورونها،وکانوا
کانَیعُرببنیش ببنسبأأّناألساطیرتاریخفيجاء»الّشمَس،تعبدکانتالیمنّیة
َبران،(میسُم)والقمر،تعبد(کنانة)وکانت...(شمسعبد)ُیدعی المشتري،(َلخَم)والدَّ

ءُ)و ،(طيَّ القدیمةادرالمصهذ أساسوعلی...ُعطاِردَ(أسُد)والّشعری،(قیُس)وسهیال 
ال اهليصرالعفيالسماویةاألجرامَتعّبدَمنیعّدونالمعاصرینالعربکّتابأنَّنری

(هد1433قّیم)«.صابئة 
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ة)لباللمندائیینالعربسوادتسمیةإنَّ:وا السوادأرضفيدهاضّمأوالّصادبیتحد(َصبَّ
إنّبل.ئونالصابهمالمندائیینکونعلیدلیال لیس(إیرانغربيوجنوبالِعراقجنوب)

أکثروعلیالراهن،عصرنامندائیينیسهمبالضرورةلیسواالقرآننزولعصرصابئي
د،الحاليفالمندائيبینهما،الشبهوجودبضرورةقلنالودتقدیر ابئونالصوأماموحِّ

ندائیینالممعتقداربالضرورةولیستودیاناتهم،أح امهمفلهموالمغتسلةوالحرانیون
.الزمنغابرمنذوالعراقاألهوازفيالساکنین

فيالفاالختإلیالتاریخیةال زیئةوالن رةاللغوي،المبنیفياالختالفأّدیلقد:زا
الصابئوندکابوقدعدیدة،قرونطیلةالصابئینحولوالیتویالرأيفيوبالتاليالمعنی،

يباقعنالیقهاءمن ورِمنعزلهمالذيالُمع ميوالمعنیالیاحشاالختالفهذاإثر
دین،موّحغیَردطویلةلیتراروذلكدالمسلموناعتبرهمبحیر،(ال تابأهل)أتبا 

وصیواقریشمشرکيألّنوذلك.ون سینمشرکینوبالتالي األوائلهوصحبَ»النبيَّ
الِ ذرمنقاقهاشتعلیاللغویوناصطلحفقد.اإلسالمإلیالّدعوةصدرعصرفيبالصابئة
عنالمرتدأونه،دیسویدینا الُمستحِدثمعانيُیییدوهو،(َصَبأ)اآلِخرالمهموزالثالثي

صیغةأّماابئار،وصصابئینعلیاللغةأهلعندقیاسيوال مُعقوُمه،یعرُفهالدینإلیِدینه
أنّالواضحوِمن.اإلسالمصدرعنالشيءبعضمتأخرةصیاغةفهي(صابئة)الت سیرجمع

مِّعلینعتا کان(الصابئي)بالنعت العربعندُیعطيکانورّبماواالسته ان،الذَّ
َعالمعاصرین (42:م2012العدوي،)«.الیوم(الُملِحد)نعُتُیحِدُثهالذينیَسهالَوق 

بأّنهاإلنسانعنُیعرف:ِِ ا والُمسلمعربيالالمرءُصارللصابئینوبالنسبةجهل،ماعدوُّ
المسلموغیُر فأدخلجهل،َمنعدوَّ معرفةعرفهنمَلدیالمدنَّسقائمةضمَنالصابئيَّ

یشملوهودجزئیة میةاإلسالالبلدانوأوضا الراهنةأّیامنافيدولذا.عرفهمَمنجلَّ
مة علیه،أبواَبهاِبالغربالدُفتَحتعندماب لد بالصابئيالمعروفهرَبدالمزع ةالمتأزِّ

حّلمابعَضینسیولعّلهاإلنسانیة،حّریاتهبعضعلییعثُرد!بالصابئيالمسّمیأيدعّله
ولغته،دینه،وببه،یحّلسوفماعلییرّکزأندوَنوبالطبعاإلسالمیة،الم تمعارفيبه

..المسیحیةوغیرالمسیحیةاالجتماعارفي َرّدةُفعل فل لِّ وتخالُیهقّوة اویةتسفعل 
.اّت اها 
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:العربیةالمصادر
ال تب:أوال 

ومعَتقدارتاریخفيدراسةالمندائیون؛الصابئة.(شهد1365:المقدمةتاریخ).سلیمبرن ي،د
ردار.أحمدجابر:ترجمة.طباطبائيمحیطمحّمد:المقدمة.المنسیینالقوم .ّیةاألدبالمصوِّ

أدیبمطبعة:بغداد.المندائیةاللغةقواعدفيمدخل.(م1993).مهديهیثمسعید،نعیم؛بدوي،د
.البغدادیة

.والتوزیعوالنشرللطباعةأمیرة:بیرور.القرآنألیاظمیردار.(هد1431).األصیهانيالّراغبد
أشرف.والنحلالملل.(م2008).أحمدب رأبيبنال ریمعبدبنمحمدالیتحأبوالشهرستاني،د

.والتوزیعوالنشرللطباعةالی ردار:بیرور.العّطارجمیلصدقي:لهوقّدمَال تابتعدیلعلی
باآلداکلیةإلیمقّدمتخّرجبحُر.اآلرامیةاللغةتاریخ.(م2017).دوهانمهّندالعویدي،عبدد

.القادسیة.ال ّبارعبدأنمار:إشراف.اآلثارقسم
دارعةمطب.بغداد.بدوينعیم:تصدیر.ومندائیینحرانیینالصابئون؛.(م1977).رشديعلیان،د

.الّسالم
همألتحلیلیةدراسةالحضارار؛ِمنعلیهتوالیوماالعراق.(م1952:المقدمةتاریخ).حسنعون،د

.والتوزیعوالنشرللطباعةالرافدیندار:بیروردلبنان.العربیةالثقافةمراکزِمنمرکز
مهدي:تحقی .األّولالم ّلد.العینکتاِبترتیُب.(هد1435).أحمدبنالخلیلالیراهیدي،د

.وةاسانتشارار:قم.الرابعةالطبعة.الطّیبأسعد:تصحیح.السامّرائيإبراهیمالمخزومي؛
تاریخ؛(األصنامتن یس)األصنامکتاب.(شهد1364).السائبمحّمدبنهشاممنذرأبوال لبي،د

.نائینيليجالرضامحّمدسّید:ترجمة.پاشازکيأحمد:تحقی .اسالمظهورازپیشعربپرستش
.نونشرِ

شرکة:بغداد.الثانیةالطبعة.لغةدین،تأریخ،مندائیة؛صابئیةمیاهیم.(م1981).ناجیةمراني،د
.والمساهمةوالنشرللطبعالتایمس

المقاالر:ثانیا 
لومالعم لة.«إیرانإلیفلسطینِمنالتاریخ؛فيالمندائیونالصابئة».(م2012)بهادرقّیم،د

.16د1:ص.(2)19العدد.الدولیةاإلنسانیة
:الیارسیةالمصادر

ال تب:أوال 
:ترجمه.دانشبرِپیامتاکافرکیشح یمازعربی؛هرمِس.(شهد1393).فانکوینبالدل،د

.معاصرن ا نشر.محّمدمیرزایی،
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انتشارار.ایبدر فریدون:مترجم.م یدقرآندردخیلهایواژ .(شهد1372).آرتورجیری،د
.توس

.کردگارانتشارار.ب یریمیادمنداییبیایید.(شهد1389).نداچحیلی،د
حسین:مقدمه.شناسید؟میرامندائیصابئینآیا.(شهد1394).ساهی،(زهرونی)خمیسید

.یادآوراننشروپژوهشالمللیبینشرکت.عّباسی
.15جلد.شهیدیجعیرسّیدمعین؛محّمد:ن رزیرِ.نامهلغت.(شهد1377).اکبرعلیدهخدا،د

.تهراندانش ا چاپوانتشاراریمؤسسه.دّومچاپ
نصابئیورزیدیندرشناختیمردمایمطالعهغریب؛تعمیدیان.(شهد1383).مهردادعربستانی،د

.اف ارنشر.ایرانمندائی
.چهارمچاپ.صیویکورشمخبر؛عّباس:مترجم.خطتاریِخ.(شهد1390).آلبرتینگاور،د

.مرکزنشر:تهران
چاپ.اسالموجاهلّیتیابشریآراءوعقائدواسالم.(شهد1357:مقّدمهتاریخ).یحیینوری،د

.الشهداءمدرسةاسالمیوعلمیبنیاد.نهم
المقاالر:ثانیا 

یشمار .تیروخرداد.تاریخیهایبررسی.«اش انیاندین».(شهد1357).اردشیرخدادادیان،د
.320د301:ص.76
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توفيق النّصاري

"األهوازاملفردات واألعالم العيالمية يف لهجة عرب "
(أبو عرفان)اهللا للباحث حسني فرج 

:تعليقات نقدية عىل مقال



2015سنة(أبوعرفان)اللهفرجحسیناألهوازيالباحرنشر المیردار"عنوانتحتمقاال 
ریخبالتاوالمنشغلینالباحثینجمیعإلی"األهوازعربله ةفیالعیالمیةواألعالم
المتداولةدارالمیربعضفیهرّجعمیرداتها،وتأصیلالله اربتدوینوالمهتمینوالتراث

عتهمطالمطاويفيليبدروقدبدقةالمقالهذاقرأر.العیالمیةاللغةإلیاألهوازفي
.منهاسلیماهوالعیالمیةإلینسبحیرفیهالواردةالمیردارُجلأصولحولتعلیقار
ماحوینقدافوضعت االابداؤ ،ليعنَّ وهذاقیقةالحوراءسعیابلالعاِقر،بال دالکلی 

.الح بخسمنشيءأوبأذیمقالهم انةیمسالحالأيعلیالنقد
قلیلعددعلیالتعلی عنانصرفتقداللغويالنقدهذاکتابةعندأنيإلیاإلشارةوت در

اأعرفلممامیردةأصلعلیأح مالکيالمقالمیردارمن إلییلسبوالکذلكأنهیقین 
ك للمتلقيةالصحیحاللغویةالمعلومارایصالإلیالنقدهذاویهدف.فیهواالرتیابالشَّ
 طریقتيتوکان.باألهوازالم الهذافيالمهتمینبیناللغويالنقدف رةترویجعنفضال 

:التاليالنحوعلیاللهفرجالباحرمقالمیردارتناولفي
َأساسعلیالیاءإلیاأللفمناله ائيالترتیبوف اللهفرجحسینالباحرمادةتأتي.1

لالحرف وَّ
َ
.المیردةمناأل

.مباشرة"قلُت"کلمةبعداألصلیةالمادةعلیالتعلی یبدأ.2
.دالنقسیرمنلهاتوصلتالتيالنتائجأهمبهاعرفتبخاتمةالبحرینتهي.3
.والیارسیةالعربیةالمصادربعضتعلیقاتيفياستخدمتقد.4

:السطرهذامایليفيذاکر أناماالنقدونخ
1

.(الغابةعلیتطل الیومالزورومیردةعیالميحاکماسم:ابوالزور):الباحرقال
فالباحرأنیبدومصادر،منیديبینمافیمایردلمالحاکمهذااسم:قلت سماحرَّ

Inshushinak)اینشوشین پوزور"العیالميالمل  Puzur")هذ ول ن"الزورأبو"إلی
"الزورأبو"اسمهانلنیترضثم،!التاریخلعلموالدارسینالباحثینیلدمقبولةغیرالطریقة

(!كملاسم)"الزورأبو"بد(الغابة)الزورتربطالتيالعالقةفما"!پوزور"ال
االهمزةقلبتوقدالعربیةالزأرةتحریفهيالتيالزورةجمعالزورأّنوعندي !واو 

:اللغةفيالصحاحفيجاء."أزَّ"ویقصد"وّز":ویقولأنین،ویقصد"ونین"یقولفاألهوازي
َرةُ» َجَمةُالَزأ 

َ
.(1)«األ
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2
اوأعد أوردومما معبدشیدالذيوهوعیالميحاکمگالانتاشانتیشهانتاش؛):قولهغلط 
تیشهاناواشوايانتیشهاهواياالهوازعربیقولونالیومولع مته(چغازنبیل)انتاشدور

.(والع یمال ثیرشییعني
صلةیأرالوأنا!عیالمإرثترثلمکثیرةعربیةله ارفيتستعمل"نتیشة"کلمة:قلت
ایعرلمالباحر."نتیشة"و"گالانتاش"بین ااهتمام  لمیرداراربطعندللداللةکافی 

:بمعنی"!تّشةنِ":تصغیرهينتیشة!اللی یةالشباهةوراءینساقوأجد بالعیالمیةاألهوازیة
تشةتشالنَّ»:األهوازیةالله ةموسوعةمنالنتیشةمعنیأنقلوللتأکیدالقلیل،قلیل والنِّ

تیة:والنتیَشة يء:أيالنِّ ا.(2)«القلیلالشَّ ربیةعوال لمة.ال ثیرالالقلیلالشيءالنتیشةاذ 
ت »العربلسانفيجاءالعربیة،الله ارمنال ثیرفيتتداولفصیحة ت فُشالنَّ والنَّ واحد 
ِتُششیئا منهَنَتَشوما.الخیرَأهلجملةمنانُتِتیواکَأنهم شا ِإالَأخذوما.َأخذماَأيشا َنت َین  َنت 

.(3)«قلیال َأي
3

کافةاالهوازاقلیمفيومتداولةالقطوبمعنیاکدیةعیالمیةمیردة:بزون):الباحرقال
.(العراقوجنوب

:السعودیةارالمحاف وبعض،"سینهب ":ولبنان،"بیسه":السوريالساحلفيتسمی:قلت
لقربمث.والنونبالواوصغرروقد."َبس"البزونأصل."بزون":والعراقاألهوازو،"ِبس"

االسینحرفأبدلاألسهلوللنط الحروفمخارج يفجاء."بّزون":إلیفتحولتزای 
ة:األهلیةللهرةیقال»:اللغةفیالمحیطمع م َکر.الَبسَّ ،:والذَّ .(4)«ِبساس: معوالَبسُّ

اللغةوفي،«پّشي»:البلوشیةاللغةوفي،«پسیك»و«پشیله»:ال ردیةباللغةوال لمة
:ال یل یةاللغةوفي،«پیشیك»:اآلذریةالترکیةاللغةوفي«پیشیك»:(إیرانفي)الترکمنیة

ال لمار،هذ جمیعأنأرا والذي.«پیسی ه»:(العراقفي)الترکمانیةاللغةوفي.«پیچا»
منونخرجهاال لمةألصلاحتماالرعدةنضیفأنیم نلذاواحدأصلمننبعت
یةأکدأوعیالمیةعلیدلیلأّيیذکرلمالباحروأنخاصةواألکدیةالعیالمیةحصر

أوسومریةأوأکدیةأوآرامیةأوترکیة،أوعیالمیةت ونأنیم نالمثالسبیلفعلی!ال لمة
فیهاداولتتالتيالمناط فيمعروفةکانتکلهااللغارفهذ ...أو...أو!عربیةأوسریانیة

.ال لمةهذ 
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4
انیقالوعیالممنتراثوفيتراثیةمدینةهي:هانيباب:ارجان:بهبهان):بهبهانفيوقال

.(هانيملكارضدخولبابیعنيهانيبابالقدیماسمها
"لدب السااالسمهوأرجانأّنال میعیعلموکماالتراثکتبفيارجاناسموردقد:قلت

ثم!تأخرةمتسمیةبهبهانوانوالعباسياألمويالعصرفيالعرباستخدمتهوقد"بهبهان
ا؟یذکرلملماذا؟«هانیباب»تحریفبهبهانانقالالذيمن لمةب یواکتی!مصدر 

!یقال
5

عامفيواستعملتالبرکةبمعنیعیالمیةمیردة؛تمیم):قولهخطأوأعد أوردومما
منعیالمعهدفيکانواالنهمالعربیةالقبائلبعضعلیتطل یومناوالیالمیالدقبل1250
.(البالدهذ س نة
مضربنإلیاسنبطابخةبنإدبنمربنلتمیمنسبهایرجعمعروفةعربیةقبیلةتمیم:قلت

فيريال وهقال!للعیالمیینبصلةیمتالالقبیلةونسبعدنانبنمعدبننزاربن
عن"شتقاقاال"کتابهفيدریدابنوذکر،«الشدید:الَتمیُم»:تمیمکلمةمعنیعنالصحاح
الَبةمنتِمیماشتقاق»:مّربُنتمیماسماشتقاق ّدةالَصّ .(5)«والِشّ

6
المیردةذ هوتستعملاینشوشیناكعهدفيومذکورعیالمیةعائلةاسم:توني):الباحرقال
.(االهوازفي

توا"منمنحورعربيفهو"رحتتوني"و"اجیتتوني":التالياالستخدامیقصدإذا:قلت
."أني

7
اذکر ذجایفيویوجدالواديوبمعنیاکدیةعیالمیةمیردة:چول):حرفهماللچولشرح 

.(رحالیوادییعنیالیرحچولویسمیالعیالميهانيملكعهدفيالدینیةلالعیادم ان
ویةاألمالمصادروالاألحادیروالالقرآنوالال اهليالشعرفيتردلمال لمةهذ :قلت

ال لمةتذکرلمالعربلسانمثلعشرالرابعالقرنفيالم توبةالمعاجموحتیوالعباسیة؛
یقولقد.العثمانیةالحقبةفيشاعتانهایعنيمما فيتردلمال لمارمنال ثیر:أحد 

ایختلفاألمربأنفأقولالعربیة؟المصادر األقطاريفواسعانتشارذار"الچول"فدتمام 
.
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تطل العراقفي"چولعرب"و"چول"وبالعراقیة(6)"شول"السوریةبالله ةفال لمةالعربیة
.الچولتس نالتيالبدویةالقبائلعلی

:واآلذریة(البادیةالصحراء؛)çölاالسطمبولیةالترکیةفيحضورذارالچولوکلمة
.(8)"چول"والقشقائیة(7)"ُچول"

العربیةل زیرةاشبهفيالصحراویةالمناط یسمونالعثمانیینأننریالتالیةالخریطةفي
."چول"بد

8
.(التمروةلحلتیستعملوالیومالعسلوبمعنیاکدیةعیالمیةمیردة:دبس):الباحرقال

اأملكال:قلت اذالمول ن.العیالمیةالمیردارعنالبحرخاللهمنأستطیعمصدر 
منوالمتلقيحّ منهذا!عیالمیة؟بأنهایزعمالتيالمیردارش لیذکرلمالباحر

(dišpu)ِدشبو»:باألکدیةالعسلفانلديالتيالمصادرحسب!البحرأساسیار
اللی ةبینوالداللياللی يالتطاب إنّ.(9)«ُدویبش"وباآلرامیة،"ِدیباش"وبالعبریة

.
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األهوازیةلی تناأنعلییدُل(10)«الُرَطبمنیسیلما:الدبس»:والعربیة"ِدِبس"األهوازیة
أّناحرالبفارکیفأدريوال.صریحةفصحیةعربیةبلآرامیةوالعیالمیةوالأکدیةال

اراللغمنوغیرهاوالعبریةواآلرامیةباألکدیةفوجودهااألصولسامیةهيالدبسکلمة
.اللغارهذ بینالمشترکةالمیردارمنالمئاروهناكبدیهيأمرالسامیة

9
توجدوالثقبوبمعناکدیةعیالمیةمیردة:خزامی):خّزاميمنطقةعنذکر ماالغریبومن

.(خزاميباسماالهوازفيمنطقة
وبیننهابیربَطکیفحدیثةمنطقةهيخزامي!الزعمهذافيمنطقیةاستحالةهناك:قلت

فيالخزاميأسست!العیالمیةباللغةالثقب علیوالیارسیةبیةالعراللغتانفیهتتصار وقت 
سبةنأو!خزامُیدعیرجلشقهماءجدولأو!مخّزااسمهرجلإلینسبة:قالفلو!المنطقة

!الصوابیحتملمراألل ان...أو...أو!خّزاميلقبإلی
10

هذ لوتستعمانتاشدورمثلالبلدةوبمعنیاکدیةعیالمیةمیردة:دور):الباحروقال
.(اخویندورمثلاالهوازفيالمیردة

نفاالسم،الرأيهذافيالصوابشاکلةیصبلم:قلت ''دور''ألولاالش شقین،منیت وَّ
علیخدمهااستیقتصروالالعربیةاألقطارجمیعفيتستعملعربیةکلمةوهيالدارجمع

ن''الثانيوالش ،!العیالمیةاللغةمنلألهوازیینتصلولماألهواز یِّ َو بنوّینخوهو''خ 
فيعاشالخالديشالل.

هذ س نالمعاصر،العهد
اوبنااألرض فیهادور 
!اسمهمناسمهافأخذر

ندور"منهاجروقد "خویِّ
ببسبالصویرةقریةإلی

بینحصلدمويصرا 
ةالم اوروالقبائلجماعته

وقد.الصویرةفيودفن
لقبخوینصورةانتشرر

.
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لیعیمضلمالتيالصورةهذ لناکشیت.االجتماعيالتواصلشب ارعلیثالث
عالقةالةمعاصرعربیةتسمیة"دورخوین"إّنسنة،سبعینمنأکثردیبدوکمادالتقاطها

.بعیدمنوالقریبمنالعیالمبحضارةلها
11

أةالمریعنيزینةونقولاکدیةعیالمیةمیردةوهيالن یبهالمرأة:زین):الباحرقال
.(الن یبة

!ةزینسیارة:نقول!أةالمرعلیاطالقهایقتصروالعدةاستخدامارال لمةلهذ :قلت
وطلعة،!ةشینوبنت!شینةسیارة:المقابلوفي...وزینةوسلعةزینةوطلعة!زینةوبنت
والنونوالیاءالزاء»:اللغةمقاییسمع مفيجاء.فصحیةعربیةال لمة!شینةوسلعة،!شینة
 صحیحأصل  ن.وتحسینهالشيءُحسنعلییدلُّ ی  َنقیُضفالزَّ نالشَّ نتیقال.ی  الشيءزیَّ
َینِت.تزیینا  األرُضوأز  نت  َنهاإذاوازدانتواّزیَّ ُبهاَحسَّ تتداولال لمةهذ إّنثم.(11)«ُعش 

!العیالمیةباللغةربطهاإلییدعوشيءولیسالعربیةاألقطارمنالعدیدفي
12

 هذتستعملوأکدسومرحاکمشوليعهدفيالسوسمقامقائم:زرقوم):الباحرقال
.(زّقومالقرآنفيللعذابالمیردة

ومُ»:العربلسانفيجاء:قلت قُّ منالمیردةداللةانتقلتکیف.(12)«النارَأهلطعمالزَّ
وتركی ياللالتشاُبهوراءانساققدالباحرأری!النارَأهلطعمإلیالسوسمقامقائماسم

!االنتقالوعالقةالداللة
13

ردةمیوهي.السوسحاکمرتبهیشبالحاکماخعلییطل عیالمياسم:زینوب):قال
.(زنوبهنسائيواسمزینیقالوالیوم.عیالمیة

إرثترثلمکثیرةعربیةله ارفيمسموعةوهيزینبتصغیرزنوبةکلمةأّنیأر:قلت
!الهامصغیرتفيولّهوم!فاطمةتصغیرفيکیطوم"فّعول"زنوعلیجاءوالتصغیر.عیالم

َنُب»:العربلسانفيجاءمعروف،فصیحعربيواالسم ی  َ ر،َحَسُنش رالزَّ ُبالدَمن  َطیِّ
(13)«المرَأةسمیتوبهالرائحة،
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14
عرباویتداولهالعیالمیةالمیرداراقدممنوهيالقردبمعنیعیالمیةمیردة:شاذی):قال

.(االهواز

مةال لهل!زعمناالثباردلیلأينذکروالعیالمیةال لمةبأننزعمأنیم نال:قلت
یلدتتداولال لمةهذ !؟...أم...أم"شادیا"أم"شاذیا"أم"شاذي"أم"شادي":بالعیالمیة

االبلوش تتداولفوجدتهاالعن بوتیةالشب ةفيبحثتوقد"شادي":القردیسمونفهمایض 
اأفغانستانفي بذکرالباحربأطالول نبلوشیةأوأفغانیةال لمةبأّنأقولأنأریدال.أیض 

!العیالمیةباللغةالمیردةش ل
إّن"لدارجةاالعراقیةالله ةفيالدخیلةاأللیاظ"البزرکانرؤوفرفعتالعراقيالباحرقال

.(14)القردبمعنی"شادیا":آرامیةال لمة
15

اعيرعلیتطل وکانتسومریةعیالمیةمیردةوهيالراعي:شاوی):شاويکلمةفيقال
.(والشامارسوریةحتيالبلداممنوال ثیرالمیناوفيیستعملالیوموالیالغنم
یقدملمول نوعیالمیةسومریةشاويکلمةبأنزعم:قلت ادلیال  !عمهزالثبارواحد 

الق."شاوي"ُیسمیالشاءفصاحب("شاةجمع)شاء"إلینسبةفصحیةعربیةوأراها
»:الصحاحفيال وهري الشاءِإلیوالنسبة...شاء ذاُر:َمشاَهةأرض  یَتوإن...شاِوي  سمَّ

،قلترجال به شئتوإنشاِئي  اوشاوي.(15)«شاِوي  يفمذّکرَعلمکاسمیستخدمکانأیض 
.األهواز

16
نمنو علیوتطل سومریةعیالمیةمیردةوهي.السمكمننو :شبوط):الباحرقال

.(الهورسمك
قد!غتین؟اللفيتداولتش لبأيأتسائُلول ننيالباحرقالهماأنیيأنأریدال:قلت

ُیعترفلمول نالعربیةالمصادرفيجاءرکما(16)"شبوطا":اآلرامیةفيال لمةوردر
وُط»:العربلسانفيمن ورابنقالبعروبتها، بُّ وط؛الشَّ بُّ وهياللحیانيعنیرةاألخوالشُّ

کَأنهّسالَملَمَلّیُنالرأ سصغیرالوسطعریضالذنبدقی السمكمنضرب:ردیئة
َبُط، وهوَعِ راِر،...بالشّبوطبعریضلیسطولذاکانِإذاالبربُطیشّبهوِإنماالَبر 
.(17)«َأع مي

2ی شماره–99ردیبهشت ا–نوابت ی مجله108



17
شچخمثلالشيءوقوفوبمعنیاکدیةعیالمیةمیردة:شچخ):شچخفعلحولقال

.(القدیمالمعنیبذلكوتستعملالعصاء
 لالشالباحریذکرلم!الشيءوقوفالوالغرزالشك:األهوازیةبالعامیةالشچخ:قلت
نمال لمةأنالچلبيداودیقول!واألکدیةالعیالمیةفيال لمةهذ فیهتداولتالذي

.(18)والغرزالشك:یبمعناآلرامي"سوکاخا"مصدر
18

والیوماالکديلسارجونالسلطنةنایبشري:شري):شرياسمعنقالهماوالغریب
.(شريبنم یدمثلاالهوازلعرباسمیستعمل

لدواءاعنفیقولون!جرعهیصعبالذيالُمرالشيءهواألهوازیةالله ةفيالشري:قلت
:انسلطالح يعبودأبوذیةفيال لمةوردروقد!ین ر ماأوینیر ماَشري:الُمر

الشريمنزینأشربنهوأیرعه
 العسلمنچفنذلیصعبعليَّ

فاضلللمال"أرجعأود"قصیدةفيوورد!للرجالکعلماالسمهذااستخدامتموقد
:الس راني

الصیوم"شري"بریمةیوّمحطعلی»
.(19)«ِبالُیخلحتراسهوَخرمنصوابي

أّماريفوردرصریحة،فصیحةعربیةوال لمة!شري(النخلمنضرب)بریمةویقصد
ُي»:الصحاحفيال وهريقالالعربیة،المعاجم .(20)«الحن ل:بالتس ینالَشر 

19
لعشمثل.االرضمنالشیاستاصلوبمعنياکدیةعیالمیةمیردة:شلع):الباحرقال

.(االرضمنالبصل
ِتزا ُ:القلُع»:اللسانفيجاءقلع،األصلأریأنا!اللغتینفيتداولهابش لفلیأِر:قلت ان 

."عَشلَ":قیلالحروفمخارجولقرب"جلع":بال یمالقافأبدلثم(21)«َأصلهمنالشيء
."طارق":اللی ةأصل.باألخبارویأتيالبابیدقمنهوالطاِرش!هذامنأمثلةوهناك
اقافهاقلبت ال یمتقلباألسهلوللنط الحروفمخارجلقربثم"طاِرج":فصاررجیم 

.
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اباللیلاآلتيسمي»:العربلسانوفي."طاِرش":إلیفتحولتشینا  َدقإلیحاجتهلطارق 
ماحسبالسریانيفرعهافيوردروهيخاصة(23)اآلرامیةمنت ونوقد.(22)«الباب

.(24)السوریةالعامیةموسوعةفيالرحیمعبدیاسینقال

20
عند  ونتالذيلشخخیستعملوالیومالعیالمیهاللغةفيالساحر:شوربو):الباحرقال

.(وشربوامشرباالهوازعربویقولونال نونمنحالة
:قلت
للنط ءالهاسقطتوقد"شربو "واألصح"شربواألولی:غلطارثالثالسطرینهذینفي

!علیهاغبارالعربیةالسوائل،مننحوهماأوالعصیرأوالماءفيالسحرشربو أي!األسهل
ب":والثانیة ب"تحریفأراهاالتي"امشرَّ َبمنمیعولاسم"ُمشرَّ منحالة":ثالثةوال؛!شرَّ
سبیلفعلی"یارالسلوکفيتغییرأومتوقعةغیرأوطبیعیةغیرتصرفار":والصواب"ال نون
:ظنبسوءتقوللهایهتموالبزوجهعنهاینشغلولدهااألمتریعندماالمثال

بقدأي"!مشّرب" إلیدعویشيءلیسواضحةعربیةاالستخداماروهذ .(ُسِحَر)ُشرِّ
إناء)بهشر،(جَر )َشرب:األهوازیةالله ةفيالمادةهذ تداولیارومن!للعیالمیةنسبها

ن)شرب(!شربمنفاعلاسم)شاِرب،(الماءلشرب الشربکثیر)شاروب(!دخَّ
...و"(!س یر"

21
طرگاعهاالهوازيویقولالمصیبةبمعنیسومریةعیالمیةمیردةوهي:طرگاعه):الباحرقال

.(مصیبةنزلتیعنیطاحت
.اللغتینهاتینفيالمیردةش للنالیذکردلیله؟ماول ن!الباحرقالهماأرفضال:قلت

مش لة،هیاج،)بمعنی(25)"ِطرقا":اآلرامیةالمندائیةمناألهوازیةال لمةأنوعندي
اشیئ یذکرلمول ن!السومریةأواألکدیةمناآلرامیةالمندائیةت ونوقد.(اضطراب
!للمقارنة

22
اوأعد أوردومما علیالعاملوبمعنیاکدیةعیالمیةمیردة:کاروبکار،):قولهغلط 

(والیالحاالرض
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ُتَکَر»:الصحاحفيجاء."کَرَب"منفاعولزنویعلعربيفاعلاسمکاروب:قلت ب 
بتهاإذااألرَض، من(راعي)وساروحشغل،من(عامل)شاغولمثل،(26)«.للحرثقلَّ

،"ی ربکرب،"و،"کراب":األهوازیةالله ةفيالمادةهذ تداولیارومن.سرح
."فالنعلیی ربفالن"و،"م روبةگا "و،"کاروب"و

23
منرکثیلدیناوالیومعهدنهنتهفيعیالميملوكاحداسمناهونتهکوتیکوتی؛):قال

.(القریةهيوال ور.وکوتيوال ویتال ورتسمیار
دفاعيبصلسوروهوالحصنبمعنیتستخدمال لمةفهذ !القریةتعنيالال ور:قلت
.اسيوسیوروحيدفاعيُبعدولل ور.األعداءحمالرمنلحمایتهاالبلدةحولُیبنی

(واألهوازوالعراقالعربیةال زیرةشرقبلدان)المنطقةفيانتشررقدال لمةأنویبدو
غیرتصهوالذيال ویتإلیاالشارةیم ناألکوارأشهرومن.عشرالسابعالقرنبعد

وکورمرةالمحفيالشیخوکورالیالحیةوکورالعربیةال ویتدولةُسمیتوبهال ور
:دیةالهنبالتامیلیةوال ور.الخ...والعراقفيالزینوکوراألهوازمدینةفيعبدالله

க ோட்டைوُتلیظ:Kōṭṭai(،حصنقلعة).أقالیمفيالمتداولةاللغاروفي
:الهند

تلی هاال لمةبحروفلغتهااللغة
गढीgadheeالهندیة
गढी  Gaḍhīالمراتیة

ക ോട്ടkēāṭṭaالمالیاالمیة
కోటKōṭaالتیلوغویة

ُکوريگھوڑےاألردیة

(27)
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24
کوکهیقالوالیومعیالمیةمیردةوهيانتاشدورلمعبداالعلیالقسمکوکه:کوکونو):قال

.(للطیر
:قلت
نعرُف!؟(کوکة)للطائر(کوکونو)انتاشدورلمعبداألعلیالقسممنالداللةانتقلتکیف

األلی کان(!الم از)المشابهةغیروعالقة(االستعارة)المشابهةلعالقةتنتقلالداللةأن
:للیاختةلنقوالله ةفيثم!االنتقالهذاعنمیّصلتوضیحخاللمنالمتلقيیقّنعأن
:التراثومن!للطیرعامکاسم"کوکة"بدسمعأولم"کوکو"

!کوکوکوکویابنتي
(ذگتي)ظ تيطاحالرطبما

.الیارسیةباللغةوالداللةاللیظبنیستتداول"کوکو"میردةأنإلیأشیرأنالمییدومن
25

الطیشللطشوتستعملالشیلص وبمعنیاکدیةعیالمیةمیردة:لطش):الباحرقال
طاشلانهاالهوازیویقوللل ذابتستعملم ازاوه ذاال دارعلیالطینللص یعنی
.(کذابیعنی
قدو!األخریاألقطاروبعضومصروفلسطینوالعراقاألهوازفيتتداولال لمة:قلت

ُساللَّ»:المحیطالقاموسفيجاء!لطسأيبالشینالبالسینالعربیةفيوردر ُب:ط  َضر 
ُيالعریِض،بالشيءِالشيءِ م  ُمونحِو ،بالَحَ رِوالرَّ ط  أنالچلبيداودوقال.(28)«واللَّ
لمة کعیالمیةأنیيأنأریدال!عربیةبالسینواللطس(29)اآلرامیةاللغةمنبالطاءاللطش

موجودةغیرت ونوقدليُتذکرولمأراهالم المیةبالعیال لمةالباحرلیذکر!أصال 
اليسی ونوعندئذ  احدیث  .مختلی 

26
اوأعد أوردومما کشفس اداولالنالس ادعلیالمیردةهذ تطل نمد؛):قولهغلط 

ولدینادالس اصناعةابد مناولبنوالموکانوادزفولمنبالقربالعیالمیهچغامیشفي
.(الشوشقریفيالمبنيعندالنو هذاویصنعالالميعلیهیطل الس ادمننو 

لاکتشافإنَّ:قلت ایعنيالچغامیشفيس ادةأوَّ یةعیالمکلمةالنمدأنقطع 
و نمنهيچغامیشفيأکتشیتالتيالس ادةأنعرفأینومنمتنوعةفالس ادار

.
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؟!النمد یذکرأناأللی کاناللغويللبحربصلةیمتالالذيالدلیلهذاذکرمنبدال 
طلقهانلم ازال لمةإّن!م ازيبحرهواللغويالبحر!العیالمیةباللغةالمیردةش ل
ال داریقة،کحقواللیلکاسماللیلبینفرقثمة!األشیاءحقیقةتمثلوالاألشیاءعلی

وكمحیکشيءوالنمدکاسمالنمدبینوه ذا!واسمنتطابوقمنکحائطوال دارکاسم
!علیهُی لس

:الیارسیةالمصادرفيجاءرول نها.العربیةالمصادرفي"نمد"میردةتردلم
وقالهماوغیروالقبعارالَیرشمنهُتصنعکركأوصوفمنسمیكنسیجبمعنی"نمد"

ا!(30)البهلویةالیارسیةفيnamatبش لوردرال لمةبأنعمیدحسن ورودأنعلم 
اللغارعائلةمنالمیردةأنیؤکد(Namadā:وُتلیظनमदा):الهندیةاللغةفيال لمة
لله اراأوالیارسیةاللغةطری عناألهوازیةالله ةیإلتغلغلتوقد!الیارسیةالهندیة
:م)راويالدیابراهیمللشیخقصیدةفيوردروقد!والبختیاریةکاللریةمنهاالقریبة
"وبلولونمدحصرانالمیروشمضییناأحب":(2016

27
معاهدةاولوهيالمعاهدةوبمعنیاکدیةعیالمیةمیردة:هیت:هار):الهارفيقالو

.(الهاروزناالهوازفيشعريوزنوالیوم.م.ق2223سنةفيدولیة
الهار!الهار؟بشعرالدولیةالمعاهدةصلةما!العلمیقّر الالذيالتسّر منوهذا:قلت
والالقدیمة،المصادرفياسمهیردلموالعراق،األهوازفيیتداولم نسعاميشعر

تهبییختمماعادةوالشاعر"!أعطیني":الهارومعنی!سنة200تقدیرأکثرفيعمر یت اوز
هناومن،"!هارینارالزعلیگلبيیاهار"أو"هارالحسرارمنگلبيیاهار":بد

.(31)«أعِطأيرجل،یاهاِر»:اللغةفيالصحاحفيورد!تسمیتهجاءر
28

عیالمغزولعدنونهتهکودرفیهااختیاالذيجبلیةمنطقةوهي:هیدلي:هتلی):الباحرقال
لشخخالمیردةهذ وتستعمل.بهبهانمنالقربفيوهيبالاشوربنيیدعلی

.(الشرور
فيتردلمةحدیثکلمةالهتلی!داللیةمشابهةمنولیس!العیالمیةهیدليمنلیست:قلت

أقفلمول نیعثمانیةال لمةنأإلیتشیرلديالتيالمصادروأغلب!القدیمةال تب
!العثمانیةاللغةفيوداللتهاالمیردةش لعلیبنیسي
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29
لیستعموالیومالعراقفيواديواسم:سومریةعیالمیةمیردة:هلول):هلولفيقالو

.(کاسم
ل(فّعول)هلولعلیاالسمهذاُیصغر!هاللاسمتصغیرهّلول:قلت لفع)وهلیِّ ومن(!یِّ

سالم،تصغیروسّلومعادل،تصغیرعّدول:أذکرفّعولوزنعلیالمصغرةالرجالأسماء
.أحمدتصغیروحّمود

30
.(للطیلویقولونهاااللموبمعنياکدیةعیالمیةمیردة:واوا):الباحرقال

داودّدهاعقد!والعیالمیةاألکدیةاللغتینفيال لمةهذ تداولتش لبأيیذکرلم:قلت
بمعنی"اواو"أصلهاوقال"العامیةالموصللغةفياآلرامیةاآلثار"کتابهفيآرامیةالچلبي

.(32)وجع

الخاتمة
کلمةفالنإّنبالقولاکتییبلالعیالمیةبالمیردارالموادأغلبفيالباحریأِرلم.1

."...أو...أوریةسومأوقبطیةأوعیالمیةکلمةفالن":یقولواأنیستطیعونفال میع!عیالمیة
ارأیت.2 صدرفيألهوازیةاالعامیةاللغةفيالمتداولةبال لمةیأتيفتارةالمنهجفيتخبط 

وغیربال تفيوجدهاالتي)العیالمیةبال لمةیأتيوتارةبالشرحیقومثمال الم
انوکاألهوازیةالله ةمیردارمنمیردةلهاینسبأنیحاولثم(الله ةفيمستعملة

.المداخلیّوحدأنبهاأللی 
هذ روبةوع!ودلیلمصدردونالعیالمیةإلیالعربیةالمیردارمنطائیةالباحرنسب.3

.يال اهلوالشعرالعربیةالمعاجمفيوردروقدأحدعلیُتخییوالمؤکدةالمیردار
وثملعربیةوااألهوازیةالمیردةبینلیقابلالمقارنبالمنهجیستعینانالباحرعلیوکان
المذکورةغیر)العیالمیةوبینبینها .یعلیلمول نهواللیظالداللةحیرمن!(أصال 

مّهدیأنیریدوکأنه!إبداعهمنتسمیةوهي"األکدیةالعیالمیة"بتسمیةالباحرجاء.4
!.بذاتهامةقائلغةالعیالمیةإنوالحقیقة!عیالمیةهيباألکدیةتداولتکلمةکلإّن:لیقول

!للعیالمیةاللغةهذ میردارنسبوبیناألکدیةاللغةاستخدامبینفرقثمة
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!مصادرقائمةعلییحتويالالباحرمقالإّن.5
یإلاألهوازیةالمیردارإرجا فيالدالليدوناللی يالتشابهعلیالباحراعتمد.6
.اللغةبهذ ربطهاأوالعیالمیةللغةا

ا،المیردارحضورالباحریتابعلم.7 تسمیةلأصإّنقالالمثالسبیلعلیتاریخی 
مصادرالفيتردولممتأخرةالتسمیةهذ إنوالحقیقة(عیالمیة)"هانيباب"هو"بهبهان"

!القدیمة
ن دبینما!یتهاعیالملیدعموالتستریةالسوسیةبالبیئةالمیرداربعضیربطأنحاول.8

!معیالإرثترثلمعربیةأقطارفيبلاإلقلیمکّلفيتتداولالمیردارنیس

الهوامش

.1188م،2009،ال وهري.1
.2015،813الهدی،أنوارقم،األهوازیة،الله ةموسوعةالشوی ي،األمیرعبد.2
.6/350ر،.دمن ور،ابن.3
3/131ن،.در،.داللغة،فيالمحیطمع معباد،بناسماعیل.4
.201صم،1991ال یل،داربیرور،االشتقاق،األزدي،دریدأبن.5
 تاب،للالسوریةالعامةالهیئةمنشوراردمش ،السوریة،العامیةموسوعة،الرحیمعبدیاسین.6

2/1406م،2012
.206اختر،نشرتبریز،،(ترکیدفارسی)شاهمرسيفرهنگشاهمرسی،زار پرویز.7
االنسانیةعلوموالاآلدابکلیةعمیدقهرمانيرضاعليالدکتورالقشقائیةالترکیةفيتداولهاليأکد.8

.القشقائییناألتراكمنوهوبوشهرجامعةفي
.2012،142لل تاب،السوریةالعامةالهیئةمنشوراردمش ،األکدي،اللسانمرعي،عید.9

359م،2009،ل وهري.10
3/41والتوزیع،والنشرللطباعةالی رداراللغة،مقاییسمع مفارس،بنأحمد.11
.12/268ر،.دمن ور،ابن.12
1/453ر،.دالصادر،داربیرور،العرب،لسانمن ور،ابن.13
"الدارجةالعراقیةالله ةفيالدخیلةاأللیاظ"البزرکانرؤفرفعت.14 راألمیعبد)عننقال 

(399صاألهوازیة،الله ةموسوعةالشوی ي،
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.623م،2009ال وهري،.15
.55م،1935الچلبي،داود.16
.7/327ر،.دمن ور،ابن.17
.58م،1935الچلبي،داود.18
.56م،2011شادگان،نشرطهران،أرجع،أودالس راني،فاضلالمال.19
.595م،2009ال وهري،.20
.8/290ر،.دمن ور،ابن.21
.10/217ر،.دمن ور،ابن.22
.1935،59الچلبي،داود.23
.2/1363م،2012،الرحیمعبدیاسین.24
.101م،2004المندائي،القاموسعودة،کاملوخالدربهعبدخلف.25
.992م،2009،ال وهري.26
.43فر،آذرري،الساحل،وعرِباألهوازله تيفيهندیةکلمارالنّصاري،توفی .27
.1472م،2008الحدیر،دارالقاهرة،المحیط،القاموس،الییروزآبادي.28
.1935،80الچلبي،داود.29
.1030صرشد،را انتشارارتهران،فارسی،فرهنگعمید،حسن.30
.1188،م2009،ال واهري.31
.86م،1935الچلبي،داود.32



سعيد بوسامر 

لیتوانیااالستعمار اللغوي يف 

2117ی شماره–99ردیبهشت ا–نوابت ی مجله



سرل السیاسیینأولویارمنوهوالعصرهذافيبنامرماأخطرمناللغوياالستعمار
ا.عقلیةجراحیةلعملیةغصبا وإلخضاعهمللشعوبالیقريالعمود م1940عاممنبدء 

بضربوبدأتوانیالیعلیوالثقافیةالسیاسیةالحدیدیةسطوتهبسطالسوفیتياالتحادقرر
عروفالمرومانوفالثانيال سندرالقیصربدأ.البلدلهذاوالثقافیةاللغویةاألسس

ح ومتهلواءتحتأصبحمنکلعلیالروسیةاللغةبیرض"للعبیدوالمحرربالمصلح"
اللغةرضتفُ.المهیمنینأیديبینتوجدالتيالمواردإلیللوصولشرطا"الترویس"وصار

یدخلنأأرادمنوکل.التعلیممن"اللیتوانیةاللغة"وألغیت"اللیتواني"التعلیمفيالروسیة
أنفعلیهمیةالیوالحیاةمتطلبارإلیوالوصولالروسيبالم تمعینخرطأوالتعلیمسلك
.األملغتهوینسیالروسیةاللغةیتقن

أصبححتیةاللیتوانیال تبمناأللوفوحرقب معالروسوبدأاللیتوانیةاللغةح رتّم
والشاعرال اتباحتواءبسیاسةالروسبعدهاوبادرلیتوانیاسماءیغطياألماللغةدخان

ننهضلمإنحننوسنذوبلغتناتبخررلیتوانیاوطنیوفقال.اللیتوانيوالناشطوالینان
تنیعناالالتياللغةهذ مننتخلخأناألفضلمن:المتماهونالمتقاعسونوقاللنصرتها

.بخسبثمنوکرامتهلغتهبعضهمفبا !بشيء
لروسیة،االثقافةمعینصهرلممنعلیوالطمسالبطشطرقشتیبعدهاالروساستخدم

حاداالتهذاجهد.األمباللغةمخطوطةبیتهأوجیبهفيیخبئمنوتعذیبس نوتم
ذلكفيبماسیةالرواللغةلیرضوسیاسیةعس ریةجهوداالبائسةالشمولیةبأف ار البائس

عنتعبروالتيیةبالروسکتبتبأعمالاللیتوانیةباللغةالم توبةواألعمالال تباستبدال
کلراداستیأوطباعةالمدمرالمصلحالقیصرهذاأیضاح ر.المحضةالروسیةالثقافة
اللیتوانیون؟فعلماتریفیا.لیتوانیاإلیاللیتوانیةباللغةمطبو شيء
الروسکیدنماللیتوانیةاللغةحیظمهمةأناللیتوانیونوال تابوالمثقیونالمهتمونأدرك

الذيالخیطسییقدونلغتهمفقدواإذاأنهمدووآخراأوالعاتقهمعلیتقعالغازین
يفعمیقةبی وةوسیشعرونماضیهم،حلقارمعهاوسییقدونباألجداد،یوصلهم
منالسیلوحّطهاألمالصخرةعنانیصلصخرک لمودأصلهمعنوینقطعونتطورهم،

ابهوقذفف رفهعل الحیاةهياألماللغةأنبالیعلأدرکواإنهمدالذوبانأعماقإلیبعید 
منکلعملف.لیتوانیاوستذوبوثقافتهملغتهمفستمورحی هاعلیهمیلتزموالمفإذا

ن مواوونهارالیالآخرونملتزمونکتابومعهم"جوس انی اس"و"شمیت ا"و"فاالنیوس"
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فطبعوانیالیتواخارجاللیتوانیةاألمبلغتهمونصوصکتبونشرلطباعةجهوداوتمولوا
فيونشرهادخولهایةکییمهمةوبقیتجداقصیرةفترةفياللیتوانیةباللغةکتاباالفأربعین
،"نیسبیلییورجیس"أمثالمهمةبدأرهنامن.والحدیدالنارلغةتح مهاالتيلیتوانیا

وانیةاللیتاألمباللغةال تبتهریبأجلمنسریةتوزیعشب ةأنشأالذيال اتب
علیالمغلوبةلیتوانیاإلیال تبتهریبمغامرةبدأرهناومن.البالدإلیالمح ورة

اطيتعفيواستمرواالناسمنالبسطاءوشملتاألماللغةتهریبرقعةاتسعت.أمرها
فيشرطةالمنخوفااألن ارعنبعیدا السريالنشاطبمرحلةوبدؤواالخیاءفياألماللغة

سرادیبفيحلقارفيالطالبی معونأیضاالوطنیونالمدرسونبدأ.والشوار اللیالي
رغمذلكلیعوأصرواالقومیةلغتهمأطیالهابتعلیماللیتوانیةاألسروبدأراألرض،تحت

یتوانیالنقاطمختلففيوقواعدهاونشاطهالغتهمقوةلیسترجعواالح ومیةالتهدیدار
دضونصرهمجدیدمنلیتوانیاوّحدمقدساأمرااألماللغةاللغةتعاطيأصبحعندها
أماالروس،ضدالوطنیةالنبیلةللمقاومةرمزالیتوانیافيال تبمهربوافأصبحالروس

اذهبوا:همشعبناداهمکتاباتاهمخاللمنالترویسوروجوالغتهمترکواالذینالمتقاعسون
ااآلنمنتنتمون،حیرإلی !التأریخمزبلةفيأنتمفصاعد 
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إبراهیم زهیري

الخریطة الجرداء
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*مسدلةالستائرالنهائي،المشهد*

شیتیه،اویةزفيجافبألمممزوجةبقشعریرةشعراألولی،ت ربتهکانتدم،ولطخةبصقة
...ول نب ّمه،یمسحهاأنأراد

مهترئهقمیص.ویخرجالضوءبقعةفيیدخلوماهرالعاریةالطاولةفوقالمصباحیتأرجح
.م ّبلتینلیستاویدا الدمو فيمحدقةوعیونه

!دوريحاند
:متهّ ماال الممنیخرجصور

!استمردورك،یحینمتییقّررمننحند
.بأکملهالموضو شرحتفقدتریدون،ماذاأعلمال!شيءکّلقلتد
!واکتبقلد
!القریةأهلوباقيتحّدثرحیمهح يد

القلمأخذثمقلیال ترّیراالستیج،سطحعلیقدمیهتحتبقوةالدموبص شیتیهزمّ
:وکتببهدوء

...عاماعشرثالثةأوعشرإثنیقبل

*ال والیسأماماألّول،المشهد*

:وقالتثاقبةبن رةحدجتنيجرداء،باحة
.منهاجدویالاألرضهذ المغادرة،إاّلعلیناماد

.بال المأتلعثمکنتد«؟!أبي!أّما ل ن»:قلت
«أبوك؟»:وقالتالمتناثرةبالسنابلتالعبت

الحرارة؛شّدةمنالبیاضإلیتنويوالسماءالحارقةالشمسدورتلعبال ّشافةکانت
:إرادیاالعینیهأغمضتدموعها،سالتحّتیالشمسإلیالن رأجالت

.المغادرةمنبّدفالیقول،ماذاالیهّمد
.وتأّوهتوغمغمتب یت
...ال والیسخلفمنُیسَمعکانعویلهاالستیج،خارجإلیسحبته
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*الداکنبالماءمليءاالستیجالثانی،المشهد*

.بشّدةتیجاالسعلیالزرقاءال رتونیةاألوراقتهتزوکانتالمدینةإلیوصلتالییضانار
.المساعدةنرید!التالمیذکّلونادِسعیدارکضد

الحننماهرسّید»:وقالضحك.المخّططةاللعبةفيبالیوزوشعرالساترفوقوقف
«.الساترعندنسهرسوفقیلولة،لكخذاذهبنخاف،

.ال والیسخلفوذهبشیةببنتینبسأندونموافقارأسهماهرهّز
.الستاروُیسَدلویزهزقونیسبحونالتالمیذ

*السنونوارعودةموسمالثالر،المشهد*

.أبیهُمضیفسقفعندلیراخهاتزقزقالسنونوار
صورةإلیتصلقدمتراسانتيثالثینوبعدیوم،بعدیوماأکثر،تدکنوالمیا خالیةالقریة

البحیرةإلیین ر.اصطناعیةابتسامةیبتسموهوصدر علیویدهاعلیهمرتمیة.زواجهم
کادرياّلتالطحالبوإلیزواجهمغرفةحافةعلیینموظّلاّلذيالقصبوإلیالخضراء

.بأکملهبیتهمتبتلع
.السواترعلینائمونالتالمیذ

أنعلیهبغيینعریضة،ابتسامةوابتسمیطیو؟أمیغرقهلالماءفيُرميإذالهنیهةفّ ر
.النوممنیوق هم

*السنونوارعودةالرابع،المشهد*

.تزقزقالسنونوارزالتما.الرحیلوقتحان
.خضراءبحیرةإلیتحّولتالصالةوأرضیةال راسيإلیوصلتالییضانار

وأحرقتماءالسطحعلیال هنمّیةالشمسأشعةوت ّسررأخریمّرةاشتعلتال ّشافة
.معهاالبیتفيالوحیدةالنخلةغناج
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مبتلةسبمالبال رداءالمدینةخریطةعلییتماشونالقریةوأهالیوالتالمیذرحیمهح ي
:وراء وینادونیصرخونالملتویةکارونخطوطبینظهورهمحّتی
...ماهر
...ماهر
....ماهر
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سلوان إحسان 

قّصتان من العراق 
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املقهىغواية

(قطأر لماّلذياألحمديکاظمالمرحومإلی)

القدیمةعّشارالأزّقةفيالمحشورالمقهیذلكبهایلقانياّلتيالغوایةهذ سّرأدريلسُت
جنباتهفیي.ةمّرألّولدخلتهیومإلیهأسعیکنتمایعطِنلمأّنهرغممعّت ،ح ريبطابوق

إقامةدارأوسوق،هوُمصّغرة،بدنیاأشعرکنت .متونیصی ادواوالیتحدثونألناس 
.الزبائنلسرقةمدروسبش ّلمهّیئونوعّمال
الروعةثوبفيیت ّلیاّلذيالمن رهذایشتريماالمتواضع،ماليمنأدفعأحسبنيکنت

.الرسمعلیم بوررساممنمائّیةبألوانالمرسومةالوجو مقتحما
أبحرأنالبدومثّقف،إننيالمراهقةسطوةتحتوحسبُتکتابین،اشتریتبریئا،کنت
منهاعتقدتفیمامعهمأتناقشکيی تمعون؛بقعةأّيوفيهم،وأینالمثقیین،عن

.هنافقیل.ال بریالقضایا
ظّلنل مسعاي،وف علیأناسلقاءفرصةمنحيفيالمقهیأهمّیةورغمالوقت،تطاول
قتاّلتيوهیئتهوبموقعه.هؤالءمنأثراأبلغالمقهیزحام ولمدینتي،للماضيعشقيعمَّ

.هالتشویآفةتصبهلممؤّکدمنهاال زءفهذا.المتحّیيالثوبذاكفيالمه ورة
وأسعی،للح ةحّتیأجیدهاالاّلتيوالصرفالنحودراسةوشغلتنيرؤیتي،نض ت
صاحبحّتیأوقاّصاأوشاعرات ونأنحالبأّيجدویفالالمبعثرطموحيلتحقی 
اعرالمشبذويلیهتمکانماشيء،کّلرغمالدافئالزحامفذاك.العالممنواضحموقف

.لقدمیهموقععنیبحرکّل.والغیابالتهمیشذّمةعلیهنافال میعالمرهیة،
مثیر،الالزحامالمؤلمة،تیاصیلهافيالحیاةلوجعسبعینّيقاصغالفظّلمنأخرج

.النشازفيیقینيدونوتهبطنبرتهتتعالیاّلذيوالض یج
حقالبارعةاالدنیابینالعمیاء،المسافارهذ فيل نإلیه،للوصولمراریقیناتباعدر

ن رةألقيأنجارفاشوقاأشعرکنتفیه،لل لوسواحدةوساعةخارجه،البشرسح في
علیتصرامنأدخلأنأو.باإلّتزانالمیتقدالشعورليیعیدفقطعابر،مرورخارجه،منولو

الخیزران،اسيال ر.منهاللتشّبعحرصيسّرأدريالرغبةفيتیاصیلهألمسکيتعبي؛
علیال تابة.أکبرااّتساعرئتيتمنحاّلتيالعالیةاألسقفالش ّل،الغریبةالرخامیةالموائد
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المتصاعدانالدخدوائر.الشتاءلیاليفيالناسزفیرمنبالنوافذالعال البخارصیحار
اّلذینائعینوالباألکواب،تحّطمأصوارالعمال،صور.الرّقةینقصهنالبالیهکراقصار
.الُم افحبض ی همالناسض یجیقتحمون

القصخبأّناموقنکنت.فیهأجلسألنبالحنینشعوريیتبّخرلموإنالصحبةتبّخرر
ةقصائداختالفهاعلیالوجو وکّل.هناحتماهيالطازجة تها،وتیاعالالدراماهنا.حیَّ

العمرفيتقّدميمعنیسيأسألکنت.نمطّیتهامنتنیلتأنمخلصةتریدوهيالحیاة
ةألولدخلتهایومکنتهل.والت ربة ن؟والمثّقییالثقافةعنیقیناأبحر.مرَّ

أراوغ؟مالي
یزیلماکّلعنالفتصبرفيتبحرالواعیةرغبةسویساعتهایقینيفيی نفلم

.غرباءالل ّلیّتسعوطناوجدرالمقاهيزحامفیي.والوحشةبالغربةالطاعنشعوري
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أعزبفىتأحالم  
ج.ق.ق

فيجسديأنقعلي،ثقیخّفوالقطعةقطعةثیابيأخلعالتی یر،حّمیتصیبنياللیلفي
أبرد،والالباردالماء ...نیعیشيءوالالحیاةمقصلةحیرإلیالبریئةمشاعريأجرُّ
بینتغّن ِكت ُرأنعمريکّلأَفنیُتاّلذيوجودِكسویمعنی،أّيدوَناألشیاءِل ّلأن ُر
....بإسِمیناديوهوالدافئوصوتِكیدي
بابا
بابا
اأستیقُظالصباحعند وأن  .اآلتیةاألحالمبدموِ مبّلل 
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