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  رندان يکو ساکنِ
  

  ۱۳۹۲ رويرهش و دادرم ،۹ هرامش  ،مود لاس  ،همانرهم هلجم :عبنم
  

 و از خواندن مأنوسم معاصر ةستبرج سنده، مترجم، روشنفکر و فرهنگ شناسِي، نويوش آشوريدار استاد محترم يهاست با آثار قلم الس
 يتبارشناس«و  »ک و بدين يفراسو« و  » ن گفت زرتشتيچن«  ةو ترجم »ينگ علوم انسانفره« از  ام؛ برده يوافر  يو معرفت يآنها حظ ادب

و » تيما و مدرن« يها کتاب و  ، شاعر و نقاش معاصر يدرباره سهراب سپهرشان يمقاالت ا گرفته تا  ياوليماک» اريشهر« و   چهين »اخالق
با  را منتشر شده شانياز ا يات روشنفکريق در نشريتفار که  بهي ن مقاالت متعدديهمچن. »شعر حافظدر  يرندعرفان و «و » زبان باز«

د ماندگار و يدفرد احمد يس يها دهيا جالل آل احمد و  »يغربزدگ«ت سوز او بر يعاف ينقدها ان ين مي؛ در اام اق تمام در مطالعه گرفتهياشت
ن کار يار او در مؤسسه فرانکليکه به سمت دست يا ، به سبب  دورهمصاحب بوده نير غالمحسيهم تحت تأث يآشور .است ياد ماندنيبه 

چند نه نگاشته و ين زميدر ا يو مقاالت پرداخته يعو اجتما ياسير او، به مسائل سيبر دلش نشسته و تحت تأث يل ملکي، هم  مهر خل کرده يم
بوده  معاصرران يغول فرهنگ ادلمش يمتماد يها د و دههدار يقيعم يفرهنگ يها ، دغدغهاو. کرده است ياسيو س يت  حزبيفعال يصباح
د يدر ادامه در مواضع  خود تجد افت وي يور محض ديدر جلسات فر داشت و يديتمان  فردگف در گرو دل يکه خود روزگار يو. است

ر ي،  تحت تأثيچهل و پنجاه شمس يها ن باور است که  عموم روشنفکران در دههيبر ااکنون  کرد؛  يا يجد يفکر ينظر کرد و خانه تکان
و  دياز فرد  :کردند يم يصورتبند يو طرد گفتمان غرب  ينف خود را در ياسالمي ـ رانيت  ايبودند و هوغرب و  گفتمان شرق انيتقابل م

 ،يآشور از منظر  ؛ هر چنديعتيشر يتا جالل آل احمد و عل گرفته  گانيوش شايو دار يا داورر رضير او بودند نظيکه تحت تأث يانکس
دهه  نيچند يآشور .استبوده  تر قيتر و عم يجد يعتياس با آل احمد و شريدر قدر آن روزگار  گانيد و شايفرد نزدبه  ر مسئلهيتقر

ر يغ ييرا در فضا شيخو يو معرفت يفرهنگ يفاصله گرفته و  دغدغه هااز آن آشکارا عبور کرده و  انه يجو زهين گفتمان ستياست که از ا
 يامي، چه اد رفتهيجهان جد يو فلسف يرهنگو ف يادب يفراخ به سر وقت  دستاوردها يا گشاده و هاضمه ييو با رو گرفته  يپ کيدئولوژيا

 يو روشنفکر ياز دور تحوالت فرهنگ ن شده ويس نشير که پاريزد؛ چه در پانزده سال اخ يات گوناگون قلم ميدر نشرران بود و يکه ا
 ةافتن رابطي يدر پ يحافظ پژوه يواد رد ،يآشور ن،يعالوه بر ا .است داشته  يا يمشارکت جد داخل را به دقت رصد کرده  و در آن 

ن با يهمچن يو. است ين رازيالد نجم »مرصاد العباد« و يبديم» کشف االسرار« يعنيک، يکالس ةانين حافظ با دو کتاب صوفوايد يان متنيم
هستند که با  يا که نماد عرفان رندانه يعرفان اسالما مکتب فارس در دل سنت يراز يندگان مکتب شيو حافظ به مثابه نما يدن سعديکشبر
و  يو ابوالحسن خرقان يد بسطاميزيچون با  يشان را از مکتب خراسان که  بزرگاني، ابودهچ بر سر مهر نيه يه دارو خانقا يد پروريمر

ن در يته و فرهنگ مغرب زميان با مدرنيرانيا ةکه بر اثر مواجه يدرباره تحوالتن يهمچن يآشور. کند يز ميدارد، متما ين روميجالل الد
و  ساخته يفراوان يواژه ها ومل کرده د آمده، تأيدکه در آن پ يراتييرخ داده و تغ» يزبان فارس«  يدر قلعه هزارتو رياخ صد و پنجاه سال

او  منتشر شد،» شهروند« ه يدر نشر و س کردميدر پار شانيبا ا ش يدو سال پ که  ييدر گفتگو .است را منتشر کرده» زبان باز« چون  يآثار
  :ه استش پرده برگرفتيخو يها ن سنخ دغدغهياز ا
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مسأله ذهن مرا به خود  يداشتم، بعد فرهنگ يشناس که به فلسفه و جامعه يا يبستگ ات و دليشه با شعر و ادبيکه هم يل تماسيبه دل«
، در ذهن من شکفت و پروردن و بارور کردن يزبان يافتگين توسعه يعنيآن،  يدست زدن به ترجمه سبب شد که بعد زبان. مشغول کرد

 يغرب يها ش آمد که زبانيام پ ين پرسش برايرفته اـ  رفته ...ام شد ياصل يها يگر شهياز اند يعلومِ اجتماع ي در حوزه يزبان فارس
 يزندگ يها گر جنبهيهمچون زبان ما چرا، همچون د يياه اند و زبان گونه فراهم کرده خود را چه يها زبان يواژگان ي توسعه يها زميمکان

انقالب  يعنيت در جهان رخ داده، يش مدرنيدايکه با پ يا يخيتحول تار ي درواقع، مطالعه در باره. ها بدوند د به دنبال آن زبانيبا  مدرن،
 يبرا يزبان ي هيفراهم کردن ما ي چگونه از عهده يسين سمت کشاند که بدانم زبان انگليدر قرن نوزدهم، مرا به ا يو انقالب صنعت يعلم

 ـ  يان جهشِ علميافتم که مين راه درياز ا. ديآ يمدرن برم يزندگان يها گر جنبهيو د يو صنعت يروزافزون علم يهمه دستاوردها نيا
انسان در کار زبان  يسنت يايدر دن. در کار است سرراست  ي برخورد انسان با زبان در آن فضا رابطه ي وهيمدرن و ش يايک دنيتکنولوژ

ک يو تکنولوژ يعلم يازيعت به آن دستيبر طب يرگيچ يکه برا مدرن انسان همچنان يايندارد و فروگرفته در آن است، اما در دن يارياخت
 ي توسعه يک به زبان برايو تکنولوژ يافت علميهرو، ر نيازا. ار او باشدياز دارد که در اختيآن ن يز براين يا يزبان ي هيکند، به ما يم

زبان  يفلسف يها جنبه يش از آنکه رو به سويکنم، ب يدنبال م» زبان باز«ه يآنچه من در قض ...ت استيگر از ابعاد مدرنيد يکيز يواژگان ن
 ييگاه معنا هيافت تکين رهيدر ا. رفتار با زبان استگونه  نيا ي هيزبان پا يقراردادانگار. زبان توجه دارد يداشته باشد، به مسائل کاربرد

که  يميمفاه ياست که اهل علم برا يست، بلکه قرارداديخ و فرهنگ نيو بستر تار يعيچندان زبان طب يشناخت ترم يازهايبرآوردن ن يبرا
دهد،  ين زبان اجازه ميدر ا يساز و مشتق يب سازيکه ترک يين بوده که تاجايکوشش من ا. بندند ياز دارند ميدر حوزه کار خود به آن ن

، يک فارسيات کالسيادب. کنم يريگ در آن بهره يدان واژگان علومِ انسانيگسترشِ م يز براين يزبان فارس يها و استعداد ادب يياز توانا
ست و ين يآن کاف يراث ادبيو م يعيبان طبه به زيافتم که تکياما به تجربه در. داده است يزبان يخودآگاه و ناخودگاه، به من الهام و الگوها

 يواژگان يها شوندها و پسوندها و ستاکيکاربرد پ ي نهيدر زم ييها مدرن پاسخ دهد و به تجربه يزبان يازهايمِ نيعظ ي تواند به گستره ينم
  »ز دست زده امياد رفته و کهن نياز 

  
و جمالت   انبوه يواژگان ي رهيش و ذخيخو ي برساخته يواژه ها و به مدد صاحب سبک است شينگارش مکتوبات خو در  يآشور

 يا که اگر نوشتهي، به طورزند يم اش ش را بر نوشتهيهر خوبرد؛  م يکه به کار م ين رسم الخطيندرست ساخت  محکمِ خوشخوان، همچ
 پسندم يار ميرا  بس شانيرش  اسبک نگا . ختآنرا شنا ةسنديتوان نو ين منداشته باشد، با خواندن آ را بر تارک خود يوش آشورينام دار

روح با  يجد ييآشناانس و ن يو همچن يزبان فارسرِر و زبيبر ز ين تسلط  آشوريهم. شود يوقتم خوش م شان يها نوشتهو از خواندن 
از  يکي تند يها به رغم طعن. کرده است يز و خواندنيانگ ک را دليکالس ين آثار فلسفياو از ا يها ، ترجمهياوليچه و ماکين يها نوشته

 ، ياوليچه و ماکياز آثار ن يرآشو يها به نظرم ترجمه که از کار او گرفته، ييها و خرده ياوليماک »اريشهر«از يآشور ةفلسفه بر ترجم ياهال
درباره  آثار گرياز آن  دپس  شناختم و  يچه و آثارش را ابتدائا با  آشوريشخصا ن. ماندگار استدرخشان و  يو ادب يآثار فلسف ةدر زمر
که در  د کردهيتأک يمتعدد يها در مصاحبهبر سر مهر است و   ينيد يبا سنت روشنفکر يآشورن، يعالوه بر ا. چه را خواندميفلسفه ن

  يياز سو ن نحلهياکنشگرانِانگارد؛ چرا که  يم يجد يامر نگرد و آنرا يت ميده عنايمعاصربه د ينيروشنفکران د  يمعرفت يها ييگشا گره
و  ش رو يپ مسائل يدر صورتبندد؛ فلذا يجهان جد يرفتمع يفراورده هاگر با يد يآشنا هستند و از سو يقيبه نحو عم  ينيبا سنت د

  .اند کرده فا يا يمهم و معتنابه يفرهنگ و  ينيد و نقش روشنفکرانه و ت باال را داشتهدس  ينيد سنت يانتقاد يبازخوان
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 يها بهره شان يبا ا يصحبت و هم ينيو از همنش س  مالقات کنميرا در لندن و پار يجناب آشور قيبه تفارق داشته امير،  توفيان اخيلسادر 
در ادم هست ي .ز و درس آموز بوده استيم  تأمل برانگيبرا ن جلساتيدر ا انشيا يو افتادگ يتکلف يب صراحت و ت ويميصمفراوان ببرم؛ 

از مقاالتم درباره  يت برخيو از سر لطف و عنا با خبراند يسپهر شان که از عالقه من به شعر معاصر و خصوصاًيدارها، اين دياز ا يکي
که   ي؛ روزگارندکرد نقل  ميمارستان پارس را  برايدر ب يدار خود با سپهري، داند دهيو فروغ فرخزاد را خوانده و پسند يسپهرسهراب 

در آن روزها آرام بود،  ب، سهرايشورآت يبنابر روا. شتر فاصله نداشتيبا مرگ ب يده بود و چند روزيرا برشرفت سرطان امان سهراب يپ
دن آماده يدر نقاب خاک کش يرو  يرفته بود و خود را برايرا پذ» رين زنده تقدسخ« يي، گوکرد يرا تحمل م ياديهر چند  درد ز

ش و  اضطراب را در چهره و رفتار سهراب مشاهده کرده، پاسخ يعالئم  ترس و تشودار آخر، يدر د ا ي، آدميپرس ياز آشور. کرد يم
 بوده که  يافتم که سهراب  در زمره شاعرانينگونه دريم نقل کردند، ايدار براياز آن د يآشور مجموع آنچه جناباز  .بود يشان منفيا

و « :ده بودميشن  يسهراب  سپهرة گان هم درباريوش شاياز دار ،شتريرا پ ن نکتهيدا کرده، ايپ يسته که در شعرش تجليز يمگونه  همان
  .»د به دهانيآ يانگور م ةبا خوش مرگ/ ديگو يمرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن م / ...ستيان کبوتر نيمرگ پا/ مرگ م ازينترس

 نيپنجم دن هفتاد ويبه مناسبت در رس يا جشن نامه ،»ايشه پوياند«ن يوز ةينشر ناخرسندم که به همت و ابتکار دست اندرکار قتاًيحق
 يمتماد انيسال يطکه از او   يدر حق کس است  يخرد نِيد ياداطور فوقس. ده شده استيتدارک د يوش آشوريداراستاد  تولدسالروز 

 يو روشنفکر يباشند و  جامعه فرهنگان سال زنده يسال يبرا يورجناب آش ميآرزو کن .قائلم يفراوان ش احترامِيام و برا موختهار آيبس
  .استفاده کنند السابق ي، کما فشانيا يقلم ران از آثاريا

 
 
 


