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اعترافیه ای بر جای پیشگفتار
اکنون که جلد نخست مجموعۀ ایران کجاست؟ ایرانی کیست؟ به پایان رسیده است و در تدارک مراحل نهایی 

انتشار آن هستیم، لحظه به لحظۀ دوازده سالی که گذشت را پیش چشم داریم. دوازده سالی که وقف مباحثات 

طوالنی، طرح پرسش، طی مسیر کشف، جستجوی واژگان و نوشتن شد. آنچه به این دوران نزد ما ارزشی 

بی بدیل می دهد مجالست دائمی با کسی است که تفکر و سلوکش همواره ستایشمان را برانگیخته است.

بد نیست ماجرا را از کمی قبل تر تعریف کنیم. از وقتی به خود آمدیم، مهم ترین مشغله مان، همچون 

بسیاری دیگر، معضالت ایران بود. فارغ از رشتۀ تحصیلی مان به سربلندی ایران می اندیشیدیم و جایگاهی 

که کشور عزیزمان شایسته آن است، اما موانع ریز و درشت سد راه تحقق آن شده است. به فراخور توان، 

به نظرورزی و بحث  قرار می دادیم، خود  آثارشان  و  پرشمار  آراء صاحب نظران  را در معرض  خویشتن 

می پرداختیم، آثار شاخص ادبیات سیاسی و فلسفی و تاریخی ایران و جهان را می خواندیم و رویدادهای 

فرهنگی و هنری و اجتماعی را دنبال می کردیم. خود را جستجوگر می دانستیم و تصور می کردیم به مسائل 

مهمی در زمینۀ اصلی ترین دغدغه مان پی برده ایم. 

ورود به رشتۀ معماری و آشنایی با آثار گوناگون و زیبا و اثربخش معماری ایران نیز کمک بزرگی به 

این حال وهوا کرد. از طرفی سرشت رشتۀ معماری چنین اقتضا می کند و از سوی دیگر، مشوق سفرهای 

آثار تاریخی  متعدد برای شناخت این سرزمین و آثارش بود. هرکجا که می رفتیم فرصت را برای دیدن 

غنیمت می شمردیم و در همان حال سعی می کردیم راه به عمق زندگی اهالی آنجا ببریم. بین مهاجرت و 

جالی وطن یا ماندن در ایران، دومی را برگزیدیم تا پیوستگی مان به این زمینه حفظ شود و بتوانیم معماری 

و ایران را در سیاق اجتماعی و فرهنگی اش دنبال کنیم. تجربیات معماران و شهرسازان را در قالب مقاله، 

فیلم، یا کتاب دنبال می کردیم. با غالب معماران به نام جهانی و آثارشان آشنا بودیم و در همان حال میل 
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ایران کجاست؟ ایرانی کیست؟

ایرانی مثل مرحوم سید هادی میرمیران و بهرام شیردل و  از معماران مجرب  داشتیم که تجربۀ آموختن 

همکارانشان را از دست ندهیم. از آنجاکه معماری را زمینه ای بین رشته ای می دانستیم، کمترین تأخیر در 

مطالعۀ جدیدترین آثار فکری و فلسفی ترجمه یا تألیف شده را جایز نمی دانستیم، و خالصه از هر سو 

خوشه ای برمی چیدیم و طرفی می بستیم. دیگر پس از کمتر از یک دهه ورود به این وادی، مغرورانه تصور 

می کردیم ایران و مسائلش را آن قدر که باید می شناسیم و خود را صاحب فکر و نظر می دانستیم.

آشنایی با سیدمحمد بهشتی
مهرماه سال 1386 در یکی از اتاق های انتهای راهروی طبقۀ همکف دانشکده معماری دانشگاه شهید 

بهشتی در کالس درسی حاضر شدیم که مسیر زندگی ما را به کلی دگرگون کرد. درس »تاریخ فرهنگی و 

اجتماعی ایران« که مهندس سیدمحمد بهشتی با همکاری دکتر محمدرضا رحیم زاده عرضه می کرد. در 

آن کالس ها که برای ما شبیه هیچ کالس درسی تا آن روز نبود، گفته ها و شنیده ها پنداری به ترنم واداشتن 

گفتگوهای درونی ما بود و فرصتی پدید آورد برای طرح عمیق ترین پرسش هایمان:

ما کیستیم؟ و اینجا کجاست؟ 

منظور از »ما« آن کیستِی تاریخی است که از بدو تولد تا دم مرگ همراهمان است، گاه به آن می بالیم 

و اوقاتی دیگر بر آن خرده می گیریم و در هر صورت گریزی از آن نداریم. منظور از »اینجا« نیز موقفی 

ایستاده ایم، دل در  اینکه کجای این جهان جغرافیایی  از  نام گرفته است و فارغ  ایران  تاریخی است که 

گرو آن داریم. در این کالس های چهارساعته که بسیار ساده برگزار می شد و همین سادگی آن را اثرگذارتر 

می کرد، گذر زمان از دست درمی رفت. نقشه ای از ایران که با پروژکتور روی دیوار نقش می بست برای 

استاد کافی بود تا مدت ها راجع به چیزی صحبت کند که در آن نقشه بود ولی ما نمی دیدیمش. 

همان جلسات اول بود که یک بار پیش روی هر کس یک تصویر مجیک آی magic eye گذاشته شد. 

مجیک آی نقوشی درهم وبرهم از تصویرسازی رایانه ای است که در نگاه اول هیچ انتظام معناداری ندارد، 

اما وقتی مدتی به عمق تصویر چشم بدوزیم، به تدریج مغْز شروع به بازسازی حجمی سه بعدی و واحد 

 
ً
از خالل آن نقوش دوبعدی بی نظم می کند. استاد گفت عمدۀ گفته ها و دانسته های ما دربارۀ ایران نهایتا

همچون جزئیات این تصویر مجموعه ای مغشوش و بی معنی ایجاد می کند. درحالی که وقتی از دریچۀ 

ایرانیان می نگریم، کلیتی منسجم و معنادار دیده خواهد شد. به این ترتیب نقشه ها،  فرهنگ به ایران و 

کتاب ها، یا فیلم های مستندی که در آن کالس می دیدیم و می خواندیم هرکدام مثل پنجره ای بود که باید 

تمرین می کردیم، فارغ از ابعاد و اندازه و جنس پنجره، به چشم اندازی نظر کنیم که از ورای آن پیدا بود.
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اعترافیه ای بر جای پیشگفتار

کالس هربار پر از لحظات ناب غافلگیرکننده بود؛ مثل کشف ناگهانی پاسخ یک معما یا به یاد آوردن 

چیزی که از پیش می دانیم و از خاطر برده ایم. بزرگ و فراموش شده اما مؤثر و به بزرگی و اهمیت اینکه 

 راجع به همین است: 
ً
اهل کجای ایرانیم: خراسان، یزد، رشت، کرمان، یا... . آن کالس و این کتاب اساسا

گاهی ما زندگی ما را در سیطرۀ خود دارد.  زیرنقشی بزرگ، پنهان، و فراگیر که بیش و پیش از اراده و حتی آ

آینه،  در  فراموش شدۀ خودمان  اندازۀ دیدن چهرۀ  به  آن  و درک  آن چیزی که صاحب خانۀ وجود ماست 

حیرت آور و گیج کننده است. ابتدا مجذوب می شدیم اما بالفاصله مقاومت می کردیم و مردد می شدیم: 

را  واکنشمان  اغلب  داشت  تصوراتمان  با  که  فاصله ای  و  تصویر  این  بداهت  ماییم؟  آینه  در  چهرۀ  این 

برمی انگیخت. گاهی نظرش را اغراق آمیز، بیش از حد خوش بینانه، و حتی ساده لوحانه می پنداشتیم. 

آن نیم سال تمام شد و ما را تشنه تر کرد. از آن نیم سال بیش از اینکه چیزهایی آموخته باشیم پرسش هایی 

با  برای ما باقی ماند. همین تشنگی ما را پاپی او کرد. زمستان همان سال جلسه ای در خانۀ هنرمندان 

عنوان »روایت تهران« برگزار شد. به خاطر داریم که سخنرانان یکی یکی دربارۀ معضالت تهران گفتند؛ 

در  آرامش  با  رسید  بهشتی  سیدمحمد  نوبت  وقتی  نیست.  جایش  سر  هیچ چیز  آن  در  که  آشفته بازاری 

جایگاه حاضر شد و داستان تهران را به نحوی دیگر روایت کرد. تهران به مثابۀ ایرانی کوچک که ازقضا 

در آن همه چیز در جای خود قرار دارد و همین هم سبب شده با وجود چندین دهه سوءمدیریت ، تهران 

پذیرای جمعیتی چندمیلیونی باشد. سخنانش شوری در جمعیت برانگیخت؛ گویی همه در دل می گفتند 

 این طور نباشد! دست کم دلمان می خواهد این چنین باشد«. به زعم ما این یکی از جنبه های 
ً
»اگر کامال

اعجاز تفکرات و سخنان اوست؛ اینکه حتی اگر نشود همه اش را به یقین پذیرفت لیکن افقی می گشاید 

و رؤیایی ترسیم می کند که رسیدن به آن آرزوی قلبی همه باشد. شاید این چیزی است که امروز بیش از 

هر زمان دیگری بدان نیاز داریم: کسانی که چشم انداز و روایتی امیدبخش و قرین به واقعیت از فرهنگ 

عرضه کنند و دیگران را به سمت تحقق آن فراخوانند. 

او  افق  در  است.  ایرانی  فرهنگ  به  او  اعتماد  می کند  اثرگذار  را  کالمش  و  اندیشه  آنچه  ما  باور  به 

کارگردانی حاذق در حال اجرای نمایشنامه ای بزرگ است که همۀ ما بازیگران آن هستیم. این کارگردان 

گاهی ما خللی در آن وارد نکند، رو به سوی کمال و سعادتمندی  فرهنگ ایرانی است و تاجایی که اراده و آ

 این اعتمادی سست و بی بنیاد نبود که یک شبه پدید آمده باشد؛ بیشتر حاصل ژرف اندیشی 
ً
ما دارد. مسلما

خود او بود و رهاورد سال ها درس آموزی در میدان های مختلف. سیدمحمد بهشتی به سبب فعالیت در 

نیز  این عرصه ها  در  او  کارنامۀ  به  فرهنگی شناخته شده است. جسته  گریخته  میراث  در  بعدتر  و  سینما 

پرداخته شده است، اما چیزی که کمتر به آن توجه شده تفاوت شگرف هر حوزه قبل و بعد از حضور 
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اوست. پرداختن به این موضوع از حوصلۀ این مطلب خارج است؛ مختصر آنکه اتفاقی که برای سینمای 

ایران طی سال های مدیریت او روی داد و نتیجه اش سینمایی مستقل، ممتاز، و جهانی بود نتیجۀ همسویی 

مدیریت این حوزه با مختصات و مقتضیات فرهنگ ایرانی است. 

سیدمحمد بهشتی شمرده و موجز سخن می گوید و بسیار از مثال و بیان استعاری کمک می گیرد. در 

قاموس او بسیاری اصطالحات بی طنین و واژگان غبارگرفته، زنگ دار، و براق می شوند. بسیار پیش می آید 

که سخنانش پشت گرم به تجربیاتی یگانه و شخصی باشد که در طول سال ها مدیریت سینمایی یا میراث 

فرهنگی انباشته است، اما همین تجربیات را طوری بیان می کند که همدلی مخاطب را برانگیزد. چون 

فحوای سخنش دربارۀ کیستی حقیقی همه است، عباراتش خواه و ناخواه روزنه ای به دل باز می کند و دل 

را مخاطب قرار می دهد.

سیدمحمد بهشتی که بود؟
اینکه سیدمحمدبهشتی تربیت شدۀ کدام مکتب بود را طی این سال ها، جسته گریخته از البه الی خاطراتش 

 او را مدیری 
ً
دریافتیم. چون از بدو انقالب اسالمی در رأس نهادها و سازمان های مختلف بود، عموما

دولتی و از ارکان حکومت می شناسند. ما نیز اندکی از دوران مدیریتش بر بنیاد فارابی و فعالیت در سینما 

می دانستیم و تصورات مبهمی هم دربارۀ حضور او در سازمان میراث فرهنگی داشتیم. 

کم کم از او شنیدیم که در گرماگرم پیروزی انقالب، هرچند دایرۀ همراهان و تمایالت مذهبی اش او 

س 
ْ

را با جریان انقالب همدل می کرد، اما آن چیزی که برایش از همه بیشتر مهم بود و پی می گرفت، نف

پردۀ روزمرگی و  بزنگاهی،  به سان  از مزایا و معایبش،  فارغ  بود که،  حضور در میانۀ دگرگونی ای عظیم 

سودازدگی را از زندگی کنار می زد و عظمت وجود یک ملت را برمال می ساخت؛ لحظات ملتهبی که 

نمی تواند و نباید تداوم یابد. او متحیر از عظمت این دگرگونی، در آن دوران اوقاتش را بیشتر صرف ثبت 

این پدیدۀ فّرار در غالب شعر و عکس و فیلم  کرد.

دست قضا او را در روز 25 بهمن 1357 به جلسه ای برای مشورت در صداوسیما فراخواند و همان 

به پنج سال قبول مسئولیت در تلویزیون جمهوری اسالمی منجر شد؛ آن هم در دل کارشکنی، تک روی، 

که  بساطی  بر  او  جنگ.  و  ترور  مهلک  سایۀ  البته  و  نخست  سال های  معذوریت  و  بی رحمانه،  رقابت 

بساطی نبود، قراری در دل بی قراری می جست و در ایجاد آثاری که در شکل دادن به دوران کودکی و 

نوجوانی ما مؤثر بودند، نقش ایفا کرد؛ مثل آباد، سلطان و شبان، محلۀ بروبیا، هزار دستان، بوعلی سینا، 

سربداران، و... . 
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توشۀ آن چند سال، رفاقت ها، معاشرت ها، و افکاری بود که بذر طرح های نو برای سینمای مستقل 

و نوین ایران را در خود پروراند. سینمایی که از سال 1355 ورشکسته و رو به احتضار بود، در جریان 

مبارزات انقالب به مثابۀ نمایندۀ فساد و فحشا تعطیل شد و حتی چندین سالن سینما در آتش خشم آن 

قربانی شدند. دوران جنگ تحمیلی نیز اولویت ها را تغییر داده بود و بحران های اقتصادی و محدودیت های 

 جایی برای طرح دغدغه هایی از نوع سینما باقی نمی گذاشت. در میانۀ این 
ً
جدید اجتماعی دیگر اصال

بیم و امید، بهشتی همراه با جمعی معدود در اتاقی کوچک که حتی به تعداد نفرات صندلی نداشت، بنیاد 

سینمایی فارابی را بنیان نهاد و پس از چند سال حیاتی نو و پربار به سینمای ایران بخشید و موفقیت های 

متعدد و پیاپی بین المللی عقبۀ آن است. 

بهشتی حیات و موفقیت سینمای ایران را مدیون اعتماد به فرهنگ ایرانی می داند. ساعت ها و روزها 

راه جهانی شدن  یگانه  که  بود  داده  نشان  آنان  به  فرهیختگان  و  از سینماگران  بسیاری  با شمار  مشورت 

سینما تعلق آن، چه در زبان و چه در مضامین، به فرهنگ ایرانی است. شاید بشود گفت سینما در زمرۀ 

معدود حوزه هایی بود که شعار استقالل و آزادی در آن محقق شد. در عرصه های دیگر نظیر کشاورزی 

و صنعت، این عبارات یا در حد شعار باقی ماند و یا در بهترین حالت به خودکفایی ای بسیار پرهزینه و 

کم بهره انجامید؛ اما سینما نمی توانست وجود داشته باشد مگر آنکه مستقل می بود. نتیجۀ آن جلسات، 

که همیشه خاطرات آن را با کام شیرین برایمان نقل می کند، این شد که اگر سینمایی بخواهد پدید آید 

ایرانی  و  کجاست  ایران  پرسش  گویی  باشد.  ایرانی  فرهنگ  ذاتی   ظرفیت های  بر  مبتنی  باید  فقط وفقط 

کیست، در همین برهه در ذهنش نطفه بست. فقط فیلم »خانۀ دوست کجاست« عباس کیارستمی، که 

سیدمحمد بهشتی در پدید آمدنش نقشی مؤثر داشت، کفایت می کند تا رؤیایی که آنان برای سینمای 

دریابیم. ایران می پختند 

پس از جدا کردنش از سینما، اندکی در شهرداری تهران، مسئولیت سازمان نوپای »توسعۀ فضاهای 

تهران چند عرصۀ  برای  این سازمان،  در  او  مدیریت  کوتاه  دوران  از همین  برعهده گرفت.  را  فرهنگی« 

شهری و فضای مدنی مهم به یادگار ماند؛ شهر کتاب، خانۀ هنرمندان، موزۀ موسیقی، کتابخانۀ تخصصی 

به کجایی تهران و  این زماْن شناختی عمیق نسبت  از  او   مهم ترین دستاورد 
ً
اما مجددا معماری، و... ؛ 

کیستی تهرانی ها بود که خود او آن را در کتابی کم حجم اما تأمل برانگیز به نام »داستان تهران« منعکس 

کرده است. تهرانی که بهشتی بدان راه یافت و تصوری که از آن پیش روی ما قرار می دهد، شهری بسیار 

خواستنی و مطبوع بود که در آن سال ها در آستانۀ بهار مدنیت قرار داشت، و خانۀ هنرمندان و موزۀ سینما 

حاصل استقبال او از این بهار بود. 



13

اعترافیه ای بر جای پیشگفتار

توشۀ آن چند سال، رفاقت ها، معاشرت ها، و افکاری بود که بذر طرح های نو برای سینمای مستقل 

و نوین ایران را در خود پروراند. سینمایی که از سال 1355 ورشکسته و رو به احتضار بود، در جریان 

مبارزات انقالب به مثابۀ نمایندۀ فساد و فحشا تعطیل شد و حتی چندین سالن سینما در آتش خشم آن 

قربانی شدند. دوران جنگ تحمیلی نیز اولویت ها را تغییر داده بود و بحران های اقتصادی و محدودیت های 

 جایی برای طرح دغدغه هایی از نوع سینما باقی نمی گذاشت. در میانۀ این 
ً
جدید اجتماعی دیگر اصال

بیم و امید، بهشتی همراه با جمعی معدود در اتاقی کوچک که حتی به تعداد نفرات صندلی نداشت، بنیاد 

سینمایی فارابی را بنیان نهاد و پس از چند سال حیاتی نو و پربار به سینمای ایران بخشید و موفقیت های 

متعدد و پیاپی بین المللی عقبۀ آن است. 

بهشتی حیات و موفقیت سینمای ایران را مدیون اعتماد به فرهنگ ایرانی می داند. ساعت ها و روزها 

راه جهانی شدن  یگانه  که  بود  داده  نشان  آنان  به  فرهیختگان  و  از سینماگران  بسیاری  با شمار  مشورت 

سینما تعلق آن، چه در زبان و چه در مضامین، به فرهنگ ایرانی است. شاید بشود گفت سینما در زمرۀ 

معدود حوزه هایی بود که شعار استقالل و آزادی در آن محقق شد. در عرصه های دیگر نظیر کشاورزی 

و صنعت، این عبارات یا در حد شعار باقی ماند و یا در بهترین حالت به خودکفایی ای بسیار پرهزینه و 

کم بهره انجامید؛ اما سینما نمی توانست وجود داشته باشد مگر آنکه مستقل می بود. نتیجۀ آن جلسات، 

که همیشه خاطرات آن را با کام شیرین برایمان نقل می کند، این شد که اگر سینمایی بخواهد پدید آید 

ایرانی  و  کجاست  ایران  پرسش  گویی  باشد.  ایرانی  فرهنگ  ذاتی   ظرفیت های  بر  مبتنی  باید  فقط وفقط 

کیست، در همین برهه در ذهنش نطفه بست. فقط فیلم »خانۀ دوست کجاست« عباس کیارستمی، که 

سیدمحمد بهشتی در پدید آمدنش نقشی مؤثر داشت، کفایت می کند تا رؤیایی که آنان برای سینمای 

دریابیم. ایران می پختند 

پس از جدا کردنش از سینما، اندکی در شهرداری تهران، مسئولیت سازمان نوپای »توسعۀ فضاهای 

تهران چند عرصۀ  برای  این سازمان،  در  او  مدیریت  کوتاه  دوران  از همین  برعهده گرفت.  را  فرهنگی« 

شهری و فضای مدنی مهم به یادگار ماند؛ شهر کتاب، خانۀ هنرمندان، موزۀ موسیقی، کتابخانۀ تخصصی 

به کجایی تهران و  این زماْن شناختی عمیق نسبت  از  او   مهم ترین دستاورد 
ً
اما مجددا معماری، و... ؛ 

کیستی تهرانی ها بود که خود او آن را در کتابی کم حجم اما تأمل برانگیز به نام »داستان تهران« منعکس 

کرده است. تهرانی که بهشتی بدان راه یافت و تصوری که از آن پیش روی ما قرار می دهد، شهری بسیار 

خواستنی و مطبوع بود که در آن سال ها در آستانۀ بهار مدنیت قرار داشت، و خانۀ هنرمندان و موزۀ سینما 

حاصل استقبال او از این بهار بود. 



14

ایران کجاست؟ ایرانی کیست؟

از سال 1376 که دولت سید محمد خاتمی بر سر کار آمد، وارد عرصۀ مدیریت سازمان میراث فرهنگی 

شد. میراث فرهنگی ای که بهشتی تحویل گرفت سازمانی نه چندان پراهمیت و فاقد سرمایۀ اجتماعی بود؛ 

اطالع عموم مردم از میراث فرهنگی محدود به اخبار قاچاق و حفاری غیرمجاز بود و بدنۀ مدیریتی نیز میراث 

 مزاحم توسعه می دانستند. گویی سیدمحمد بهشتی پرورده شده بود 
ً
فرهنگی را امری دست وپاگیر و عموما

تا، در بدو ورود به هر نهاد، بر صندلی بی اهمیتی، که طمعی برنمی انگیخت، تکیه کند، اما هنگام برکناری 

جای بسیار مهمی را ترک کند. در این دوران نه تنها صدها کارگاه مرمت راه اندازی و چندین همایش معتبر 

جهانی دربارۀ ایران برگزار و پژوهش های جدی و اثرگذاری انجام شد، بلکه موضوع میراث فرهنگی از یک 

مسئلۀ حاشیه ای تبدیل به یک دغدغۀ اجتماعی شد و نزد افکار عمومی جایگاهی شاخص یافت؛ طوری که 

در هشت سال دولت بعدی، آنچه بیش از همه از کیان میراث تاریخی کشور محافظت کرد، همین سرمایۀ 

اجتماعی بود. به جز این در آن دوران بود که برای اولین بار پس از انقالب موضوع میراث نیز در برنامۀ سوم 

توسعه جا باز کرد و برای اولین بار میراث فرهنگی کشور صاحب برنامۀ مصوب و مدون شد. پس از آن 

دستگاه های اجرایی نیز دیگر میراث را نهادی ناتوان و ناکارآمد نمی شناختند. حتی بسیاری از دستگاه های 

اجرایی در این مدت با تشویق، ترغیب، و حمایت سازمان اقدامات خوبی در موضوع میراث فرهنگی کردند.

 توشۀ بهشتی از حضور هشت ساله بر رأس سازمان میراث فرهنگی حضور بر سر کالس 
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اما مجددا
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ً
پرسش کالن خودش تصوری به سیاق مجیک آی به آن همه قطعا
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ً
همین نوع شناخْت وی را به سوی این نظر هدایت کرد که اصال

و سد  پل خواجو،  نوروز، شاهنامه،  فین،  باغ  باشد؛ چه  آن  و معلم  راهنما  فرهنگی  میراث  و  گیرد  قرار 

شادروان هرکدام به حل گوشه ای از پرسِش بزرگ کجایی ایران و کیستی ایرانیان کمک می کنند. به سخن 

دیگر باغ فین ارزشی ندارد، مگر اینکه آن را همچون آینه ای که کیستی ما در آن منعکس شده بدانیم. تنها 

دراین صورت است که میراث فرهنگی از امری فرسوده و سپری شده تبدیل به چراغی برای آینده می شود. 

به این تعبیر یگانه راه سعادتمندی ایران در دنیای امروز از شناخت میراث فرهنگی می گذرد. 

15

اعترافیه ای بر جای پیشگفتار

سیدمحمد بهشتی که سر کالس ما در دانشگاه شهید بهشتی حاضر می شد، کسی بود که سیزده سال 

پیش تر سینما را و یازده سال قبل   شهرداری را و دو سال پیش سازمان میراث فرهنگی را ترک کرده اما همان 

زمان و در همۀ سال های پس از آن نه سینما، نه تهران، و نه میراث فرهنگی او را ترک نمی کردند. عالقۀ او به 

ایران منبعث از احساسات سطحی و ناسیونالیسم به معنی مبتذل آن نبود؛ بلکه براثر انس و الفت با مظاهر 

فرهنگ ایرانی به معرفتی نسبت به ظرفیت ها و مزیت های آن نائل شده بود که محبت نتیجۀ صریح آن بود. 

همکاری با سیدمحمد بهشتی
همکاری با سیدمحمد بهشتی رؤیایی شیرین بود که در زمستان 1388، به واسطۀ دوست و استاد عزیزمان 

در  فرهنگی  راهبردی گردشگری  تدوین »سند  بهانۀ  به  پیوست.  واقعیت  به  دکتر محمدرضا رحیم زاده، 

ایران« سفری آغاز شد که تا امروز ادامه یافته است و این کتاب ازجمله رهاوردهای این هم سفری است. 

در تمام سال های بعدی تا اینجای کار تالش ما زبان بخشیدن به دریافت های سیدمحمد بهشتی و تدوین 

ساختاری نظری بود که به دیگران نیز فرصت نظر کردن از افق او و دیدن چشم انداز وی را بدهد.

ماحصل یک سال و نیم نخست همکاری ما با جناب مهندس بهشتی مجموعۀ مقاالت مفصلی تحت 

بیشتر  آن  بود، ولی موضوع گردشگری فرهنگی در  پردیسان«  عنوان »سند راهبردی گردشگری فرهنگی 

و  آن  ادامۀ  به  ما راغب  کار همۀ  انتهای  در  به نحوی که  بود،  ایران  دربارۀ  تعمق  و  برای مطالعه  بهانه ای 

ایجاد بحث نظری مدون و مفصل تری راجع به فرهنگ ایرانی شدیم. از بدو کار به این نتیجه رسیدیم که 

شناختن زوایا و خفایای فرهنگ ایرانی و مختصاتش در گرو مقایسۀ آن با دیگر نواحی جهان است و برای 

گاهانه پیش ببریم نیاز داشتیم به همان اندازه که دربارۀ تاریخ ایران تعمق  اینکه بتوانیم بحث نظری مان را آ

می کنیم، بر تاریخ نواحی دیگر و یا دست کم در تاریخ چند حوزۀ فرهنگی ازجمله اروپا، چین، و هند تمرکز 

کنیم. ماحصلش گزارش های مفصل دربارۀ این حوزه های فرهنگی است که پشتوانۀ کتاب حاضر شدند. 

 استثنایی 
ً
در این مدت بیشتر روزها و شاید هر روز مالقتشان می کردیم. جلسات طوالنی و حقیقتا

و پرباری داشتیم و این از الطاف خداوند بود. به اقتضای کارمان چیزهای زیادی خواندیم، نوشتیم، و 

آموختیم. صدها صفحه نوشتۀ نهایی و غیرنهایی نتیجۀ ساعت ها مباحثه است. در طول ساعاِت روْز وقت 

هر دوی ما صرف مطالعه و نوشتن می شد و مطالب در جلساتی که هر روز عصر با حضور سیدمحمد 

می شدند.  بازنویسی  یا  پیراسته  همفکری  با  و  می شدند  خوانده  بلند  صدای  با  می شد،  برگزار  بهشتی 

دربارۀ یکایک اصطالحات ساعت ها، روزها، و حتی ماه ها مباحثه می شد. بسیاری فکرهای خام طی این 

ساعت ها پخته می شد و به تدریج شاکله ای نظری را پی می نهاد.
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سیدمحمد بهشتی حافظه ای قوی و کم نظیر، ذوقی عجیب در پروراندن مباحث حین سخن گفتن، و 

حوصله ای مثال زدنی در تکرار مطالب دارد که به او کمک می کند هربار قدری موضوع را از ابهام درآورد و از 

 سرشِت 
ً
اجمال به تفصیل سوق دهد. ازهمین رو یکی از دشواری های کار با او رسیدن به نقطه ای بود که اوال

شفاهی و پردامنۀ اندیشه هایش را به امری متقن و ساختارمند تبدیل کنیم و آنگاه با اطمینان از کمال یافتِن 

مباحث، آن ها را بر کاغذ بیاوریم؛ درست به همان سختی که بخواهیم سرحد شکفتگِی یک گل را تعیین کنیم.

در همۀ این مدت و با همۀ صمیمیت که بین ما پدید آمده بود، پیش نیامد که، برخالف عادت رایج 

روزمرۀ ما، ایشان پشت سر کسی بدگویی  کنند. گاه پیش می آمد که خلقمان از چیزی یا حادثه ای تنگ 

 
ً
می شد و شکایت به ایشان می بردیم و یا طعنه ای می زدیم ولی پیش نمی آمد ایشان همراهی کنند. معموال

یا با سکوت و منحرف کردن بحث و یا گوشزد کردن هنرهای آدم ها ما را پرهیز می دادند از اینکه بحث ها 

را شخصی کنیم. در همۀ این مدت ندیدیم از چیزی زیاده خوشحال و یا زیاده از حد ناراحت شوند، 

درعین اینکه نادر بود اوقاتی که از چیزی عصبانی شوند. در همۀ این مدت به یاد نداریم که ما را به خاطر 

کم کاری و یا سهل انگاری مؤاخذه کرده باشند. طوری رفتار می کردند که ما، از یک سو، همیشه به خاطر 

عشق به کارمان و از سوی دیگر، به خاطر اینکه ایشان را راضی کنیم، به بهترین نحو کار کنیم. 

دربارۀ کتاب حاضر
نوشتن این کتاب پر از لحظات ناب و شیرین بود و هم مملو از دشواری. روحیۀ جستجوگر سید محمد بهشتی 
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نبودیم. بنابراین اغلب روزانه بیش از ده ساعت صرف نوشتن و بازنویسی می شد و بااین حال کار کتاب 
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اعترافیه ای بر جای پیشگفتار

با سرعتی که انتظار داشتیم پیش نمی رفت و ای بسا بسیاری اوقات احساس می کردیم که حین دویدن 

درجا می زنیم. حال که به گذشته برمی گردیم به این ده سال به چشم تمرین شکیبایی می نگریم؛ حلوایی 

که برخالف انتظارمان از غوره پدید آمد. آن یادداشت های کوتاه و مقاالت و همۀ آن مباحثات که شاید 

در جای خودش بی کرانه و بی حاصل می نمود، همگی از جهت اتصال به یک آبشخور فکری، همچون 

ت پازلی بود که دست آخر در تکمیل جای جای این مجموعه به یاری آمد.
ً
قطعا

از خوانندۀ محترم چه پنهان که گاه مطالب چنان به ذهن می آمد و بر قلم می تراوید که گویی دستی بر 

خود نداریم و گاه چنان نفس گیر می شد که ادامه دادن جز با ایستادن و نفس تازه کردن میسر نبود؛ ناگفته 

نماند که چون این مسیر توأم با پرسش و جستجوگری بود، جابه جا سرشار از بهجت کشف می شدیم. 

همین مکاشفات پیاپی بود که خستگی را نیز قابل تحمل می کرد و باالتر از آن وجود و شوق سیدمحمد 

او  اندیشۀ  قامت  برازندۀ  و  منقح  را  نوشته ها  این  اینکه  برای  می کرد.  ترغیبمان  و  تشویق  که  بود  بهشتی 

کنیم، بارها و بارها از نو نوشتیم. عاقبت هم مهم ترین دغدغه مان این است که نکند نوشته هایمان روح 

پرجست وخیز سخنان او را سرد و منجمد کرده باشد. نکند همراهان مناسبی برای او و دیدگاهش نبوده 

باشیم و بسیاری نکندهای دیگر. به قول موالنا:

ای خدا جان را تو بنما آن مقام          کاندر او بی حرف می روید کالم

باید اعتراف کنیم که سختی نوشتن این مقدمه کمتر از نوشتن کتاب نبود. نوشتن چند صفحه ای که 

قرار است لب لباب این هم سفری را بیان کند؛ سفری که به اندازۀ همۀ زندگی مان ارزش داشت. خداوند 

منان را بی نهایت شاکریم که فرصت آشنایی و همراهی با سیدمحمد بهشتی را روزی ما قرار داد و آرزو 

می کنیم این معاشرت مستدام باشد. از خوانندۀ محترم می خواهیم کاستی های این کتاب را به حساب 

این دو حقیر بگذارد و بر ما ببخشاید و این اثر را نه ختم کالم بلکه به سان دعوت نامه ای بداند برای آغاز 

آشنایی با دیدگاه سیدمحمد بهشتی. به سهم خود امیدواریم زحمات این سال ها ادای دین کوچکی باشد 

به پیشگاه بلند ایران و فرهنگ ایرانی.

نجفیـبهنامابوترابیان الناز
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مقدمه
حیات جوامع بیش از اینکه از اراده و آموخته های یکایک آحاد آن اثر بپذیرد، تحت تأثیر امری بزرگ تر، 

از  ما  آن زیرنقشی است که هرگونه دریافت  گاه تر و بسیط تر است که فرهنگ می نامیم. فرهنْگ  ناخودآ

جهان و تصرف ما در جهان را هدایت می کند. فرهنگ امری تاریخی است که به تدریج تکوین یافته و 

فربه شده است و اهل هر فرهنگ، در عین آزادی عمل فردی، در حال زندگی در چارچوب فرهنگشان 

با مقتضیات فرهنگ باشد، می توانند از مقدورات آن بهره گیرند  گاهی شان همسو  هستند؛ اگر اراده و آ

و به نتایجی بسیار عظیم تر از آنچه در توان شخصی شان بود برسند و اگر در مسیری خالف آن حرکت 

کنند، سعی بیهوده کرده اند و شاید چند قدمی بیشتر نتوانند پیش روند. در این معنی فرهنگ اکوسیستمی 

آن  به  متعلق  زیستی  گونه های  همۀ  سعادتمندی  و  بقا  حفظ  آن  مسئلۀ  یعنی  است؛  طبیعت  همچون 

محیط بخصوص است و هر موجود ضمن فعالیت در زندگی شخصی، خواه ناخواه بازیگر نمایشنامه ای 

است.  بزرگ مقیاس تر 

در این معنی دادوستِد فرهنگ و اهل فرهنگ بسیار شبیه نسبت زبان و سخنوران است. هرچند برخی 

 برساخته می انگارند، لیکن زبان 
ً
 پیش داده می دانند و گروهی دیگر آن را پدیده ای کامال

ً
زبان را امری کامال

نیز موجودی تاریخی و زنده است و مدام در حال تحول. زبان از سویی امری اصیل است که ریشه های 

آن در طول هزاران سال درون زمینه ای مستحکم شده است و در همان حال سخنوران در هر دوره و زمانه 

قادرند بنا به نیازهایشان واژگان و انتظامی جدید بیافرینند. بدیهی است که تناسب نوآفریده ها با سرشِت 

آن زبان به مرور زمان و براثر کثرت استعمال سبب می شود درون بافت زبان تنیده شوند و بر مقدورات آن 

زبان بیفزایند و آن را غنی تر کنند؛ اما اگر نامتجانس باشند، مقبول نمی افتند و به فراموشی سپرده می شوند. 

به  این خدشه ای  زبان می گیرد ولی  از  را  و طراوت  زایایی  از سخنوراْن  دو نسل  یا  ناکارآمدی یک  البته 
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ایران کجاست؟ ایرانی کیست؟

موجودیت کهن زبان وارد نمی کند. به عبارت دیگر هرچند زبان و سخنوران به هم وابسته اند، اما حیات 

سخنوران به زبان مدیون تر است تا حیات زبان به سخنورانش. 

درک فرهنگ به مثابۀ زیرنقشی که در همه چیز اعم از توسعه، تکنولوژی، صنعت، سیاست، جامعه، 

و حتی تاریخ مدخلیت دارد، امری خطیر است؛ لیکن همین شیوۀ نگریستن در هریک از این زمینه ها 

می تواند اسباب طرح پرسش ها و دریافت های جدید باشد. پرسش هایی کلی مثل اینکه چرا با وجود آنکه 

انسان هوشمند و متمدن دیر به قارۀ اروپا رسید و آنجا را قابل سکونت کرد، لیکن اروپاییان آن قدر قدرتمند 

شدند که حتی سرزمین های دوردست را مستعمرۀ خود ساختند؟ و یا پرسش های اختصاصی تر مثل اینکه 

چرا در ایران، با وجود بیش از صد سال تمنای توسعه، همچنان نتوانسته ایم به معنای متداول آن توسعه 

یابیم؟ چرا تنها برخی از صنایع جدید در ایران مقبول واقع شد و اسباب ایجاد آورده های بدیع شد و برخی 

دیگر نه؟ چرا بسیاری از اقدامات یک سدۀ اخیر، که به تمنای رفاه حال و سعادتمندی در این سرزمین 

 با حسن نیت انجام شد، تبعات سوئی در پی داشت؟ حتی پرسش های متعارفی مثل اینکه چرا 
ً
و عموما

ایرانیان اهل تعارف، میهمان نواز، رند، شاعرپیشه، یا قانون گریزند؟ در پرتو فرهنگ پاسخ های روشن تری 

می یابند. پرسش های تاریخی نیز در سیاق فرهنگ شکل دیگری پیدا می کند. به طور مثال به واقعۀ حملۀ 

نادرشاه به هندوستان بیش از اینکه به مثابۀ تصمیمی فردی نظر کنیم و شخص نادرشاه را به سبب اقداماتش 

 تاریخ از موضوعی برای 
ً
سرزنش یا تحسین کنیم، آن را در نسبت با فرهنگ تفسیر خواهیم کرد و نتیجتا

قضاوت کردن تبدیل به آینه ای برای خودشناسی می شود. به بیان ساده وقتی فرهنگ را مترادف با کیستی 

جامعه بدانیم، آنگاه درک بهتری از افکار و افعال آن جامعه در طول تاریخ خواهیم داشت؛ پس اغراق 

نیست اگر بگوییم فرهنگ آن نوری است که در روشنایی آن انتظام و نسبت اشخاص و چیزها و رویدادها 

و اوقات به دیده می آید و شناخت ممکن می شود.

اما در پرتو فرهنگ فقط جامعه نیست که بهتر شناخته می شود. ازآنجاکه فرهنگ براثر تعامل جامعه 

، از منظر فرهنگ، محیط نیز طور دیگری درک می شود؛ 
ً
با محیطی خاص پدید می آید و می بالد، نتیجتا

نه به مقتضای خصیصه های فیزیکی و کّمی اش، بلکه به جهت »جایی« بودنش. همین »جایی« بودِن 

محیط است که سبب تحکیم خصوصیاتی وجودی در جامعه ای شده است. بنابراین وقتی از فرهنگ سخن 

می گوییم در آن واحد هم »کیستی« جامعه ای و هم »کجایی« سرزمینی را در نظر داریم؛ این ها همه یعنی 

فرهنگ همان »زمینه «ای است که سخن گفتن از هر چیزی در آن زمینه و با توجه به آن زمینه ممکن و معتبر 

است. امتناع از توجه به این زمینه، چه در نظر و چه در عمل، خسارت بار است. چه بسیار الگوها، شیوه ها، 

 این 
ً
و آدابی که در زمینه ای مثمر ثمر و کارآمد هستند و در زمینه ای دیگر کم بازده و حتی مخرب. اصوال
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زمینه است که ما را از تعمیم مطالعات، نظریات، و عملکردهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و نظایر این ها 

و حتی از واردات و استخدام نابه جای تکنولوژی و شیوه های توسعه از یک جا به نواحی دیگر بازمی دارد و 

ما را مجاب می کند که پیش از هر تدبیر یا اقدامی بپرسیم »جایی کجاست؟« و »اهالی آنجا کیستند؟«.

دشواری های راه 
به فرهنْگ پرفرازونشیب و خود موضوعی سهل و ممتنع است؛ یعنی، از یک سو، گویی  اندیشیدن  راه 

همه می دانند که فرهنگ چیست و از سوی دیگر، وقتی چیستی آن را توضیح می دهند، با صدها تعریف و 

تعبیر آشتی ناپذیر مواجه می شویم. گروهی آن را با سنت یکی می دانند، برخی معادل آداب یا تمدن قرار 

 جدید می دانند و در تعاریف ایشان کالچر معیار قرار می گیرد. 
ً
می دهند، بعضی دیگر آن را مفهومی کامال

همین تشتت در تعاریف، در آراء نظرورزان نسبت به اهمیت فرهنگ نیز به چشم می آید؛ برخی فرهنگ را 

امری تدبیرپذیر و قابل مهندسی می دانند. گروهی دیگر سخن گفتن از فرهنگ را در روزگار جهانی شدن 

بی حاصل می شمرند و فرهنگ واحد جهانی را مضمحل کنندۀ همه فرهنگ ها می پندارند و بعضی دیگر 

تصور می کنند باید از موجودیت فرهنگ های متنوع در برابر این هجمه دفاع کرد.

این پیچیدگی ها در پرداختن به فرهنگ ایرانی تشدید می شود؛ چراکه بسیار آغشته به حب وبغض های 

سیاسی است و از ناکامی های اجتماعی و اقتصادی چنددهه ای و یک سده ای رنج می برد. بسیارند کسانی 

که مقصر اصلی ناکامی های ایران و ایرانیان را فرهنگ ایرانی می شمرند و فرهنگ ایرانی را پر از عیب و 

کید بر اختصاصات فرهنگ ایرانی را کوبیدن بر طبل ناسیونالیسم  کاستی معرفی می کنند. گروهی دیگر تأ

و عده ای آن را نوعی گذشته گرایی و کهنه پرستی می دانند که مانع واقع گرایی و سد راه پیشرفت و هم قدمی 

با جهان است.  

درعین حال آنچه ما را به تأمل پیرامون فرهنگ وامی دارد مسائلی است که در همین چند دهه با آن 

مواجه شده ایم. مسائلی که ای بسا برای پیشینیان مطرح نبود و همین هم سبب می شد که آنان در پی یافتن 

اندیشیدن دربارۀ فرهنگ  به حدی است که  فراگیری مسائل زمینه  نباشند.  برای فرهنگ  تعریفی صریح 

را نمی یابیم که  این یعنی کسی  و  بلکه اغلب مردمان می بینیم  و   مسئلۀ مبتالبه همۀ نظرورزان 
ً
تقریبا را 

 فرهنگ ایرانی 
ً
عقیده ای شخصی و بهتر است بگوییم پیش فرض هایی محکم دربارۀ فرهنگ و خصوصا

نداشته باشد و همین طرح موضوع را برای آنکه شنیده شود و مثمر ثمر واقع شود دشوارتر می کند. 

مفهوم  این  مستقیم  توضیح  و  تعریف  پی  در  ایرانی،  فرهنگ  به  نسبت  اهلیت  به سبب  ما،  پیشینیان 

نبوده اند؛ اما این به معنی محدود بودن منابع برای پژوهش در حوزۀ فرهنگ ایرانی نیست. این اشتباه است 



های ست بر روی لینکران کجاست و ایرانی کیبرای مشاهده و خرید کتاب ای
 زیر کلیک نمایید

 ایران کجاست ایرانی کیست

 نشر روزنه
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