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نگاهى به كتاب «فراز و فرود 
فلسفه در ايران و جهان»

بازگشت به فلسفه
كيهان چگونه به وجود آمده، منشأ 
پيدايش جهان چيست، آرخه يا عنصر 
ــتين جهان كدام يك از عناصر  نخس
چهارگانه است، دولت- شهر را چگونه 
ــرد، مرگ، تولد، اخالق و  بايد اداره ك
ــت و زيبا،  ــر، زش فضيلت، خير و ش
دوست و دشمن و... همگى پرسش ها 
ــت كه انسان از لحظه  و مفاهيمى اس
آغاز تفكر با آنها دست به گريبان است. 
ردپاى كنش- تفكر را بايد در ارتباط 
ــفه با سياست، متافيزيك،  ميان فلس
هنر، علم، اخالق و الهيات جست وجو 

كرد. 
فلسفه دايما قلمرو خود را جزيى 
و جزيى تر مى كند. اما تدريس فلسفه 
ــور حافظه و از  ــران غالبا بر مح در اي
بركردن تاريخ فلسفه مى چرخد. حال 
ــيدن و روشمند  ــت انديش آنكه درس
ــان امروز  ــاز واقعى جه فكركردن ني
ــت و محفوظات به تنهايى گرهى  اس
ــكالت نمى گشايد.  از كوه عظيم مش
در كنار مبانى هستى شناسانه، نسبت 
فلسفه با قدرت و سياست نيز از جمله 
ــت كه براى فلسفه مهم  مباحثى اس
بوده و هست. هرمز مميزى در كتاب 
«فراز و فرود فلسفه در ايران و جهان» 

ــيده تا اين پرسش ها و مبانى را  كوش
ــع آورى  ــاده و روان جم ــى س در قالب
ــدف كتاب با ضرورت آموزش  كند. ه
ــفه به كودكان و نوجوانان دنبال  فلس
ــود: «آموزش فلسفه به كودك،  مى ش
ــد مى دهد».  تفكر او را در زندگى رش
ــت  نگارنده در اين كتاب در تالش اس
ــه  ــفه و انديش تا مفاهيم اصيل فلس
ــرقى و غربى را گام به گام  متفكران ش
براى كودكان و نوجوانان تشريح كند 
تا آنها ضمن يادگيرى مهارت استدالل 
و خردورزى، خالقيت و نگرش عميق 

به مسايل را تمرين كنند. 
اين كتاب در سه بخش جمع آورى 
ــده كه نگارنده در فصل نخست به  ش
چيستى فلسفه، حكمت، منطق، علم 
ــفه، عصر رنسانس،  كالم، تاريخ فلس
ــان و موضوعاتى  ــازه به جه نگاهى ت
ــه هاى بنيادى در  ديگر كه به انديش
فلسفه مى پردازد. در بخش بعدى به 
ــفه و پيام آوران ايرانى مى پردازد.  فلس
ــش زندگى و آراى متفكران  او در بخ
ــت،  ــرقى، بزرگانى همچون زردش ش
ــينا،  ــزدك، فارابى، ابن س ــف م ماني
ــان بيرونى،  ــى، خيام، ابوريح خوارزم
سهروردى، مالصدرا و زكرياى رازى را 
شرح مى دهد. در بخش آخر فرهنگ 

هند و اروپايى را توضيح مى دهد.
ــرح  ــده در اين بخش به ش نگارن
ــى آراى متفكرانى نظير بودا،  و بررس
ــوس،  ــس، هراكليت ــس، پارمندي تال
امپدوكلس، ارشميدس، زنون، سقراط، 
ــك، نيوتن،  ــطو، كپرني افالتون، ارس
داوينچى، جان الك، اسپينوزا، كانت، 
ــه، هابرماس،  ــس، نيچ ــگل، مارك ه
ويتگنشتاين، هايك، فريدمن، سارتر، 
ــى و ديگر متفكران  آرنت، جان ديوي

غربى مى پردازد. 

قفسه

نيروهاى كار
ــى  اعتراض هاى  ــگاه اطالعاتى جديد و مهم در بررس ــتفاده از يك پاي با اس
ــان مى كند كه چگونه  ــاب «نيروهاى كار» نماي ــيلور در كت ــرى، بِورلى س كارگ
جنبش هاى كارگرى منطقه اى از اواخر سده نوزدهم تا زمان حاضر با فرآيندهاى 
ــاس يك  ــت. وى بر اس ــى و اقتصادى جهانى مرتبط بوده اس اجتماعى، سياس
ــعه صنايع مهم  ــكل گيرى و توس ــل تجربى دقيق و كامل از چگونگى ش تحلي
ــان مى دهد چگونه مكان هاى اصلى اعتراض هاى كارگرى همراه با  جهانى، نش
جابه جايى جغرافيايى محل توليد، از كشورى به كشور ديگر منتقل شده و اينكه 
جايگاه هاى اصلى اعتراض هاى  كارگرى در گذر زمان، مطابق با رشد بخش هاى 
ــرمايه دارى  و فرازوفرودهاى آن، تغيير يافته است. سيلور در اين كتاب  اصلى س
ــى جنبش هاى كارگرى  با نگاهى تطبيقى-تاريخى و تحليلى طبقاتى به بررس
ــاى اعتراض هاى جهانى كارگرى با نيروهاى محركه اقتصادى و  و ارتباط الگوه
سياسى سرمايه دارى جهانى در  130 سال گذشته مى پردازد و نشان مى دهد كه 
اعتراض هاى كارگرى به طور عميق، بر بستر نيروهاى محركه سياست هاى جهانى 
(هم در مقام علت و هم معلول) قرار گرفته است. سيلور همچنين با دنبال كردن 
مسير پرفرازو نشيب جنبش هاى كارگرى در دوران گذشته و با بررسى بحرانى كه 
جنبش هاى كارگرى دوران معاصر با آن در سطح جهانى روبه رو هستند، برخالف 
نظر بدبينانه كسانى كه اين بحران را چاره ناپذير مى انگارند، به اين نتيجه مى رسد 
كه به رغم فروكاستن از مبارزات كارگرى در دوران كنونى، جنبش هاى پرقدرت 
كارگرى در سده بيست ويكم رخ خواهد داد. مطالعه اين كتاب براى كسانى كه 
ــته، حال و آينده جنبش هاى كارگرى را بررسى مى كنند پراهميت است،  گذش
چراكه نويسنده به پيگيرى مبارزات طبقاتى و جنبش هاى اجتماعى در مقياسى 
ــپانيايى،  جهانى و تاريخى مى پردازد. اين كتاب تاكنون به زبان هاى آلمانى، اس
ــتانى، كره اى و چينى منتشر شده است.  سيلور در كتاب  ايتاليايى، تركى، لهس
«نيروهاى كار، جنبش هاى كارگرى و جهانى سازى از 1870 تاكنون» در فصل اول 
نگاهى دارد به پژوهش هاى كارگرى كه تاكنون صورت پذيرفته است و مسايل 
ــناختى برآمده از بررسى  اعتراض هاى  و موضوعات تئوريك، مفهومى و روش ش
ــرح مى كند.  او در دومين  ــرى را به عنوان يك پديده جهانى-تاريخى مط كارگ
فصل بر نيروهاى محركه اعتراض هاى كارگرى و جابه جايى هاى سرمايه در گستره 

جهانى متمركز مى شود؛ به ويژه بر جابه جايى هايى كه به طور گسترده در صنعت 
اصلى سده بيستم -صنعت جهانى خودروسازى- صورت گرفته است. اين فصل، 
گسترش جهانى توليد انبوه خودرو را از خاستگاه آن در ديترويت آمريكا تاكنون 
پى مى گيرد. اين فصل، با استفاده از منابع پايگاه اطالعاتى گروه جهانى كار نشان 
مى دهد چگونه عمال در هر جا كه توليد انبوه خودرو سازى به سرعت ايجاد شده 
و گسترش يافته است، جنبش هاى قدرتمند كارگرى  را نيز -امواج اعتراض هاى 
ــى- به  وجود آورده و باعث كسب مطالبات عمده اى  كارگرى از نوع مدل ماركس
ــده است. اين فصل، الگويى  ــتمزدها و بهبود شرايط كار ش جهت باالبردن دس
ــرن هاى خود روسازى چگونه در  ــونده را نمايان مى كند كه در آن ، كنس تكرارش
برابر هر موج جديدى از اعتراض هاى  كارگرى با جابه جايى توليد از جايى به جاى 
ديگر كه نيروى كار ارزان تر و قابل مهارتر بود، به واكنش پرداخته است.  اين راهبرد 
جابه جايى سرمايه در تضعيف جنبش هاى كارگرى در جايگاه هايى كه سرمايه 
آنجا را ترك كرده، تاثيرات چشمگيرى داشته، اما در جايگاه جديد توسعه صنعت، 
ــكل گيرى و قدرت يابى جنبش هاى نوين كارگرى شده است.  فصل  موجب ش
سوم، مفهوم «ساماندهى [خطوط جديد] توليد» را مطرح مى كند، به اين معنا كه 
تالش سرمايه داران براى افزايش سود و كنترل نه تنها از طريق جابه جاشدن به 
منطقه  جديد جغرافيايى يا دگرگونى فرآيند كار صورت مى پذيرد، بلكه با جريان 
ــرمايه به سوى صنايع و خطوط توليدى  جديدى كمتر در معرض رقابت هاى  س
شديد و ديگر بازدارنده ها، انجام مى گيرد. فصل سوم همچنين به نيروهاى محركه  
درونى و مرتبط در سه چرخه  توليد كالن صنعتى مى پردازد: 1) صنعت جهانى 
ــده نوزدهم)، 2) صنعت جهانى خودروسازى (صنايع  بافندگى (صنايع اصلى س
اصلى سده بيستم)، 3) بخش هاى جديدا شكل گرفته و مهم اواخر سده بيستم و 
اوايل سده بيست و يكم. به اين ترتيب درمى يابيم كه اعتراض هاى كارگرى نه تنها 
از نظر جغرافيايى همگام با جابه جايى هاى توليد در درون صنايع مختلف جابه جا 
شده اند، بلكه همچنين در ميان بخش هاى توليدى نيز همراه با فرازوفرود صنايع 
ــده اند.  در حالى كه سيلور  ــكل گرفته و مهم در گذر زمان جابه جا ش جديدا ش
ــبات  ــوم زاويه ديد خود را آگاهانه بر نيروى محركه مناس در فصل هاى دوم و س
ميان نيروى كار و سرمايه در ارتباط با بازسازى هاى تكرارشونده فناورانه، مكانى 
و سازمان توليد در روندهاى انباشت سرمايه دارى، متمركز كرده است، در فصل 
چهارم با  زاويه  ديد  روشن ترى، مدلل مى سازد كه مسير كلى اعتراض هاى جهانى 
ــاختار سرمايه دارى) به طور عميقى با نيروهاى  كارگرى (و همچنين تجديد س
محركه شكل گيرى دولت ها، مناقشات بين دولت ها و جنگ جهانى گره خورده 
ــت . به واقع با بهره گيرى از داده هاى پايگاه اطالعاتى گروه جهانى كار روشن  اس
ــخص ترين ويژگى اعتراض هاى كارگرى در تمامى دوران سده  مى شود كه  مش
ــتم، ارتباط قوى ميان امواج اعتراض هاى كارگرى و جنگ هاى جهانى  و در  بيس
ــت.  ــتا ارتباط ميان اعتراض هاى كارگرى و هژمونى هاى جهانى اس همين راس
فصل چهارم به بازگويى اعتراض هاى كارگرى سده بيستم و سياست هاى جهانى 
به عنوان يك موضوع محورى مى پردازد و به اين ترتيب آخرين ساماندهى يعنى 
ساماندهى مالى را مطرح مى كند. همچنان كه سرمايه در گريز از فشارهاى شديد 
ــوى صنايع نوين و خطوط جديد توليد  رقابتى از حوزه هاى موجود توليد، به س
حركت مى كند (همان ساماندهى توليد)، در دوره هاى رقابت   شديد و گسترده، به 
خروج كامل از خط توليد و ورود به بازارهاى سهام و بورس بازى (اسپيكوالسيون) 
و سرمايه مالى تمايل نشان داده است. با استفاده از مفهوم «توسعه مالى» از زبان 

جووانى اريگى، اين راهبرد «ساماندهى مالى» ناميده شده است. 

انديشه
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صفحه 8 آنجا ستاره اى خاموش است، گفت وگو با «سهراب راهوار»

صفحه 9 گراميداشت خدمات علمى مرحوم «پروانه وثوق»

صفحه 10 شهرى با كتابخانه هاى زياد اما كم رونق

ــيار  ــگ در جامعه مدرن معاصر از اهميت بس ــم، تكنولوژى و فرهن ــه  بين عل رابط
زيادى برخوردار است. به خصوص با پايان دوران جنگ سرد رابطه  بين نظام هاى علمى، 
تكنولوژيكى و اجتماعى مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات تكنولوژى، پژوهش درباره 
 چگونگى تاثيرگذارى ارزش هاى فرهنگى، سياسى و اجتماعى بر نوآورى تكنولوژيكى و 
بررسى نتايج آن است. مطالعات تكنولوژى، با تاكيد بيشتر بر زمينه هاى اجتماعى علم 
و تكنولوژى، به تاريخ و فلسفه  علم و تكنولوژى وابسته است. در اين حوزه، پرسش هاى 
متعددى مطرح هستند. در سال هاى اخير پاسخگويى به برخى از اين پرسش ها در ميان 
صاحبنظران چالش برانگيز شده است. در اينكه متخصصان، چگونه بايد نسبت به شرح و 
توضيح ارزيابى هاى خود، در رابطه با تكنولوژى هاى خاص با افكار عمومى ارتباط برقرار 
ــتاندارد ريسك ها و ايمنى را بسنجد، اختالف نظرهاى زيادى  كنند و جامعه چگونه اس
وجود دارد. خصوصا در ميان صاحبنظران در پاسخ به اين پرسش كه چه كسانى بايد در 
تصميم گيرى هاى تكنولوژيكى سهيم باشند، نام پروفسور اَندرو فينبرگ بيشتر به چشم 
مى خورد. اَندرو فينبرگ از جمله فيلسوفان معاصرى است كه به طور ويژه، پژوهش هاى 
ــر دگرگونى تكنولوژى با  ــت. تاكيد ب ــود را به مطالعات تكنولوژى اختصاص داده اس خ
رويكردى دموكراتيك، بحث اصلى فينبرگ در مطالعات تكنولوژى است. پروفسور اَندرو 
ــد. وى در سال 1965ميالدى ليسانس خود  فينبرگ در سال 1943ميالدى متولد ش
ــاله اى با  ــكا دريافت كرد و دكتراى خود را با ارايه  رس ــگاه جان هاپكينز آمري را از دانش
ــتاد اسبق  ــال 1973ميالدى دفاع كرد. وى اس عنوان «گفت وگوى نظريه و عمل» در س
دانشگاه ايالتى سن ديگو از سال 1961ميالدى تا سال 2003ميالدى بود و در حال حاضر 
كرسى پژوهشى فلسفه  تكنولوژى در كانادا را در اختيار دارد. همچنين او استاد فلسفه 
ــكده ارتباطات دانشگاه سيمون فريزر در ونكوور كاناداست. فينبرگ   تكنولوژى در دانش
ــال  با ارايه  نظريه اى با عنوان «نظريه  انتقادى تكنولوژى» كه در كتابى با همان نام در س
ــال 2002ميالدى مطرح كرد به  1991ميالدى و در كتاب «دگرگونى تكنولوژى» در س
شهرت رسيد. از شناخته شده ترين كتب انتشاريافته  وى مى توان به كتاب «پرسش كردن 
ــال 2003  ــال 1999 ميالدى) و كتاب «تجدد و تكنولوژى» (در س از تكنولوژى» (در س
ــى و فلسفى در  ــت پژوهش ــاره كرد. وى بيش از صد عنوان مقاله و يادداش ميالدى) اش
حوزه  فلسفه  تكنولوژى و در نقد مدرنيته و فيلسوفان معاصر ارايه داده است. او در كتاب 
ــراع (دوباره ى) اينترنت» با رويكردى عمل گرايانه به مطالعه  موردى  اخيرش با نام «اخت
ــت. در مقاالت تازه  ــازى اينترنت پرداخته اس درباره  تكنولوژى اينترنت و دموكراتيك س
ــاريافته  وى، سرشت و روش ارتباط در عصر ديجيتال با انديشه ا ى انتقادى بررسى  انتش
مى شود. همچنين او از «ده تناقض نماى تكنولوژى» در سمينارها و همايش هاى بزرگ 
بين المللى نام برده و در دانشگاه هاى مشهور اروپا و شرق آسيا سخنرانى كرده است. وى 

از منتقدان شگردهاى ارتباطاتى قرن بيست ويكم نيز هست و البته معتقد است تكنولوژى 
ــان درآورد و به اين موضوع اميدوار است. مطالعات فلسفى  ــلطه  انس را مى توان تحت س
تكنولوژى در نظر فينبرگ از طريق اتخاذ چهار رويكرد قابل بررسى است. اين رويكردها 
عبارتند از: 1- ساخت گرايى هرمنوتيك، 2- تاريخ گرايى، 3- دموكراسى فنى، 4- فرانظريه 

 تكنولوژى. در ادامه به صورت مختصر به بيان اين رويكردها پرداخته مى شود. 
ساخت گرايى هرمنوتيك

ــت، بلكه تركيبى از عوامل فنى و  تكنولوژى محصول عقالنيتى منحصربه فرد نيس
ــت. مطالعه  اين عوامل حتما بايد روش هاى تجربى علم اجتماعى را در بر  اجتماعى اس
ــانى در  ــرد. عالوه بر اين، مطالعات در اين زمينه روش هاى قابل ترجمه از علوم انس گي
معناكردن اشياى فنى و فعاليت هاى مشاركتى در اين عرصه را نيز در بر مى گيرد. چيزى 
كه به عنوان خودرو يا تلويزيون نام گذارى شده، در فرآيندهاى اجتماعى كه آغازگر تعاريف 
ــيا هستند، معنا مى يابد. به عبارت ديگر نقش ويژه اى كه اجتماع انسانى به اشيا  آن اش
ــد. تكنولوژى به خودى خود نمى تواند تعيين كننده  اعطا مى كند به آنها معنا مى بخش
 برآمد اين فرآيندهاى اجتماعى پيچيده باشد. يعنى تكنولوژى نمى تواند تعيين كند كه 
از اين فرآيندهاى اجتماعى ويژه چه چيزى حاصل خواهد شد. در حالى كه ديدگاه هاى 
متضاد جهان بينى، جايگزين هايى را براى تكنولوژى شكل مى دهند، نمى توان نتيجه  فهم 
چگونگى اين جهان بينى ها را بدون در نظرگرفتن اشيا در تكنولوژى خاص درك كرد. اين 
مشكالت ادراكى بايد به اندازه  كافى در مطالعات تكنولوژى در نظر گرفته شوند. فينبرگ 

در اين رابطه تاكيد مى كند «مطالعات تكنولوژى سهم ويژه اى در علوم انسانى دارد». 
تاريخ گرايى

به نظر فينبرگ «اتخاذ رويكرد تاريخ محورانه  توماس كوون در تاريخ علم در سال هاى 
اخير براى مطالعات تكنولوژى سودمند بوده است.» به بيان وى به جاى توجه به پيشرفت 
تكنولوژيكى به عنوان دنباله  قطعى از تحوالت، به ما آموخته شده است تا آن را يك فرآيند 
محتمل كه مى تواند در جهات مختلف راهبرى شود، در نظر بگيريم. فينبرگ اين رويكرد 
را در موضوعات مختلف و مهم تكنولوژى به كار برده است. فعاليت هاى او نشان مى دهد 
ــان را  ــيرى كه تاريخ ش كه چگونه توهم بى طرفى و خودمختارى حرفه هاى فنى از مس
مى سازد، خود را نمايان مى كنند. مطالعات تاريخى نشان مى دهد كه افكار عمومى اثرى 
عميق بر روى جهت توسعه  فنى خواهد گذاشت. فينبرگ در اين رابطه مطالعاتى را انجام 
ــت. بيان مسايلى متنوع در ارتباط با فرض معارضه  بين ايدئولوژى و تكنولوژى  داده اس
نقش تاريخ گرايى را روشن تر خواهد كرد. آنچه فينبرگ از اين معارضه دريافته، اين است 
ــعه  فنى از آنچه تاكنون تصور مى شد به مراتب انعطاف پذيرتر است و از قابليت  كه توس

درونى سازى طرح هاى عمومى در ارزش هاى حمايتى جامعه برخوردار است. 

دموكراسى فنى 
جامعه اى فنى به يك فضاى عمومى دموكراتيك و حساس به امور فنى نياز دارد. اما 
اين دشوار است كه به بسط دموكراسى به تكنولوژى از طريق روش هايى مانند راى دادن 
متوسل شد. با وجود چند مورد استثنا، موضوعات فنى براى عموم مردم آنقدر جذابيت 
ندارند كه به صورت معضل مطرح باشند. با اين وجود مردم محلى به پيشرفت هاى فنى 
ــان مى دهند. از اين رو به جلسات عمومى در  ــان مربوط مى شود واكنش نش كه به ايش
حوزه هايى مانند محيط زيست رجوع گسترده اى مى شود. فينبرگ در اين رابطه بحث هاى 
ــترى را ارايه مى دهد و در اين رابطه مى گويد: «دگرگونى هايى كه شاهد ظهور آرام  بيش
و آهسته آنها در فضاى عمومى جامعه  هستيم تا حد زيادى به خاطر شكل ناملموس و 

تكه تكه  خود، ناديده گرفته مى شوند.» 
فرانظريه  تكنولوژى

ــيارى در فلسفه براى تعريف ماهيت تكنولوژى شده است. تشخيص  تالش هاى بس
تفاوت هاى ويژه  تكنولوژى هاى جديد و تكنولوژى هاى پيشامدرن مورد توجه فيلسوفان 
معاصر بوده است. فينبرگ استدالل مى كند كه اين نظريه هاى متنوع در زمينه  تعريف 
ماهيت تكنولوژى همه جانبه هستند و قادر به درك كامل پيچيدگى عينيت خود نيستند. 
وى از دو سطح از ابزارى سازى فنى نام مى برد و هشت جنبه  مختلف اين دو سطح را تعريف 
مى كند. در سطح اول تكنولوژى، عينيت هاى خود را با زمينه زدايى و دستكارى كردن شان 
جسميت مى بخشد و در سطح دوم با فراهم كردنشان در ابعاد زيبايى شناختى و اخالقى 
ــود دوباره اشياى فنى در زمينه قرار گيرند. در تكنولوژى پيشامدرن اين دو  باعث مى ش
ــطح فقط به صورت تحليلى تشخيص داده مى شوند؛ اما با توسعه  تكنولوژى مدرن به  س
ــطوح و  ــوند. انتظام هاى مختلف و متنوع س درجه  اى از نهادهاى جداگانه تبديل مى ش
ــان، عقالنيت هاى مجزا را معرفى مى كنند. در اين شرايط ممكن است يك نقد  اجزايش
سازنده از فرهنگ تكنولوژى در جامعه و به تصور وجود يك جايگزين، تعميم داده شود. 
ــمندانى چون  ــاخت تا در ابعاد مهم نظريات انديش طرح اين نظريه، فينبرگ را قادر س
هايدگر، التور، بورگمن و ديگران كنكاش كند. اَندرو فينبرگ درباره  نقش پژوهش در حوزه 
 تكنولوژى مى گويد: «مطالعات علم و تكنولوژى اين قابليت را دارد تا براى توسعه  ايده اى 
ــابه به عقالنيت فنى به كار گرفته شود.»  الزم به ذكر است تاكنون تنها چهار مقاله  مش
 كوتاه از مقاالت و كتب متعدد او در مجالت، انتشارات و روزنامه ها به زبان فارسى برگردان 
و منتشر شده  است. پژوهشگران رشته هاى ارتباطات، فلسفه  و مديريت تكنولوژى و ساير 
عالقه مندان به مباحث مختلف مطالعات تكنولوژى مى توانند با توجه به حوزه  تخصصى 

و رويكرد نظريات اَندرو فينبرگ، نسبت به پژوهش درباره آثار ارزشمند وى اقدام كنند. 
منابع در دفتر روزنامه موجود است

اَندرو فينبرگ؛ رويكردى ويژه در مطالعات تكنولوژىاَندرو فينبرگ؛ رويكردى ويژه در مطالعات تكنولوژى

نظريه انتقادى تكنولوژىنظريه انتقادى تكنولوژى

سال گذشته انتشارات آمه كتاب «امپراتورى فراموش شده» 
را منتشـر كـرد. اين كتاب بـا زيرعنوان «جهان پارسـيان 
باستان» توسط جان كرتيس و نايجل تاليس ويراستارى شده 
و به كوشـش فرخ مستوفى منتشر شـد و همزمان ترجمه 
ديگرى نيز از همين كتاب با ترجمه خشايار بهارى از سوى 
نشر فرزان به بازار آمد. به بهانه ترجمه اين كتاب گفت وگويى 

داشتيم با فرخ مستوفى. 

به نظر شـما تا چه حد مقاالت اين كتاب تحت تاثير  �
نگاه غربى است و اگر ايرانيان مى نوشتند چه تفاوت هايى 

وجود داشت. 
ــت و  ــده اى نيس به نظر من نگاه غربى كلمه تعريف ش
ــت كه هركس  ــتنباط من از اين كلمه اين نيس حداقل اس
ــا ايران نگاه  ــناس ي ــى بود بايد با ديد خاصى به ايرانش غرب
كند. افرادى هستند كه صرفا به خاطر عالقه شديد به دنياى 
ــوزش در اين زمينه ها مى پردازند.  ــتان به پژوهش و آم باس
ــورها بى غرض تر هستند.  ــگران بعضى از كش البته پژوهش
آمريكايى ها، اتريشى ها، فرانسوى ها و آلمانى ها از اين دسته 
ــتند. عده اى هم تفكرات ضدايرانى را پنهان مى كنند.  هس
ــن نكته در اين كتاب تغيير نگرش غربى ها در نگاه  مهم تري
ــت. باستان شناسان غربى در  ــرق به ويژه به ايرانى هاس به ش
ــته ايران و يونان را شرق و غرب به حساب مى آوردند  گذش
ــى و جاهليت و ديكتاتورى قرار  و خط فاصل بين دموكراس
ــد. من به اين موضوع ديد غرب گرايانه مى گويم. در  مى دادن
اين كتاب سعى شده است به نكات بسيار مثبت تمدن ايرانى 
ــد اشاره شود و از نگاه  ــته مى ش كه پيش از آن نديده انگاش
سنتى غربى به ايران كه ايران را مركز استبداد تلقى مى كرد 
احتراز شود. البته دو مقاله كتاب را ايرانى ها نوشته اند و خانم 
وستا سرخوش كرتيس هم ايرانى است و مى توان تفاوت ها 

را مالحظه كرد. 
مطالعـه اين كتاب تا چـه حد خواننـده را با جهان  �

پارسيان آشنا مى كند؟ 
ــيان مطالعه اين  ــيوه درك جهان پارس ــريع ترين ش س
كتاب است. خواننده در يك مجموعه راجع به تاريخ، زبان، 
باستان شناسى، كاخ ها و معمارى آن دوران، نحوه پذيرايى و 
ــوم، ساختار ادارى و  غذاهاى معمول، زيورآالت، آداب و رس
نحوه اداره امپراتورى، حمل ونقل و جنگ افزارهاى آن زمان را 
هم از راه تصوير و هم از راه نوشته درك مى كند. جدا از آن به 
رابطه اين امپراتورى با همسايگان به ويژه يونانيان كه نماينده 

اروپاييان امروزى هستند پى مى برد. اگر 
ــان آن روز نگاه كنيم در ارتباط با  به جه
ايرانيان و اروپاييان تغيير عمده اى ايجاد 
ــت. ابتدا يونان و سپس روميان  نشده اس
بر اروپا مسلط شدند و با ايران زمان خود 
همسايه شدند. در نقشه هاى امروز ايران 
همچنان پابرجاست اما يونان و روم جاى 
خود را به اتحاديه اروپا داده اند كه همچنان 

با ما در چالش و تعاملند. 
دليل كـم كارى در حوزه مطالعات  �

ايران شناسى در غرب را چه مى دانيد؟ 
ــى از پردرآمدترين راه هاى  امروزه يك
ــراى اين  ــت. ب ــم اس درآمدزايى توريس
ــه و كتاب  ــاله صدها مقال كار بايد هرس
ــور معين چاپ شود تا  راجع به يك كش
خواننده ها با سليقه هاى مختلف را براى 
ــور جذب كند. كار در  ــفر به يك كش س
زمينه ايران شناسى را بايد درواقع به عنوان 

سرمايه گذارى و امرى زيربنايى ناميد. از آنجا كه هنوز تكليف 
مساله جهانگردى در ايران روشن نيست و با اينكه با بازشدن 
ــفر به ايران چندده برابر شده  افق هاى سياسى متقاضى س
ــرمايه گذارى در زمينه  است، هنوز مسووالن به اهميت س
ايران شناسى به خوبى واقف نيستند. از طرف ديگر، در جوامع 
غربى ايران ستيزى همچنان در دستور كار قرار دارد و از آنجا 
كه بازار توريسم در ايران گرم نيست هنوز بازار سرمايه دارى 
ــت  ــروى مى كند، كه مايل اس ــى روز پي ــرايط سياس از ش
جذابيت هاى تاريخى و باستان شناسى ايران را كتمان كند. 

ويژگى هاى متمايز كتاب چيست؟  �
ــا چاپ عالى از  ــاب يك مجموعه تصويرى بى نظير ب كت
اشيايى است كه امكان تماشاى آن تاكنون براى همه ميسر 
ــگاه اين اشيا از مخازن  نبوده و صرفا به دليل برگزارى نمايش
موزه ها بيرون كشيده شده و به نمايش گذاشته شده اند. اين 

تصاوير به خواننده اين امكان را مى دهد كه 
حتى بدون خواندن متن در جريان موضوع 
ــرعت عصر  ــرد و به س ــا قرار بگي فصل ه
ــى را در ذهن خود تصوير كند.  هخامنش
براى خوانندگانى كه مايلند بيشتر بدانند 
با اينكه كتاب يك مجموعه روميزى است 
فصل هاى كتاب دقيق و فشرده و مستند 
ــت كه در كتاب آمده و در  به تصاويرى اس
ــتان پردازى است  نتيجه كمتر دچار داس
ــد به آخرين  ــر كس امكان مى ده و به ه
ــافات باستان شناسى  ــتاوردها و اكتش دس
ــيان دست يابد. ويژ گى  راجع به هخامنش
منحصر به فرد كتاب درك اين مطلب است 
كه ايرانيان دوره هخامنشى چقدر از لحاظ 
كردار و رفتار با جامعه مدرن ايران نزديك 
بوده اند و در عين باستانى بودن چقدر مدرن 

و امروزى هستند. 
� به نظر مى رسـد كتاب بيشتر به كاخ 
و زندگى و سـفره شـاهانه اختصاص دارد و بسيار كم راجع 
به زندگى اجتماعى مردم زمان هخامنشيان پرداخته است. 

علت اين امر را چه مى دانيد؟ 
دليل عمده اين كار مستندات كتاب به مراجعى است كه 
عالقه خاصى به زندگى پادشاهان و بزرگان داشته اند به ويژه 
نويسندگان يونانى كه در اين كتاب مكرر به آنها رجوع شده  
بيشتر راجع به اخالق و عادات شاهان و طبقات باالى جامعه 
ــايى كرده اند. از طرف ديگر، كاخ ها به دليل  فارس قلم فرس
سرمايه گذارى سنگين و استفاده از سنگ هاى عظيم باقى 
 مانده اند و باستان شناسان اين محل ها را مظهر بهترين سليقه 
معمارى زمان خود به شمار مى آورند. اسباب و اثاثيه منزل 
ــار و ثروتمندان و نجيب زادگان  ــز آنچه كه متعلق به درب ني
بوده است اغلب از طال و نقره و سنگ ساخته مى شدند كه 
بسيار بادوام بودند و به دست ما رسيده است. البته بايد تاريخ 

ــته شود و جاى چنين  جديدى با نگاه به زندگى مردم نوش
اثرى فعال خالى است. 

مطالعه اين كتاب را براى نسل امروز چگونه ارزيابى  �
مى كنيد؟ 

ــد از اين كتاب را در  ــه نظر من هر ايرانى بايد يك جل ب
منزل داشته باشد و چندين بار آن را مطالعه كند. نسل جديد 
به دليل مشغله هاى ذهنى بيشتر از همه نياز دارد تا بداند از 
كجا ريشه گرفته است. ساختارهاى ادارى و نظامى اجتماعى 
ــته چگونه بوده اند و اين حس عظمت را  كشورش درگذش
ــبرد  چگونه مى تواند در ذهن خود حفظ كرده و براى پيش
كشور در حال حاضر به كار برد. ملتى كه ريشه ندارد هويت 
ــكيل شده و به دليل  ــور در جهان تش هم ندارد. صدها كش
همين بى ريشه اى و بى هويتى از صحنه روزگار محو شده اند. 
جوانان ايرانى بايد با مطالعه اين كتاب سّر بقاى اين سرزمين 

را خود دريابند و به نسل هاى بعدى منتقل كنند. 
لطفا درباره ضرورت ترجمه امپراتورى فراموش شده  �

توضيح دهيد. 
ــت. در  ــال حاضر يك قدرت منطقه اى اس ــران در ح اي
ــور هرگاه از زير يوغ بيگانگان آزاد  ــته مردم اين كش گذش
ــدند امپراتورى تشكيل مى دادند؛ چه قبل از اسالم و  مى ش
چه بعد از اسالم. مقاالت اين كتاب درواقع به دليل برگزارى 
ــندگان  ــگاهى به همين نام در موزه بريتانيا به نويس نمايش
ــفارش داده شده بود،  ــيان س متخصص در زمينه هخامنش
ــتند و مقاالت  كه بعضى از آنها قبل از چاپ كتاب درگذش
ــت ويراستاران  ــان به دس ــتفاده از يادداشت هايش آنها با اس
ــد. نسخه انگليسى اين كتاب پس از چاپ  كتاب تكميل ش
ــال جمهورى اسالمى ايران شد. آنان  برنده جايزه كتاب س
ــتيز هستند بايد بدانند كه كشورى كه در آن  كه گذشته س
زندگى مى كنند و از مواهب آن برخوردارند ناگهان در صحنه 
ــش تدريجى  تاريخ به وجود نيامده بلكه نتيجه كار و كوش
نياكان ماست. شاهنشاهى يكى از نظام هاى حكومتى بوده 
ــته است. نظام هاى حكومتى در حال  كه در ايران رواج داش
تغيير هستند. آنچه ترجمه كتاب را ضرورى ساخت اين تفكر 
بود كه ما ريشه هاى كنونى قدرت خود را بشناسيم و آن را با 
گذشته مقايسه كنيم. در جهان كنونى تعداد كشورهايى كه 
بيش از چندهزار سال قدمت تمدنى داشته باشند از انگشتان 
يك دست تجاوز نمى كنند. ما بايد بدانيم كه چرا هنوز روى 
ــه جغرافيا وجود داريم چرا حوزه نفوذ ما همچنان در  نقش

همان محدوده حكومتى نياكان ماست. 

گفت وگو با مترجم «امپراتورى فراموش شده»
بررسى تمدن ايرانى

جواد لگزيان

جالل نبهانى زاده

فراز و فرود فلسفه
در ايران و جهان

هرمز مميزى
ناشر: ترقى

قيمت: 8500 تومان

نيروهاى كار
جنبش هاى كارگرى

و جهانى سازى از 1870 تاكنون
بورلى سيلور

ترجمه: سوسن صالحى
ناشر: دات
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