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گفتوگو با آیدین آغداشــلو  -شــاید ناخواســته  -از چیســتی و ماهیت مفهوم وطن و مصداق آن برای ما
ل این مفهوم در زندگــی یک هنرمند،
«ایران» آغاز شــد .شــاید بنا به این صالحدید که قبل از بررســی شــک 
اول بایــد دید که خــود مفهوم از کجا آمده و چگونه در فرهنگ معاصر ایرانی موضوعیت پیدا کرده اســت.
آغداشلو از انقالب مشــروطه به عنوان مبدأ شــکلگیری مفهوم معاصر «وطن» یاد میکند و از تفاوتهای
مفهوم جغرافیایی «وطن» پیش از مشــروطه و تلقی هستیشناختی از آن پس از مشروطه میگوید .پس از
شرح این توضیحات بود که از او درباره آغازگاه آشنایی و دریافتش از مفهوم «وطن» پرسیدم.
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ëëاولین باری که بهطور جــدی به مفهوم «ایران»
فکر کردید ،کی بود؟
شکلگیری مفهوم «ایران» برای من صورت خاصی
داشــته .مــن از یــک خانــواده مهاجر میآیــم که در
ایــن ســرزمین پذیرفته شــدند .من در ایــران به دنیا
آمــدم و محــل ایــن تولد در شــناخت مــن از هویتم
خیلــی تأثیــر داشــت .در زندگی هر کســی لحظهای
فرامیرسد که آدم دنبال هویت خودش میگردد و
من وقتی آن لحظه را با ایران پیدا کردم ،دیگر هرگز
آن را وانگذاشتم .سعی کردم زبان وطنم را بیاموزم
کــه از مظاهــر ایرانی بودن اســت و این خیلی به من
کمک کرد .ضمن اینکه خواندن تاریخ این سرزمین
بخش مهمی از شناخت فرهنگ و تمدن آن است.
ëëمطالعه تاریخ چقدر شما را به دیدن جغرافیای
ایــران ترغیب کرد؟ به هر حــال جغرافیای عرصه
تاریخ است و مطالعه این دو در کنار هم طبعاً هم
جذابتر است و هم راهگشاتر.
بلــه ،همینطور اســت .بــه همین دلیــل کمتر جایی
در ایــران هســت که مــن ندیده باشــم .خصلتهای
قومــی به ظاهر متفاوت در اقوام ایرانی را در حقیقت
یکپارچه یافتم و این یکپارچگی خیلی خیلی برای من
مهم شــد .اصــاً عمدهترین چیزی که کشــف کردم،
همینیکپارچگیبود.دلبستگیمنبهاینیکپارچگی
بــود و این مفهوم خاصی که دائماً شــکلش برای من
مشخصتر شد .در شمال تجربه سرزمینهای بارانی
را دیدم و در کویر تجربهای دیگری را.
ëëشــما همانطور که گفتید ،مهاجــر بودید و بعد

آنچه به عنوان «ایرانیت» مطرح میشــود ،در واقع
شــکل کلیاش برمیگــردد به این که مــا روح بزرگ
ایران را کشــف کنیــم و ببینیم که ایــن روح بزرگ در
چه چیزهایی متجلی میشود .اگر این را بدانیم دیگر
یک خط کلی نیســت و میشود اجزایش را پیدا کرد
و بخشهــای مختلــف آن را دیــد .یعنــی بدانیم که
ایــن دیــن و آیین آن اســت ،این زبان آن اســت ،این
هنرش است و همین طور سایر اجزای فرهنگی آن را
بشناسیم .وقتی که ما این اجزا را بشناسیم آن وقت
است که میتوانیم حفظش کنیم .یعنی حفظ کردن
دست نمیدهد مگر موقعی که بتوانیم آن را کشف
کنیم .وقتی بدانیم چه چیزی جزء عناصر اصلی روح
بزرگ ایران است ،آن وقت وظیفه عمدهای بر عهده
ما قرار خواهد گرفت .این وظیفه عمده در حقیقت
از زبان شــروع میشــود که ســازنده اجــزای مختلف
فرهنگ اســت .ایرانی بودن فقط به اهل آبوخاک
آن بودن نیست .به این است که چطور میتوانیم از
زبان آن حراست کنیم.
ëëاز میــزان انجــام ایــن وظیفــه توســط خودتان
رضایت دارید؟
من همیشــه فکر کــردهام که بــه عنوان یــک ایرانی،
مســأله این حفظ و حراست را داشــتهام .من سعی
کــردم روی زبــان فارســی کار کنم .وقتی از رشــت به
تهــران آمدم و بقیــه عمرم را در اینجا مقیم شــدم،
ســعی کردم فارسی را درست بشناســم و درست به
فارســی حرف بزنم ،کار کنم و بنویســم .در مورد آثار
هنــری همین طور .برای مــن خیلیخیلی مهم بود
کــه آثار هنری را در این فرهنگ بشناســم و این تأثیر
فوقالعاده مستقیم میگذاشت روی آثار .شما این
آثار و عناصر را نمیتوانید از کارهای من تفکیک کنید
و من اصالً با آنها شناخته میشوم.
ëëفکــر میکنید کمرنگ شــدن دغدغه شــناخت
و حفــظ روح ایرانــی ،چقــدر
به هنــر و بهطور کلــی فرهنگ
و زیســت ایرانی لطمــه زده و
خصلتهای قومی به
میزند؟
ظاهر متفاوت در اقوام
وقتیمامسألهحفظروحایرانی
ایرانی را در حقیقت
را نداشته باشیم ،در مقابل این
جهــان فعــال و متالطــم دچار
یکپارچه یافتم و این
نوعــی خودباختگــی عمیــق
یکپارچگی خیلی
میشویم و چون هیچ شناختی
خیلی برای من مهم
از خودمان نداریم و نمیدانیم
شد .اصالً عمدهترین
از کجــا آمدهایــم ،جــذب هــر
چیزی که کشف کردم،
چیــزی ممکن اســت بشــویم.
همین یکپارچگی
اینخودباختگیمعموالًنتیجه
بود .دلبستگی من به
خوبــی نــدارد ،چــون چیزهایی
این یکپارچگی بود و
که اخذ میکنیم معلوم نیست
با چــه شــناختی اخذ شــدهاند.
این مفهوم خاصی که
ما فقــط ظاهــر را اخذ میکنیم
دائماً شکلش برای من
و خیلــی مــدت اســت کــه ایــن
مشخصتر شد
اتفــاق افتــاده .مــا ایــن ظاهر را
اخــذ میکنیــم بــدون ایــن کــه
باطن داشــته باشــیم .بنابراین
موجــودی میشــویم کــه روی
هیــچ چیــزش نمیشــود حســاب کــرد .در واقــع نه
روی آن چیــزی کــه اخــذ کــرده و نــه روی آن چیزی
که خودش داشــته و نمیداند چیســت .پس به نظر
مــن کلید حفظ فرهنــگ و روح ایران وقــوف به آن و
شــناخت آن اســت .شــناختی کــه با خــودش تعهد
میآورد.

در رشــت ســاکن شــدید و بعد به تهــران آمدید و
جاهــای مختلــف ایران را هــم دیدهایــد و در آنجا
تجربههایــی داشــتهاید .خاســتگاه جغرافیایــی و
فرهنگی خود را در کجا میدانید؟
مــن تجربــه زندگــی در شــمال و رشــت را دارم ولی
زبــان مــادری من ترکی اســت و خاســتگاه من همه
بخشهای ایران .به همین دلیل اســت که من همه
ایران را گشــتم .نه اینکه هویت گم شــدهای داشــته
باشــم کــه بخواهــم آن را بیابــم .همــه جــای ایــران
خاستگاه من اســت .ظاهرهای متراکم و پراکنده در
اقوام و مناطق ایران مرا معطل نکرد و گول نزد.
ëëاین تنوع و در عین حال یکپارچگی فرهنگی نزد
اقوام ایرانی که شــناخت شما از ایران را رقم زده،
چطور در آثار هنری شما بروز پیدا کرده؟
آن بخشــی از کارهــای من کــه به یادآوری ســرزمین
اختصــاص دارد ،بــه همــان فرهنــگ یکپارچه نظر
دارد .فرهنگ یکپارچهای که من همیشــه چه وقتی
درس دادم و وقتــی چــه نوشــتم ،اشــاره کــردهام به
اینکه این روح بزرگ ایران اســت .این روح بزرگ را
من در اســراری که این سرزمین در خود دارد ،کشف
کردم .این کشف در نگاه اول شاید آسان نباشد اما اگر
مماشات کنید حتماً به آن میرسید .این روح بزرگ
یکپارچه قبل و بعد از اســام همیشه وجود داشته و
در طول زمان تداوم پیدا کرده است.
ëëشما با حوزه نظری هنر هم سروکار داشتهاید .از
تجربه حفظ ایــن روح ایرانی در مواجهه و قرائت
نظریههای غربی بگویید.

