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آوای سیمرغ
بینوایــی یــک ملــت ،تنهــا نداشــتن ســرمایه و توانایــی
نیســت بلکــه نداشــتن آگاهــی بــر توانایــی ،دارایــی و
داشــته هــای فرهنگــی خویــش اســت کــه مــی توانــد
توشــه امــروز دارنــدگان آن ارثیــه تاریخــی باشــد.
ایرانیــان وارث گنجینــه ای از اندیشــه هــای تابنــاک و
رفتارهــای درخشــان از فرزانــگان خــود هســتند .ایــن
میــراث ارزنــده را فرهنــگ ایرانشــهری مــی نامیــم کــه
دربرگیرنــده جهــان بینــی تبار ایرانــی در دوران باســتانی
خویــش و پیــرو آن ،منــش ،ســامان بــاوری و چــراغ راه
آینــده مــا مــی باشد.سراشــیب زوال را در ایــران ،پیامــد
دور افتــادن از بینــش انســانی و زندگــی ســاز فرهنــگ
ایرانــی و جایگزینــی آن بــا مرامهــا و باورهــای بیگانه می
دانیــم .گــر چــه همــه پدیــده هــای آیینهــای بیگانــه،
ناگزیــر ویرانگــر نبــوده انــد ولــی آمیختگــی نگاههــای
آتنــی ،عربــی ،مغولــی و غربــی نویــن ،از ســده هــای دور
تــا بــه امــروز ،مــا را دچــار بحــران هویــت و آشــفتگی
اندیشــه نمــوده انــد .ایرانیــان ناچــار نیســتند در میــان
چــرخ دنــده هــای خشــک اندیشــی  ،بنیادگرایــی ،
شــرق گرایــی و یــا غــرب ســاالری  ،گرفتــار بمانــد.
بــرای بازســازی اخالقــی ،بهســازی اجتماعــی و نوســازی
اقتصــادی ،نیــاز به بازگشــت به نگاه ایرانشــهری و توشــه
نیاکانــی داریــم کــه در گذشــته ،مــا را بــه فــراز بُــرده و
آزمــون خــود را پــس داده انــد .البتــه روشــن اســت کــه
زندگــی و پیوندهــای اجتماعــی در دوران کنونی پیچیده
تــر از گذشــته هــای کهــن شــده اســت .بنابرایــن در راه
نیکبختــی و نوزایندگــی میهــن ،فرهنــگ کهــن خویــش
را کــه بــا دانــش روز همــراه و هماهنــگ اســت درمــی
یابیــم و بــکار مــی بندیــم.

پیــش کــش بــه کســانی کــه
خواهــان همبســتگی ایرانیــان و
ســربلندی ایــران زمیــن انــد.

شایســته و بایســته اســت ایرانیــان  ،زندگــی بــر بنیــاد
خردگرایــی ،گســتراندن داد و آبادســازی گیتــی را در
دســتور کار خویــش قــرار دهنــد و بــه شادزیســتی،
روا داری ،آزادگــی و دهشــمندی بهــا دهنــد و آنهــا را
ارزشــهای واالی فــردی و همگانــی بداننــد .ارجگــذاری
بــه جــان و زندگــی آدمــی ،جانمایــه فرهنگ ایرانشــهری
در نــگاه بــه انســان و جایــگاه آن مــی باشــد .چونــان کــه
ســعدی میفرمایــد:
بنیآدم اعضای یك پيــكرند
که در آفرینش زیک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
عضــوهـــــا را نماند قـــرار
تو کز محنت دیگران بی غمی
نشــــاید که نامت نهند آدمی
رویکــرد کانــون فرهنــگ و ایــران شناســی دانشــگاه
فردوســی بــرای بــرآورده کــردن آرزوهــای میهنــی
جوانــان و دانشــجویان بــر پایــه فرهنــگ ایرانــی ،
فرآینــدی اســت کامــا فرهنگــی و دانشــجویی و
ایــن کانــون خویشکاری(وظیفــه) خــود را پاســداری
ازفرهنــگ و تمــدن ایرانــی مــی دانــد؛ آنهــم در
روزگاری کــه فرهنــگ ملــی و دینــی ایــران دســتخوش
گزندهــا و نامردمیهــای فــراوان شدهاســت .کانــون
ِ
دســت دوســتی هــر
فرهنــگ و ایــران شناســی
دوســتدا ِر ایــران را میفشــارد و امیــدوار اســت کــه بــا
همــکاری یکایـ ِ
ـک دانشــجویان میهــن دوســت کــه بــه
فرهنگ،تاریخ،تمــدن و آینــده ایرانشــهر ارج مینهنــد و
بــدان دلبســتگی دارنــد گامــی ،هــر چنــد کوتــاه بــرای
ســربلندی ایــران در دانشــگاه فردوســی بردارنــد.
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یاور از ره رسیـــــــــده با من از ایران بگو
از فالت غوطه در خون بسیـــــــــاران بگو
باد شبگرد سخن چین پشت گوش پرده ها است
تا جهان اگه شـــود بی پرده از یاران بگــــو
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منافــع ملــی واژه ای نســبتا مــدرن در تاریــخ سیاســی
محســوب میشــود .خاتمــه جنــگ جهانــی دوم کــه منجر به
نــگارش عهدنامــه وســتفالی شــد آغــاز شــکل گیــری دولــت
هــای مــدرن بــود.
بــه گــواه تاریــخ ،ایــران از روزگاران دیریــن پــروژه ملت ســازی
خــود را بــه تکمیــل رســانده بــود و اقــوام ،مذاهــب ،گــروه
هــای زبانــی و نــژادی گوناگــون ،همگــی هویــت ملــی خــود
را فــرای از دیگــر خــرده هویــت هــا میبیننــد و در درجــه اول
خــود را ایرانــی معرفــی میکننــد.
رجــال سیاســی همــواره بــرای نقش بســتن چهــره ای مثبت
از خــود در اذهــان جامعــه و توجیــه رفتارهــا و سیاســت
گــذاری هــای نادرســت خــود در پشــت نقــاب نــام ایــران و
منافــع ملی اش پنهان شــده و ســعی در کاربســت ابــزار گونه
از ایــن مفهــوم داشــته انــد.
حــال پرســش اساســی ایــن جــا اســت کــه شــاخص هــای
مــا بــرای مطابقــت یــک رفتــار سیاســی بــا منافع ملــی کدام
اســت؟ معیــار هــای میهــن دوســتی در عمــل چیســت؟
پیــش فــرض نگارنــده در ایــن نوشــتار ایــن اســت کــه منافع
ملــی دارای  4مولفــه کلــی اســت کــه میــزان مــا بــرای
ســنجش هرگونــه کنشــی بــر آن اســاس اســت.
.1تمامیــت ارضــی و حفــظ پهنــه جغرافیایــی  :ســرزمین بــه
عنــوان یکــی از  4مولفــه اصلــی یــک کشــور و مهــم تریــن
ویژگــی آن اســت .فــات ایــران از دیربــاز محــل زندگــی اقوام
مختلفــی بــوده اســت کــه همگــی خــود را در ذیــل هویــت
ایرانــی (آریایــی) معرفــی میکردند.
یکــی از عوامــل حیاتــی و قدرتبخــش بــه کشــورها در نظــام
بیــن الملــل گســتره جغرافیایــی آن هــا اســت .بــه همیــن
جهــت مرزهــای جغرافیایــی خــط قرمــز تمامــی دولــت هــا
اســت .در ایــن میــان هرجریــان ،گــروه ،حــزب ،ایدءولــوژی
و اندیشــه ای کــه بــا بهانــه احقــاق حقــوق قومیــت هــا و
گــروه هــای زبانــی بــه دنبــال چنــد تکــه کــردن ایــران و
تغییــر آن بــه ایرانســتان میباشــند لزومــا در تقابــل بــا منافع
ملــی قــدم برمیدارنــد .ایــن نکتــه بهــد معنــی بــی توجهــی
بــه خــورده فرهنــگ هایــی کــه خــود را درون هویــت ملــی
تعریــف میکننــد نیســت و لــزوم توجــه بیــش از پیــش بــه
ایــن مناطــق مخصوصــا نواحــی مــرزی برهمــگان روشــن و

مبرهــن اســت.
 .2زبــان و خــط پارســی .زبــان شــاکله تاریــخ شــفاهی و خط
ایجــاد کننــده تاریــخ مکتــوب ملــت هــا اســت کــه هیــچ
عنصــری بــه انــدازه آن در فرهنــگ مشــترک یــک ملــت
برجســته و شــاخص نیســت .زبــان پارســی میراثــی اســت
کــه در طــول تاریــخ مکتــوب  3000ســاله با کوشــش شــعرا
و نویســندگان و پایــداری در برابــر هجــوم بیگانــگان یونانــی،
تــرک ،عــرب امــروز بــه دســت مــا رســیده اســت .پاســداری
از بنیــان هــا و گســترش آن در میــان جهانیان برعهده نســل
امــروزی ایــران میباشــد.
هیــچ فــرد ایــران دوســتی بــه دنبــال نابــودی زبــان هــای
محلــی اقــوام در ایــران نیســت چــرا کــه آن هــا ســازنده
بخشــی از هویــت و فرهنــگ ایرانــی هســتند .ولــی زبــان
پارســی بــه عنــوان زبــان مشــترک و رســمی کشــور ایــران
یکــی از عوامــل ســازنده وحــدت ملــی و یکــی از خطــوط
قرمــز هــر ایــران دوســتی اســت.
.3تاکیــد بــر هویــت ایرانــی :هویــت حــس جمعــی مردمانــی
اســت که خــود را متعلــق به ســرزمین و سرگذشــت تاریخی
خاصــی مــی داننــد .هویــت ایرانــی از یــک تجربــه تاریخــی
و ســنت فرهنگــی مشــترکی حکایــت دارد کــه در ســرزمین
جغرافیایــی فــات ایــران ایجــاد شــده و در طــول زمان بســط
و تکامــل یافتــه اســت .هویــت اساســا با طــرح مفهــوم «من»
شــروع شــده و بــا ایجــاد مفهــوم «مــا» در برابــر دیگــری بــه
ظهــور میرســد .نکتــه حایــز اهمیــت این جا اســت کــه طرح
مفهــوم مــا بــه معنــی پذیرفتــن دیگــری و ایجــاد دشــمنی و
کینــه تــوزی بــا او نیســت .بلکــه اساســا مفهــوم هویــت بــا
نــگاه بــه درون و بــا هــدف کمــک بــه اعتــای فرهنگــی
مطرح میشــود.
.4پاسداشــت مفاخــر و فرهنــگ تاریخــی :احتــرام و توجــه
بــه تاریــخ گذشــته و بــزرگان ســرزمینی بــه معنــی مانــدن
در گذشــته و تقابــل بــا مفاهیــم نــو و مــدرن نیســت .نــگاه به
گذشــته اساســا بــرای حرکتــی شــکوهمند در اینــده اســت.
هیــچ ملتــی در طــول تاریــخ بــا کنــار گذاشــتن فرهنــگ و
حافظــه تاریخــی خــود نتوانســته رو بــه جلــو حرکــت کنــد.
ســراغاز شــکل گیــری دولــت هــای مــدرن و قدرتمنــد غربی
اساســا طــرح همیــن پرســش بــود کــه چــرا و چگونــه طریق
انحطــاط را پیمودیم؟
ایــن ســوالی اســت از گذشــته و بــا نــگاه بــه اینده کــه دغدغه
اصلی متفکرین در کشــورهای در حال توســعه اســت.
مســئله ای کــه امــروز جامعــه ایرانی را تهدید میکند ســکوت
در برابــر غصــب و ســرقت اثــار ،شــخصیت هــا و رویــداد های
تاریخــی و فرهنگــی ملت ایران اســت.
امــروز در شــرایطی هســتیم کــه همســایگان ایــران بــا
میــراث فرهنگــی ان بــه دنبــال تاریــخ ســازی بــرای
فرهنــگ خــود هســتند و روشــنفکران مــا بــا ابــزار فراملــی
گرایی(انترناسیونالیســتی) بــه دنبــال گــذار از فرهنــگ ایرانی
و رســیدن بــه فرهنگــی بــی هویتــی و جهانــی هســتند.

جستارهای دفتر اول (سیاستنامه):
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پیشامتن
عدالــت و سیاســت همــواره بــا هــم مطــرح
شــدهاند .سیاســت برق ـراری امنیــت و تفاهــم
میــان گروههــای متفــاوت انســانی را هــدف
خــود اعــام میکنــد و سیاســتمدار اعمــال و
تصمیمــات خــود را در مســیر برقـراری عدالــت
معرفــی میکنــد .ازایــن چشــم انـداز سیاســت
عمــل اســت و بایــد آن را در همیــن معنــی
فهمیــد .امــا از دیــدگاه فلســفه سیاســی عدالت
صفــت نهادهــای اجتماعــی اســت نــه صفــت
انســان و اعمــال او .عادالنــه بــودن نهادهــای
اجتماعــی بــه ایــن معنااســت کــه حقــوق و
مســئولیتها ،قــدرت و اختیــارات ،مزایــا و
فرصتهــای وابســته بــه خــود را عادالنــه
توزیــع کند(بشــیریه .)115 :1379،رابطــه میان
سیاســت و عدالــت را میتـوان بــه ایــن صــورت
هــم بیــان کــرد کــه عدالــت اساســا ماهیتــی
سیاســی دارد .عدالــت آرمــان برابــری را حمــل
میکنــد و برابــری هم ـواره یکــی از نیروهــای
محــرک فعالیــت سیاســی بودهاســت .برابــری
هــم رقابــت را دامــن میزنــد و هــم بــه ســازش
راهنمایــی میکنــد .نکتـهای که بایــد بالفاصله
مــورد توجــه قرارگیــرد یافتــن پاســخ بــرای
پرســشهایی اســت کــه بــه طــور همزمــان
مطــرح میگردنــد .برابــری را میتـوان از لحــاظ
میــزان و مقــدار و در زمینههــای گوناگــون
حیــات فــردی و اجتماعی مــورد توجه قـرار داد،
امــا چــه نــوع و چــه مق ـدار از برابــری عادالنــه
اســت؟ آیــا تنهــا بـرا بــری در فرصتهــا کافــی
اســت؟ برابــری در فرصتهــا چگونــه حاصــل
میشــود؟ آیــا برابــری در فرصتهــا مســتلزم

برابری در شـرایط اســت؟ اگر پاســخ به پرســش
اخیــر مثبت باشــد شـرایط را چگونــه باید معنا
کــرد و فهمیــد؟ آیــا میتـوان بــه طــور عملــی
بــه برابــری فرصتهــا دســت یافــت؟ آیــا بربری
تنهــا بــه گونـهای ذهنــی قابــل وصــول اســت؟
آیــا عدالــت را میتــوان براســاس عقــل و بــه
گونـهای اجـرا کــرد کــه پذیرش عــام بــه دنبال
داشــته باشد(نیلســن .)1382 ،آیــا میت ـوان از
یــک نظــام دادگــر فراگیــر بـرای تنظیــم رفتــار
اکثریــت مــردم ســخن گفــت؟ آیــا اصــول و
قواعــد عادالنـهای کــه بتـوان آنهــا را در تمــام
فعالیتهــای انســان و ازجمله فعالیت سیاســی
بــه کارگرفــت وجــود دارد؟ پاســخ بــه ایــن
ســئوال بــه تعـداد انســانها گوناگــون خواهــد
بــود .اکثــر فیلســوفان سیاســی بــه دوگانگــی
میــان عدالــت در رفتــار شــهروندان بــا یکدیگــر
و عدالــت در رفتــار دولــت بــا شــهروندان اشــاره
کردهانــد .تفــاوت آنــان در تقــدم شــهروند
بــر دولــت یــا برعکــس اولویــت دولــت بــر
شــهروندان اســت.به عبــارت دیگــر گروهــی از
فالســفه سیاســی از «اخــاق دوگانــه» ســخن
گفتهاند(نــادرزاد .)80 :1381 ،ارســطو در کتــاب
سیاســت ،اخــاق دولتمــردان و شــهروندان را
یدانــد .بــه بــاور او سیاســتمداران
متفــاوت م 
بایــد مظهــر برتریــن اصــول اخالقــی باشــند،
زی ـرا آنــان بایــد مجهــز بــه فضیلــت انف ـرادی
احتیــاط باشند.اندیشــمندانی کــه بــه اخــاق
دوگانــه بــاور دارنــد ،برتــری اخــاق دولتمــردان
بــر اخــاق شــهروندان را میپذیرند .بــه باورآنان
سیاســت الـزام هــا و اجبارهــای خــاص خــود را
دارد و اخــاق دوگانــه توجیــه گــر فعالیتهــای

سیاســی فرمانروایان میباشــد .عدالت در سطح
حکومتگـران بــا عدالــت میــان افـراد متفــاوت
اســت و سیاســتمداران بــه دلیــل موقعیــت و
مقامــی کــه دارنــد مجــاز بــه تخطــی از قواعــد
اخــاق عمومــی هســتند .از منظــر اخــاق
دوگانــه بســیاری از امــور ممکــن اســت از نظــر
مــردم ظالمانــه بــه شــمارآیند ،امــا اگــر همــان
امــور از زاویــه منافــع جامعــه بررســی شــوند
شــکل دیگــری بــه خــود میگبرنــد .بــه
ایــن ترتیــب سیاســتمداران در اکثــر مــوارد
اقدامــات خشــونت بــار و ســرکوبگرانه خــود را
بــا حربــه عدالــت ،برابــری ،آزادی و حفــظ نظم،
مشــروعیت میبخشــند .توکویــل ایــن نکتــه را
بــه ایــن صــورت بیــان میکندکــه« اخــاق
دولتمردانــی کــه امــور عمومــی را اداره میکنند
در همــه جا یکســان اســت(نادرزاد.)78 :1381 ،
اگــر در تعریــف عدالــت میــان اندیشــمندان
سیاســی توافقــی وجودن ـدارد ،امــا راهبردهــا و
اقدامــات سیاســتمداران در اجـرای عدالت مورد
نظرشــان از کهنتریــن روزگاران تــا بــه امــروز
به گونهای شــگفتآور مشــابه هســتند و تفاوت
آنــان در بهرهگیــری بیشــتر سیاســتمداران
امــروزی از ریــاکاری و تزویــر اســت.امروزه بــا
توجــه بــه اینکــه دیگــر حکومتــی نیســت کــه
خــود را دمکـرات ننامــد ،بــی عدالتیهــا را بایــد
ســتمگری جماعتــی دمکـرات بــر علیــه گــروه
دیگــری از دمکراتهــا دانســت .عدالــت بایــد به
وســیله قانــون پشــتیبانی شــود و قاضی مـوارد
داد را از بیداد تشــخیص دهد؛ مســئله اینجاست
کــه هــم قانــون بــه انحــای گوناگــون تحــت
تاثیــر سیاســت تدویــن و تصویــب میشــود
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و هــم قاضــی معمــوال از ســوی سیاســتمداران
منصــوب میشــود .بنابرایــن تعجب آور نیســت
کــه عدالــت همـواره ســمت و ســویی بــه جانب
حکومــت و دولــت دارد .فــردی انقالبــی کــه بــر
علیــه رژیمــی ســتمگر میجنگــد بــه وســیله
قانــون و بــه اتهــام بیدادگــری و بــه نــام عدالــت
مجــازات میشــود .همــان فــرد در صــورت
پیــروزی بــر رقیــب نــه تنها مســتحق مجــازات
نخواهــد بــود بلکــه احتمــاال یکــی از هـواداران
پرشــور عدالــت بــه شــمار میآیــد .تاریــخ
انقــاب هــای جهــان سرشــار از ایــن نمونههــا
اســت.
آنچــه در این نوشــته مــورد بحــث قرارمیگیرد
یکســانی معنــا و مص ـداق عدالــت در عرصــه
اقدامــات سیاســتمدار اســت .البتــه آنچــه مورد
بحــث قـرار میگیــرد توضیح واضحات نیســت.
سیاســت پدیــدهای الیـزال اســت و دولــت نیــز
بــه نظــر نمیرســد از میــان رفتنــی باشــد.
هرکجــا صحبــت از عدالــت راســتین اســت،
زمــان دســتیابی بــه آن بــه آینــدهای نــا معلــوم
نســبت داده میشــود .عدالــت زمانــی همــه
گیر خواهدشــد کــه دولت وجودنداشــته باشــد
و بــه عبــارت دیگــر فعالیــت سیاســی از میــان
رفتــه باشــد .بنابرایــن آن چیزی واقعــی به نظر
میآیــد کــه تقیــد و التزامی بــه تاریــخ و تجربه
نـدارد و نهایــت آن کــه عدالــت بدون سیاســت
هیــچ ارتباطــی بــا فعالیــت سیاســی کــه

اگرچــه مفهومــی نــا دقیــق اســت امــا در عمل
بــه شــیوهای مشــابه عدالــت را اجـرا میکنند؟
پاســخ را میت ـوان ایــن گونــه بیــان کــرد کــه
مفهــوم عدالــت تــا آنجــا کــه جنبــه عقالنــی و
ذهنــی دارد از زندگــی روزمــره سیاســی فاصلــه
میگیــرد ،امــا درمیــان سیاســتمداران عدالــت
در راســتای حفــظ قــدرت و بــا توجیه اســتمرار
نظــم جنبـهای کاربــردی بــه خــود میگیــرد..
بــرای آزمــون ایــن فرضیــه از روش مقایســه
بهــره گرفتــه شدهاســت وآرای دو سیاســتمدار
یعنــی خواجــه نظــام الملــک طوســی و
نیکولــو ماکیاوللــی کــه در دو منطقــه متفــاوت
و در شــرایط جغرافیایــی ،فرهنگــی متفــاوت
میزیســتند بــا یکدیگر مقایســه خواهند شــد.
بــه ایــن ترتیــب فــرض اصلــی ایــن مقالــه بــه
آزمــون گذاشــته میشــود کــه نظــام الملــک و
ماکیاوللــی به رغــم تفاوت در شـرایط محیطی،
عدالــت را بــه معنــی حفــظ قــدرت ،نظــم و
یدانســتند و اینهــا جــز بــا اعمــال
امنیــت م 
مقتدرانــه و ســرکوب بــه دســت نمیآمدنــد.
 -1عدالــت و سیاســت از دیــدگاه خواجه
نظــام الملک طوســی
در دوره اســامی ،تفکــر در خصــوص عدالت در
ســه حــوزه و بــه ســه گونــه مختلــف صــورت
گرفــت .نخســت در فلســفه سیاســی دوره
اســامی ،عدالــت برپایــه ترجمــه
آثــار یونانی فهمیده شــد.فارابی را
میتـوان پایــه گـذار ایــن گونه
دریافــت از مفهــوم عدالــت
دانســت .ایــن مفهــوم بــر
پایــه اخالق نیکوماخســی
قـراردارد .دومیــن مفهــوم
عدالــت را میتــوان در
سیاســتنامهها دنبــال
کــرد .سیاســتنامههای
دوره اســامی در
تــداوم اندیشــه

هرکجــا صحبــت از عدالــت راســتین اســت ،زمــان دســتیابی بــه آن بــه
آینــدهای نــا معلــوم نســبت داده میشــود .عدالــت زمانــی همــه گیر خواهدشــد
کــه دولــت وجودنداشــته باشــدو بــه عبــارت دیگــر فعالیــت سیاســی از میــان
رفتــه باشــد .بنابرایــن آن چیــزی واقعــی بــه نظــر میآیــد کــه تقیــد و التزامی به
تاریــخ و تجربــه نــدارد و نهایــت آن کــه عدالــت بدون سیاســت هیــچ ارتباطی با
فعالیــت سیاســی کــه انســانها در گیــر آن هســتند نخواهدداشــت.

انســانها در گیــر آن هســتند نخواهدداشــت.
برایــن اســاس پرســش اصلــی ایــن مقالــه ایــن
اســت کــه چـرا عدالــت در میان سیاســتمداران

سیاســی ایرانشــهری تدویــن شــدند .در
سیاســتنامهها عدالــت عنصــر بــا اهمیتــی
اســت کــه شــباهتهایی بــا مفهــوم عدالــت

در نــزد برخــی از فیلســوفان و نویســندگان
یونانــی نیــز دارد .پــرآوازه تریــن متــن در ایــن
برداشــت ،سیاستنامه(ســیرالملوک) خواجــه
نظام الملک طوســی اســت .ســومین جریــان را
در «شــریعت نامــه» هــا میتـوان پــی گرفــت.
شــریعت نامههــا برخــاف فلســفه سیاســی و
سیاســتنامهها ،فاقــد مفهومــی از عدالــت انــد.
در شــریعت نامههــا عدالــت نــه بــه عنــوان
یــک مفهــوم دقیــق فلســفی بلکــه بــه عنـوان
یکــی از صفتهــای امــام و قاضــی مــورد بحــث
قرارمیگیرد .احکام الســلطانیه نوشــته مــاوردی
در ایــن زمینــه قراردارد(طباطبایــی .)1389،در
ایــن مقالــه مــا به توصیــف و بــاز خوانــی مفهوم
عدالت و سیاســت در حوزه سیاســتنامه نویسی
مــی پردازیــم.
« ...ورضــای حــق تعالــی اندراحســانی باشــد که
بــا خلــق کــرده شــود و عدلی کــه میان ایشــان
گســترده آیــد .چــون دعــای خلــق بــه نیکویی
پیوســته گــردد ،آن ملــک پایداربــود و هــرروز
زیــادت باشــد و ایــن ملــک از دولــت و روزگار
خویــش برخــوردار بــود ...کــه گفتهانــد بــزرگان
دیــن کــه الملــک یبقــی مــع الکفــر و ال یبقــی
مــع الظلــم ،معنــی آن اســت کــه ملک بــا کفر
بپایــد و بــا ظلــم نپایــد» (خواجــه نظــام الملک
طوســی)9 :1375 ،
خواجــه نظام الملــک در قلمرو مذهب ،شــافعی
متعصبــی بــود ،امــا در سیاســت بــه اصالــت و
اســتقالل«منطق امــر سیاســی» اعتقادداشــت.
بــاور راســخ او بــه مذهب شــافعی از ســنخ ایمان
عامــه نبــود ،زیـرا در میـدان سیاســت ،ایمــان را
بــا توجــه بــه مختصــات رابطــه نیروهــای
سیاســی میفهمیــد .نظــام الملــک بــا توجــه
بــه نظریــه «توامــان بــودن دیانــت و سیاســت»
دیانــت را بــا توجــه به رابطــه نیروهای سیاســی
یدانســت و نــه برعکــس.
قابــل طــرح و درک م 
بــه عبــارت دیگــر هــرگاه کــه تعارضــی میــان
سیاســت و دیانــت حــادث مــی شــد ،مصالــح
سیاســی و رابطــه نیروهــای سیاســی را تفــوق و
یداد( طبــا طبایــی.)41 -39 :1375 ،
اصالــت مـ 
بالفاصلــه بایــد اشــاره کــرد که منطــق مصالح و
رابطــه نیروهــای سیاســی و دیانــت نــزد خواجه
نظــام الملــک را نمیتــوان بــه صورتــی کــه
ماکیاوللــی بنیادگذاشــت توضیــح داد ،امــا نظام
الملــک نیــز اشــارههایی اساســی و هوشــمندانه
بــه مفرداتــی از ایــن منطــق دارد( همــان.)41 :
نظــام الملــک ،کتــاب خــود را همــان گونــه که
در ابت ـدای بحــث نقــل کردیــم بــا تاکیــد بــر
ضــرورت عدالــت در حکمرانــی آغــاز میکنــد.

بــه بــاور او رعایــت مصالــح سیاســی و منافــع
ناشــی از آن اصلــی بنیادیــن بــه شــمار میآمد.
او رعایــت عدالــت را مقــدم بــر اجــرای شــرع
یدانســت و معتقــد بــود کــه پایـداری ملــک
م
بــه رعایــت عدالــت وابســته اســت( طباطبایــی،
همــان.)43 :
خواجــه نظــام الملــک براســاس اندیشــه
ایرانشــهری ،پادشــاهان را برگزیــده خداونــد
معرفــی میکنــد تــا فســاد و آشــوب و فتنــه را
براندازنــد و در ســایه عــدل آنــان مــردم با امنیت
زندگــی کننــد:
«ایــزد تعالــی ،در هــر عصــری و روزگاری یکــی
را ازمیــان خلــق برگزینــد و اورا بــه هنرهــای
پادشــاهانه و ســتوده آراســته گردانــد ،و مصالــح
جهــان و آرام بنــدگان را بــدو بــاز بنــدد و در
فســاد و آشــوب و فتنــه را بــدو بســته گردانــد و
هیبــت و حشــمت او انــدر دلها و چشــم خالیق
بگســتراند ،تــا مــردم انــدر عــدل او روزگار مــی
گذارنــد و آمــن همــی باشــند(»...خواجه نظــام
الملــک طوســی)5 :1375 :
ایــن عبــارات را ایــن گونــه میتـوان فهمیــد که
نظــام الملــک در برابــر بــاور عامــه کــه خلیفــه
یدانســت ،پادشــاه را
را مســتحق فرمانروایــی م 
قـرار مــی دهــد .ایــن نــوع اندیشــه در آن دوران
پذیــرش عمومــی نداشــت .ملکشــاه ســلجوقی
کــه نظــام الملــک وزارت او را بــه عهــده داشــت
از آییــن پادشــاهان پیشــین آگاهــی چندانــی
نداشــت و بــاوری قشــری و متعصبانــه بــه
مذهــب شــافعی داشــت .ایــن ویژگــی هــا
میتوانســت ب ـرای دشــمنان و مخالفــان وزیــر
بــزرگ زمینــه خوبی باشــد تــا او را از قــدرت دور
ســازند .بنابرایــن وزیر هوشــمند ،ناگزیــر به نقل
داســتانها و روایتهایــی منطبــق بــرآن بــاور
در خصــوص گفتههــای خــود بــود .فصــل دوم
سیاســتنامه بــه پادشــاه هشـدار مــی دهــد که:
« و در خبــر از پیغامبــر(ص) چنــان اســت کــه
هرکه را در روز قیامت حاضرکنند از کســانی که
ایشــان را بــر خلق دســتی و فرمانی بوده باشــد،
دســتهای او بســته بــود ،اگــر عــادل بوده باشــد،
عدلــش دســت او را گشــاده کنــد و بــه بهشــت
رســاند؛ و اگــر ظالــم بــود ،همچنــان بســته بــا
غلهــا ،اورا بــه دوزخ افکننــد» و نتیجــه میگیرد
کــه « :و برحقیقــت ،خداونــد عالــم بدانــد کــه
انــدرآن روز بــزرگ ،جــواب ایــن خالیــق کــه
زیــر فرمــان اوینــد ،از او خواهندپرســید ،و اگــر
بــه کســی حوالــت کنــد نخواهندشــنود .پــس
چــون چنیــن اســت ،بایــد ملــک ایــن مهــم
بــه هیــچ کــس نگ ـذارد ،و از کارخلــق غافــل

نباشــد ،و چنانکــه توانــد از پنهــان و آشــکارا از
اح ـوال ایشــان بــر میرســد و دســتهای دراز را
کوتــاه میکنــد و ظلــم ظالمــان را از مظلومــان
یدارد ،تــا بــرکات آن انــدر روزگار دولت او
بــاز مـ 
میرســد ،و دعــای خیــر تــا قیامــت بــه روزگار
او مــی پیونــدد» (همــان .)11 -9 :و در فقــرهای
دیگــر کــه بــه منزلــه یــادآوری و تاکیــد بــر
مـواردی اســت کــه خواجــه قبــا مــورد توجــه
قـرار داده بــود ،اهمیــت دادگــری و عدالــت بــه
پادشــاه گوشــزد میشــود « :در خبراســت کــه
پیغمبــر(ص) گفــت :العــدل عزالدیــن و قــوه
الســلطان و فیــه صــاح الخاصــه و العامــه یعنی
عــدل عــز دیــن اســت و قــوت ســلطان و صالح
لشــکر و رعیــت اســت و تـرازوی همــه نیکی ها
اســت ،و چنانکــه خـدای تعالــی گفت :والســماء
رفعهــا و وضــع المیــزان یعنــی بــه از عــدل
چیــزی نیســت و جای دیگــر گفــت ( :اهلل الذی
انــزل الکتــاب بالحــق و المی ـزان و س ـزاوارترین
پادشــاهی آن اســت کــه دل وی جایــگاه عــدل
اســت و خانــه وی آرامگاه دینـداران و خردمندان
و ندیمــان و کارداران او منصــف و مســلمان
باشــند» (همــان .)56 :این فقـرات طوالنــی را با
ایــن هــدف نقــل کردیــم تــا تاکیــدی باشــد بر
واقــع بینــی وزیــر بــزرگ ســلجوقی .او بــا نقــل
ایــن احادیــث و آیــات هــم بــر تدیــن خــود
صحــه مــی گذاشــت و هــم آنچــه از تاریــخ
پادشــاهان ایــران نقــل میکــرد بــا باورهــای
یداد.
اســامی پیونــد مـ 
خواجــه نظــام الملــک سیاســت و عدالــت را در
هــم گــره مــی زد .بــه عبــارت دیگــر عدالــت در
رابطــه بــا واقعیتهــای سیاســی معنــی پی ـدا
میکــرد .از منظــر او سیاســت بــدون عدالــت
تــداوم نــدارد و عدالــت اســاس همــه چیــز
اســت و همــان گونــه کــه اشــاره شــد ایــن بــاور
را بــه محکمــات ایمانــی مســتند کــرد .اکنــون
میتــوان ایــن مطلــب را مطــرح نمــود کــه
نظــام الملــک عــدل را چگونــه تعریــف میکرد
و عمــل عادالنــه از نظــر او چگونــه عملــی بــود؟
نظــام الملــک در ابتـدای کتــاب خــود عــدل را
قـراردادن هــر چیــز در موقعیــت و انـدازه خــود
اعــام میکنــد( خواجــه نظــام الملک طوســی،
 .)6 :1375و در ادامــه در تعریــف عمــل عادالنــه
مینویســد « :رعایــا را ،آنکــه راه اطاعــت ســپرند
و بــه کار خویــش مشــغول باشــند ،او از رنجهــا
آســوده دارد ،تــا در ســایه عــدل او بــه واجــب
روزگار میگذرانــد» و در مقابــل رعایایــی کــه«
پــای از ان ـدازه خویــش بیــرون نهنــد ،بران ـدازه
گنــاه بــا ایشــان خطــاب کنــد و ایشــان را بــر

مقـدار جــرم ایشــان مالــش فرمایــد» ( همــان).
نتیجــه چنیــن عدلــی همــان اســت کــه
خواجــه روزگار خــود را توصیــف کردهاســت:
« و اندریــن روزگار مبــارک بحمــداهلل تعالــی،
انــدر همــه جهــان کســی نیســت کــه بــه دل
خــاف اندیشــد و یــا ســر او از چنبــر اطاعــت
بیــرون اســت» ( همــان .)7 :چنیــن برداشــتی
از عدالــت و نظــم و گــره زدن آن بــا امنیــت و
نظــم بــا شــیوه سیاســتمداران کــه همــواره
شــوق ســرکوب مخالفــان و فــرو کاســتن همــه
اختالفــات و منافــع و مصالــح به ســود حکومت
را دارنــد ،منطبــق اســت .دولتمردان و سیاســت
پیشــگان در فعالیتهــای خــود ،علــی رغــم
تفــاوت در شــیوهها ،هــدف روشــنی را دنبــال
میکنند .هدف سیاســتمداران اســتمرار ســلطه
و کاهــش تفاوتهــا و منافــع متفــاوت بــه یــک
منفعــت واحد اســت .برقـراری نظــم اجتماعی و
امنتیــت و ضرورت همبســتگی همـواره توجیه
گــر ایــن گونــه اقدامــات بودهاســت.
اجـرای عدالــت بــدون قاضــی ناتمــام میمانــد.
پادشــاه عــادل در ایــن زمینــه چــه وظایفــی
دارد؟ بــه بــاور نظــام الملــک پادشــاه عــادل
کســی اســت کــه :
« احـوال قاضیــان مملکــت ،یکان یــکان بدانند،
و هرکــه از ایشــان عالــم و کوتــاه دســت باشــد،
او را بــر آن کار نــگاه دارنــد ،و هرکــه نــه چنیــن
بــود ،او را معــزول کننــد ...و هریکــی را از ایشــان
برانـدازه کفــاف او مشــاهرهای اطــاق کننــد تــا
او را بــه خیانتــی حاجــت نیفتد ...و گماشــتگان
بایــد کــه دســت قاضــی قــوی دارنــد و رونــق در
سـرای او نــگاه دارنــد ،و اگــر تعــذری کنــد و بــه
حکــم حاضــر نشــود ،اگــر محتشــم بــود او را به
عنــف و کــره حاضــر کننــد» (خواجــه نظــام
الملــک طوســی)48 :1375 ،
نظــام الملــک فصــل چهــارم سیاســتنامه را بــه
امــر قضــاوت و قاضــی اختصــاص دادهاســت .در
اینجــا بایــد در ذکــر ایــن مطلــب خطــر کــرد
کــه نقــل خواجــه در قــوی دســتی قاضــی
حاشــیهای اســت .در فصــل مربــوط بــه قاضــی
و امــر قضــاوت و در جاهایی دیگر از سیاســتنامه
خواجــه داســتانهایی نقــل میکنــد کــه رویــه
پادشــاهانی اســت کــه بــه دادگــری مشــهورند.
ایــن داســتانها درســتی اندرزهــای وزیــر و
پشــتوانه تاریخــی اســتدالل او را بــه نمایــش
مــی گذارنــد .در سیاســتنامه جــز چندمــورد
کــه مســتقیما بــه قاضــی مربــوط اســت و آن
هــم خیانــت در امانــت قاضــی و بیــداری و
هوشــیاری پادشــاه در ســتاندن حــق مظلــوم
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از قاضــی اســت ،نشــانی از حضــور قدرتمنــد
قاضــی در صحنــه عدالــت مشــهود نیســت .در
سیاســتنامه ایــن پادشــاه اســت کــه عقوبــت را
مشــخص میکنــد .او مــاک و میــزان همــه
چیــز اســت و مــردم بـرای رســیدن بــه حقــوق
خــود چــارهای جــز توســل بــه پادشــاه ندارنــد.
در فصــل یازدهــم داســتانی از ســلطان محمــود
غزنــوی نقــل شدهاســت کــه بــه فرمــان او والی
نیشــابور را « هزارچــوب بــر در س ـرای» زدنــد.
علــت ایــن تنبیــه شــدید ایــن گونــه بیــان
شدهاســت « :اگرچــه ایــن ضیــاع تــو را درســت
بــود ،چـرا به حکــم فرمــان نرفتــی و بعــد از آن
حــال ننمــودی تــا آنچــه واجــب آیــدی انــدر
آن بفرمودیمــی» ( همــان.)85 -84 :در فقــرهای
دیگــر بهـرام چوبین یکــی از غالمــان خــود را «
بیســت چــوب بــزد» خســرو پرویــز از شــنیدن
ایــن خبر بســیار خشــمگین شــد .اســتدالل او
در برابــر بهـرام چوبیــن بســیار شــنیدنی اســت
کــه « :خــدای عزوجــل مــا را بــر زمیــن داور
کردهاســت نــه تــورا .هرکــه را داوری باشــد
حــال را بــه مــا بــر بایــد داشــت تــا آنچــه واجب
کنــد انــدر آن بــه راســتی بفرماییــم؛ و اگــر بعد
از ایــن از زیــر دســتی و درم خریــدهای گناهــی
دیدارآیــد ،نخســت بایــد که معلــوم مــا گردانی،
تــا آنچــه واجــب کنــد از تادیــب مــا بفرماییــم
تــا هیــچ کــس را بــه نــا واجــب رنجــی نرســد»
( همــان.)86 :
میــزان عقوبــت نیــز بــه تشــخیص و اراده
پادشــاه وابســته اســت .یعنــی پادشــاه اســت
کــه «خطــاب» بــر «انــدازه گنــاه» را تعییــن
میکند(همــان )6 :و ایــن عیــن عدالــت اســت.
نظــام الملــک در داســتان« حکایــت ملــک
عــادل» ماج ـرای والــی آذربایجــان را م ـیآورد
کــه زمیــن پیرزنــی را بــه ســتم از او گرفتــه
بــود .انوشــیروان دســتور داد کــه پوســت والــی
را کندنــد و گوشــت او را بــه ســگان دادنــد و
پوســت او را پــرکاه کردنــد و بــر در خانــه اش
آویختنــد( همــان.)43 :ایــن عقوبــت چنــان
ســنگین بــود کــه خواجــه ناگزیــر به اســتدالل
در درســتی عقوبــت میشــود و از قــول
انوشــیروان مینویســد « :تــا دانیــد کــه مــن
ایــن سیاســت از گ ـزاف نکــردم و بعــد از ایــن
بــا ســتمکاران جــز بــه شمشیرســخن نخواهم
گفتــن ...و جهــان را بــه داد و عــدل و امــن
آبــادان کنــم ...اگرشایســتی کــه مردمــان هرچه
خواســتندی کردندی ،خ ـدای عزوجل ،پادشــاه
پدیـدار نکــردی و بــر ســر ایشــان نگماشــتی»...
(همــان .)44 :خواجــه سیاســتمدار بــود بنابراین

نتجــه هر عمــل و اقـدام را از منظــر دوام قدرت
یداد .و نتیجــه آن عقوبت
مــورد توجــه قـرار مـ 
ایــن بــود کــه « همــه مملکــت او راســت
بایســتاد ...چنــان کــه هفــت ســال بگذشــت
هیــچ کــس بــه درگاه از کســی تظلــم نکــرد»
( همــان .)45 :نکتــه مهــم آن اســت کــه چنین
مجازاتهــای شــدیدی را بایــد زهــر چشــم
گرفتــن بــه شــمار آورد نــه اجـرای عدالــت .امــا
ایــن رعــب و وحشــت ایجــاد کــردن با برقـراری
عدالــت و نظــم توجیــه شدهاســت .خواجــه
در ایــن مــورد تــا آنجــا پیــش میــرود کــه
هرچــه عقوبــت شــدیدتر باشــد ،نتایــج عملــی
آن را بیشــتر و بــادوام تــر و موجــب رضایــت و
یدانــد .خواجــه نظــام
آرامــش بیشــتر مــردم م 
الملــک در تاییــد اســتدالل خــود داســتانی را از
آلپتکیــن نقــل میکنــد کــه دســتور داده بــود
تــا غــام ترکــی راکــه توبــرهای کاه و مرغــی را
بــدون پرداخــت بهــای آنهــا از یــک روســتایی
گرفتــه بــود
«  ...بــه دونیــم کردنــد و همانجــا بــر ســر راه بــا
آن توبــره بیاویختنــد» و نتجــه آن شــد کــه«
لشــکریان همــه بترســیدند و رعیــت ایمــن
گشــتند؛ و هر روز از روســتاها و ناحیتها چندان
نعمــت بــه لشــکرگاه آوردنــدی کــه قیــاس آن
خـدای عزوجــل دانســتی ...چون مردمان شــهر
آن امــن و عــدل و نعمــت بدیدنــد گفتند :مــا را
پادشــاهی بایــد کــه عــادل باشــد ،و مــا از او بــه
جــان و خواســته و زن و فرزنــد ایمــن باشــیم،
خـواه تــرک باش خـواه تازیــک»( خواجــه نظام
الملــک طوســی)139 -138 :1375 ،
اجــرای عدالــت در رابطــه بــا مخالفــان بــه
خصــوص آنــان کــه بامذهــب پادشــاه هــم راه
نیســتند ،شــدیدتر و ســرکوب آنــان عادالنــه
اســت .طوالنــی تریــن و مفصــل تریــن بحــث
در سیاســتنامه بــه ضــرورت ســرکوب و کشــتار
رافضیــان ،باطنیــان ،خرمدینــان و بدمذهبــان
اختصــاص دارد .خواجــه نظــام الملــک بــه
تفصیــل و بــا اســتناد بــه آیــات و روایــات بــه
پادشــاه یــادآور میشــود کــه «هرآنــگاه کــه
ایشــان پدیدارآینــد ،بر پادشــاه وقت هیــچ کاری
فریضــه تــر از آن نباشــد کــه ایشــان را از پشــت
زمیــن برگیــرد و مملکــت خویــش را از ایشــان
صافــی و خالــی گردانــد ،تــا از ملــک و دولــت
برخــوردار باشــد و خــوش زندگانــی کنــد»
(همــان.)199 :م ـواردی کــه ذکــر شــد نشــان
مــی دهــد کــه خواجــه نظــام الملــک طوســی
بــه عنـوان یک سیاســتمدار در تعریــف و اجرای
عدالت بیشــتر بــر هدف اصلــی فرمانروایــان که

تســلط و گســترش قــدرت باشــد متمرکــز بود.
او در هــر مــورد بالفاصلــه بــه ذکــر مصداقــی
بـرای ادعــای خــود بــر میآیــد و بـرای تشــویق
بــه اجـرای آنچــه عادالنــه میدانســت نمونههــا
یــی از گذشــتگان نقــل میکنــد .آشکاراســت
کــه الگــو قـراردادن پادشــاهان گذشــته عــاوه
بــر افــزودن بــه کارآیــی حکومــت ،باعــث صرفه
جویــی در زمــان و عــدم تکـرار و دوبــاره کاری و
در نتیجــه ســودمندی تجربــی اســت.
-2ماکیاوللی،سیاستوعدالت
ماکیاوللــی بــه عنـوان یــک دیپلمــات صحنــه
بــی قــرار و بــی ثبــات سیاســت را در نظــر
داشــت .ایــن شـرایط ناشــی از وضعیــت ایتالیــا
و اروپــا بــود .بــه همیــن دلیــل در دوره او
مهمترین مســئله در عرصه سیاســت و اجتماع
برقـراری و تـداوم ثبــات بــود .آرامــش در صحنه
سیاســی بــه آســایش و رفــاه مــردم نیــز منجــر
مــی شــد .در ش ـرایط بــی ثبــات و غیــر قابــل
پیــش بینــی ،انعطــاف پذیــری در تصمیــم
گیــری و رفتــار سیاســتمدار میتوانــد بــه
حفــظ قــدرت و ثبــات سیاســی کمــک نمایــد.
بــه بــاور ماکیاوللــی ضعــف اساســی فرمانروایان
و سیاســتمدارانی کــه شکســت مــی خورنــد،
عــدم درک شــرایط و انعطــاف ناپذیــری در
برابــر اوضــاع و احـوال متغییــر اســت(ماکیاولی،
 .)330 -329 :1377ماکیاوللــی همانند گروهی
از اندیشــمندان و فالســفه بــر ایــن بــاور بــود
کــه انســان بــه گونـهای عــاج نــا پذیــر نظــم
ســتیز اســت و غیــر از قــدرت ،تمــام منابــع
نظــم ،کمابیــش ناموثرنــد .او معمــوال دربــاره
فضائــل و رذائــل مــردم مــی نوشــت .از دیــد
او فضیلــت مشــتمل بــر کیفیاتــی اســت کــه
باعــث میشــود مــردم بــدون اجبــار ،نظــم را
حفــظ کننــد؛ در صورتــی کــه رذیلت مســتلزم
حاکمیت شــهریاران اســت( تیندر.)76 :1374 ،
ماکیاوللــی در عصــری مــی زیســت کــه بــا دو
نظــام اخالقــی کامــا مجـزا رو بــه رو بــود :یکی
نظــام اخــاق مســیحی ،و دیگری نظــام اخالق
رومــی یــا قبل مســیحی .بــه نظــر او میــان این
دو نظــام اخالقــی ضرورتــا تعــارض وجــود دارد
و ال جــرم بایــد از میــان آرمانهــا و اهــداف
متعــارض دســت بــه گزینــش بزنیم(بشــیریه،
 .)98 :1383ایــن شــیوه تفکــر و بــاور موجــب
شــده بــود تــا ماکیاوللــی در مقابــل انــدرز
نویســان هــم روزگارش کــه فرمانروا را به کســب
فضائــل شــاهانه دعــوت میکردنــد ،اســتدالل
میکــرد که هــر شــهریاری در جهانــی ظلمانی
کــه در آن بیشــتر آدمیان«ازنیکــی بدورند» باید

منافــع خویــش را حفظ کنــد و در نتیجــه اگر«
فکــر و ذکــری جــز خوب بودن نداشــته باشــد»
نــه تنهــا در هیــچ کار بزرگــی توفیقــی نخواهد
داشــت ،بلکــه « قطعــا نابــود خواهدشــد» از این
منظــر هرحکمرانــی کــه بخواهــد بــه اه ـداف
خــود برســد ،خواهددیــد کــه پیــروی از اخــاق
همیشــه طریــق عقــل نیست(اســکینر:1380 ،
 .)76 -75ماکیاوللــی تجربــه خــود در سیاســت
را بیشــتر در حــوزه سیاســت خارجــی تجربــه
کــرده بــود و ایــن حــوزهای بــود کــه در آن ثبات
کمتــری وجودداشــت .او در ماموریتهــای خود
و در تجــارب خــود بــه ایــن نتیجــه رســیده بود
کــه قــدرت نظامــی و تـوان چانــه زنــی و حفظ
و گســترش منافــع و مصالح ،رابطهای مســتقیم
بــا یکدیگردارنــد .امــا در عرصه سیاســت داخلی
نیــز ماکیاوللــی بــا ایتالیایــی مواجــه بــود که به
شــدت پراکنده بــود و قــدرت سیاســی در قالب
دولتهــای شــهری و منطقــهای خودنمایــی
میکــرد .در چنیــن شـرایطی مهمتریــن ابـزار
 ،ســودمندترین آنهــا درعمــل خواهنــد بــود.
ماکیاوللــی بــه همیــن مســائل میآندیشــید
و ویژگــی نوشــتههای خــود را ســودمندی
یدانــد:
آنهــادر عمــل م 
 ...دریــن بــاب رای هایــی جــز رای هــای دیگران
دارم .امــا مـرا ســر آنســت که ســخنی ســودمند
از بهــر آن کــس کــه گــوش شــنوا دارد پیــش
کشــم و برآنــم کــه بــه جــای خیــال پــردازی
میبایــد بــه واقعیــت روی کــرد ...شــکاف میــان
زندگــی واقعــی و زندگــی آرمانــی چنانســت که
هــرگاه کســی واقعیــت را بــه آرمان بفروشــد به
جــای پایســتن راه نابــودی خویــش را در پیــش
میگیرد(ماکیاوللــی)117 :1374 ،
ماکیاوللــی در شــرایطی میآندیشــید و مــی
نوشــت کــه گویا فضایــل در حــوزه ذهــن وجود
دارنــد و کســانی کــه از آنهــا ســخن می گویند
قصــد فریــب دیگـران را دارنــد .ماکیاوللــی کــه
واقــه گرایــی را برگزیــده بــود ،برقـراری وحــدت
ملــی و نظــم و ثبــات رادر عوامــل دیگــری غیــر
از فضایــل مــورد گفتگــوی مــردم جســتجو
میکــرد .او بیشــتر از آن کــه از عدالــت بــه
گویــد ،از توجیــه پذیــر بودن ســتمگری ســخن
گفــت .ماکیاوللــی بــا صراحــت نوشــت:
یدانــم نــزد همــگان خوشــتر
« و نیــز م 
آنســت کــه شــهریار ،در میــان خیــم هایــی که
برشــمردیم ،از آن خیــم هایــی بهــره مند باشــد
کــه نیــک شــمرده میشــوند .امــا از آن جــا کــه
وضــع بشــری اجــازت نمــی دهــد تــا کســی
تمامــی آن خیــم هــا را دارا باشــد؛ و یــا اگــر

داراباشــد آنهــا نمایــان شــود ،پــس بــر اوســت
کــه بــا زیرکــی تمــام خــود را بــه ننگ داشــتن
آن خیــم هــای بــد نیاالیــد که ســبب از دســت
رفتــن دولــت وی میشــوند ...امــا اگــر نشــود
نیــز نمیبایــد چن ـدان هراســی از داشــتن آن
خیم ها بــه دل داشــت(ماکیاوللی)118 :1374،
بــه عنـوان نمونه میتـوان ســخاوت را مثــال زد.
ماکیاوللــی اگرچــه ایــن صفــت را ویژگی خوبی
یدانــد امــا ،بــه او توصیــه
بــراب فرمانــروا م 
میکنــد کــه نبایــد آن قدربخشــنده باشــد کــه
نتوانــد از عهــده هزینههــای فرمانروایــی برآید. ،
و هشـدار مــی دهــد:
]شــهریاری[ کــه چنیــن کنــد چنــدی نخواهد
گذشــت کــه خزانـهای تهــی خواهــد داشــت و
سـرانجام ناگزیــر از آن خواهــد شــد کــه بـرای
نگاهداشــت ایــن نام]ســخاوت[ از بـرای خویش
بیــش بــار بــر گــرده مــردم بگــذارد و بیــش
خـراج بســتاند و بـرای رســیدن بــه پــول به هر
کاری دســت یــازد ...پــس اگــر بنــا اســت کــه
شــهریاری دارایــی مــردم خویــش را بــه یغمــا
نبــرد و بتوانــد بــه دفــاع از خویش برخیــزد و در
تهیدســتی و خـواری نیفتد و زیردســت نشــود،
نمیبایــد ترســی از آن داشــته باشــد کــه وی را
تنــگ چشــم بنامند(همــان)121 -119 :
ایــن گفتههــا را میتــوان رعایــت حقــوق
مــردم و احتـرام بــه مالکیــت معنــی کــرد ،امــا
ماکیاوللــی توصیــه خــود را ایــن گونه مســتدل
میکنــد ...« :مــردم مــرگ پــدر را زودتــر
فرامــوش میکننــد تــا از دســت رفتــن میـراث
پــدری را»(همــان.)125 :
ماکیاولــی در کتاب شــهریار در واقع دســتورنامه
سیاســی نوشــته اســت .او در ایــن کتــاب مدعی
اســت کــه اصــول کاربــرد قــدرت را که همـواره
یکســان اســت ،ارائــه میکنــد .از ایــن منظــر
موفقیــت شــهریار در کســب هــدف همــه چیز
را توجیــه میکند .ماکیاوللــی برای نشــان دادن
درســتی برداشــت خــود دفــاع از وطــن را مثــال
مــی زنــد .او دفــاع از وطــن را وظیفــه اساســی
یدانــد و مــی نویســد « :از وطــن بایــد
حاکــم م 
بــه هرحــال دفــاع کــرد ،چــه از راه افتخارآمیــز و
چــه به وســیله ننــگ آور .دربحث نجــات وطن،
عادالنــه بــودن یــا ظالمانــه بــودن و پســندیده
یــا ناپســند ،معنــا ندارد»(ماکیاولــی:1377،
.)408بــه شــهریار انــدرز مــی دهــد کــه بــدی و
شـرارت را یکجــا و یکبــاره انجام دهــد تا مجبور
نباشــد کــه همـواره در چهــرهای ســتمگر ظاهر
شــود« مــردم را یــا بایــد نواخــت یــا فروکوفــت؛
زیـرا کیــن زخم هــای کوچــک را توانندســتاند

امــا زخــم هــای گـران را پاســخ نتوانندگفــت»
(ماکیاوللــی .)47 :1374،و در مناســبتی دیگــر
می نویســد:
« ...کشورســتان بایــد همــه زخــم هایــی را کــه
میبایســت زد]برخــود[ روشــن کنــد و ضربــه را
چنــان یــک بــاره و کاری فــرود آورد که هــر روز
نیــاز بــه از ســرگرفتن آن نباشــد...زخم را یــک
بــاره میبایــدزد تــا دردآن انــدک انــدک از یــاد
بــرود؛ و نیکــی را خــرده خــرده میبایدکــرد تــا
مــزه آن بیشــتر در یــاد بمانــد( »...همــان-83 :
.)84
ایــن فق ـرات را ذکرکردیــم تــا بــه ایــن نکتــه
بپردازیــم کــه ماکیاوللــی از طرفــی وجــود
فرمانروایــی مقتــدر را مــی پســندد کــه بتوانــد
ثبــات ،انتیــت و نظــم را ایجــاد کنــد و ایــن
مهمتریــن عامــل زندگــی سیاســی و اجتماعی
در ایتالیــا بــود ،و از طرفــی در شـرایط آن دوران
رســیدن بــه چنــان وضعیــت مطلوبــی را جــز
یدانســت .بنابرایــن
بــا ســتمگری ممکــن نم 
او ضمــن نشــان دادن راههــا و شــیوههایی کــه
میتوانســت بــه اهـداف مــورد نظــر ختم شــود،
گاه شــهریار را از برخــی رذایــل و افـراط کاری ها
یدارد .ماکیاوللی در مــورد آگاتوکلس
برحــذر مـ 
مــی نویســد:
« ولــی کشــتار همشــهریان و فریــب دادن
دوســتان و نیرنــگ بــازی و ســنگدلی و پیمــان
شــکنی را مردانگــی نمیتـوان نامیــد .بــا چنین
شــیوهها اگرچــه بــه قــدرت پادشــاهی دســت
میتــوان یافــت امــا بــه بزرگــی نمیتــوان
رســید» (ماکیاوللــی .)81 :1374 ،مــردم تکیــه
گاه حکومــت هســتندو حمایــت آنهــا از
حکومــت از عوامــل موثــر در ت ـداوم حکومــت
میباشــد« اگــر شــهریاری تکیــه بــر مــردم
زنــد ،شــهریاری دلیــر و شایســته فرماندهی که
در روز ســختی خــود را نبــازد و اندیشــه همــه
چیــز را کــرده باشــد و بــا شــور و بــا اســتواری
خــود در مــردم شــور برانگیــزد ،مــردم هرگز وی
را وا نخواهندنهــاد؛ و خواهــد دیــد کــه تکیه گاه
خویــش را برپایهای استوارنهادهاســت» و « مردم
جــز آن نــی خواهنــد کــه بــر ایشــان ســتم
نــرود» (همــان.)88 -87 :
از نظــر او سیاســتمدارموفق کســی اســت کــه
وظایــف خــود را که ناشــی از حرفه کشــورداری
اســت بــه بهتریــن صــورت انجــام دهد .درســت
ماننــد یــک نجــار کــه انتظــار داریــم کارش را
خــوب انجــام دهــد و یــا آمــوزگار کــه بایــد امــر
تدریــس را به نحو احســن انجــام بدهد(نــادرزاد،
 .)93 :1381انجــام وظیفــه بــه نحــو درســت
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سیاســتمدار را بــا ایــن مهــم مواجــه میکند که
بایــد در شـرایط متفــاوت ،تصمیمــات و اعمــال
متفاوتــی داشــته باشــد .بــه عقیــده ماکیاوللــی
پادشــاهی کام ـران و کامــروا خواهدبــود کــه «
از میــان جانــوران روبــاه و شــیر را برگزینــد» و
اصــول واالی نیکمــردی را بــا فنــون ضــروری
زور و نیرنــگ تکمیــل کنــد تــا مــردم هــم ازاو
بترســند و هم بــه او احتـرام بگذارند(ماکیاوللی،
 .)130 :1374بــه ایــن ترتیب ماکیاوللی معتقد
بودکــه « شــهریار نــه باید سرســری فکــر کند و
نــه بایــد سرســرس عمــل کنــد و نه بایــد ترس
بــه خــود راه بدهــد .پادشــاه بایــد بــا میانــه روی
و فرزانگــی و انســانیت رفتارکند»(همــان :فصل
 .)17منتهــی ماکیاوللــی اعــام میکنــد کــه
اگــر آدم هــا قادرنــد اعمــال شــخصی خــود را به
گونـهای غیــر اخالقــی انجــام دهنــد ،چـرا باید
از سیاســتمداران انتظــار داشــت کــه از قواعــد
نــاب اخــاق بــی چــون و چـرا پیــروی کننــد؟
بــا ایــن شــیوه اســتدالل ماکیاوللــی بــه ترکیب
شــیر و روبــاه میرســد.در پایــان ایــن بخــش و
بــه عنـوان جمــع بنــدی آرای ماکیاوللــی بایــد
بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه ماکیاوللــی بعد
روحانــی وجــود انســان یــا همــان گونــه کــه
اشــاره شــد نظــام اخــاق مســیحی را نادیــده
میگیــرد .ایــن شــیوه اندیشــه ورزی نســبی
گرایــی را در کانــون اندیشــه او قـرار مــی دهــد.
بــه همیــن دلیــل ســخن گفتــن از چیســتی
عدالــت در اندیشــه او بســیار دشــوار اســت .او
بــه عنوان سیاســتمدار آنچــه را بــه کار موفقیت
یدانــد.
میآیــد عادالنــه م 
نتیجه
سیاســت در عرصــه واقعیــت رخ مــی دهــد .در
ایــن صحنــه از یــک ســو حکومــت وجــوددارد
و در ســوی دیگــر مــردم قرارگرفتهانــد .عدالــت،
امنیــت ،رفــاه و نظــم مفاهیمــی هســتند کــه
هــم حکومــت و هــم مــردم بــه آن توجــه دارند.
امــا شــیوه نگــرش و شــیوه اجـرا و نشــان دادن
مصادیــق آنهــا متفــاوت اســت .آنچــه در ایــن
مقالــه مــورد بحــث قرارگرفــت ،تاکید بر تشــابه
رویکــرد سیاســتمدار بــه مفهــوم و مصــداق
عدالــت بــود .اگــر سیاســت بــه عن ـوان عمــل
در نظــر گرفتــه شــود ،سیاســت بــه پدیــدهای
ابــدی تبدیــل میگــردد .سیاســتمدار بــا در
نظــر داشــتن واقعیــت و نیروهــای سیاســی
بالفعــل و بالقــوه و بــا هــدف حفــظ و گســترش
قــدرت خویــش ،عدالــت را معنــا میکنــد و می
فهمــد و بــه اجـرا مــی گـذارد .سیاســتمداران با
توجــه بــه تاریــخ و تجربــه ناشــی از حکومــت

گذشــتگان ،دســتورالعملی روشــن و قابــل اجرا
را اســتخراج میکننــد و بــر همــان اســاس
عدالــت و رفتــار عادالنــه را نمایــش مــی دهــد.
در ایــن جــا موضــوع ،پــای بنــدی و یــا عــدم
پــای بنــدی سیاســتمداران بــه عدالت نیســت،
بلکــه مســئله آن اســت کــه عدالــت و رفتــار
عادالنــه نــزد سیاســتمدار و فیلســوف سیاســی
بــه طــور یکســان فهمیــده نمیشــود .در ایــن
مقالــه آرای دو نفــر مــورد بررســی قرارگرفــت.
یــک نفــر از حــوزه تمــدن و اندیشــه اســامی
و یــک نفــر از حــوزه تمــدن و اندیشــه اروپایــی.
ایــن سیاســتمداران چــه از حیث میـراث فکری
و چــه از لحــاظ شـرایط اجتماعــی و فرهنگــی
بــه دنیاهــای جداگانـهای وابســته بودنــد .اما هر
دو نفــر در دورانــی پــر از اضطـراب ،کشــمکش
و ناآرامــی زندگــی میکردنــد .خواجــه نظــام
الملــک در دورهای میزیســت کــه شــاهد افــول
یــک خان ـدان و برآمــدن خاندانــی دیگــر بــود.
خواجــه خــود در عــروج ســلجوقیان به قــدرت،
نقشــی اساســی بــازی کــرد .در این جابــه جایی
قــدرت سیاســی نــا آرامــی ،هــرج و مــرج ،بــی
نظمــی و عــدم امنیــت کســترش یافتــه بــود.
خواجــه نظــام الملــک بــه اقتضــای ماهیــت
سیاســت بــه برق ـراری امنیــت ،نظــم و ت ـداوم
قــدرت میآندیشــید .بنابرایــن او برشــیوههای
عملــی اجـرای عدالــت متمرکــز شــد .خواجــه
هرآنچــه را بــه ســلطان پیشــنهاد میکــرد،
بالفاصله داســتانهایی از فرمانروایان گذشــته را
ذکــر میکــرد تــا در نحــوه اجـرا تردیــدی وجود
نداشــته باشــد .ماکیاوللــی در دوره چرخــش
تاریــخ اروپــا از قــرون وســطی بــه قــرون جدیــد
زندگــی میکــرد .در دوره او ایتالیــا عــاوه بــر
مشــکالت ناشــی از عــدم وحــدت و تمرکــز
سیاســی ،بــا ظهــور اخــاق جدید(مــدرن) نیــز
مواجــه بــود .ماکیاوللــی در جامــه سیاســتمدار
میبایســت بـرای هــرج و مــرج پاســخی بیابــد
و همزمــان بــه اخــاق جدیــدی بیندیشــد کــه
بــه نظــر میرســید مناســب بــا شـرایط جدیــد
باشــد .ماکیاوللــی بــه این ترتیب در نوشــتههای
خــود بــر راههــای عملــی و ســودمند کســب،
حفــظ و گســترش قــدرت شــهریار متمرکــز
شــد .بخشــی از ایــن راه حــل هــا بــا اخــاق
مــدرن کــه بــه فردیــت و منافــع فــردی تکیــه
داشــت ،گــره خــورده بــود .ماکیاوللــی در اجرای
آنچــه عادالنــه تصــور میکــرد بــر راه حــل
هــای کامــا تجربــی تاکیــد میکــرد .واقعیــت
ایــن اســت کــه واژه عدالــت بــه رغــم عــدم
توافــق هایــی که نــزد فالســفه سیاســی دارد در

نزد سیاســتمداران به طور شــگفت آوری مشابه
بــه کار گرفته میشــود .سیاســتمدار آنچــه را به
کار تـداوم قــدرت و ســرکوب مخالفــان میآیــد
عادالنــه میدانــد .عــدم توجه بــه جدایی مفاهیم
میان اندیشــمند و سیاستمدار سیاســت را دچار
برخی مشــکالت معنایــی و اجرایی کردهاســت.
البتــه نباید پنداشــت بــا حذف یکــی از ایــن دو
و یــا تقلیــل یکــی بــه دیگــری بــه نتیجــه
مطلــوب خواهیــم رســید .بــدون تردید اندیشــه
ورزی همــواره راهنمــای سیاســت بودهاســت.
ســخن در ایــن اســت کــه بایــد میــان ایــن دو
عرصــه تفاوتهــا را در نظــر داشــت.
منابع

ابراهیــم یدینانی،غالمحســین نصیرالدیــن طوســی
فیلســوف گفتگــو ،ته ـران ،هرم ـس.
ارســطو اخــاق نیکــو ماخوس ترجمه محمدحســن
لطفــی ،تهران ،نشـرنی.
اســکینر ،کوئنتیــن ماکیاولــی ،ترجمــه عــزت اهلل
فوالدونــد ،چــاپ چهــارم ،تهــران ،طــرح نــو.
بشــیریه ،حســین تاریخ اندیشههای سیاســی در قرن
بیســتم جلد دوم ،تهران ،نشرنی.
دولــت عقــل ،ده گفتــار در فلســفه و جامعه شناســی،
تهـران ،نشــرعلوم نوین.
خواجــه نصیرالدیــن طوســی فصــول العقایــد ،بــه
کوشــش محمدتقــی دانــش پــژوه ،تهـران ،دانشــگاه
نه ـران.
جبروقدر،تهران،دانشگاهتهران.
اخــاق ناصــری ،تصحیــح مجتبی مینــوی و علیرضا
حیــدری ،ته ـران ،خوارزمی.
خواجــه نظــام الملــک طوســی سیاســتنامه
(سیرالملوک) ،به کوشش جعفرشــعار ،تهران ،شرکت
ســهامی کتابهــای جیب ـی.
طباطبایــی ،ســیدجواد خواجه نظــام الملک ،تهـران،
طــرح نـو.
وبسایتدکترسیدجوادطباطبایی،
ماکیاوللی ،نیکولو شــهریار ،ترجمــه داریوش آشــوری،
چــاپ دوم ،تهـران ،کتاب پــرواز.
ماکیاولــی ،نیکولــو گفتارهــا ،ترجمــه محمدحســن
لطفــی ،تهــران ،خوارزمــی.
نــادرزاد ،بــزرگ دربــاب دموکراســی ،تربیــت ،اخــاق،
سیاســت ،مجموعــه مقــاالت ،تهران ،نشرچشــمه
نیلســن ،کای واکاوی مفهــوم عدالــت ،ترجمه علیرضا
کاهــه ،راهبرد شــماره ، 30زمســتان.
هابــز ،تومــاس لویاتــان ،ویرایــش و مقدمــه سـی .بـی.
مکفرســون ،ترجمه حســین بشــیریه ،تهران ،نشرنی.
یوســفی راد ،مرتضــی اندیشــه سیاســی خواجــه
نصیرالدیــن طوســی ،قــم ،بوســتان کتــاب

دکتر شروین وکیلی
جامعهشناسوپژوهشگرتاریخو
فرهنگ ایران

خالفتدربرابرشاهنـــشاهی
دوپیکربنـدیسیاســــــتایرانشـــــــــهری

پیش درآمد
قــرون آغازیــن دوران اســامی از بســیاری ســویهها مهــم و در
پیکربنــدی تاریــخ ایــران زمیــن سرنوشتســاز بــوده اســت .یکــی
از دالیــل اهمیــت ایــن دوران در آنجاســت کــه بــرای نخســتین
بــار شــکلی نــو از سیاسـتورزی در ایــران زمیــن بــاب شــد ،کــه
امــروز از آن بــا نــام خالفــت یــاد میکننــد .ســاخت سیاســی
خالفــت در واقــع دنبالـهای و وامگیــریای از سیاســت امپراتــوری
رایــج در روم بــود و قالــب آغازیــن آن در دوران امــوی و زمانــی که
مرکــز خالفــت در دمشــق مســتقر بــود بنیــان نهــاده شــده بــود.
دمشــق کــه مرکــز سیاســی اســتان آسورســتان ایــران بــود ،برای
بخــش بزرگــی از دوران ساســانی و اشــکانی زیــر فرمــان رومیــان
قــرار نداشــت و بخشــی از قلمــرو ایرانــی محســوب میشــد ،امــا
هــر از چنــدی بــا حملــه و اشــغال رومیهــای بیزانســی رویــارو
بــود و نزدیکــیاش بــه مرزهــای غربــی باعــث میشــد نفــوذ
فرهنــگ یونانــی و رومــی در آنجــا چشــمگیر باشــد.
دیوانســاالری امویــان کــه در اصــل اقتباســی از نظــام سیاســی
رومیــان بــود ،در دمشــق شــکل گرفــت و کارگزارانــش مردمــی
بومــی بودنــد کــه پیشــتر کارگزار دســتگاه روم شــرقی محســوب
میشــدند و همــان ســنت کشــورداری را بــه امیــران امــوی نیــز
منتقــل کردنــد .بــه ایــن ترتیــب تاســیس دولــت امــوی در اصــل
کوششــی بــود بــرای اســتیالی سرمشــق سیاســی امپراتــوری که
در روم ریشــه داشــت ،و بازمانــدهاش در روم شــرقی بــا واســطهی
دمشــق بــه تازیــان مهاجــم انتقــال یافتــه بــود .شــکل بازســازی

شــدهی ایــن سیاســت رومــی همــان اســت کــه خالفــت نامیــده
میشــود و هرچنــد در گــذار بــه سلســلهی عباســی و فاطمــی
بعدتــر عثمانــی گام بــه گام عناصــر ایرانــی بیشــتری را در خــود
جــذب کــرده ،امــا همچنــان پادنهــادی و رقیبــی بــرای نظــام
ریشــهدار سیاســت ایرانشــهری اســت ،کــه در شاهنشــاهی
هخامنشــیان بــرای نخســتین بــار صورتبنــدی شــد و جهانگیــر
گشــت.
سیاســت ایرانشــهری کــه کــوروش بــزرگ بنیانگــذار و داریــوش
بــزرگ نظریهپــرداز و تثبیــت کننــدهاش بــود ،در واقــع کهنتریــن
نظــام سیاســی اندیشــیده و فراگیــر جهــان اســت کــه بــه
نظری ـهای و ســاز و کارهایــی نــرم بــرای تولیــد و توزیــع قــدرت
تکیــه میکــرد ،و از ایــن رو بــا سیاســت غارتگرانــهی جهــان
پیشاکوروشــی تفــاوت داشــت .ســاخت شاهنشــاهیای کــه در
دوران هخامنشــیان شــکل گرفــت پــس از دو قــرن بــه دســت
مهاجمــان مقدونــی فــرو ریخــت ،و اینــان کســانی بودنــد کــه از
حاشــیهی نامتمــدن قلمــرو پارســیان میآمدنــد و میکوشــیدند
سیاســت ابتدایــی دولتشــهرهای یونانــی را بــر قلمــروی بســیار
پیچیدهتــر تحمیــل کننــد .چنیــن کاری ناممکــن بــود و تنهــا
در قلمــرو مصــر نتیجــه داد ،کــه ســنت دیرین ـهای از سیاســت
پادشــاهی غارتگــر را پشــت ســر داشــت و ایــن نســخهای ســازگار
بــا الگــوی دولتشــهرهای یونانــی و نقطــهی اوجــی بــرای آن
محســوب میشــد.
نظــام شاهنشــاهی در ایــران زمیــن بــرای هــزار ســال بعــد بــی
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وقفــه تــداوم یافــت و بــا ظهــور اســام
نیــز چنــدان دچــار بحــران نشــد .امویــان
کــه از نظــر سیاســت شــباهتی چشــمگیر
بــه مقدونیــان داشــتند ،پــس از یــک
قــرن زمامــداری بــه دســت نیروهــای
ایرانگرایــی کــه احیــای ســاخت
شاهنشــاهی را آمــاج کــرده بودنــد از
میــان رفتنــد .خالفــت عباســی در ابتدای
کار همچــون تناســخی از دولــت ساســانی
کار خــود را آغــاز کــرد .امــا با شــکلگیری
دولتهــای ســامانی و صفــاری و طاهــری به
ســنت امویــان دمشــق بازگشــت کــرد و
کمــی بعدتــر وقتــی دیلمیــان بغــداد را
گرفتنــد ،ناگزیــر شــد خــود را یکســره در
بافــت نظــری سیاســت رومــی بازتعریــف
کنــد ،و ایــن همــان بــود کــه بــه نظریهی
سیاســی خالفــت تبدیــل شــد.
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سیاستایرانشهریدرعصرساسانی
نــگاه مرســوم بــه ســاخت قــدرت
ساســانیان و در کل تاریــخ سیاســی
ایــران باســتان ،ماهیتــی شرقشناســانه
ِ
و رنــگ و بــوی دوران اســتعمار را دارد
و همــان اســت کــه بیشــتر بــا برچســب
«اســتبداد شــرقی» شــناخته میشــود.
بــر اســاس ایــن دیــدگاه ،تاریــخ سیاســی
جهــان دو قطــب شــرقی و غربــی دارد
کــه ایرانزمیــن محــور شــرقی آن را
تشــکیل میدهــد .سیاســت در شــرق
مبتنــی بــر بردگــی و بندگــی و اســتبداد
مطلــق حکومــت و خودکامگــی شــاه
بــوده و دلیــل آن هــم نــزد نویســندگان

یــک قطــب غربــی قــرار میگیــرد کــه
بــه طــور پیوســته از یونــان باســتان بــه
امپراتــوری روم و از آنجــا ،بعــد از یــک
میانپــردهی تاریــک قــرون وســطایی،
بــه نوزایــی و عصــر روشــنگری و اروپــای
معاصــر ختــم میشــود و تجلـیگاه خــرد
و آزادی و قانونمنــدی و ســایر مفاهیــم
ســتودهی مــدرن اســت.
چنــان کــه در نوشــتارهایی دیگــر نشــان
دادهام ،ایــن دیــدگاه یکســره نادرســت
اســت .تاریــخ سیاســت جهــان بــه دو
قطــب تقســیم نمیشــود ،بلکــه چندیــن
قطــب دارد کــه مهمترینهایــش ایــران و
چیــن هســتند و تمــدن اروپایــی دنبالهرو
و وارث سیاســت ایرانــی و تــا ســه قــرن
پیــش شــکلی بــدوی و توســعهنیافته از
آن محســوب میشــده اســت .ســاخت
سیاســت در ایرانزمیــن بــا خودکامگــی و
اســتبدادی کــه در همــان زمــان در چیــن
و روم شــاهدش هســتیم نســبتی نــدارد
و ســاختاری بســیار پیچیدهتــر داشــته
اســت .یعنــی ااســتبداد و خودکامگــی
اتفاقــا نشــانهی سیاســت رومــی و چینــی
اســت ،و نــه ایرانــی.
ســاخت سیاســی ایــران از ابتــدای
شــکلگیری کشــوری یگانــه و فراگیــر در
آغــازگاه دوران هخامنشــی تا پایــان دوران
قاجــار ،همــواره شــکل و قالبــی ویــژه و
کمابیــش یکدســت داشــته کــه بایــد
مــورد توجــه قــرار گیــرد .ایــن ســاختار
سیاســی از شــبکهای پیچیــده از واحدهای
جمعیتــی محلــی تشــکیل میشــد

ســاخت سیاســی ایــران از ابتــدای شــکلگیری کشــوری یگانــه و فراگیــر
در آغــازگاه دوران هخامنشــی تــا پایــان دوران قاجــار ،همواره شــکل و قالبی ویژه
و کمابیــش یکدســت داشــته کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد .این ســاختار
سیاســی از شــبکهای پیچیــده از واحدهــای جمعیتــی محلــی تشــکیل میشــد
کــه بســته بــه شــرایط بومشــناختی و اجتماعیشــان درجههایــی متفــاوت از
خودمختــاری و اســتقالل از مرکــز را از خــود نمایــان میســاختند.
گوناگــون پســتی سرشــت شــرقیان ،خــو
گرفتــن تاریخیشــان بــه بندگــی ،جبــر
جغرافیایــی بــه ویــژه کمبــود آب یــا
غلبــهی هیجانهــا و روحیــهی شــاعرانه
بــر عقالنیــت و خــرد سیاســی بوده اســت.
ـب پســت و فرومایــه،
در مقابــل ایــن قطـ ِ

کــه بســته بــه شــرایط بومشــناختی و
اجتماعیشــان درجههایــی متفــاوت از
خودمختــاری و اســتقالل از مرکــز را از
خــود نمایــان میســاختند .تقریبــاً در
همــهی کتابهــای تاریخــی کالســیک
ایــن ســاختار بومــی و باســتانی کــه بــه

شــکلی درخشــان کارآمــد و بســیار بســیار
پایــدار و دیرپــا هــم بــوده نادیده انگاشــته
شــده اســت.
چنیــن مینمایــد کــه نویســندگان
ایــن تاریخهــا ســاخت سیاســی دولــت
روم را -کــه قالبــی خــاص ،بــه نســبت
ســاده ،متأخــر و از نظــر تاریخــی ناموفــق
بــوده -طبیعــی و بدیهــی قلمــداد کــرده
و کوشــیده باشــند بــر اســاس آن تاریــخ
ایــران را فهــم کننــد .دولــت روم از نظــر
شــالودهی سیاســی دنبالــهی دولــت
آشــور محســوب میشــود ،بــا ایــن
تفــاوت کــه پهنــهای بســیار گســتردهتر
را تســخیر کــرده و موقعیــت آن از دولتــی
ســرزمینی و متکــی بــر پیادهنظــام
جنــگاور ،بــه دولتــی دریایــی و متکــی
بــر دریانــوردی گــذار کــرده اســت.
گذشــته از ایــن دگرگونیهــا ،دولــت روم
از نظــر ســاخت سیاســی آشــکارا وارث
آشــور اســت .نظامیگــری سرســختانهی
متکــی بــر پیادهنظــا ِم منضبــط و خشــن،
ایجــاد جامع ـهای ســربازخانهای و تبدیــل
کل مــردان شــهروند بــه ســربازان
دولتــی ،تمرکــز سیاســی و بزرگداشــت
اغراقآمیــز شــاه ،کــه در ضمــن
فرمانــدهی نظامــی هــم هســت ،ســرکوب
شــدید اقــوام زیــر ســلطه و غــارت منظــم
و سازمانیافتهشــان ،و ایجــاد یــک
طبقــهی پرجمعیــت بــرده بــرای انجــام
کار کشــاورزانه همگــی ویژگیهایــی
اســت کــه دولــت روم و آشــور را همســان
میســازد.
در مقابــل ،دولــت هخامنشــی ادامــهی
مســتقیم دولــت ایــام باســتان محســوب
میشــود و ویژگیهایــش چنیــن اســت:
محتــرم شــمردن آداب و ســنن محلــی،
گذاشــتن شــالودهی
دســتنخورده
ِ
سیاســت محلی و برقرار گذاشــتن امیــران و
ســرکردههای قبیلـهای ،و از ایــن رو تأکیــد
بــر هویــت مشــترک ملــی و دســتیابی بــه
ســاختاری پیچیدهتــر و دیوانســاالرانه
کــه ایــن قدرتهــای محلــی را در ســطحی
نوخاســته از پیچیدگــی بــا هــم همگــرا
و متحــد ســازد .چکیــدهی تمایــز میــان
ســاخت سیاســی روم و ایــران را میتــوان
بــه ایــن ترتیــب خالصــه کــرد:

شاخص جامعهشناختی
ساخت کالن دولت
قاعدهی عمومی
بازیهای سیاسی
نیروی نظامی
ساختار اقتصادی
ساخت قدرت
بردهداری
سیاست فرهنگی

ایران

شاهنشاهی
برنده ـ برنده ،قانونمند ،مبتنی بر دادگری

روم

امپراتوری
برنده ـ بازنده ،زورمدار ،مبتنی بر فرمان

قوای محلی و قبیلهای در کنار نخبگان ارتش ارتش حرفهای سرکوبگر در برابر قوای محلی
و قبیلهای
حرفهای
مالیاتگیری در چارچوب سنت باستانی تبادل مالیات و غارت منظم و پیاپی ،در چارچوب
یورشهای غارتگرانهی جنگساالران
هدایا
سلسلهمراتبی ،قوای محلی؛ امیران و شاهان
محلی و سرکردههای قبیلهای زیر فرمان
شهربانان ،زیر فرمان شاهنشاه

سربازخانهای ،ارتشهای مستقر در استانها
زیر فرمان فرمانداران نظامی ،زیر فرمان
امپراتور

ندارد

توسعهیافته و نهادینهشده ،نیروی اصلی تولید
افزودهی کشاورزانه

روادار ،نرمخو ،تشویقکنندهی هویتهای
قومی در درون چارچوب هویت ملی

هنجارساز ،یکدستساز ،سرکوبگ ِر هویتهای
قومی ،مبلغ کیش پرستش امپراتور

پراکنده ،چندین گرانیگاه در شمار زیادی از
توزیع جغرافیایی قدرت شهرها و چندین کالنشهر

متمرکز ،یک کالنشهر -پایتخت یکتا که رم
است بر تمام شهرهای دیگر استیال دارد
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اغلــب تاریخنویســان بــا توجــه بــه
ایــن کــه انتظــا ِر دیــدن چیــزی شــبیه
بــه امپراتــور روم را داشــتهاند ،از فهــم
پیچیدگــی و کامیابــی ســاخت سیاســت
در ایرانزمیــن بــاز ماندهانــد و بــه
ناگزیــر آن را بــا برچسـبهایی ناکارآمــد و
گمراهکننــده ماننــد فئودالیســم مشــخص
ســاختهاند .آنگاه بــرای توضیــح ســاخت
سیاســی پایــدار و مســتمر ســلطنت
دودمــان ساســانی کوشــیدهاند تــا خــأ
دانــش و کاســتی منطــق خویــش را بــا
فــرض اســتبداد دینــی در سراســر عصــر
ساســانیان پــر کننــد ،یعنــی بــا مفهومــی
کــه نــه گواهــی دربــارهاش وجــود دارد
و نــه ربطــی بــه صــورت مســأله پیــدا
میکنــد .بــه خاطــر ایــن مبهــم مانــدن
پرســش و نادانــی دربــارهی پاســخ اســت
کــه کوشــیدهاند بــا بررســی دو شــاخص
برجســتهي رومــی (سیاســت امپراتــور
و دیــن دولتــی) جامعــهی بســیار
پیچیدهتــر ایــران را درک کننــد .از ایــن
رو جــای تعجــب نــدارد کــه کوشــش
کالســیک بــرای فــرو کاســتن سیاســت

ساســانی بــه شــاه و دیــن عصــر ساســانی
بــه زرتشــتیگری چنیــن ناکارآمــد و
پراشــتباه از آب در آمــده اســت.
خطــای دیگــری کــه در رونــد فهــم تاریخ
ایــران باســتان رخ میدهــد ،کوشــش
عبثــی اســت کــه بــرای منطبــق ســاختن
آن بــر قالبهــای تاریــخ اروپایــی انجــام
شــده اســت .ایــن کوشـشها به ســرانجام
نرســیده و نمیرســد ،چــرا کــه تــا پیش از
عصــر نوزایی جامعـهی ایرانــی از جامعهی
اروپایــی بســیار پیچیدهتــر بــوده و دامنهی
وســیعتری از امکانهــا را پیمــوده اســت.
بزرگتریــن خطــا در ایــن میــان آن
اســت کــه ســاخت اجتماعــی ساســانی
(و همچنیــن اشــکانی) را اغلــب فئــودال
دانســتهاند و ایــن در پیشداشــتهایی
اروپامدارانــه ریشــه دارد کــه ســاخت
ابتدایــی اروپــای
اجتماعــی بــه نســبت
ِ
قــرون میانــه را سرمشــقی جهانــی
بــرای تمــام جوامــع پیشــامدرن قلمــداد
میکنــد.
آلتهایــم ،کــه مهمتریــن مبلــغ ایــدهی
فئودالیســم ساســانی اســت ،بــه ویــژه

دوران خســرو انوشــیروان بــه بعــد را
نمونــهای خالــص از فئودالیســم دانســته
اســت و دلیلــش هــم آن اســت کــه در
جریــان جنبــش مزدکیــان زمینهــا از
دســت اشــراف بــه در رفــت و احیــای نظم
پیشــین بــا بخشــش زمیــن بــه اشــراف از
ســوی شــاه همــراه بــود .از دیــد او بــه
ایــن شــکل اشــراف پیونــدی فئودالــی بــا
شــاه برقــرار کردنــد و از اشــراف بومــی و
ریشــهدا ِر موروثــی بــه اشــراف دیوانــی و
حکومتــی دگردیســی یافتنــد.
ایــن برداشــت نادرســت مینمایــد .چــون
بــا اغــراق در دامنــه و تأثیــر جنبــش
مزدکیــان همــراه اســت و ســازگاریاش
بــا بافــت اجتماعــی ایــران را دســتکم
میگیــرد .بالفاصلــه پــس از جنبــش
مزدکیــان شــورشهایی پردامنــه
(مشــهورتر از همــه بهــرام چوبیــن) را
داریــم کــه رهبرانــش همــان ســران
خاندانهــای اشــرافی قدیمــی هســتند
و مراکــز قدرتشــان هــم در همــان
قلمروهــای ســنتی سابقشــان قــرار دارد.
شــورش ایشــان هــم بــر ضــد شاهنشــاه
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اســت و توســط کشــاورزان و ارتشــیان
ســرزمینهای موروثیشــان پشــتیبانی
میشــود .ایــن وضعیــت آشــکارا بــا
برداشــت آلتهایــم دربــارهی ایــن کــه
ایــن اشــراف زمینهــای خــود را از
شــاه دریافــت کــرده و از ایــن رو وادار بــه
اطاعــت از وی شــدهاند تضاد دارد و نشــان
میدهــد قیــام مزدکیــان تأثیــر چندانــی
در چیرگــی خاندانهــای اشــرافی بــر
سرزمینهایشــان نداشــته اســت .در
واقــع موقعیــت ممتــاز ایــن خاندانهــا کــه
ریشــه در متغیرهایــی متفــاوت بــا اروپــای
قــرون وســطایی داشــته ،حتــا بــا ظهــور
اســام هــم چنــدان تــکان نخــورد و تنهــا
ســه چهــار قــرن بعــد بــا ورود نیــروی
نظامــی تــرکان بــه صحنــه بــود کــه
دســتخوش فرســایش شــد.
در میــان نویســندگان دیگــر ،فــرای هــر
چنــد تعبیــر فئودالیســم را دربــارهی
ایــران بــه کار گرفتــه امــا اعتــراف کــرده
کــه ایــن تعبیــر در ایــران و اروپــا همســان
نیســت .در واقــع ،وجــه تمایزی کــه مورد
نظــر اوســت بــه قــدری اهمیــت دارد کــه
کاربــرد کلم ـهی فئودالیســم را بــه کلــی
نامعتبــر میســازد .در ایــران بــر خــاف
اروپــا در کنــار زمینهــای کشــاورزی و
روســتاها دژ و قلعــهای نداشــتهایم کــه
مرکــز اقتــدار اربــاب زمیــندار باشــد.
بــه همیــن ترتیــب ،کشــاورزان رعیــت و
بنـ دهی کســی محســوب نمیشــدند و بــر
زمینهــای خــود بــه شــکل شــخصی یــا
گروهــی مالکیــت داشــتهاند.
در واقــع ،در ایرانزمیــن اصــوالً زمیــن
بــه قــدر اروپــا اهمیــت نداشــته و آنچــه
در شــکوفایی کشــاورزی اهمیت بیشــتری
داشــته ،آب و فنــون آبرســانی ماننــد
کاریزهــا بــوده اســت .بــه ایــن ترتیــب،
در ایرانزمیــن مالکیــت زمیــن در کنــار
مالکیــت منابــع آبــی تعریــف میشــده
کــه بــا کار جمعــی روســتاییان و
ســاماندهی مــداوم شــریانهای آبرســانی
همــراه بــوده اســت .بــر ایــن مبنــا ،اصــوالً
مالکیــت کشــاورزانه در ایرانزمیــن ماننــد
اروپــا امــری انفعالــی و قــراردادی نبــوده
کــه خــود بــه خــود بــه تولیــد اقتصــادی
بینجامــد .در ایرانزمیــن مالکیــت زمیــن

کشــاورزی مفهومــی پیچیــده بــوده کــه با
آبادســازی زمیــن و مدیریــت منابــع آبــی
همسرشــت بــوده و از ایــن رو ،کنشــی
فعــال و گروهــی محســوب میشــده کــه
راه را بــر تکامــل اقتــدار طبقاتــی فئودالــی
بــه ســبک اروپایــی میبســته اســت .در
کتابهــای فقهــی زرتشــتی بــه انــدازهی
مالکیــت زمیــن و حتــا بیــش از آن بــه
مالکیــت آب و قوانیــن مربــوط بــه قنات و
کاریــز تأکیــد شــده اســت.
برداشــت دیگــری کــه بــه همیــن
ترتیــب نادرســت مینمایــد و بــا
پیشداشــتهایی ایدئولوژیــک فربــه
شــده ،نــگاه مارکسیســتی بــه تاریــخ
ساســانیان اســت .نمونــهاش را میتــوان
در کار پیگولوســکایا دیــد کــه در پیــروی
از جزمــی مارکسیســتی معتقــد اســت
دورانــی بــه نــام بــردهداری در همــهی
جوامــع وجــود داشــته کــه بــه مرحل ـهی
مترقیتــر فئودالــی گــذر کــرده اســت .از
دیــد او ،ایــن گــذار در ایــران قــرن ســوم
و چهــارم میــادی آغــاز میشــود و در
قــرن پنجــم بــه اوج خــود میرســد و
زمــان مــورد نظــر آلتهایــم
ایــن همــان
ِ
هــم هســت .از دیــد پیگولوســکایا انتقــال
جمعیــت از ســوریه بــه داخــل ایرانزمین،
در واقــع ،بــه معنــای بــه اســارت
گرفتــن شــهروندان رومــی و جایگزیــن
ساختنشــان بــه جــای بردگانــی بــوده
کــه دورهشــان دیگــر کــم کــم بــه ســر
میرســیده اســت.
برداشــت پیگولوســکایا از چندیــن زاویــه
جــای نقــد دارد .نخســت آن کــه اصــوالً
بــردهداری در ایرانزمیــن وجــود نداشــته
و شــاهدی نداریــم کــه طبقــهای از
بــردگان ،به آن شــکلی کــه در روم و چین
باســتان وجــود داشــته ،در ایرانزمیــن نیز
وجود داشــته باشد .توســعهي شهرنشینی
و بازرگانــی در ایــران و جغرافیــای ویــژهی
روســتاها باعــث میشــده کــه بــا
واحدهــای جمعیتــی کوچکــی روبــهرو
باشــیم کــه هــر یــک توســط شــبکهای
خویشــاوند مســکونی میشــدهاند.
یعنــی اصــوال در روســتاها بــا بافــت
جمعیتشناســانهی پیچیــده و متفاوتــی
ســر و کار داریــم کــه نظــام بردگــی را بــر

نمیتابــد .در کنــار ایــن مراکـ ِز کشــاورزانه
شــهرهایی بســیار پرجمعیــت را داریــم که
شــاهرگ اصلــی اقتصادیشــان تجــارت و
صنعــت اســت و نــه مکیــدن زورمدارانهی
مــازاد محصــول کشــاورزی .بــه ایــن
ترتیــب ،اصــوالً شــرایطی کــه پیدایــش و
توســعهي اقتصــاد بردهدارانــ ه را ممکــن
میســاخته در ایرانزمیــن غایــب بــوده
ـی تمدنی
اســت و بــه خاطــر همیــن ویژگـ ِ
اســت کــه سراســر تاریــخ ایــن ســرزمین
از ننــگ بــردهداری پاکیــزه مانــده اســت.
گــذار اجبــاری از بــردهداری به فئودالیســم
هــم جزمــی مارکسیســتی اســت کــه بــر
مبنــای خوانشــی بــه نســبت ســطحی
از تاریــخ اروپــای اواخــر قــرون وســطا
شــکل گرفتــه اســت و حتــا در اروپــا
نیــز صح ـتاش جــای چــون و چــرا دارد.
امــا تــا حــدی کــه بــه بحــث مــا مربــوط
میشــود ،در ایرانزمیــن بــه همــان
ترتیبــی کــه بــردهداری نداشــتهایم،
فئودالیســم هــم نداشــتهایم .چــون ایــن
نظــم اجتماعــی بــه غیــاب دولــت مرکزی
نیرومنــد و نیــروی نظامــی متمرکــز
داللــت میکنــد کــه در تاریــخ ایــران از
عصــر هخامنشــی بــه بعــد واژگونـهاش را
میبینیــم.
در میــان نویســندگان معاصــر شــیپمان
هــم همیــن گفتارهــا را تکــرار کرده اســت
و آشــکار اســت کــه بــا خطاهــای پیاپــی
دســت بــه گریبــان اســت .مثــ ً
ا گمــان
کــرده اعضــای طبقــهی دهقــان کــه در
عصــر انوشــیروان پدیــد آمــد ،از بــردگان
آزاد شــده تشــکیل میشــده ،در حالــی
کــه چنیــن نیســت و اینــان خردهمالــکان
کشــاورزی بودنــد کــه پیشتــر هــم
کشــاورز آزاد محســوب میشــدند و
پــس از اغتشــاش مزدکیــان بــا توزیــع
مجــدد زمینهــا آب و ملکــی بزرگتــر
بــه دســت آوردنــد و از نظــر اقتصــادی
طبق ـهای بیــن کشــاورزان آزاد فرودســت
و کالنمالــکان را تشــکیل دادنــد.
خطــای دیگــرش آن اســت کــه لقــب
«هــزار بنــدک» را ،کــه مثــ ً
ا بــرای
مهرنرســی بــه کار رفتــه« ،دارای هــزار
بــرده» فــرض کــرده کــه نادرســت اســت
و بــه خوانشــی عوامانــه از کلمـهی بنــدک

مبتنــی اســت .چــون بنــدک بــه معنــای کســی اســت کــه بــا
خانــدان یکــی از بــزرگان درپیوســته و بــدان منســوب و بــه آن
وفــادار باشــد ،بیآنکــه پیونــد خونــی میانشــان برقــرار باشــد.
ـدن» کســی بــه کســی همــان اســت کــه
ایــن شــکل از «بنــد شـ ِ
در عصــر هخامنشــی نیــز وجــود داشــته و در کتیبـهی بیســتون
کلم ـهی بنــدک دقیق ـاً بــه همیــن معنــا بــه کار گرفتــه شــده
اســت .بندکهــا هــم اغلــب جنــگاور و ســپاهی بودهانــد و هــزار
بنــدک یعنــی کســی کــه هــزار جنــگاور زیــر فرمــان دارد.
سیاســی منتشــر و پراکنــده و
فئودالیســم در اروپــا ســاخت
ِ
پرکشمکشــی اســت که از فروپاشــی ســازمان سیاســی امپراتوری
روم و غیــاب اقتــدار سیاســی فراگیــر و مشــروع ناشــی شــده
اســت .ایــن کلمــه را بــه ایرانزمیــن نمیتــوان تعمیــم داد،
بــه ویــژه بــرای توصیــف موقعیتهایــی ماننــد عصــر اشــکانی
یــا ساســانی کــه ســازمان سیاســی شاهنشــاهی برپــا و برقرار
بــوده و در حــدی کــه بــر اســاس رویاروییهــای نظام ـیاش
بــا روم میتــوان داوری کــرد ،بســیار کارآمــد و توانمنــد
هــم بــوده اســت.
فئودالیســم اروپایــی الگــوی خاصــی از
ســازمانیافتگی کمدامن ـهی سیاســی بــوده کــه
در غیــاب قــدرت سیاســی متمرکــز امپراتــوری
روم و در حضــور قــدرت دینــی متمرکــز
دســتگاه پاپــی در اروپــا شــکل گرفتــه اســت.
در ایرانزمیــن هرگــز قــدرت متمرکــز
دینـیای ماننــد نظــام پاپــی نداشــتهایم و
خــأ قــدرت سیاســی هــم هرگــز بــا دامنه
و پایــداریِ اروپــا تجربــه نشــده اســت.
از ایــن رو ،اصــوالً ســاخت فئودالیســم
ارتباطــی بــا مســیر تکامــل نظامهــای
سیاســی ایرانزمیــن نــدارد.
کلمــهی فئودالیســم را حتــی بــرای
دورانهــای فتــرت ایــران نیــز نمیتــوان
بــه کار بــرد .در دورانــی کــه غیــاب دولتــی
فراگیــر در ایرانزمیــن را میبینیــم نیــز
دولتهایــی ـ و نــه خاننشــینهایی ـ
جانشــین دولــت بــزرگ و فراگیــر میشــوند
و همگیشــان بــرای احیــای شاهنشــاهی تــاش
میکننــد .نظــام خانخانــی ایرانــی کــه در سراســر تاریــخ
ایــن کشــور در ســطح خــرد وجــود داشــته و بــه بقــای خــود
ادامــه داده ،نتیجـهی پیچیدگــی تکامــل سیاســت کالن در ایــن
ســرزمین اســت و چش ـماندازی اســت کــه جغرافیــای پیچیــده
و بومشناســی پرتنــوع آن را نمایــش میدهــد .ایــن نظــام
خانخانــی همــواره در درون قالــب یــک یــا ــــ در زمــان آشــوب
و تجزیــه ــــ چنــد دولــت ایرانــی میگنجیــده کــه سیاســت را
در ســطحی کالن و متفــاوت ســازماندهی میکــرده اســت .بــه
ســخن دیگــر ،آن اســتقالل سیاســی نظــام خاننشــینی ،کــه
شــاخص اصلــی ظهــور فئودالیســم اســت و در غیــاب ســازمان

دولــت مقتــدر ظهــور میکنــد ،در ایــران زمیــن اصــوالً غایــب
بــوده اســت.
یکــی از مشــتقهای اســتیالی پیشداش ـتهای اروپامدارانــه در
فهــم تاریــخ عصــر ساســانی را در نوشــتارهای تومانــف دربــارهی
قفقــاز میتــوان یافــت .تومانــف بافــت سیاســی خــاص منطقـهی
قفقــاز را دودهســاالری نامیــده و آن را در تقابــل بــا نظــام
فئودالــیای قــرار داده کــه بــه گمانــش در عصــر اشــکانی در
ایــران رایــج بــوده اســت .از دیــد او ،نظــام فئودالــی
در میانــهی کشــمکش دو نیــرو ظهــور میکنــد
و نظمــی شــکننده اســت کــه از تأثیــر ویرانگــ ِر
قــدرت دولتــی تمرکزگــرا و دیوانســاالرانه
بــر قواعــد قبیلــهای کهنتــر
برمیخیــزد .در مقابــل ،از دیــد او
دودهســاالری عبــارت اســت از تــداوم
رشــد و توســعهی همــان نظــم
قبیلـهای ،در شــرایطی که توســط
هژمونــی دولتــی مختــل نشــود
یــا بــر آن غلبــه کنــد .از دیــد
او ،در حالــت نخســت قــدرت
دولتــی بــر محــور شــخص شــاه
را داریــم و در حالــت دوم قــدرت
دودمانهایــی کــه از طبقــهی
ـل مســتقر در یــک
اشــرافی قبایـ ِ
منطقــه زاده شــدهاند.
برداشــت تومانــف دربــارهی
تکامــل قــدرت سیاســی بــه
ایدئولوژیــک
پیشداشــتهایی
آغشــته اســت و تنهــا در صورتــی
اعتبــار دارد کــه خواننــدهاش پیشــاپیش
بــه دیالکتیــک تاریخــی مارکسیســتی
مؤمــن شــده باشــد .در واقــع ،آنچــه تومانــف
بــدان اشــاره میکنــد دو ســطح متفــاوت از
پیچیدگــی اســت کــه همــواره در کنــار هــم در
ایرانزمیــن وجــود داشــته اســت .از یــک ســو ،تکامــل
قدرتهــای محل ـیای را داریــم کــه بــا پشــتوانهی قبایــل
ـرافی حاکــم بــر قبایــل نوعــی امیرنشــینی بــا
و دودمانهــای اشـ ِ
قلمــرو محــدود را پدیــد میآوردهانــد و در شــکل باســتانیاش
دولتشــهرها و در شــکل جدیدتــرش چنــد دولتشــهر
همســایه را در حریمــی سیاســی متحــد میســاختهاند .در
ســطحی دیگــر از پیچیدگــی ،دولــت دیوانســاالر بــا تمرکــز
قــدرت بــر شــاه و دربــار را داریــم کــه بــرای نخســتین بــار در
اواخــر هــزارهی دوم پ.م .بــه شــکلی جنگســاالرانه در دولــت
اکــدی و بــه شــکلی توافقمدارانــه و کمابیــش فــدرال در دولــت
ـاماندهی سیاســی کــه به
ایــام تحقــق یافــت .ایــن دو الگــوی سـ
ِ
ترتیــب بــر بازیهــای برنــده ـ بازنــدهی نظامــی و بازیهــای
برنــده ـ برنــدهی سیاســی اســتوار شــده بــود ،در نیمهی نخســت
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هــزارهی اول پ.م .بــه ظهــور دو قــدرت
بــزرگ نوآشــوری و نوایالمــی منتهی شــد
و در نهایــت ،بــا ظهــور کــوروش بــزرگ،
الگــوی ایالمــی بــر الگــوی آشــوری غلبــه
کــرد و ســاخت نخســتین دولــت فراگیــر
ایرانــی بر اســاس همیــن زیربنــای ایالمی،
ابعــادی غولآســا و جهانگیــر بــه خــود
گرفــت .ایــن ســاخت سیاســی بــر بازآرایی
نیروهــای محلــی و ساماندهیشــان در
قالــب واحدهــای سیاســی بزرگتــر و
بزرگتــر اســتوار شــده بــود.
از ایــن رو ،آنچــه تومانــف دودهســاالری
نامیــده و مرحل ـهای ابتداییتــر و کهنتــر
از ســازماندهی سیاســی بــوده ،پــس از
تأســیس دولــت هخامنشــی همچنــان
باقــی مانــد و بــه صــورت ســطحی
خُ ــرد از ســامان سیاســی در دل دولتــی
فراگیــر بازتعریــف شــد .تجربـهی تاریخی
نشــان داده کــه در ایــن شــرایط قبایــل
بــا دســتیابی بــه چفــت و بســتهایی
نوظهــور بــه مســیرهای تجــاری و
فناوریهــای شهرنشــینانه توســعه یافتنــد
و شــکوفا شــدند و بــه ویــژه قــدرت
نظامیشــان را چنــدان افزایــش دادنــد
کــه در نهایــت ،ســتون فقــرات ارتــش
دولتــی را در اختیــار خــود گرفتنــد.
ـمکش مــورد نظــر تومانــف
بنابرایــن ،کشـ
ِ
ِ
قبایــل
دولــت تمامیتخــواه و
میــان
ِ
قهرمانــی نیــاکان و
کیــش
بــه
پایبنــد
ِ
جایگزینــی دومــی بــا اولــی در واقــع
هرگــز رخ نــداده اســت .در ایرانزمیــن
ایــن دو نظــم سیاســی در امتــداد هــم
هســتند و تأثیــری همافــزا بــر یکدیگــر
داشــتهاند .تومانــف در مــدل خویــش
از پویایــی سیاســت ،معتقــد اســت
دودهســاالری در شــرایطی رخ میدهــد
شــاهان قبیلــهای در شــبکهای از
کــه
ِ
شــاهان همتــراز و همســایه همدیگــر
را بــه رســمیت بشناســند و در پیونــد
بــا هــم یــک طبقــهی اشــرافی همگــن
پدیــد آورنــد .امــا شــرایط ظهــور چنیــن
وضعیتــی بعــد از پیدایــش دولــت فراگیــر
در ایرانزمیــن منتفــی شــده بــود .حتــا
دولتهــای کهنســالی ماننــد هیتــی و
میتانــی و کاســیهای بابلــی کمابیــش
در چنیــن موقعیتــی قــرار داشــتند ،و تازه

آنهــا هــم طبقـهای از مهاجمــان نوآمدهی
آریایــی بودنــد کــه بــر طبقـهای از بومیان
ســامی و هــوری چیرگــی یافتــه بودنــد
و مســیر مــورد نظــر تومانــف را تأییــد
نمیکننــد .دودمانهــای قفقــازی کــه
مــورد نظــر تومانــف هســتند نیــز چنیــن
وضعیتــی دارنــد ،یعنــی آنهــا هــم تبــاری
پارســی یــا پارتــی (و بعدتــر ساســانی)
داشــتهاند و فرزنــدان شــهربانها و
ســردارانی ایرانــی بودهانــد کــه از ســوی
دولــت متمرکــز در ایــن منطقــه بــه
قــدرت رســیده بودهانــد و ریشهشــان
بــه قبایــل بومــی منطقــه بــاز نمیگشــت.
تومانــف در پیــروی از پیشداشــتهای
مارکسیســتيای کــه دارد ،مهمتریــن
شــاخص تمایــز نظــام فئودالــی مــورد
نظــرش از نظــام دودهســاالری را الگــوی
مالکیــت زمیــن میدانــد .از دیــد او در
نظــام فئودالــی بــه خاطــر چیرگــی دولت،
شــاه تنهــا مالــک قطعــی زمیــن اســت و
تیــولداران همگــی بــه شــکلی مشــروط
بــر زمیــن حــق دارنــد .در حالــی کــه در
نظــام دودهســاالر مالکیــت دودمانهــا بــر
زمینهــا قطعــی و بازگش ـتناپذیر اســت.
بــاز چنیــن مینمایــد کــه در اینجــا
تفســیرهای متکــی بــر پیشداشــتها از
دادههــای تاریخــی پیشــی گرفتــه باشــد.
شــواهد و مســتندات تاریخــی نشــان
میدهــد کــه حــق مالکیــت بــر زمیــن
در دو نظــام سیاســی مــورد نظــر تومانــف
ــــ کــه در واقــع دو ســطح سلســلهمراتبی
ـتم یکپارچــه اســت ــــ آن
از یــک سیسـ ِ
تمایــز چشــمگیر را نــدارد .در هــر دو الیــه
بــا مالکیــت قطعــی و بازگشــتناپذیر
زمیــن در ســطحی خُ ــرد روبـهرو هســتیم
کــه در مقولــهی حقــوق خصوصــی
میگنجــد ،و دســت همــگان از جملــه
شــاه را بــرای غصــب زمینــی کــه مالــک
خصوصــی داشــته باشــد میبســته اســت.
نمون ـهی باســتانی آن ناتوانــی انوشــیروان
دادگــر در تصاحــب کلبــهی پیرزنــی
اســت کــه در همســایگی کاخ نوســازش
منــزل داشــت ،و نمونــهی جدیــدش در
شــدن
عصــر قاجــار نامشــروع شــمرده
ِ
غصــب زمینهــای بهارســتان بــه دســت
ناصرالدینشــاه اســت کــه هــم از ســوی

سپهســاالر ،کــه مالــک اصل ـیاش بــود ،و
هــم معاصــران دیگــر بــر نامشــروع بــودن
و موقتــی بــودناش تأکیــد شــده اســت.
ِ
مالکیــت خصوصــی و
گذشــته از ایــن
خُ ــر ِد زمیــن  ،مالکیتــی تیولــی و نظامــی
را در ســطح کالن داشــتهایم کــه از دیربــاز
همچــون دهشــی از ســوی دولــت بــه
طبقــهی جنــگاور اعطــا میشــده اســت
و همــواره بــا فــراز و فــرود قدرتهــای
سیاســی دســتخوش تغییــر قــرار
میگرفتــه و همــواره ماهیتــی شــکننده
و موقتــی داشــته اســت .یعنــی آنچــه
دومــی را ناپایــدار میکــرده پیونــد میــان
مالکیــت تیــول بــا سیاســت و مشــروط
ن ِ آن بــه تأییــد قــدرت مرکــزی بــوده
بــود 
شــکل متفــاوت از
اســت ،نــه حضــور دو
ِ
مالکیــت زمیــن کــه بــا هــم رقابــت کنند.
یکــی از اینهــا مالکیــت اقتصادی شــخصی
بــر زمینــی بــوده و دیگــری حکومــت
سیاســی والــیای بــر قلمــروی.
بــر ایــن مبنــا ،ماهیــت نیروهــای مرکزگرا
و مرکزگریــز در ایــران و روم بــه کلــی بــا
هــم تفــاوت دارد .در روم بــا یــک نیــروی
مرکزگــرای غارتگــر و نظامیگــرا ســر
و کار داریــم کــه مــدام بــه ســرکوب و
غــارت نیروهــای محلــی مشــغول اســت
و بــا ترکیــب نظامیگرایــی و بــردهداری
کار میکنــد .در ایــن زمینــه نیروهــای
مرکزگــرا نظامــی و ســرکوبگر و «رومــی»
هســتند و همــواره بــه ســوی شــهر رم و
خانــدان امپراتــور ســوگیری کردهانــد.
در مقابلشــان ،نیروهــای مرکزگریــز از
جمعیتهــا و قــوای محلــیای تشــکیل
یافتهانــد کــه خواهــان اســتقالل از رم و
در صــورت امــکان ویرانــی و نابــودی آن
هســتند.
در ایرانزمیــن بــه هیــچ عنــوان چنیــن
سرمشــقی را نمیبینیــم .نیروهــای
مرکزگــرا در ایــران بــه ســوی مفهومــی
مرکــزی بــه نــام ایرانشــهر ســوگیری
کردهانــد کــه هیــچ شــه ِر مرکــزی
یــا اقلیــم خاصــی نماینــدهاش نیســت.
اصــوالً نیروهــای مرکزگــرا معمــوالً در
حاشــیه قــرار دارند و در شــرایط آشــوب و
تجزیــه همــواره از جایــی نــو و بیســابقه
بــه احیــای دولــت متمرکــز توفیــق

مییابنــد .در تاریــخ دیرپــای ایــران
میبینیــم کــه مــردم ایالمــی ،مــادی،
پارســی ،پارتــی ،میانرودانــی ،خراســانی،
دیلمــی ،سیســتانی ،هراتــی ،ســغدی،
و مــادی در شــرایط بحرانــی و پــس از
فروپاشــیهای سیاســی دولــت متمرکــز
را در همــان بافــت و قالــب باســتانی
بازتأســیس کردهانــد .مرکزگرایــی در
ایرانزمیــن از ایــن رو جریانــی نظامــی
بــا مرکــزی جغرافیایــی نیســت ،بلکــه
جریانــی فرهنگــی اســت کــه هــر جایــی
را میتوانــد بــه عنــوان مرکــز خویــش
برگزینــد.
نیروهــای مرکزگریــز هــم در ایــن میــان
هرگــز در پــی اســتقالل و جدایــی از
ایرانزمیــن نبــوده و خواهــان نابــود
کــردن مرکــز سیاســی نبودهانــد .چــرا
ِ
کــه اصــوالً مرکــزی ســرکوبگر در معنــای
غربــیاش وجــود نداشــته و نیروهــای
مرکزگریــز معمــوالً از نظــر هویتــی
بیــش از نیروهــای مســتقر و مســلط
سیاســی خــود را نماینــدهی مفهــوم ایران
میدانســتهاند .از رویارویــی دودمــان
اســپهبدان و خرمدینــان بــا خلیفــهی
عباســی گرفتــه تــا شــورش افغانهــا
بــر صفویــان و سرکشــی بختیاریهــا
در برابــر قاجارهــا ،همیشــه بــا نیروهــای
مرکزگریــزی روبــهرو هســتیم کــه در
ایرانــی بــودن خویــش تردیــدی ندارنــد و
معمــوالً نیروهــای مســتقر مرکــزی را بــه
ایرانــی نبــودن متهــم میســازند.
بــر ایــن مبنــا ،بخــش بزرگــی از
تفســیرهای تاریخنویســان کالســیک
دربــارهی تاریــخ ایــران جــای چــون و
چــرا دارد .ایــن کــه تاریخنویســی رومــی
ماننــد پلینــی در عهــد باســتان ماهیــت
پیچیــدهی قــدرت در ایــران را در نیافتــه
باشــد و شــهربانان دولــت مقتــدر اشــکانی
را هجــده پادشــاه مســتقل پنداشــته
باشــد ،بــا توجــه بــه کمبــود دانــش و
روابــط فرهنگــی در دنیــای قدیــم قابــل
درک اســت .امــا ایــن کــه نویســندگان
معاصــر در ضمــن دسترســی بــه منابــع و
اســناد فــراوان بــاز همــان را تکــرار کننــد،
ناپذیرفتنــی مینمایــد .ناپذیرفتنیتــر
آن اســت کــه رشــد و شــکوفایی دولــت

روم بــه عنــوان غایتــی آرمانــی در نظــر
گرفتــه شــود و هــر نــوع تفاوتــی بــا آن
همچــون شــکلی از توســعهنایافتگی و
ناپختگــی ســازمانی تفســیر شــود.
ِ
یکــی از نویســندگانی کــه خطاهــای
یادشــده را در آثــارش بــه روشــنی نمایش
میدهــد ،لــی اســت .از دیــد او ،پیچیدگی
دیوانســاالری عصــر خســرو انوشــیروان
بیســابقه فــرض شــده و دلیلــش هــم آن
اســت کــه بیشــتر منابــع رومــی مربــوط
بــه ایــران بــه ایــن دوره ارجــاع میدهنــد.
بدیهــی اســت کــه از فراوانــی ارجاعهــای
رومیــان بــه یــک دوره از تاریــخ ایــران ــــ
کــه دالیــل سیاســی و نظامــی روشــنی
هــم داشــته ــــ نمیتــوان نتیجــه گرفــت
کــه در دورانهــای پیشــین چنیــن
یافتگی ســازمانی در
ســطحی از توســعه
ِ
ایــران وجــود نداشــته اســت .دلیــل ایــن
جهــش در اســتدالل آن اســت کــه لــی
هــم ســاخت سیاســی عصــر اشــکانی
را بنــا بــه پیشفرضهــای یادشــده
«فئودالــی» دانســته و بــا ایــن پیشفــرض
بیپایــه ،در کنــار ایــن مقدم ـهی درســت
کــه ســاخت سیاســی در گــذار از اشــکانی
بــه ساســانی چنــدان دســت نخــورده ،این
نتیجــهی نادرســت را گرفتــه کــه پــس
نیم ـهی نخســت عصــر ساســانی نیــز بــا
دولتــی ابتدایــی و بــدوی و «فئودال» ســر
و کار داریــم ،در حالــی کــه بــه پیچیدگی
برنامههایــی عمرانــی ماننــد مدیریــت
آبراهههــا و کاریزهــا آگاه بــوده و توســعه
و شــکوفایی آن را مــورد اشــاره قــرار داده
اســت .تعبیــر فئودالیســم را آلتهایــم هــم
بــه همیــن تعبیــر بــه کار بــرده و او نیــز
کمابیــش نتیجــهی مشــابهی گرفتــه و
فــرض کــرده کــه جنبــش شهرســازی
سیاســتی بــرای مدیریــت کشــمکش
میــان نیروهــای مرکزگــرای دربــاری و
قــوای مرکزگریــز اشــرافی بــوده اســت.
نتیجــه آن کــه دســتگاههای نظــریای
ایــران عصــر
کــه اغلــب بــرای فهــم
ِ
ساســانی بــه کار گرفتــه میشــود و
بــه ویــژه مدعــی شــرح سیاســت در
ایــن دوران اســت ،از ســه ایــراد عمــده
رنــج میبــرد و بــرای فهــم شــرایط
ایــن دوران کارآیــی نــدارد .نخســت

آن کــه ایــن دســتگاههای نظــری بــر
اســاس پیشفرضهــا و مفهومهایــی
ل گرفتــه کــه مبنایشــان تاریــخ
شــک 
اروپاســت ،و بــا توجــه بــه ایــن کــه فــرض
درستیشــان در همــان زمینــه نیــز جــای
چــون و چــرا دارد ،تعمیــم دادنشــان
بــه جامعــهی پایدارتــر و سیاســت
پیچیدهتــر عصــر ساســانی نادرســت
اســت .دوم آن کــه ایــن دســتگاهها بــه
مفهومســازیهایی شرقشناســانه بــاور
دارنــد کــه ایــران زمیــن را از ســویی
همریخــت و همســاخت بــا جامعــهی
اروپایــی قــرون میانــه قلمــداد میکنــد و
از ســوی دیگــر آن را نوعــی ضــد و دیگری
در نظــر میگیــرد .یعنــی گذشــته از آن
کــه (بــر اســاس ایــراد نخســت) بــا دادهها
و اســناد تاریخــی همخوانــی نــدارد ،در
مفهومســازی و پیکربنــدی نظــری نیــز
بــا ناســازگاری درونــی و تناقضهایــی
فــراوان دســت بــه گریبــان اســت .ســوم
آن کــه ایــن دســتگاههای نظــری بــا
تحمیــل نوعــی نــگاه غایتگرایانــه و
ایدئولوژیــک بــه تاریــخ همــراه شــدهاند
کــه توالیهایــی تاریخــی و گذارهایــی
اجتماعــی را بدیهــی و قطعــی قلمــداد
میکنــد و کوچکتریــن دادههــای
ســودمند بــرای پذیــرش چنیــن مدلــی را
بــر میکشــد و برجســته میســازد ،بــی
آن کــه بــه انبــوه دادههــای ناســازگار و
شــواهد واگــرا توجهــی کنــد.
بــا مــرور منابــع تاریخــی میتــوان
دریافــت کــه سیاســت ایرانشــهری در
عصــر ساســانی هــم بــا همتاهــای معاصــر
خــود متفــاوت بــوده و هــم بــه شــکلی
نمایــان و فاصلــهای معنــادار پایدارتــر
و کامیابتــر بــوده اســت .ایــن بــدان
معناســت کــه مــا بــا جامعـهای پیچیدهتر
و ســاز و کارهایــی بغرنجتــر از روم و
چیــن ســر و کار داریــم .فهــم تاریــخ ایران
زمیــن تنهــا زمانــی ممکــن میشــود کــه
مفهومســازیها را از دل دادههــای مربــوط
بــه همیــن حــوزهی تمدنــی اســتخراج
کنیــم و دســتگاهنظریمــان را بــر اســاس
ایــن مفاهیــم پیریــزی کنیــم .بدیهــی
اســت کــه مطالعــهی تاریــخ تمدنهــای
دیگــر ارزشــمند و ســودمند اســت و
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بررســی ایــن کــه اروپاییــان چگونــه تاریخ
ســرزمین خــود را در قالــب نظریههایــی
پیکربنــدی کردهانــد ،ارج و ارزش فــراوان
دارد .امــا وقتــی بــا تمدنــی پیچیدهتــر و
دولتــی پایدارتــر و نیرومندتــر و الیهبنــدی
اجتماعــی و سیاســی غنیتــر و فربهتــری
ســر و کار داریــم ،پایبنــدی بــه آن قالبهــا
و اصــرار بــرای اســتقرار مجــدد همــان
نظریههــا قــدری نامعقــول و کوتهبینانــه
مینمایــد.
جالــب آن کــه دســت بــر قضــا دادههــای
موجــود دربــارهی عصــر ساســانی فــراوان
و غنــی و بیانگــر اســت و اگــر فــارغ از
وفاداریهــای متعصبانــه بــه نظریههــا
و ایدئولوژیهــا وارســی و صورتبنــدی
شــود ،مفهومهایــی روشــن و فرایندهــای
تاریخــی روشــن و مســتندی را بــه دســت
میدهــد .ایــن مفاهیــم بــه ویــژه اگــر در
چارچوبــی سیســتمی برســاخته شــوند
و بــه شــکلی میانرشــتهای همــهی
دادههــای موجــود را بــا هــم ترکیــب
کننــد ،تصویــری بــه نســبت دقیــق و
رســیدگیپذیر از جامعــهی ساســانی و
مســیرهای پویایــی قــدرت در آن را بــه
دســت میدهنــد.
دستگاهخالفتدرابتدایعصرعباسی
چنــان کــه گفتیــم ،تاســیس دولــت اموی
بــا کوششــی بــرای وامگیــری سیاســت
روم شــرقی و تحمیــل آن بــه ایــران
زمیــن همــراه بــود .ســاختار سیاســی
بیزانــس و قــدرت نظامــی و اقتصــادیاش
بــه هیــچ رو بــا دولــت عظیــم ساســانی
قابــل مقایســه نبــود و بیشــتر بــه یکــی
از اســتانهای ایرانــی شــباهت داشــت .بــا
ایــن همــه تبارنامــهی سیاســت در آن
ادامــهی مســتقیم دولــت روم بــود کــه
خــود دورگــهای محســوب میشــد کــه
سیاســت دولتشــهری یونانیــان و اقتــدار
پادشــاهی فراعنــهی مصــری والدیــناش
بودنــد.
ایــن نکتــه را نبایــد از نظــر دور داشــت که
دســتگاه خالفــت طی چهــار قــرن آغازین
اســامی بــرای خــود آرا و نظریههایــی
پدیــد مــیآورده و سیاســت ایرانشــهری
در دوران هــزار ســالهی حاکمیــت شــاهان

عــرب و تــرک و مغــول بــا رقیبــی روبــرو
بــوده کــه هرچنــد از نظــر پیچیدگــی آرا و
عمــق معنــا بســیار ابتداییتــر مینمــوده،
امــا قــدرت سیاســی را در اختیــار داشــته
و دســتگاه دولــت را مدیریــت میکــرده
اســت .خلیف ـهی عــرب و ســلطان تــرک
و ایلخــان مغــول همــواره پــس از دو یــا
ســه نســل بــه تدریــج بــا نظــم پیچیدهتــر
سیاســی ایــران زمیــن خــو میگرفتهانــد
و در مییافتهانــد کــه پایــدار ســاختن
دولــت تنهــا بــا گــردش در مــدار سیاســت
ایرانشــهری ممکــن میشــود .امــا
ســاخت سیاســی ایــن دولتهــا کــه بــر
غلبــهی قبیلههــای جنــگاور کوچگــرد
و فرهنگــی نانویســا مبتنــی بــود ،مانعــی
جــدی در راه وامگیــری و کاربســت کامــل
نظریــهی شــهریاری محســوب میشــد.
از ایــن روســت کــه مــوازی بــا کوشــش
بــرای فهــم و بــه کار بســتن نظریــهی
سیاســت ایرانشــهری ،بــا تالشــهایی
ســر و کار داریــم کــه بــه دنبــال راهــی
میانبــر میگشــته و راه ســادهتر
پیــروی از سیاســت خشــن و اســتیالگر
یونانی-رومــی را دنبــال میکــرده اســت.
ایــن تالشــها نیــز متنهــا و رســالههایی
پدیــد آورده کــه میکوشــیده نظریــهی
ت بخشــیدن
سیاســی مبتنــی بر مشــروعی 
بــه زور و ســیطرهی نظامــی را در پیونــد
بــا بســتر عقایــد اســامی بــه صــورت
مفهــوم خالفــت بازســازی کنــد .از آنجــا
کــه نظریــهی خالفــت -یــا نیــای آن،
قالــب امپراتــوری -بــه جامعــهای ســادهتر
از ایــران زمیــن مربــوط میشــده ،و
سفارشــهای سیاســی برخاســته از ایــن
مکتــب بیشــتر بــه اطاعــت و تبعیــت
کورکورانــه مبتنــی بــوده و از فلســفهای
اســتوار بیبهــره میمانــده ،رســالههای
تدویــن شــده در ایــن چارچــوب اغلــب
گمنــام و ناخوانــده باقــی ماندهانــد .امــا
مــرور اینهــا هــم ضــرورت دارد ،چــرا کــه
متــون راهنمــای خلفای عرب و ســاطین
تــرک بیشــتر چنیــن متنهایــی بــوده تــا
سیاســتنامهها و اندرزنامههایــی کــه
در ســنت ایرانــی نوشــته میشــدهاند.
کافــی اســت بــه ســیر تاریخــی تحــول
ایــن متــون بنگریــم و ســیر صورتبنــدی

و تدویــن نظریههایشــان را بررســی کنیــم
تــا تبارنامــهی یونانی-رومیشــان بــه
روشــنی آشــکار شــود.
در دوران پــس از اســام نخســتین
نویســندگانی کــه بــه فکــر فراهــم آوردن
چنیــن چارچوبــی بــرای اربابانشــان
افتادنــد ،خاندانــی از کاتبــان ایرانــی
اهــل انبــار هســتند کــه نامدارترینشــان
عبدالحمیــد بــن یحیــی اســت.
عبدالحمیــد در حــدود ســال  ۶۰هجــری
در انبــار زاده شــد و چــون اعــراب فاتح در
ایــن منطقــه مــردم را بــه وضعیتــی نیمــه
بــرده فــرو کاســته بودنــد ،بــا خانــوادهاش
بــه صــورت موالــی قبیلـهی بنیعامــر بــن
لــؤی بن غالــب در آمــد .او در شــام پرورده
شــد کــه محــل تمــاس فرهنــگ یونانــی-
رومــی بیزانــس و قلمــرو ایــران زمیــن بود
و هســتهي مرکــزی دیوانســاالری امویــان
نیــز در همانجــا قــرار داشــت .مدتــی
شــغل معلمــی داشــت و بعــد از آن کــه بــا
دختــر یکــی از دیوانســاالران بلندپای ـهی
امــوی ازدواج کــرد ،بــه خدمــت خلیفــه
یزیــد بــن عبدالملــک (خالفــت ۱۰۳-۹۸
خورشــیدی۱۰۵-۱۰۱ /ق) درآمــد و پــس
از او کاتــب خلیفــه هشــام (خالفــت ۱۰۳
تــا  ۱۲۳خورشــیدی) شــد .در زمــان
حکمرانــی مــروان بــن محمــد جعــدی
در ارمنســتان و آذربایجــان(۱۲۳-۱۱۱
خورشــیدی) هــم کاتــب او بــود .بعدتــر
کــه مــروان آخریــن خلیفـهی اموی شــد،
عبدالحمیــد بــه ریاســت دیــوان انشــای
او رســید و نقشــی نزدیــک بــه وزیــر را
عهــدهدار شــد .هرچنــد در نظــام خالفتــی
امویــان کــه از الگویــی بیزانســی اقتبــاس
شــده بــود بــر خــاف ســامان ایرانشــهری
نقــش وزیــر پیشبینــی نشــده بــود و او
را کاتــب خلیفــه مینامیدنــد .بــا ایــن
همــه نقــش او در ســاماندهی سیاســی
بــه خالفــت امــوی چنــدان بــود کــه
بــه روایــت قلقشــندی در جلــد دهــم
از کتــاب صبــح االعشــی ،ابوجعفــر
منصــور عباســی بارهــا گفتــه بــود کــه
بنومــروان (امویهــا) بــا ســه چیــز بــر
مــا غلبــه کردنــد :حجــاج بــن یوســف
ثقفــی ،مــؤذن بعلبکــی و عبدالحمیــد بــن
یحیــی کاتــب کــه بــه ترتیــب نماینــدهی

خشــونت نظامــی ،تبلیــغ دینــی و خــرد
دیوانســاالرانه محســوب میشــوند.
بعدتــر وقتــی عباســیان بــر امویــان غلبــه
کردنــد ،او بــه خانــدان امــوی وفــادار مانــد
و پیشــنهادهایی کــه بــرای پیوســتن بــه
عباســیان دریافــت میکــرد را نادیــده
انگاشــت ،تــا آن که عباســیان دســتگیرش
کردنــد و بــه قتلــش رســاندند .دربــارهی
کیفیــت قتلــش روایتهــای گوناگــون
هســت ،امــا گزارشــها حکایــت از آن دارند
کــه او را زجرکــش کردهانــد و دقیقتریــن
تاریخــی هــم کــه بــرای مرگش در دســت
داریــم دوشــنبه چهــارم امرداد ســال ۱۲۹
خورشــیدی ( ۱۳ذیحجــه ۱۳۲ق) اســت.
هویــت قاتلــش را هــم عبدالجبــار بــن
عبدالرحمــن رئیــس نظمیــهی عباســی
جزیــره یــا ابوجعفــر منصــور دومیــن
خلیفــهی عباســی دانســتهاند کــه بــه
گزارشــی اولــی تشــتی داغ بــر ســرش
نهــاد چنــدان کــه مغــزش از بینــیاش
بیــرون زد ،و بــه گزارشــی دومــی نخســت
دســتها و پاهایــش را بریــد و بعــد گردنش
را زد.
عبدالحمیــد بــن یحیــی از ایــن نظــر
اهمیــت دارد کــه در گرانیــگاه شــبکهای
از اندیشــمندان ایرانــی قــرار دارد کــه
اندیشـهی نظــام سیاســی خالفــت را پدید
آوردنــد .ایشــان کســانی بودنــد کــه انــگار
بــه ســودای احیــای نظــم ایرانشــهری،
بــه خــوی و خصلــت بــدوی فاتحــان
تــازی تــن در دادنــد و چارچوبهــای
اقتدارگرایانـهی یونانی-رومــی را همچــون
داربســتی بــرای مشروعیتبخشــی بــر
اســتیالی نظامــی خلیفــه برافراشــتند
تــا در حاشــیهی آن پنــد و اندرزهــای
اخالقــی ایرانشــهری را نیــز بــه حاکمــان
نوآمــده بیاموزاننــد .انگیزهشــان هرچــه
بــوده باشــد ،حقیقــت آن اســت کــه
ایشــان مســئولیت تاســیس شــکل تازهای
از سیاســتورزی را در قلمــرو ایرانــی بــر
عهــده دارنــد و بــا کوشــش ایشــان بــود
کــه دیانــت اســامی و تقدیــس قــدرت
نظامــی کــه از ابتــدا در شــریعت محمدی
وجــود داشــت ،در جامــهی دولتــی
یونانی-رومــی فــرو رفــت و -بــا توجــه بــه
درونــزاد بــودن اســام در ایــران و پیونــد

قومیــت عــرب بــا ملیــت ایرانــی -بیانــی
بــه ظاهــر ایرانــی بــه خــود گرفــت و در
تاریــخ مــا مانــدگار مانــد.
از شــبکهی اندیشــمندانی
کــه ایــن نظریــه را بــر پــای داشــتند نــام
و نشــان چنــد تــن را میدانیــم و اینــان
همــه بــا هــم دوســتی و خویشــاوندی
داشــتهاند .یکیشــان همیــن عبدالحمیــد
بــن یحیــی اســت کــه اندرزنامههــای
پهلــوی و سیاســتنامههای ساســانی را
بــه عربــی بــر میگردانــد و نخســتین
کســی اســت کــه در زبــان تــازی بــا
ایــن قالــب متونــی سیاســی پدیــد
آورده اســت .عبدالحمیــد در بالغــت و
خوشنویســی ســرآمد معاصرانــش بــود
و شــعرهای متوســطی هــم میگفــت.
ابــن ندیــم شــمار رســالههایش را هــزار
دانســته اســت کــه نشــان میدهــد
نویســندهای پــرکار هــم بــوده اســت .تاثیر
نوشــتههایش بــه قــدری بــود کــه وقتــی
رســالهای طوالنــی از جانــب مــروان بــرای
ابومســلم خراســانی نوشــت و فرســتاد،
ابومســلم آن را نخوانــده ســوزاند و گفــت
کــه از تاثیــر آن بــر خویــش میهراســد.
یکــی دیگــر از اعضــای ایــن گــروه ،پدرزن
(یــا بــه روایتــی بــرادرزن) عبدالحمیــد
اســت کــه ســالم ابوالعــاء نــام دارد .او
کاتــب هشــام بــن عبدالملــک (خالفــت:
 )۱۲۳-۱۰۳بــود و نخســتین کســی بــود
کــه آییننامههــای دیوانــی بیزانســی
را بــه عربــی ترجمــه کــرد .او در ضمــن
مترجــم نامههــای سیاســی منســوب بــه
ارســطو هــم بــود کــه میگفتنــد خطــاب
بــه اســکندر نوشــته شــده و تقریبــا قطعی
اســت کــه جعلــی بودهانــد .امــا در آن
روزگار در قلمرو روم شــرقی معتبر شمرده
میشــدند .مجموعــهی نوشــتارهای او
در ایــن مــورد بعدتــر بــا آثــار ایرانــی و
ـر
پهلــوی ترکیــب شــد و کتــاب مهــم «سـ ّ
االســرار» را پدیــد آورد کــه یکــی از متــون
مهــم سیاســی در قــرون آغازیــن اســامی
محســوب میشــود.
پیونــد ســالم ابوالعــاء بــا متــون منســوب
بــه ارســطو از ایــن نظــر اهمیــت دارد کــه
دوســت و همــکار دیگـ ِر عبدالحمیــد نیــز
بــا ایــن متونــی ارتباطــی برقــرار میکنــد.

عبدالحمیــد بــن یحیــی دوســت نزدیــک
عبــداهلل بــن مقفــع بوده کــه خود یکــی از
کاتبــان بــزرگ و نامــدار عصــر اموی اســت
و مترجمــی اســت کــه برگردانــدن انبوهی
از متــون سیاســی پهلــوی و پارســی بــه
تــازی را در دربــار خلفــای امــوی بــر
عهــده داشــته اســت .جالــب آن کــه ابــن
ندیــم در الفهرســت و جاحــظ در کتــاب
الحیــوان اشــاره کــرده کــه ابــن مقفــع
ترجمــه و شــرحی بــر آثار ارســطو داشــته
اســت ،و پــل کــراوس نشــان داده کــه
صاحــب ایــن متــون عبــداهلل بــن مقفــع
نبــوده ،کــه پســرش محمــد بــن عبــداهلل
بــن مقفــع محســوب میشــده اســت.
بــا آن کــه همــهی اعضــای ایــن گــروه
ایرانــی بودنــد ،میتــوان گفــت کــه
دشــمنیای بــا ســنت ایرانشــهری در
میانشــان دیــده میشــود .چنــان کــه
عبدالحمیــد بــن یحیــی در رســالهای
نیمــهکاره کــه از قــول خلیفــهای بــه
حکمرانــی نوشــته و در صبحاالعشــی
نقــل شــده ،ســفارش کــرده کــه بــازی
شــترنج را بــرای مــردم آن قلمــرو ممنــوع
ســازد و مــواردی را در نکوهــش شــترنج
برشــمرده کــه میتــوان بــه ســادگی
همچــون حملــه بــه فرهنــگ ایرانــی
تعبیرشــان کــرد.
بــه ایــن ترتیــب مــا بــا شــبکهای از
ایرانیهــا ســر و کار داریــم کــه همگــی
زادهی قلمــرو اســتان فــارس و عــراق
امروزیــن بودهانــد و شــالودهی نظــری
دســتگاه سیاســی خالفــت را بــه کمــک
متــون پیشــینیان تدویــن کردهانــد .در
ایــن میــان ایــن نکتــه جــای تعجــب
نــدارد کــه همــهی ایشــان ســخت زیــر
تاثیــر منابــع پهلــوی عصــر ساســانی
بودهانــد و انبوهــی از ترجمههــا و
ارجاعهــا را بــه ایــن اندوختــه در آثــار
خــود نشــان میدهنــد .چــرا کــه اعــراب
در زمــان ظهــور اســام قومیتــی ایرانــی
محســوب میشــدند و شــبه جزیــرهی
عربســتان هــم یکســره زیــر ســیطرهی
سیاســی ایــران ساســانی قــرار داشــته
اســت .از ایــن رو طبیعــی اســت کــه
دودمــان سیاســی برخاســته از ایــن قلمرو
خــود را بــه ســنت کهــن ایرانــی منســوب
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بــدارد و از منابــع آن دوران بهــره گیــرد.
آنچــه کــه در ایــن میــان
دلیــل روی آوردن
جــای پرســش دارد،
ِ
ایــن نویســندگان بــه نظــام سیاســی
روم شــرقی اســت .چنــان کــه دیدیــم
عبدالحمیــد بــن یحیــی نشــانههایی از
ایــران ســتیزی از خــود نمایــان میســازد
و خانــدان ابــن مقفــع کــه در ایرانــی بودن
نــژاد و اندیشهشــان تردیــدی نیســت،
ماننــد ســالم ابوالعــاء گرایشــی بــه
ترجمـهی منابــع سیاســی یونانــی از خــود
نشــان میدهنــد و بــه ویــژه بــه ارســطو
و اســکندر توجهــی نشــان میدهنــد .در
واقــع احتمــاال در اینجــا بــا دار و دســتهای
از اندیشــمندان ایرانــی ســر و کار داریــم
کــه اندیشــه و اندوختههــای نظــری خــود
را در خدمــت خلفــای امــوی قــرار دادهانــد
و کوشــیدهاند نظــام سیاســی زورمدارانــه
و نامعقــول ایشــان را بــر اســتخوانبندی
از آرای بیزانســی اســتوار ســازند.
اســتخوانبندیای کــه تبارنامــهاش بــه
آرای یونانیــان قدیــم و بــه ویــژه ارســطو
بــاز میگــردد کــه معلــم اســکندر
ویرانگــر اعظــم دولــت ایرانــی -منســوبمیشــده اســت .اســتخوانبندیای کــه
در آن دوران بــا جبرگرایــی مســیحی،
تاییــد نظــام بــردهداری ،و شــکلی از
اســتیالی عقلگریــز و نظامیگــرا پیونــد
داشــته اســت و سرمشــق غالــب سیاســت
در امپراتــوری رو ِم تــازه فروپاشــیده
محســوب میشــده اســت.
ایــن خاندانهــا در اواخــر
دوران زمامــداری امویــان پــا بــه میــدان
گذاشــتند و چنــدان بختیــار نبودنــد
کــه مــزدی ســزاوار بابــت خدمتهــای
گرانقــدر خــود دریافــت کننــد .چــرا کــه
نیروهــای هــوادار سیاســت ایرانشــهری
کــه خانــدان عباســی را در برابــر امویــان
علــم کــرده بودنــد و نیــروی نظامیشــان
از خراســانیان تشــکیل میشــد .بــه زودی
تومــار اقتــدار امویــان را در هــم پیچیدند و
اعضــای ایــن گــروه را نیــز عقوبــت کردند.
امــا دســتاوردهای فکــری ایــن گــروه
مانــدگار و پایــدار باقــی مانــد .چــرا کــه
خــو ِد خلفــای عباســی هــم پــس از انــدک
زمانــی وقتــی چــارهی غلبــه بــر نیــروی

ایرانــی را در یــاری جســتن از ســپاهیان
تــرک جســتجو کردنــد ،بــار دیگــر بــه
همیــن ســنت خالفــت بازگشــت کردنــد
و نوســانی را میــان سیاســت ایرانشــهری
و تقدیــس زور نظــام خالفــت تجربــه
کردنــد ،کــه اغلــب نادیــده انگاشــته شــده
و شایســته اســت کــه بیشــتر واشــکافته
شــود .در واقــع در دولــت عباســی بــا
نقــاط اوجــی ماننــد خلیفــه مهــدی و
مأمــون و هــارون روبــرو هســتیم کــه
یکســره خــود را در ســنت ایرانشــهری
تعریــف میکننــد ،و از ســوی دیگــر بــا
خلفایــی ماننــد متــوکل و مسترشــد هــم
ســر و کار داریــم کــه بــه قطــب خالفــت
یونانمــدار متشــرعانه میگراینــد.
طرح پرسش
بــرای فهــم قــدرت در ایــران زمیــن،
تفکیــک ایــن دو شــیوه از سیاس ـتورزی
اهمیــت فــراوان دارد .چــرا کــه بیشــتر
ایــن نویســندگان -چــه دولتمردانــی
ماننــد خواجــه نظامالملــک و چــه
نظریهپردازانــی مثــل غزالــی  -هرچنــد
از آییــن شــهریاری باســتانی ایرانــی
بهــره اندوختــه بودنــد و آشــکارا نیــت
بازســازی و بازآفرینــی آن را در ســر
میپختنــد ،امــا در عالــم واقــع کارگــزار
دولتــی دورگــه و بــه تعبیــری غاصــب
بودنــد کــه در خدمــت نظــام خالفــت کار
میکــرد .از ایــن رو رگههــای سیاســت
یونانــی -رومــی کــه نظریــهی خالفــت
بــر مبنــای آن بــر ســاخته شــده در جــای
جــای آثــار ایشــان نمایــان اســت و بــرای
برخــورد پژوهشــگرانه و سنجشــگرانه بــا
متنهایشــان بایــد اینهــا را از بدنــهی
ایرانــی متــن کــه مبتنــی بــر سیاســت
ایرانشــهری اســت متمایــز ســاخت.
صورتبندیهــای موفقــی از ایــن سیاســت
ایرانشــهری را هــم در آثــاری گمنــام و
نادیــده انگاشــته شــدی میبینیــم کــه
آثــار بابــا افضــل کاشــانی و ابــن مســکویه
رازی نمونــهای از آن اســت.
در روزگار کنونــی مــا کوشــش
روشــنفکران ایرانــی بــرای بازگشــت بــه
سیاســت شاهنشــاهی در دوران مشروطه،
بــا تالشــی مشــابه از طــرف قومگرایــان

ترکیــه یــا اســامگرایانی مثــل داعــش
روبــرو بــوده اســت .یعنــی دوقطبــی
شاهنشــاهی -خالفــت چنــدان در تــار و
پــود سیاســت ایرانــی ریشــه دوانــده کــه
در دوران نــو همــگام بــا مــدرن شــدن
سیاســت هــردوی ایــن قطبهــا بــرای
بازســازی و اســتیالی خــود کوشــش
نمودنــد .نیــم قــرن گذشــته را میتــوان
بــه تعبیــری دوران چیرگــی تدریجــی
نظــام خالفــت بــر نظــام شاهنشــاهی
دانســت ،کــه طــی یــک قــرن پیــش از آن
اســتقرار یافتــه بــود و در جــذب عناصــر
مــدرن و درونــی کــردناش چابکتــر،
پیشــروتر و کامیابتــر عمــل میکــرد.
بــرش تاریخــی بحرانــی امروزیــن مــا
کمابیــش بــا شکســت هــردو دســتگاه
نظــری مصــادف شــده اســت .نظــام
شاهنشــاهی کــه بیشــتر بــا آرای لیبــرال
مــدرن پیونــد خــورده بــود چــه در شــکل
مرکــزیاش در ایــران و چــه در قالــب
نواســتعماریاش در عــراق و افغانســتان
دســتخوش فروپاشــی شــد و بــا شــکلی
از خالفــت جایگزیــن شــد کــه بیشــتر
ســویهی سوسیالیســتی داشــت و بــا ایــن
شــیوه مدرنســازی خــود را برنامهریــزی
میکــرد .فروپاشــی نظامهــای پادشــاهی
در میانــهی قــرن بیســتم و ویرانــی و
تباهــی ناشــی از نظامهــای خالفــت
رســمی (مثــل داعــش و طالبــان) یــا در
لفافــه (مثــل دولــت ســعودی) وضعیــت
ایــران زمیــن را بــه شــکل کنونــیاش
رســانده اســت .وضعیتــی بحرانــی و
آشــوبناک کــه دســتهای بیگانــگان را
بــرای غــارت منابــع منطقــه باز گذاشــته و
آتــش جنگهــای داخلــی و درگیریهــای
قومــی و مذهبــی را برافروختــه اســت.
عبــور از ایــن وضعیــت تنهــا بــا
بازســازی سیاســت ایرانشــهری ممکــن
میشــود و ایــن کار نیــز شــدنی
نیســت ،مگــر بــا خوانــدن نقادانــه
و عمیــق میــراث تاریخــیای کــه از
ایــن دو قطبــی شاهنشــاهی -خالفــت
داریــم ،و برســاختن دســتگاه نظــری نــو
و روزآمــد و کارســازی کــه در ضمــن در
تاریــخ و تمــدن ایرانــی نیــز ریشــه داشــته
باشــد و پاســخگوی پیچیدگیهــای

جامعههــای مســتقر در ایــران زمیــن
باشــد و از کوشــش ســادهلوحانه بــرای
گرتهبــرداری از ســاختهای سیاســی
فرنگــی گــذر کنــد.
کتابنامه

دایبــر ،هانــس ،فلســفهی سیاســی در
فرهنــگ اســامی ،ترجمــهی عبدالعظیــم
عنایتــی ،پژوهشــنامهی متیــن ،شــمارهی
 ،۱۰بهــار .۱۳۸۰
کــراوس ،پــل ،ابــن مقفــع و ترجمــهی
کتابهــای ارســطو ،در :فرهنــگ ایرانــی و
اندیشـهی یونانــی ،نوشــتهی پــل کــراوس و
دیگــران ،ترجمـهی ســید مهــدی حســینی
اســفیدجانی ،نشــر علــم۱۳۹۱،ــ.
فــروخ ،عمــر ،الرســائل و المقامــات ،بیــروت،
.۱۹۶۹م.
بابــا افضــل کاشــانی ،افضلالدیــن محمــد
مرقــیُ ،م َص ّنفــات ،بــه کوشــش اکــرم
شــفائی ،انتشــار رایــگان الکترونیکــی،
.۱۳۹۴
نظامالملــک ،خواجــه ابوعلــی حســن
طوســی ،ســیرالملوک (سیاســتنامه) ،بــه
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جستارگشایی
تروریســم همــواره یکــی از مهمتریــن
معضلهــای جهانــی بــوده و در عصــر
حاضــر ایــن امــر ،نســبت بــه دورههــای
گذشــته هــر چه بیشــتر عینیــت پیداکرده
اســت و بــه یکــی از نگرانیهای مهــم نظام
بینالملــل تبدیلشــده اســت .شــوربختانه
تعــداد چشــمگیری از اقدامــات تروریســتی
در داخــل ســرزمینهای اســامی و حتــی
منتســب بــه آنهــا شــکل میگیــرد .ایــن
خــود زمینــه رویارویــی اســام و غــرب را
دامنــه زده اســت و حتــی در بســیاری از
مــوارد ایــن اقدامــات به مســلمانان نســبت
دادهشــده اســت .انقــاب اســامی ایــران
و ظهــور و تقویــت گروههــای مقاومــت،
باعــث شــده اســت تــا ایرانیــان نیــز از
ایــن اتهــام در امــان نماننــد و در برخــی از
مــوارد بــه آنهــا نیــز برچســب تروریســم
الحــاق شــود و ایــن رونــد در دهههــای
اخیــر رو بــه گســترش بــوده اســت.
بهگونــهای کــه حادثــه  11ســپتامبر و
گروههایــی تنــدرو نظیــر داعــش ،باعــث
شــده اســت تــا انگشــت اتهــام بهســوی
مســلمانان نشــانه رود .ایــن نشــانه رفتــن
خــود باعــث شــده اســت تــا اســام
هراســی نیــز در کشــورهایی غربــی چــه از
جانــب دولتهــا و حتــی از جانــب جامعــه
رشــد کنــد و گســترش یابــد .بهگونــهای
کــه ایــران را نیــز در پیونــد بــا تروریســم
معرفــی کردهانــد و حتــی انقــاب اســامی
ایــران را نیــز در برخــی از مــوارد تحــت
عنــوان بنیادگرایــی نامگــذاری میکننــد
و از شــیعه بهعنــوان خشــونتطلب نــام
میبرنــد .بهتازگــی شــاهد آن هســتم
کــه در برهههــای زمانــی متفــاوت،
محدودیتهــا و تحریمهایــی از جانــب
جوامــع غربــی بــر ایرانیــان اعمال میشــود
کــه نتیج ـهی تکویــن اســام هراســی بــا
بهرهگیــری از رســانهها ،تحریــک افــکار

تکنیکهـای مهـــ
تروریسم دراندیشــ

مطالعه مــوردی :سیاســـــــــ

عمومــی و بهرهگیــری از احــزاب راســت
افراطــی در جوامــع غربــی میباشــد .در
نوشــتار حاضــر بــه نســبت بیــن تروریســم
و اندیشــه ایرانــی و تکنیکهــای مهــار
تروریســم در سیاســتنامه خواجــه نظــام
الملــک طوســی میپردازیــم.
تروریسم
تروریســم از ریشــه التیــن( )Terrorبــه
معنــای تــرس و وحشــت گرفتهشــده
اســت .تروریســم را میتــوان اعمــال
فــردی یــا گروهــی دانســت کــه از راه
ایجــاد تــرس و وحشــت و به کار بســتن زور
میخواهنــد بــه هدفهــای سیاســی خــود
برســند .همچنیــن کارهــای خشــونتآمیز
و غیرقانونــی حکومتهــا بــرای ســرنگونی
مخالفــان خــود و ترســاندن آنــان نیــز
در ردیــف تروریســم قــرار دارد کــه از
آن بهعنــوان «تروریســم دولتــی» یــاد
میشــود .ریشــه اصطــاح تــرور بــه ایــن
معنــا ،مربــوط بــه دوران انقــاب فرانســه،
یعنــی ســالهای  ۱۷۹۲و  ۱۷۹۴م.
مشــهور بــه دوران تــرور اســت؛ بنابرایــن
عبــارت تــرور اینگونــه قابلتعریــف
میباشــد :ایجــاد هــراس در تــوده مــردم
یــا گروهــی از مــردم بهمنظــور در هــم
شکســتن مقاومتشــان و برقــراری نظــام
یــا فراینــد سیاســی بــر پایــه ایــن تــرس،
از طریــق بهکارگیــری اقدامــات حــاد و
خشــونتبار (پــور حســن-32 :1394 ،
 .)40در چارچــوب ایــن مقالــه و متناســب
بــا مطالــب آن ،بــه نظــر میرســد
مناس ـبترین تعریــف ،تعریــف اســت کــه
در طــرح یــا پیشنویســی کــه انتشــارات
دانشــگاه کلمبیــا در ســال  2004در بــاب

مفهــوم تروریســم منتشــر نمــود ،آمــده
بــود .مطابــق ایــن تعریــف ،تروریســم
عبــارت اســت از:
«اســتفاده غیرقانونــی بــا بهرهگیــری
تهدیدآمیــز از نیــرو یــا خشــونت فــردی
و یــا گروهــی ســازمانیافته علیــه مــردم
یــا دارایــی آنهــا بــهقصــد ترســاندن یــا
مجبــور کــردن جوامــع و حکومتهــا،
اغلــب بــه دالیــل ایدئولوژیــک یا سیاســی؛
بنابرایــن تروریســم عبــارت اســت از تهدید
بــه یــا اســتفاده از خشــونت اغلــب بــر ضد
شــهروندان بــرای دســتیابی بــه اهــداف
سیاســی بــرای ترســاندن مخالفــان یــا
ایجــاد نارضایتــی عمومــی( ».پــور ســعید،
.)148 -147 :1388
تکنیکهایمهارخشونتوتروریســم
درسیاستنامه
مطالعــه متنهــای کهــن فارســی ،از جمله
متنهایــی کــه شــامل داســتانهای
عبرتآمیــز (اندرزنامــه) و سرگذشــت
پادشــاهان و امیــران و بــزرگان کشــور
ماســت بــه جوانــان ایرانــی امــکان
میدهــد کــه از ســوابق ادبــی ،علمــی و
علمــی کشــور خودآگاهــی یابنــد .یکــی
از متنهــای مهــم ایرانــی در دوره میانــه
شــکل میگیــرد .در ایــن دوره زمانــی
وضعیــت سیاســی اجتماعی جدیــدی در
جهــان اســام شــکل میگیــرد کــه نقــش
مهمــی در جهتگیریهــای جریانهــای
فکــری در بــاب امــور مختلــف ایفــا میکند
کــه امنیــت در ایــن دوره بهعنــوان
یکــی از مهمتریــن محورهــای اندیشــه
سیاســی پدیــدار میشــود .در دوره میانــه
میتــوان اندیشــه سیاســی ایــران را بــه

ــــــار خشونت و
ــــــــــه ایرانی

ـــتنامه خواجه نظام الملک طوسی
ســه جریــان تقســیم کــرد کــه ایــن ســه
جریــان عبارتانــد از :حکمــت ،اندرزنامــه
و عرفــان .یکــی از مهمتریــن جریانهایــی
کــه در اندیشــه سیاســی اســام ریشــه
میکنــد ،اندرزنامــه اســت .در راســتای
نوشــتار حاضــر بــر پایــه کهنتریــن منابــع
مکتــوب بررســی خــود را میآغازیــم .از
مهمتریــن ایــن اندرزنامههــا میتــوان
بــه سیاســتنامه خواجــه نظــام الملــک
اشــاره کــرد کــه ایــن رســاله مهمتریــن و
اجراییتریــن آداب مملکـتداری ایــن دوره
محســوب میشــود (اســامی و خرمشــاد،
.)1-3 :1392
در ایــن رســاله بــرای دولــت کارکردهــا و
وظایفــی در نظــر گرفتهشــده اســت کــه
در صــورت تحقــق ایــن دســتورات ،دولــت
در معنــای واقعــی خــود محقــق شــده
کــه ســعادت جامعــه و دوری از خشــونت
و درگیــری را فراهــم مــیآورد .بهنحــوی
کــه خواجــه در سیاس ـتنامه بــه صورتــی
بدیهــی مینویســد« :خداونــد در هــر
دورهای خلقــی را برمیگزینــد و او را بــه
هنــر پادشــاهی مزیــن میکنــد .مصالــح
جهــان بــا او آرام میگــردد و بنــدگان
بــه آرامــش میرســند .وضــع آشــفته و
فتنــه از طریــق قــدرت مطلقــه پادشــاه بــه
ســکون میانجامــد و عــدل او امنیــت را
بــه دنبــال دارد .اگــر فتنــه و آشــوبی بــه پــا
خیــزد خلــق را در آتــش هرجومــرج خــود
میســوزاند» (ســیرالملوک.)12 :1347 ،
در دیــدگاه خواجــه ،پادشــاه برقرارکننــده
امنیــت و عدالــت اســت ،امــا ایــن مهــم
هنگامــی محقــق میشــود کــه پادشــاه در
انجــام وظایــف خــود غفلــت نکنــد .خواجه

در ایــن خصــوص مینویســد« :واجــب
اســت بــر پادشــاهان از احــوال رعیــت
لشــکر و دور و نزدیــک خویــش بر رســیدن
و انــدک و بســیار آنچه رود بدانســتن .اگرنه
چنیــن کنــد عیــب باشــد و بــر غفلــت و
خــوار کاری و ســتمکاری حمــل کننــد»
(ســیرالملوک .)85 :1347 ،پرواضــح اســت
کــه خواجــه در ایــن گــزاره بــرای دوری از
جنــگ و خشــونت در جامعــه ،پادشــاه و
حکمــران را وا م ـیدارد تــا احــوال رعیــت
و لشــکر خــود را بهصــورت مرتــب مــورد
بررســی قــرار دهــد تــا ســتمکاری پیــش
نیایــد و جامعــه از میانـهروی خــارج نشــود.
همچنیــن در خصــوص قضــاوت در فصــل
ســوم ســیرالملوک مینویســد« :چــاره
نیســت پادشــاه را از آنکــه هــر هفت ـهای
دو روز بــه مظالــم بنشــیند و داد از بیدادگر
بســتاند و انصــاف بدهــد و ســخن رعیــت
بگــوش خویــش بشــنود بیواســطهای و
چنــد قصــه کــه مهمتــر بــود بایــد کــه
عرضــه کننــد» (ســیرالملوک.)18 :1347 ،
همچنیــن در راســتای شــاخصهایی کــه
پادشــاه بــرای دوری از آشــوب در جامعــه
بایــد بهطــور صحیــح بــه آنهــا عمــل
کنــد مینویســد« :چــون روزگار نيــك فراز
آيــد پــاك مذهبــان را بركشــته و ظالمــان
را دســت كوتــاه كننــد و از پادشــاه لشــكر
و رعيــت ترســنده باشــند و بیفضــان و
بــي اصــان را عمــل نفرماينــد و كــودكان
را نكشــند و تدبيــر بــا پيــران و دانــا آن
كننــد و سپهســاالري بــه پيــران کارکــرده
دهنــد مــرد را بــه هنــر خريــداري كننــد
نــه بــه زر ،ديــن را بــه دنيــا نفروشــند،
همــه كارهــا بــهقاعــده خويــش بــاز برنــد

و مرتبــت هــر كــس را بهانــدازه او دیــدار
کننــد و هــر كــس را بــر انــدازه كفايــت
او عملــي باشــد و هــر چــه برخــاف ايــن
رود پادشــاه رخصــت ندهد» (ســیرالملوک،
 .)72 :1347خواجــه تأکیــد میکنــد کــه
اطرافیــان پادشــاه بایــد از میــان دانایــان
باشــند تــا بــه وی در تصمیمگیــری و
امــور کشــور کمــک کننــد .همچنیــن از
نظــر خواجــه ،پادشــاه بایــد دادگــر ،قضاوت
و برقــرار کــردن عدالــت در میــان رعیــت
باشــد و بایــد در میــان خلــق حضــور پیــدا
و دادگــری کنــد .ایــن امــر بهقــدری در
جلوگیــری از جامعــه بــه ســمت آشــوب
و خشــونت اهمیــت دارد کــه در جوامــع
امــروز نیــز یکــی از خواســتههای بســیار
مهــم مــردم میباشــد .درواقــع خواجــه در
ایــن قســمت تکنیکــی ارائــه میدهــد کــه
مانــع از افتــادن جامعــه در ورطــه آشــوب
میشــود.
نتیجهگیری
خواجــه نظــام الملــك بــراي رســيدن بــه
جامعــه آرمانــي و بــراي رهايي از مشــكالت
اجتماعــي سياســي ،عقيدتــي جامعــه خود
و نيــز جهــت ذكــر تکنیکهــای ارزشــمند
جلوگیــری از خشــونت و تروریســم بیشــتر
بــر دادگــری پادشــاه ،مشــورت بــا دانایــان،
اصــل شایستهســاالری و عــدم همــکاری
بــا نادانــان تأکیــد میکنــد.
منابع:

-1پورحســن ،ناصــر ( ،)1394آمریــکا و
تروریســم هســتهای ،تهــران :انتشــارات
ســخنوران.
-2پــور ســعید ،فــرزاد ( ،)1388تحــول
تروریســم در روابــط بینالملــل ،فصلنامــه
مطالعــات راهبــردی ،زمســتان  ،1388ســال
دوازدهــم ،شــماره  ،4صــص .170 -145
-3اســامی روحاهلل و خواجــه ســروی
غالمرضــا ( ،)1392تکنولوژیهــای قــدرت در
سیاسـتنامه خواجــه نظــام الملــک .فصلنامه
پژوهشهــای راهبــردی سیاســت ،ســال اول،
شــماره چهــارم ،ص.26 -1
-4خواجــه نظــام الملــک طوســی (،)1347
سیاســتنامه (ســیرالملوک).به اهتمــام
هیوبــرت دارک ،تهــران :بنــگاه ترجمــه و نشــر
کتــاب.
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دریــای ســپهر ایــن بــوم از دیربــاز درخششــگاه
مرواریدهایــی بــوده اســت کــه پیشــینه
ایــن خــاک را میآراســتند .خــوی پــاک و
سرشــت اهورایــی مردمــان ایرانزمیــن گــواه
زیــش و زایــش و پــرورش مهاندیشــان و
ســترگخردانی بــوده اســت کــه ســتونهای
کاخ ســپنتایی ایـران را در درازنای هزاران ســال
اســتوار گشــتاندند .ســرزمین ای ـران زیشــکده
بخــردان و بزرگانــی چــون کــوروش بــزرگ،
زرتشــت پیامبر ،آریوبرزن ،آذرپاد مهراســپندان،
بزرگمهــر ،یعقــوب لیــث ،امیرکبیــر و  ...بــوده
اســت کــه خامــه بــر نوشــتن بزرگیهــا و
سترگیهایشــان ناتـوان و هنگامــه تنگ اســت.
بــه گـواه هـزاره ،یکــی از مرواریدهــای زرنشــان
خــردی پیشــینه ایرانشــهر کــه خواجــه نظــام
الملــک اســت .بــر ایــن گشــتم کــه خام ـهام
را بــرای نوشــتن مهانکاریهــای ایــن گوهــر
درخشــنده خردگ ـرا ،بســیج کنــم.
ـن توســی» ،شــناخته شــده بــه
«ابوعلــی حسـ ِ
نــام «خواجــه نظــام الملــک» در خاندانی نـژاده
بزاده کــه از دهگانــان ســرزمین مهــر و
و نــا 
خورشید(خراســان) بودند ،در شــهر تــوس دیده
بــر گیتــی گشــود .خواجه نظــام الملک پــس از
پــرورش و رشــد در خاندانــی نــاب و نامــی تــا
ســن بیســت ســالگی را بــه دانشانــدوزی و
فراگیــری خــرد ســپراند .او دانشهــای دینــی و
آیینــی و شــگردهای ادبــی را آموخــت و چــون
اســتادی گشــت کــه اســتادان را اســتاد بــود.
در آغــاز زیســت خــود و در اوج نیــروی جوانــی
و شــادابی ،دبیــری توانــا و درخــور بــود .در
هنگامــی که پادشــاهان غزنــوی واپســین دیدار
را بــا شیشــه فرمانروایــی خویــش داشــتند،
تویک ســال بیشــتر نداشــت و
خواجــه بیس ـ 

پــس از یــورش ترکان ســلجوقی بــه کار دیوانی
ب ـرای آنــان شــد .در ســده پنجــم شــهریاران
ســلجوق گســتره ســترگی کــه دربرگیرنــده
بخــش بزرگــی از خاورمیانــه و همــه فــات
ایـران بــود را چیــره گشــته بودنــد .بیآروینــی
در کارهــای دیوانــی و دانشهــای کشــورداری،
آنــان را ناگریــز نمــود تــا از گوهــران بخــرد
ایرانشــهری در فرمانروایــی خویــش بهــره برند.
خواجــه کــه اســتاد و ســردمدار ایــن گوه ـران
بــود ،بــه دســتگاه فرمانــی ایــن چیرهگــران
بیآروین(بــی تجربــه) انــدر شــد و گــواه
پایـداری و اســتواری و نیروی ایرانشــهر گشــت
و ایــن شــاهان تــازه شــاه شــده را در دو جهــان
خــاور و باختــر بــه همگی شناســاند .دیگــر کار
بــزرگ خواجــه کــه نمیتــوان از آن نــاآگاه
گشــت ،بازگردانــدن شــکوه و شــوکت و ارج
هنگامــه ساســانیان بر ایرانشــهر اســت .خواجه
اســتاد اســتادان بــود کــه بـرای واژه «شــگرد»،
چمــی نــو آفریــد .او توانســت تبارهــای ایرانــی
کــه در پهنــه گســترده «کاشــغر» تــا «آناتولــی
کانونــی» هســتند را بــا درفــش آرامــش و
آســایش بــار دیگــر پیوســته و همآمــاج
کنــد .خواجــه در بیســتونه ســال وزارت
شــکوهمندش چنــان شایســتگی در گردانــدن
دیـوان و فرمــان از خویش نشــان داد و انگشــت
شــگفتی را بر دهــان دیگـران نهاد .بــه گونهایی
کــه شــهریار خویش پرســت ســلجوقی در برابر
خــرد او ســر فــرود مـیآورد .بــه همیــن گـواه،
او را «خــرد درخشــنده ایرانشــهر» نــام مینهــم.
کارهــای ایــن ایرانشــهری ،آنقــدر ارزشــمند و
بلندفــر اســت که هرکــس میخواهد پیشــینه
گیتــی را دانــا شــود ،بایــد پیشــینه هنگامــه
ـانی ســلجوقی نمــای ای ـران را بدانــد.
ساسـ ِ

در گاهــی کــه وزیــر آلــپ ارســان بود ،بر پســر
کوچــک شــاه هــم کــه ملکشــاه بــود ،دانــش و
آرویــن و نیکســگالی میافروخــت و اســتاد و
آمــوزگار او بــود .پــس از مــرگ آلــپ ارســان،
خواجــه دانا ملکشــاه را بر اورنگ شــاهی نشــاند
و بــه گـواه جوانــی و خامــی ملکشــاه ،خــودش
کشــور پهنــاور ایـران را میگردانــد .او بــا خرد و
اندیشـهاش کــه از گوهر واالی مهــر میهن پرتو
میگرفــت ،توانســت نادرســتیهای فرمانــی،
بــدی های هــازه و همبودگاه(جامعه) ایرانشــهر،
شــورشها و ناکارآمدیهــای بســیاری را
ویرایــش کنــد و ایرانشــهر آن هنگامــه را به چم
راســتین  ،پیراست.
بزرگتریــن ،ارجمندتریــن ،ســپندترین و
خردمندانهتریــن کاری کــه شــاید بتـوان آن را
هوشــمندانهترین کار پیشینه ایرانشــهر بدانیم،
ساختوســاز و آفرینــش دانشــگاههای نظامیــه
بــود .خواجــه نظــام الملــک ،بــا ایــن کاردانــی و
چارهگــری توانســت ایرانشــهر را بــه کانونــی
دگردیســی کنــد ،کــه از هرســوی آن پرتــوی
روشــنایی دانــش بــه چشــم میآمــد .از
ایـران زری ســاخت کــه دانــش را زاینــده بــود.
ایرانشــهر بــه گـواه اندیشــیدن ایــن بزرگمــرد،
کانونــی گشــت کــه جوینــدگان خــرد از
ســوی ســوی گیتــی ،تشــنه دریــای آگاهــی
در دانشــگاههای نظامیــه بودنــد .دانشــگاههای
نظامیــه در جــای جــای ایرانشــهر بــر افراشــته
گشــته و ایران دانشــکدهای از دانشــگاهها شــده
بــود .برجســتهترین نظامیههــا در شــهرهای
بغداد ،موصل ،نیشــابور ،بلــخ ،هرات ،مــرو ،آمل،
گــرگان ،بصــره ،شــیراز و اصفهــان نهاده گشــته
بودنــد .خواجــه ،نظامیــهی نیشــابور را بــرای
«امــام الحرمیــن» ســاخت و او نیــز شــاگردان

محمــد غزالــی» را
خردگرایــی چــون «امــام ّ
بــرای آینــده ایرانشــهر و گیتــی ســاخت .دو
فرمــان زرنشــان خواجــه کــه او را بیشــتر و
بیشــتر در ســپهر ایرانشــهر جــاودان گشــتاند
و میــوه مهرمیهــن او بــود ،نخســت جایگزینــی
سالشــماری خورشــیدی بــه جای سالشــماری
ماهــی بــود .فرمــان دوم ایــن دلیرمــرد ای ـران
زمیــن ،گ ـواه گشــت تــا شــاهنامه فردوســی
بــزرگ هـزاران بــار نوشــته شــود و ایــن نبیــگ
ارزنــده و ســپندگون که زاینــده دوباره شــیرین
زبــان پارســی اســت در دل و روان ایرانیــان مانــا
گــردد .خواجــه بــا فرمــان نویســاندن شــاهنامه
گ ـواه ســهش بالندگــی خامــگان گشــت کــه
چنیــن نبیــگ تــازی اوژنی(تــازی افکــن) را
میزاینــد.
خواجــه نظــام الملک که شــگرد آفریــن روزگار
خویــش بــود ،پیــرو اندیشــه پادشــاهیهای
یکپارچــه بــود و روش فرمانگردانی ساســانیان را
یدانســت .خواجه از پاسـداران
نــاب و آرمانــی م 
همبســتگی ایــن مــرز و بــوم بــود .بــا هــر گروه
و گــردآوری گسســتهگر و گسســتهخواهی
بــه ســختی بــه جنــگ و نبــرد میپرداخــت
و در درازنــای وزارت زرنشــان خویــش از هــر
تــاش و کوششــی در ایــن جســتار کوتــاه گذار
نگشــت .در دوره وی چنــد و چونــی و چگانگــی
بازرگانــی ایرانشــهر بــه اوج خــود رســیده بــود
و بازرگانــی ای ـران ،یــزدان اریکه(عــرش اعلــی)
جهــان بــود .ایــن درحالــی اســت کــه بــه گفته
پــاپ اوربــان ،مــردم اروپــا از گرســنگی جــان
همدیگــر را میســتاندند و شــکم یکدیگــر را
پــاره مینمودنــد .ایرانشــهر در آن گاه ماننــد
درختــی پربــار و سرســبز از دور دیــده میشــد
کــه باغبانــی بــه نــام خواجــه نظــام الملــک بــا
دلســوزی و مهــر به گوهـ ِر ایرانی ،خــرد خویش
را بــر ایــن خــاک ارزشــمند میافکنــد.
یکــی دیگــر از ارزشــمندترین آفریدههــای ایــن
خردمنــد ،نبیــگ «سیاســت نامــه» یــا همــان
«ســیرالملوک» اســت .ایــن نبیــگ راه روش
فرمانروایــی و کشــورداری را از زبــان و خامــه
کســی بازگــو میکنــد کــه خــود کشــور
داری را بــه کشــور داران آموختــه بــود .ایــن
نبیــگ به فرمــان ملکشــاه ســلجوقی در ســده
پنجــم خورشــیدی بــه دســت مه ـراز شــگرد
ای ـران نوشــته گشــت و از شــاهکارهای ادبــی
و فرمانــی زبــان پارســی اســت .بخشهــای
گوناگــون نبیــگ را اندرزهــا ،داســتانهای
پندآمــوز ،نوشــتههای قرآنــی ،گفتههــای
کســان نامــور و  ...ســان داده اســت .در واپســین

زندگــی پرشــکوهاش بــا ملکشــاه
ســالهای
ِ
دچــار گوناگونیهــا و پادورزیهــای شــده
بــود ،کــه گ ـواه گشــت از جایــگاه وزارت کنــار
گذاشــته شــود.
خواجــه نظــام الملــک در روزی شــوم کــه مــام
میهــن بــر خویش اشــک ریخــت و خــاک پاک
ایــران زمیــن شــیون و زاری را پیشــه کــرد و
ســپهر آریــا چــون آبنــوس گشــت ،در نزدیکی
نهاونــد بدســت کســی کــه جامــه صوفیــان بر
تــن داشــت بــه کــوب چاقــو زخمــی گشــت
و روز پــس از آن روان خویــش را بــه مینــوی
ســپند ارزانــی داشــت .ایــن همــه شایســتگی
و شــکوه و خــرد و سترگمنشــیها بــا هــم
بــه زیــر خــاک رفــت .ملکشــاه هــم نزدیــک به
یــک ماه پــس از درگذشــت خردمند ایرانشــهر،
جــان داد .برخــی پیشــینه دانــان جانگیــری
خواجــه را بــه تــرکان خاتــون منســوب
میکننــد .زی ـرا خواجــه بــا جانشــینی پســر
کوچــک ترکان خاتــون برای شــاهی پــادورزی
نشــان داد.
خواجــه نظــام الملــک را بــا فرنامها (لقبهــا) و
پاژنامهای(لقبهــای) بســیاری میشــناختند،
کــه بــه زیر اســت:
«وزیــر کبیــر» (چــون در دســتگاه ســلجوقیان
بزرگتریــن وزیــر بــود)،
«خواجــه بــزرگ» (زیرا که اســتادی ملکشــاه را
در گاه جانشــینی بر دوش داشــت)،
«تاجالحضرتیــن» (جایــگاه وزارت دو شــهریار
ســلجوقی)،
«صدراالسالم»،
«اتابــک» (فرنامــی کــه ملکشــاه پــس از
تاجگــذاری بــر او نهــاد)،
«رضــی امیرالمونیــن» ( ایــن فرنــام را خلیفــه
عباســی «المقتــدی بامـراهلل» در ســال  ۴۷۵به
وی اهـدا نمــوده بــود)،
«قــوام الدیــن» ( ایــن فرنــام را دیــن
مداران(روحانیــان) بــه وی داده بودنــد)،
«نظــام الملــک» ( تــوده مردمــان بیشــتر وی را
بــا ایــن فرنــام میخواندنــد)
خواجــه نظــام الملــک را میتــوان گوهــر
تابناکــی دانســت کــه روشــناییاش در ســپهر
ســپهران زبــان زد مردمــان گیتــی بــوده اســت.
برماســت کــه ایــن تنــان ســترگ پیشــینه
ایرانشــهر را ارج نهیــم و یادوآرههــای ایشــان
را جشــن بگیریــم .بــه ســخنی ســادهتر هــم
اگــر نــام شــاه را بــر روی خواجــه نگذاشــتند.
ا ّمــا ای ـران در زمــان آلــپ ارســان و ملکشــاه،
یــک شــهریار بیشــتر نداشــت کــه او هــم

خواجــه نظــام الملــک توســی بــود .خواجــه
نظــام الملــک توســی را مــی تـوان مهر ســپهر
ایرانشــهر خوانــد.
منابع:

لمبتــون ،آن« .از آمــدن ســلجوقیان تــا فروپاشــی
دولــت ایلخانــان» .در تاریــخ ایـران کمبریــج .ج.۵ .
ترجمه حســن انوشــه .تهران :مؤسســه انتشــاراتی
امیرکبیر.۱۳۸۸ ،
کتــاب سیاســتنامه ،تصحیــح هیوبــرت دارک،
انتشــارات بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب ،چــاپ
دوم۱۳۴۷ ،
کتــاب سیاسـتنامه ،ســایت ســازمان کتابخانهها
و موزههــا و مرکــز اســناد آســتان قــدس رضــوی
اخـوان کاظمــی ،بهـرام« .عدالــت و خودکامگی در
اندیشــه سیاســی خواجــه نظامالملــک طوســی».
دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی (دانشــگاه
تهــران) ،ش.۵۲۸ :)۱۳۸۰( ۵۴ .
قــادری ،حاتــم .اندیش ـههای سیاســی در اســام
و ایـران .تهـران :ســازمان مطالعــه و تدویــن کتــب
علــوم انســانی دانشــگاهها (ســمت).۱۳۹۲ ،
صبــاح ،چهــره
پناهــی ســمنانی؛ حســن ّ
شــگفتانگیز تاریــخ
حلبــی ،علیاصغــر .تاریــخ تمــدن اســام:
بررسـیهایی چنــد در فرهنــگ و تمدن اســامی.
تهــران :چــاپ و نشــر بنیــاد.۱۳۶۵ ،
ذبیـحاهلل صفــا .تاریخ ادبیــات در ایـران ،جلــد دوم.
ص .۹۰۶
دائرةالمعارف پارســی (به سرپرســتی غالمحســین
مصاحب)
کتابشناســی ادبیــات فارســی در زبــان فرانســه»،
انتشــارات سخنگســتر و معاونــت پژوهــش و
فنــاوری دانشــگاه آزاد مشــهد۱۳۹۳ ،
مرتضــی راونــدی؛ تاریــخ اجتماعی ایران ،پوشــینه
دوم
سیاســت نامــه (یــا ســیر الملــوک) :خواجــه نظام
الملــک طوســی ،مصحح عزیـزاهلل علیـزاده ،تهران:
فــردوس ۳۳۶ ،۱۳۸۶ ،صفحــه .شــابک-۳۲۱-۴ :
.۹۷۸-۹۶۴-۳۲۰
ذبیـحاهلل صفــا .تاریخ ادبیــات در ایـران ،جلــد دوم.
ص .۹۰۶
رســتگار فســایی ،منصــور؛ اثنیعشــری ،اطلــس:
هویــت ایرانــی در ادب فارســی تا حمله مغــول .در
نشــریه :مجله علــوم اجتماعی و انســانی دانشــگاه
شــیراز .۱۳۸۴
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جستارهای دفتر دوم (اندیشه):
گــذار از ایدئولــوژی بــه اندیشــه جســتاری در بــاب ایرانشناســی |
ابالفضــل رجبــی
نگــرش «دیگــری» و «خــود» بــه
درآمــدی بــر تاریخچــۀ دو گونــه
ِ
فرهنــگ و هویــت ایرانــی (پــارۀ یکــم :ایــران باســتان) | زاگــرس زنــد
خاستگاه حقانیت دولت ایرانی | سمیرا ایزدپناه
نبرد خوبی و بدی  ،فردوسی | محسن میر آفتاب
اندیشه سیاسی ایرانشهری | علی فانی

جستــــــاری در باب ایرانشــــناســــی

گذار از ایدئولوژی به اندیشــــه

جــای گفتگــو نیســت کــه ایرانشناســی و پژوهشهایــی کــه بــا محوریــت فرهنــگ و تمــدن
ایرانــی و بــا هــدف بازخوانــی و بازســازی هویــت ایرانــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.؛ طــی
ابالفضل رجبی
ســالهای گذشــته در دســتگاههای نظــری گوناگونــی از ســوی ایرانشناســان بــزرگ ایرانــی
دانشجویکارشناسیارشدعلوم
و انیرانــی مطــرح شــده اســت .لیــک ایــن پژوهشهــا بــا وجــود یافتههــای بســیار ارزشــمند
سیاسیدانشگاهعالمهطباطبایی
در زمینههــای گوناگــون بیشــتر در دو زمینــه ادبیــات و تاریــخ ،محصــور شــدهاند و از همیــن
روی در بازبینــی و نقــد محتواهــای معنایــی تکاملیافتــه مفهــوم ایــران ،بازســازی و بازآفرینــی نتیجههایــی
کارســاز و نیرومنــد کــه توانایــی درک نویــن و متناســب بــا شــرایط جدیــد فرهنگــی ،اجتماعی ،اقتصــادی و
سیاســی را در اختیــار مخاطبــان خــود قــرار دهنــد کمتــوان بودهانــد.
بــرای ایــن کــه بحــث ایــن نوشــتار ذیــل چارچــوب مشــخصی بــه ســرانجام رســد ،اســتخوانبندی ایــن
دســتگاه نظــری را در قالــب یــک گــزاره بــه فشــردگی و اختصــار صورتبنــدی و بیــان میکنــم:
هنگامــی کــه ســخن از ایرانشناســی بــه میــان میآیــد؛ نخســت بایســتی اندیشــید که آنچــه که اغلــب در
برخــورد بــا ایــن اصطــاح فهمیــده و ادراک میشــود بــا آنچــه کــه در حقیقــت بایســتی «ایرانشناســی»
باشــد تفــاوت دارد .آنچــه امــروزه از آن بــه عنــوان ایرانشناســی رواج دارد ،در حقیقــت چیــزی نیســت جــز
«نگریســتن بــه ایــران در چارچــوب شــناخت شناســی غربــی» .ایرانشناســی اگــر بــا شــیوهای که تــا کنون
در ایــران بــا ترجمــه آثــار بیگانــگان و بــه فراموشــی ســپردن منابــع کهــن بومــی وجود داشــته اســت دنبال
شــود ،هرگــز بــه شــناخت ایــران کمــک نکــرده و نمیکنــد؛ بنابرایــن هــدف غائــی ایرانشناســی ،شــناخت
ایــران نخواهــد بــود .بلکــه نگریســتن بــه ایــران در چارچــوب شناختشناســی غربــی خواهــد بــود .در ایــن
میــان فرقــی نمیکنــد ایرانشــناس ،یــک ایرانــی تبــار باشــد یــا نــه.
مــا بــرای شــناخت ایــران و هــر آنچــه کــه ایران را ســاخته اســت اعــم از فرهنگ ،موســیقی ،زبــان ،تاریــخ و...
نیــاز بــه دادههــای ایرانــی داریــم؛ اطالعــات و دادههایــی کــه تــا بــه امروز بســیار انــدک از آنهــا بهــره بردهایم
و ایرانشناســی و ایرانشناســان در اختیــار مــا گذاشــتهاند ،در بســتری رشــد و نمــو پیــدا کردهانــد کــه رنگ
و بــوی ایرانــی در آنهــا کمرنــگ اســت .بــرای نمونــه بنگریــد بــه ایــن ســخن از اســتاد فریــدون جنیــدی
کــه« :از زمانــی کــه پیرنیــا تاریــخ ایــران را بــر پایــه اســتناد بــه اســتادان و پروفســورهای خارجی نوشــت ،در
واقــع دری را گشــود کــه بــر اســاس آن هرکــس از آن بــه بعــد بخواهــد در مــورد تاریــخ ایــران پژوهــش کند،
بایــد حتمــا تأییــدی از نویســندگان و شــبه اســتادان خارجــی در کارش باشــد ».ولــى نتیجـهاى کــه از ایــن
ســخنان بایــد گرفــت آن نیســت کــه چــون ایرانشناســى زائیــده آز و نیــاز اســتعمار بــوده اســت باید بــر آن
خــط بطــان کشــید و در بازنویســى تاریــخ ایــران نتیجــه کوشـشهاى دههــا باستانشــناس و زبانشــناس
و تاریخنویــس اروپائــى را بــدور ریخــت؛ بلکــه روش درســت آن اســت کــه او ٌال از بىاعتبــارى اخالقــى
شرقشناســى اروپائــى در میــان ملتهــاى خاورزمیــن ایــن درس عبــرت را بگیریــم کــه تحقیــق علمــى بــه
طــور عــام و تحقیــق علمــى در علــوم انســانى بــهطــور خــاص ،بــراى آنکــه حرمــت و آبــروى خویــش را در
جامعــه نــگاه دارد ،بایــد خــود را از آلودگــى بــه سیاســت بــه معنــاى مبتــذل آن یعنــى مصلحتبینىهــاى
حســابگرانهی روز و نیــز از آویختگــى بــه قدرتهــاى رســمى برکنــار دارد؛ و ثانیـ ٌا بــه دیــدهی انتقــادى در
روش و موضــوع رشــتههاى گوناگــون ایرانشناســى نظرکنیــم و نادرســتیها و نارســائیهاى آن را دریابیــم.
(عنایت)1351
ایرانشناســی در جایــگاه امــری ایدولوژیــک یعنــی نوشــتن تاریــخ فرهنــگ و تمدن ایرانشــهری ذیــل تاریخ
یونــان و باختــر زمینیــان باعــث شــده اســت تــا «ایــران» در «ایــران «از بیــن رفتــه باشــد .بــرای پــی بــردن
بــه مفهــوم ســخنم بــا خــود بیاندیشــید کــه ســخن از ایرانشناســی ســخن از پژوهشـهای صــرف در تاریــخ
و فرهنــگ و هویــت باســتانی ایــران و ایرانــی نیســت .ایرانــی ،در عیــن حــال کــه بایســتی از گذشــتهی
خویــش آگاه باشــد؛ بایســتی حــال خویــش و میهــن خویــش را دریابــد و بــرای آینــده آن نیز برنامه داشــته
باشــد .بــه همیــن شــوند(:دلیل) اســت کــه ایرانشناســی مفهومــی گســتردهتر از پژوهشهــای دانشــگاهی
و باستانشناســی و ماننــد آنهــا مییابــد و بــه اندیشــیدن بــرای یافتــن چــاره بــرای ایــران تبدیــل میشــود.
امــروز شــرط الزم بقــای تمدنــی مــا چیــزی جــز بازیابــی بنیادیــن نیســت .بازیابـیای در تمامــی مبانــی
تمدنــی خویــش و ایــن بازیابــی جــز بــا بهرهگیــری از «ایرانشناســی» بدســت نخواهــد آمــد.
ســخنم را بــا ایــن گفتــه از اســتاد ســید جــواد طباطبایــی بــه پایــان میبــرم کــه « :ایرانــی نمیتوانــد در
مــواد تاریــخ و تاریــخ اندیشـهی خــود از پشــت «شیشــه کبــود» ایرانشناســی نظرکنــد و «هویــت» خــود را
ـان غربــی دریابد».
از مجــرای آگاهــی انسـ ِ
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نگرش «دیگری» و «خود» به
درآمدی بر تاریخچۀ دو گونه
ِ

فرهنـــــگ و هویت ایرانی

دکتر زاگرس زند
دانش آموختۀایران شناسیوتاریخ،
مدرسدانشگاهپیامنورکرج
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پیش درآمد
ســرزمین و مردمــان ایــران 1از دیر بــاز
مــورد توجــه دیگر ملّتهــا و دولتهــا
بودهانــد .جایــگاه ویــژه و ارزنــدۀ فــات
ایــران کــه پیونددهنــدۀ چند ســوی جهــان
به یکدیگــر بــوده و داشــتههاي طبیعــی و
فرهنگی(انسانســاز) ایــن ســرزمین کــه بــا
ِ
ـی شهرنشــینی در ایـران پیونــدی ژرف
دیرینگـ ِ
دارد ،هم ـواره مــورد توجــه همســایه ها بــوده
اســت 2.از ایــن رو و بنا بــر ســالنامههاي
آشــوری و بابلــی از هــزارۀ دوم ق.م ،در مــورد
ایرانیهــا ،گرچــه نــه بــا ایــن نــام و بــه
نامهايــي چــون؛ ایالمیهــا ،لولوبیهــا،
گوتیهــا ،کاســیهاَ ،م َنییهــا 3و در ادامــه
بــا آمــدن تیره هــای ایرانــی چــون مادهــا و
پارس هــا ،4نوشــتههايي بهجــا مانــده اســت
که بیشــتر رویکردهایــی جنگاورانــه و اقتصادی
داشــتهاند .5در دورۀ هخامنشــیان ،دیگــریِ مهم
آن روزگار ،یونانیهــا بودنــد کــه بیــش از همه و
بیــش از پیــش بــه ایرانیهــا توجــه داشــته و در
مــورد مــا نوشــتهاند .گرچــه بخشــی از یونــان از
اســتان های 6هخامنشــی بــود و یونانیــان
شــهرون ِد ایـران بودنــد .بیشــتر بُنمایــۀ کتــاب
تواریــخ هــرودوت« ،ایــران» اســت و در مــورد
ویژگیهــاي ایرانــی ،نوشــتههايي درخو ِرتوجــه
دارد .رومیــان نیــز مهم تریــن دیگریِ شــان،
ایـران بــوده و دربــارۀ سیاســت و فرهنــگ ایران
بســیار نوشــته اند .گفتنی ســت پس از اســام،
شــمار نوشــتههاي دیگـران در مــورد فرهنــگ
ایرانــی فزونــی گرفــت کــه ارزش پژوهشــی
ویــژه ای دارد و در پــارۀ دوم ایــن پژوهــش بــه
آن پرداخته ایــم.
7
برخــی جامعه شناســان ماننــد روث بندیکــت

(پارۀ یکــــــم :ایران باستان)

 ،مــارگارت میــد و رالــف لینتــون مکتبــی بــا
نــام «فرهنــگ و شــخصیت» 8را مطــرح کــرده
انــد .نوربــرت الیــاس و اریــک فــروم نیــز بــا
پیونــد تاریــخ ،جامعهشناســی و روان شناســی
بــه روحیــات جمعــی پرداختنــد .9پیونــد ایــن
مکتــب بــا روان شناســی در توجــه بــه فردیــت
انســان اســت ولــی از آن بــه مفهــوم «هویــت
جمعــی» می رســد .از ایــن رو هــر جامعــه ای،
شــکلی از شــخصیت یــا هویــت را به وجــود
مــی آورد کــه می توانیــم آن را «روح ملــی» یــا
10
«منــش ملــی» بنامیــم.
بــرای شــناخت «خــود» و ویژگیهــا و
منــش ملّ ِی مــان ناگزیریــم کــه نگاهــی از
بیــرون به خــود بیاندازیــم .نیــز بــا شــناخت
ـنجش دانشــورانه با
«دیگــری» و در جایــگاه سـ ِ
«غیــر خــود» بــه شــناختی درســت از «خــود»
خواهیــم رســید .از ایــن رو بایســته اســت
دوربیــن دیگــران به خــود
کــه بــا دیــدگاه و
ِ
ِ
عینــک خودبینــی را از چشــم
بنگریــم و
برداریــم تــا خودمــان را آنگونــه کــه هســتیم،
ببینیــم .عشــق بــه میهــن و نیــز پیوندهــای
تبــاری ،زبانــی ،بــاوری و فرهنگــی کــه هــر
ـدی بــر س ـ ِر راه
انســانی به هم ـراه دارد گاه سـ ّ
ـی نقادانــه» اســت 11.راه
اینگونــه «خودشناسـ ِ
ثمربخــش نقـ ِد منطقــی و دقیــق متون اســت
بــا رویکــردی فرهنگــی بــه کاســتی هایی کــه
به مــا نســبت داده انــد .خــوب اســت نقد هــا
کــه گاه کینه توزانــه هــم بوده انــد را چونــان
فرصــت خودشناســی و بازســازیِ هویتــی
ـن دسـ ِ
ـت اول،
بیانگاریــم و از ایــن اســناد کهـ ِ
بهره هــای شایســته و ســودمند ببریــم هرچند
راه دشـوار اســت و گاه تلخ کامــی و ســرزنش به
هم ـراه خواهــد داشــت.
بررســی
دومیــن مرحلــۀ ایــن میــدان
ِ

نوشــتههاي ایرانیــان در مــور ِد «خودمــان»
اســت کــه شــامل خودانگاره هــای بســیار کهن
ماننــد ادبیــات اوســتایی ،اســطورههاي ایرانــی،
ادبیات کتیبه ای و کتابی از هخامنشی(فارســی
باســتان) تــا دورۀ ساســانی(متون پهلــوی)
اســت 12.و پــس از آن شــامل نوشــتههاي
پــس از اســام و نوشــتههاي هــمروزگا ِر مــا
اســت کــه بســیار شایســت ۀ توجــه هســتند.
ـی هــر دودوره بســیار بایســته و نیازمنـ ِد
بررسـ ِ
زمــان بســیار اســت کــه امیــدوارم فراهــم
شــود چراکــه بــا کنارهم چیــدن و تحلیــل
ــرش تاریخــی اســت
همه جانبــۀ ایــن دو ب ُ ِ
کــه می تـوان بــه تحلیلــی روشــن از فرهنــگ
ایرانــی رســید .در ایــن جســتار تنهــا بــه دورۀ
نخســت(ایران باســتان) پرداخته و در جستاری
دیگر(پــارۀ دوم) بــه ایــران پــس از اســام
خواهیــم پرداخــت .بـرای پژوهش در دو ســویۀ
ـی پیشــینۀ
«دیگری» و «خود» ،نخســت بررسـ ِ
هــر دو گــروه بایســته اســت .بــه بیــان دیگــر
ـایی سرچشــمه ها و
هــدف این جســتار ،شناسـ ِ
ســپس نوشــته های برجســته و مهم در هر دو
گــروه اســت .در این پژوهش ،نخســت پیشــینۀ
نوشــته های گــرو ِه «نــگا ِه دیگــری» و ســپس
پیشــینۀ دیدگاه-هــای گــرو ِه «نــگا ِه خــود»
خواهــد آمــد.
 -1پیشــینۀ «نــگاه دیگــری» در ایــران
باســتان
نخســتین نشــانه های «نــگاه دیگــری» بــه
هویّــت ایرانــی را شــاید در اســطوره ها و
حماســه های دیگر ملّت هــا بتــوان یافــت.
اســطوره از نخســتین دورۀ تکویــن یک ملّــت
ســخن می گویــد و آن زمانــی اســت کــه
تمایــ ِز «خــود» و «دیگــری» آشــکار و مهــم
می شــود .نخســتین تصاویــر از یک ملّــت ،در

اســطوره های ملّت هــای هم جــوار شــکل
می گیــرد .پــس از اســطوره ،بــا روزگا ِر تکویــن
حماســه های قومــی و ملّــی روبــه رو هســتیم.
بنیادیــن حماســه ،رویارویــی و
درون مایــۀ
ِ
رقابــت بــا «دیگــری» اســت و به هرمیـزان این
دوران پیچیده تــر و درازتــر باشــد ،و «دیگــری»
جدی تــر ،بــا حماســه ای
نیرومندتــر و ّ
گســترده تر نیــز روبــه رو خواهیــم شــد .از
مهمترین هــا می تــوان بــه اســطوره های
ســومری ،بابلــی ،هنــدی و یونانــی اشــاره کــرد
کــه نیازمنــد بررســی جداگانــه ای اســت.
همچنیــن در رویدادنــگاریِ میان رودانــی
ـی
اشــاراتی بــه قوم هــای پیش آریایــی و آریایـ ِ
ـد ِن
فــات ایـران رفتــه اســت .13مهم تریــن تمـ ّ
همجـوا ِر ســومریان ،ایــام بــود .ســومریان 14به
منابــع کوه هــای زاگــرس نیــاز داشــتند و در
داد و ســتدی پیوســته با ســاکنین فــات ایران
بودنــد .بابلی هــا 15نیــز پــس از چیره شــدن بر
ســومریان ،بیشترین کشــمکش را با ایالمی ها،
لولوبی هــا ،گوتی هــا و کاســی ها 16داشــتند.
نرام ســین اکــدی ،17در ســنگ نگاره ای
بــر کــوه ســیاه(جنوب شــهرزور) پیــروزی اش
بــر لولوبی هــا را به تصویــر کشــیده
اســت .میان رودانی-هــا ،ایالمی هــا را بــا
صفت های«شــریر ،خرابــکار ،بُــزدل ،حریــص
و پُرتوقــع» خوانــده ،آنهــا را «گزنــده چــون
مارهــای صح ـرا» نامیده انــد و ســرزمین آنهــا
را «جایــگاه جادوگــران و روح هــای خبیــث»
دانســته اند درحالی کــه ایالمی هــا ســرزمین
خــود را «کشــور خــدا» می-نامیدنــد .18ایــن
ـدن نیرومن ِد
رویه برای آشــوریان ،19واپســین تمـ ّ
میــان رودان ،نیــز وجــود داشــت .20از ایــن رو
سنگ نوشــته ها ،و نگاره هــای ایــن دوران ،بــا
رویکردهــای تاریخ نگارانــه ،دینــی و یــا هنــری،
منابعــی ارزنــده از نخســتین داده هــا و انگاره ها
دربــارۀ اقـوام ســاکن ایـران هســتند که تــا آنجا
کــه نگارنــده می دانــد ،بــا ایــن رویکرد بررســی
نشــده اند.
عهــد عتیق(تــورات) از کهن تریــن منابــع
تاریــخ غــرب آســیا اســت کــه در آن بارهــا
بــه ایالمی هــا 21و پارس هــا اشــاره شــده
اســت .نــام شــاهان هخامنشــی از جملــه
کــورش ،داریــوش و خشایارشــا در آن آمــده و
بــه رخدادهــای مهــم روزگار آنــان اشــاره شــده
اســت .22ارتبــاط تاریخــی ،فرهنگــی ،دینــی و
اقتصــادی یهودیــان بــا ای ـران باعــث شــده تــا
تصویــری از فرهنــگ ای ـران در متــون عبــری
ثبــت شــود که بازشناســی آن ســودمند اســت.

چهــرۀ ایـران در ایــن متــون پســندیده اســت و
شــاهان هخامنشــی به ویــژه کــورش بــا احترام
باالیــی ســتوده شــده اند .کــورش بــا لقــب
ذوالقرنیــن چونــان یــک پیامبر بــزرگ و منجی
آســمانی توصیــف شــده اســت.23
پیــش از شــکل گیری کامــل دولت شــهرهای
یونــان دریانوردانــی از ایــن شــبه جزیره در
حــدود 1000ق.م بــه ســوی خــاور آمــده و
گزارش هایی افســانه آمیز و بیشــتر شــفاهی از
خــود به جــا گذاشــتند .همچنیــن می دانیــم
برخــی از یونانیان حــدود 700ق.م در شــهرهای
بابــل و آشــور رفت وآمــد داشــته اند .ســپس
برخــی از نخبــگان یونانــی و رومــی ســفرهایی
اول
بــه ای ـران داشــته و برداشــت های دســت ِ
خــود را در آثارشــان بازنموده انــد 24ماننــد:
فیثاغــورث در ســفرنامۀ فیثاغــورث(-497
572ق.م) کــه بیشــتر بــه دیــن و حکمــت
ایرانــی توجــه کــرده و از مغ هــا و زردشــت
ســخن گفتــه ، 25هکاتــوس میلتــی(549ق.م)
کــه نقادانــه بــه فرهنــگ ایــران نگریســته،
فرونیکــوس و آیســخلوس(525ق.م) کــه در
ـتن ایـران،
نمایش نامه هایشــان بــا بــزرگ داشـ ِ
یونــان را نقــد کرده انــد .امــا هــرودوت(-425
484ق.م) در تواریــخ بــه ســویه های گوناگــون
ایــران توجــه کــرده و ویژگی هایــی چــون
دالوری ،خودبینی ،سخت کوشــی ،راســتگویی،
ورزشــکاری ،دینمــداری و پُرخــوری را بــرای
مــا بیــان کــرده و بــه برخــی آیین هــا نیــز
اشــاره داشــته اســت .26گزنفــون(-325
430ق.م) در کورش نامــه بــا هــدف بازســازی
اندیشــۀ سیاســی یونــان متنــی انتقــادی و
افســانه آمیز نوشــته و در آن بــه بســیاری از
آداب و رســوم ،اخــاق ،باورهــا ،شــیوۀ آمــوزش
کــودکان اشــاره کــرده و ویژگی هایــی چــون
دادگــری شــاهان ،قناعــت ،نظــم و فرمانبــری،
سخت کوشــی ،وظیفه شناســی را نــام بــرده
یونانــی دربــار
اســت .27و کتزیاس(پزشــک
ِ
اردشــیر دوم هخامنشــی416 ،ق.م) ،در تاریــخ
کتزیاس(پرســیکا )28بــه فســاد و ضعــف
دربــار ایــران زیــاد پرداختــه و پاره هایــی از
ان هخامنشــی را گـزارش
تاریــخ و فرهنــگ ایـر ِ
کــرده اســت .پــس از او کســان دیگــری ماننــد
آریســتوفان بــا نقــد تمســخرآمیزش از ایرانیان
و نئارخوس(دریاســاالر اســکندر) بــا توصیــف
ســرزمین ایـران نیــز نوشــته های ارزشــمندی
دارند.29
پــس از هخامنشــیان نیــز شــماری از باختریان
بــه ایـران توجــه داشــته اند .مـواردی در مــورد
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ویژگی هــای ایرانــی در ســروده های پلــوت
(ســرایندۀ رومــی ســده2ق.م) وجــود دارد
ازجملــه اشــاره بــه بندگــی ایرانیــان در رفتــار
و آزادگــی در گفتــار! و اســترابو(63ق.م19-م).
جغرافــی دان و تاریخ نــگار نامـدار کــه بــه آداب
ـی ایرانیــان بیشــتر توجــه کــرده
و رســوم دینـ ِ
اســت .پلوتــارک(120-50م ).در حیــات مــردان
نامــی بــا هــدف انتقاد سیاســی بــه رفتــار دربار
اردشــیر دوم پرداختــه کــه البتــه نکتــۀ منفــی
خاصی گزارش نکرده .31همچنین نویســندگان
دیگــر کــه در دوران اشــکانیان کم و بیــش بــه
فرهنــگ ایـران توجــه کرده انــد و متــون آنهــا
نیازمنــد کنــدوکاو دقیق اســت.32
در دوران مهــم ساســانی نیــز اینچنیــن
اســت و متن هــای ارزشــمندی داریــم کــه
توجــه خاصــی از ایــن دیــد بــه آنهــا نشــده
33
اســت .نوشــته های آمی یــن مارســلین
(تاریخ نویــس رومــی ،ســده4م ).کــه بــه
ویژگی هــای ظاهــری و اخالقــی مــا زیــاد
پرداختــه و بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرده:
پُرحــرف و خودســتا ،نیرنگ بــاز ،جنگجــو،
بردبــار ،زورگــو بــه زیردســت ،خوش گــذران
و تجمالتــی .موســی خورنــی ارمنی(ســده5م).
در تاریــخ ارمنســتان بســیار بــه ایـران پرداخته
ولــی متــن پروکوپیــوس(563-490م ).حــاوی
نــکات مهمــی اســت .او بــه جنگ هــای ایـران
و روم زیــاد پرداختــه و از ایــن رو بــه آییــن
شــهریاری ای ـران توجــه کــرده ولــی بــر روی
منش هایــی ماننــد دالوری ،نظــم و مقــررات،
آداب دقیــق روزانــه ،بی تعصبــی در آداب
دینــی انگشــت نهــاده 34کــه ایــن ویژگــی آخر
ساســانی زردشــتی بســیار جالــب
در ایــران
ِ
توجــه اســت .از دیگــر نویســندگان ایــن دوره
می ت ـوان از فلوتیــن ،داماســیوس ،ســرگیوس،
آگاثیــاس و نیــکالی دمشــقی نــام بــرد و نیــز
از رویدادنگارهایــی چــون تاریــخ ســبئوس،
ســیعرت ،تئوفانــس و رویدادنامــۀ خوزســتان
بهــره بــرد. 35
نویســی یونــان و روم و متــون ارمنــی و
تاریخ
ِ
ســریانی سرشــار از داده هایــی دربــارۀ ایــران
باســتان هســتند .از ســوی دیگــر ادبیــات
و هنرهــای آنــان نیــز نمودگاهــی بــرای
ویژگی هــای ایرانــی و ســنجش «خــود و
دیگــری» اســت .شــاید بــه تاریخ نویســی و
ادبیــات توجــه بیشــتری شــود(که آنچنــان که
بایــد نشــده) ولــی پژوهــش در آثــار هنــری
ماننــد نقاشــی ها ،معمــاری و تندیس هــا و
بیــرون کشــیدن نــوع نــگاه آنهــا بــه فرهنــگ
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ایرانــی به گمــان نگارنــده بســیار مهم تــر
اســت کــه تاکنون نادیــده مانــده اســت(البته تا
آنجــا کــه نگارنــده می دانــد).
 -2پیشــینۀ «نــگاه خــود» در ایــران
باســتان
جســتجوی ســندهای آشــکار پیرامــون
ویژگی هــا و خلقیــات ملــی در منابــع ایــران
باســتان به هیــچ روی ســاده نیســت .اگــر
بــه دنبــال سنگ نوشــته یــا فصلــی جداگانــه
دراین بــاره باشــیم راه به جایــی نخواهیــم
بــرد و کار بــه بن بســت خواهــد رســید .البتــه
تمامــی نوشــته های
کنــکاش دقیــق در
ِ
کهــن ایران زمیــن پژوهشــی بــس ســترگ
ِ
و هراســناک اســت کــه ســودای آن نیــز
زبانــی
مرد افکــن می نمایــد .دشــواری های
ِ
نوشــته های به جا مانــدۀ دیــن زردشــتی
و ادبیــات ساســانی ،کــه هنــوز بخشــی از آنهــا
برگــردان مناســبی به خــود ندیده انــد کار را بر
پژوهش گــر ایــن می ـدان دش ـوارتر می کنــد.
دشــواری بــزرگ دیگــری کــه گریبان گیــر
ایــن پژوهــش اســت ،از خــو ِد آن منش هایــی
اســت کــه به دنبــال یافتن شــان هســتیم!؛ «تو
خــود حجاب خــودی حافظــا از میــان برخیز!».
شــاید برخــی خوی هــای ویــژۀ مــا مانــع نــگاه
بازگویــی
انتقــادی بــه «خــود» شــده باشــد.
ِ
خوش بینانــۀ ویژگی هــای نیکــوی ایرانــی و
غافــل مانــدن از ایرادهــای فرهنگــی را می توان
از عوامــل ایــن وضعیــت قلمـداد کــرد .ندیــدن
و نپذیرفتــن ویژگی هــای ناپســند ،پیامدهــای
اخالقــی دیگــری را زاییــده و نهادینــه کــرده
کــه بــر کفــۀ ویژگی هــای نکوهیــدۀ ما افــزوده
اســت .بــه زبانــی دیگــر ،بررســی «خــود» بــا
هــدف خودشناســی و درمــان ناهنجاری هــای
فرهنگــی ،بــا ســتایش و «خودزیبابینــی»
جا به جــا شــده و ایــن امــر بــر موانــع کار
افــزوده اســت .نتیجــه اینکــه در ایــن تیــغ
دولبــه ،لبــۀ خوش باورانــه و مثبت اندیــش
بــر لبــۀ انتقــادی و نکوهش گــر چربیده اســت.
بســیاری از آگاهی هایــی کــه ایران شناســان از
مــردم بومــی و کهــن فــات ای ـران و حتــی از
فرمانروایی هــای بزرگــی چــون ایــام و مــاد به
دســت آورده انــد ،از اســناد همسایه ها(ســومر،
آشــور ،بابــل و تــورات) اســت کــه رخدادهــا
یــا چگونگــی برخــورد خــود بــا همســایگان را
نگاشــته و پاســداری می کردنــد .قوم هــای
مهــم فــات ایران پیــش از هخامنشــیان ،مانند
دو قــوم بــاال ،چــه نگاشــتن را خــود ســاخته و
آغــاز کردنــد و چــه از اقــوام میــان رودان وام

گرفتنــد ،36دلبســتگی چندانــی بــه کاربســت
آن نداشــته اند .به ویــژه ماد هــا کــه بــه
همیــن دلیــل ،آگاهی مــا از جزییــات زندگــی
و فرمانروایــی آنهــا آن قــدر انــدک اســت
کــه برخــی در بزرگــی و فرمانروایــی پای ـدار و
متمرکــز مــادی تردیــد کرده انــد .تاکنــون
نوشــته ای مســتقیم از مادهــا به دســت
نیامــده کــه نشــانگر کاربــر ِد جــدیِ خــط در
پادشــاهی مادهــا باشــد .37ایالمی هــا نیــز کــه
بیــش از دیگ ـران نوشــته به جــا گذاشــته اند،
در ســنجش بــا میان رودانی هــا کمتــر
نوشــته اند و رخدادنگارهایــی همچــون آنهــا
به جــا نگذاشــته اند .امــا همــۀ ایــن مــوارد
نمی توانــد مانــع پژوهــش در ایــن دوره باشــد
چراکــه اســناد دیگــری وجــود دارنــد کــه از
خودانــگارۀ ایــن اقــوام ســخن می گوینــد و
ـتی
ایــن مردمــان بــه شــیوه ای دیگــر از چیسـ ِ
خــود ســخن گفته انــد .به بیــان دیگــر کمبود
منابــع نوشــتاری کار تاریخ نــگاری را تعطیــل
نمی کنــد و منابــع ف ـراوان مــادی می تواننــد
جبران کننــدۀ آن کاســتی باشــند .معمــاری،
ســفال گری ،گورهــا ،ســنگ نگاره ها و همــۀ
یافته هــای پیــش از هخامنشــی گویاتریــن
منابــع ب ـرای یافتــن نــگاه ایرانــی بــه خــود و
ســرزمین او هســتند و تا زمانی کــه کاوش های
باستان شناســی بــه انـدازۀ کافــی انجام نشــود،
بخــش بســیار بزرگــی از فرهنــگ مــردم ایــن
بُــرش تاریخــی ایـران ناشــناخته خواهــد مانــد.
همچنیــن منابــع غیرمــادی مانند اســطوره ها
و فرهنـ ِ
ـگ شــفاهی نیــز در رفــع ایــن کاســتی
بســیار راه گشــا می-تواننــد باشــند .رشــته ای
کــه کمتــر از دیگــر شــاخه های ایران شناســی
بــه آن توجــه شــده و ارزش آن نادیــده انگاشــته
شــده اســت کــه یکــی از دالیــل آن نداشــتن
اسطوره شــناس برجســته و متخصص اســت.38
شــوربختانه اسطوره شناســی 39در ایــران
حاشــیه ای بــوده اســت ب ـرای زبان شناســان،
مردم شناســان یــا ادیبــان و شــاهنامه پژوهان
کــه یــا از ســر کنجــکاوی یــا ضــرورت
تکمیــل پژوهش هایشــان بــه آن پرداختــه
ِ
و یــا دریافــت انــدک خــود را از دانــش ژرف و
دشـوار اسطوره شناســی و نظریه هــا و مکاتب
آن(آن هــم از راه ترجمــه) بســنده دانســته و بــه
ـی اســاطیر ایرانــی پرداخته انــد .از این رو
بازگویـ ِ
متن هــای درخور در تحلیل و تفســیر اســاطیر
ایرانــی بســیار اندک انــد و شــاید بتـوان گفــت
هنــوز اســاطیر ایـران به درســتی ،فهــم ،نقــد و
تحلیــل نشــده اند.

بی گمــان اوســتا مهمتریــن متــن دینــی و
اســطوره ای ایرانیــان و از ارزنده تریــن منابــع
شــناخت هند و ایرانیــان و هند و اروپاییــان
اســت .از آن رو کــه متــون اوســتایی باورهــای
پیــش از زردشــت تــا روزگار پس از هخامنشــی
را در خــود دارنــد و همــه از نــگاه و اندیشــه
ایرانیــان بیــرون آمــده ،پــس بیشــترین داده
پیرامــون بخــش «نــگاه خــود» را در خــود دارد.
گفتنــی اســت کــه اوســتا از ایــن زاویــه کمتــر
دیــده و تحلیــل شــده اســت .این متون بیشــتر
بــه منظورهــای زبان شناســی ،دین شناســی
و اسطوره شناســی بررســی شــده و کمتــر از
ارزش هــای تاریخــی و جامعه شــناختی آن
ـتین
ســخن رفته اســت .در روزگار تدوین نخسـ ِ
ایــن متــن 40بــه دلیــل شــکل گیری جامعــه
و هویّــت ایرانــی ،و تمایــز فرهنــگ ایرانــی از
دیگری(هندی هــا و تورانی هــا و  ،)...نــگاه و
اندیشــه در خــود بـرای شــناخت و شناســاندن
بیشــتر(که بایســتۀ ایــن دوره های هویت ســاز
هــر ملّتــی اســت) پُررنگ و هویدا شــده کــه در
الیه هــای آشــکار و پنهــان آن ،چــه اســطوره-
ای و چــه جغرافیایــی و تاریخی ،قابــل واکاوی و
بازنمایی اســت.41
از دورۀ فرمانروایــی گســترده و نیرومنــد
هخامنشــیان نیــز بــر اســاس رونــد پیشــین،
ســال نامه ها ،رخدادنــگاریِ پیوســته و یــا
تاریخ-نــگاریِ منظــم و دنباله دار(بــا نادیــده
گرفتــن سنگ نوشــتۀ بی ماننــد و بــزرگ
داریــوش در بیســتون ،گل نوشــته های بــارو
و خزانــه تخــت جمشــید ،42و سنگ نوشــته
خشایارشــا بــر کعبــه زرتشــت) به جــا نمانــده
اســت .43اگرچــه از وجــود ســال نامه های
دربــاری بــه نــام تواریــخ ایــام 44خبــر داریــم
و خدای نامه هــای ساســانی می بایســت
ادامــۀ همــان ســنت باشــند ،امــا از جزییــات
آن نا آگاهیــم .از ایــن رو هخامنشــی پژوهان
بســیاری از ریزه کاری هــای رخدادهــا را از
تاریخ هــای یونانی(چــون هــرودوت ،گزنفــون،
کتزیــاس) و رومــی به دســت آورده انــد .از
ایــن رو بــرای دریافــت «نــگاه خــودی» یــا
خودانــگارۀ ایرانیــان از تاریخ نــگاری مســتقیم
کم بهره ایــم .اســناد بــارو و خزانــه نیــز
اگرچــه بــرای شــناخت اقتصــاد و مدیریــت
اداری هخامنشــیان بســیار ارزشــمند اســت
ولــی بــه معنــای شــناخته شــده ،تاریخ نــگاری
نیســت گرچه بـرای دریافــت برخــی داده های
اجتماعــی ارزنــده اســت.45
ویژگــی گفتــاری بــودن و دلبســتگی کمتــر

بــه نوشــتن ،و برتــری دادن ادب گفتــاری،
آن هــم بیشــتر بــه گونه هــای حماســه و یــا
سرگذشــت های افســانه ای پیشــینیان ،از
ویژگی هــای بــارز ایرانیــان بــوده اســت .46ایــن
ویژگــی کــه در ایـران باســتان بســیار پُر رنــگ
بــوده ،از یک ســو و ویژگــی نبــود نگــرش
انتقــادی ،از ســوی دیگر ،عامل بنیادین مشــکل
کمبــود نوشــتۀ ســودمند بــرای ایــن حــوزۀ
پژوهشــی می باشــد .نوشــته های به جــا
مانــده نیــز بیشــتر اداری و سیاســی اند و از
الگوهــای ویــژه و اندکــی پیــروی کرده انــد و
اهمیــت زیــاد ،داده هــای فرهنگــی و
بــا وجــود ّ
هویتــی اندکــی از ایرانیــان آن روزگار به دســت
می دهنــد .47معمــاری و هنــر باشــکوه
هخامنشــی می توانــد منبــع مهمــی بــرای
بازســازی هویــت ایرانــی زمــان هخامنشــی
باشــد .از ایــن میــان شــیوه بازنمایــی ایرانیــان
و پوشــاک و آرایــش ســربازان و درباریــان و
مــواردی از ایــن دســت بــرای پژوهــش مــا
اهمیــت باالیــی دارنــد .همــۀ ایــن موارد نشــان
ّ
می دهــد کــه «نــگاه بــه خــود» در ایــن دوران
بــه شــیوه های گوناگــون وجــود داشــته و برای
رســیدن بــه تصویــری کامــل از خودانــگارۀ
ایرانیــان می بایســت پازل هــای گوناگــون را
بازیابــی و ســپس کنــار یکدیگــر چیــد.
پارت هــا نیــز کــم و بیــش هماننــد پارس هــا
بودنــد بــا ایــن تفــاوت کــه سنگ نوشــته های
کمتــری به جــا گذاشــته اند ولــی بــه جــای
آن در ضــرب ســکه ب ـرای هــر پادشــاه بســیار
اهمیــت زیــادی دارد.
کوشــا و دقیــق بودنــد که ّ
تندیس هــا و نگاره هــای بیشــتری از زنــان در
ـی
ایــن دوره بــه چشــم می خــورد کــه در بازیابـ ِ
ـان آن روزگار بســیار
ویژگی هــای ظاهــری زنـ ِ
راه گشا هســتند .48ادبیات نوشــتاری اشکانیان
در دوره ساســانی بــه فارســی میانــه برگردانــده
شــد کــه از آن راه می تــوان بــه محتــوای
متن هــای پارتــی پی بــرد.49
اهمیــت ســکه،
در دوران ساســانی افــزون بــر ّ
شهرســازی و کاخ ســازی ،تاریخ نــگاریِ
مکتــوب رشــد چشــم گیری داشــت .شــمار
ســنگ نگاره ها و سنگ نوشــته های
چندزبانــه فزونــی گرفــت .50از نیمــۀ دوم
نخســتین
دورۀ ساســانی و ســده های
ِ
پــس از اســام ،اســناد زیــادی بــه خــط
پهلــوی ساســانی به جــا مانــده و ایــن نشــانۀ
ِ
فرهنــگ نوشــتاری در کنــار
اهمیت یافتــن
سـ ّنت گفتــاری اســت .از آن میــان ،کارنامه هــا
و اندرزنامه هــا ،پرسش و پاســخ های دینــی و

فلســفی ،داســتان های پهلوانــی و افســانه های
تاریخــی ،می تواننــد بــرای مــا ســودمند
تریــن ایــن
باشــند .51خدای نامــه از مهم
ِ
متن هــا اســت کــه جامع تریــن متــن تاریــخ و
فرهنــگ ایـران از آغــاز تــا دوران ساســانی بــوده
کــه چنــد تدویــن داشــته و مهم تریــن آن در
روزگار خسروانوشــیروان انجام گرفت .همانگونه
کــه از شــاهنامه فردوســی هویداســت می توان
انگاشــت کــه خدای نامــه نیــز نمــودار هویــت
مــردم ایـران بــوده و از ایــن رو نــگاه و گـزارش
اهمیــت بــوده
آن از فرهنــگ ایرانــی بســیار پر ّ
کــه شــوربختانه از خدای نامه هــای ساســانی
هیج یــک بی واســطه به دســت مــا نرســیده
امــا از متن هــای زیــاد عربــی و فارســی پــس از
اســام کــه از خدای نامه هــا بهــره گرفته انــد
می تـوان بــه ایــن انــگاره پــی بــرد .52از ســوی
دیگــر ســنگ نگاره ها و سنگ نوشــته ها و
نیــز مهرهــا ،ســکه ها و آثــار فلــزی بســیا ِر این
دوران ،می تواننــد سرچشــمه های خوبــی
بــرای ایــن پژوهــش باشــند .53در ایــن دوره
بیــش از دوران پیشــین بن مایه هایــی بــرای
دســت یابی بــه «نــگاه بــه خــود» داریــم کــه
از آن میــان شــاید بتــوان بــه برداشــت هایی
تحلیلــی و انتقــادی هــم رســید.
این جســتار کوشــید تصویر و دورنمایی از منابع
تاریــخ فرهنــگ ایـران را از آغــاز تا امــروز نمایان
ســاخته و آن را در دو بخــش «نــگاه از بیرون» و
«نــگاه از درون» بخش بنــدی کنــد .توجــه بــه
ایــن موضــوع و جداســازی و ســنجش ایــن دو
گــروه در بازفهــم و بازســازیِ تاریــخ فرهنــگ
ـان امــروز کارســاز و
ایرانــی و بـرای ایران شناسـ ِ
راه گشــا می نمایــد .بــا نادیــده گرفتــن هر یک
از ایــن دو نگاه و بســنده کردن به یکــی از آن دو
به هیــچ روی به شــناخت درســت و روشــنی از
ـتی هویتــی و فرهنگــی ایرانــی نخواهیم
چیسـ ِ
رسید.
یادداشتها:
 - 1ایرانــی در اینجــا مفهومــی تبــاری و زبان شــناختی
نیســت و منظــور فالتــی اســت کــه پــس از واپســین
یخ بن ـدان زیســتگاه مردمــان گوناگــون بــوده و پــس از
جابجایــی و قــدرت گرفتــن گروه هایــی ایرانی تبــار و
ایرانی زبــان بــه نــام «ای ـران» یــا «ســرزمین ایرانیــان یــا
آریاییــان» خوانــده و شــناخته شــد.
 - 2مهاجرت هــا و تازش هــای بســیار بــه ایـران ،بهتریــن
گـواه این ســخن اســت.
 - 3بـرای آگاهــی بیشــتر بنگریــد بــه :مداخــل« :انســان
کهــن در ایــران» و «دوران پارینه ســنگی ،میان ســنگی
و نوســنگی در ای ـران» ،جالل الدیــن رفیــع فــر و «آغــاز
شهرنشــینی در ایــران» ،یوســف مجیــد زاده ،در :تاریــخ
جامــع ایـران ،ج ،1دایره المعــارف بــزرگ اســامی.1393،

 - 4بنگریــد بــه« :ورود اقـوام ایرانــی بــه فالت ایـران» ،لیال
مکونــدی ،تاریــخ جامــع ایـران ،ج ،1دایره المعــارف بــزرگ
اســامی1393 ،؛ «آریایــی» ،مریــم ســینایی ،دانشــنامه
ایـران ،ج ،1دایــره المعــارف بــزرگ اســامی.1384 ،
 - 5بنگریــد بــه :بیــن النهریــن و ایـران در دوران باســتان،
ویراســته جــان کرتیــس ،ترجمــه زهـرا باســتی ،تهـران،
ســمت ،1389 ،مقاله هــای یکــم و دوم.
 - 6ساتراپ یا شهرب.
-7برایآگاهیازنظریهبندیکتبنگریدبه:
(;)1934
Patterns
of
Culture
)1946( Chrysanthemum and the Cword
Culture and Personality - 8
 - 9پیتــر بــرک ،تاریــخ و نظریــه اجتماعــی ،ترجمــۀ
غالمرضــا جمشــیدیها ،نشــر دانشــگاه تهــران،1390،
ص143
 - 10ناصــر فکوهــی ،تاریــخ اندیشــه و نظریه هــای
انسان شناســی ،نشــر نــی ،چــاپ پنجــم،1386 ،
صــص202-199
 - 11نگارنــده تفــاوت و اهمیــت ایــن دو نــگاه بــه هویــت
ایرانــی ،ارزش هــا و کاســتی های هر یــک و ویژگی هــای
کاوش در هــر یــک را در نوشــتاری دیگر نشــان داده اســت
کــه نــگارش کامــل و مســتند تر آن در دســت چــاپ
اســت .بـرای دیــدن نــگارش اولیــه بنگریــد بــه :زاگــرس
زنــد« ،هویــت ایرانــی در دو نــگاه؛ نــگاه خــودی و نــگاه
دیگــری» ،فصلنامــه پــژواک آرامــش ،ش .11پاییــز.92
 - 12بـرای آشــنایی اولیــه بــا ادبیات ایران باســتان بنگرید
بــه :احمــد تفضلــی ،تاریــخ ادبیــات ایـران پیش از اســام،
تهران ،ســخن1376 ،؛
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 - 13بـرای آگاهــی بیشــتر از آریایی هــا و ایرانیــان آغازین
و نیــز بومیــان فــات ایـران بنگریــد بــه :بهـرام فره وشــی،
ایرانویــج ،تهـران ،دانشــگاه تهـران1374،؛ رقیــه بهـزادی،
آریاهــا و ناآریاهــا ،ته ـران ،طهــوری1383 ،؛ و نیــز یکــی
از تازه تریــن پژوهش هــا پیرامــون هند و اروپاییــان:
دیویــد دابلیــو آنتونــی ،هند و اروپاییــان ،ترجمــه خشــایار
بهــاری ،تهــران ،فــرزان روز 1395 ،و دو مدخــل ارزنــده:
«ورود اقــوام ایرانــی بــه فــات ایــران» ،لیــا مکونــدی،
تاریــخ جامــع ایـران ،ج ،1دایره المعــارف بــزرگ اســامی،
 1393و «آریایــی» ،مریــم ســینایی ،دانشــنامه ایـران ،ج،1
دایره المعــارف بــزرگ اســامی.1384 ،
 - 14از  5500پ.م تــا فرمانروایــی بابلی هــا .بــرای
شــناخت بهتــر تاریــخ و فرهنــگ ســومریان بنگریــد بــه:
ســاموئل کریمــر ،الـواح ســومری ،ترجمــه داوود رســایی،
تهـران ،علمــی فرهنگــی1385 ،؛ احمــد بهمنــش ،تاریخ
ملــل قدیم آســیای غربی ،تهـران ،دانشــگاه تهـران.1385،
 - 15ســامی تبارانی کــه در ســده های پایانــی هــزاره
ســوم ق.م بــا نــام «آموری هــا» ،کــه از جنــوب مهاجــرت
کــرده بودنــد در کنــار ســومری ها و در ســوریه کنونــی
جــای گرفتنــد شــناخته می شــوند .از 1900ق.م بــر
بخش هــای مهمــی از میــان رودان چیــره شــده و
«بابلی هــا» نــام گرفتنــد.
 - 16ب ـرای شــناختی اولیــه از ایــن اق ـوام بنگریــد بــه:
رقیــه بهـزادی ،همــان ،صــص36-19؛ و مداخــل« :انســان
کهــن در ای ـران» و «دوران پارینه-ســنگی ،میان ســنگی
و نوســنگی در ایــران» ،جالل الدیــن رفیع فــر ،و «آغــاز

33

34

شهرنشــینی در ایــران» ،یوســف مجیــد زاده ،در :تاریــخ
جامــع ایـران ،ج ،1دایره المعــارف بــزرگ اســامی.1393 ،
 .. naram-sin - 17از  2292تــا  2255ق.م از شــاهان
سلســله آگاده در ســرزمین ســومر و اکــد بــوده اســت.
 - 18والتــر هینتــس ،شــهریاری ایــام ،ترجمــه پرویــز
رجبــی ،ته ـران ،ماهــی ،1387،صــص29و.34
 - 19از  1813تــا  612ق.م ،کــه در جنــگ بــا مادهــا
فروپاشــیده شــدند .البته از حــدود 2000ق.م آگاهی هایی
از آشــوری ها در شــمال میــان-رودان داریــم.
 - 20بنگریــد بــه :ژورژ رو ،بیــن النهریــن باســتان ،ترجمه
عبدالرضــا هوشــنگ مهــدوی ،تهـران ،آبــی1369 ،؛ احمد
بهمنــش ،همان.
 - 21بـرای شــناخت بیشــتر از تاریخ و فرهنــگ ایالمیان
بنگریــد بــه :والتــر هینتــس ،همــان؛ یوســف مجیــدزاده،
تاریــخ و تمــدن ایــام ،ته ـران ،مرکــز نشــر دانشــگاهی،
۱۳۸۷؛
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 - 22در کتاب هــای :اشــعیاء(فصل های ،)55-40عــزرا،
نحمیــا ،ارمیــا ،اســتر ،دانیال
 - 23بررســی و تاییــد ایــن نظر را نخســتین بــار ابوالکالم
آزاد طــرح کــرد ولــی بــرای دیــدن دیگر دیدگاه هــا
و نقد هــا بنگریــد بــه :فتــح اهلل مجتبایــی« ،ذوالقرنیــن:
اســکندر یــا کــورش» ،کــورش و ذوالقرنیــن ،نشــر
دایره المعــارف بــزرگ اســامی.1390،
 - 24زاگــرس زنــد« ،فرهنــگ ای ـران در ســفرنامه های
باختریــان در دوران باســتان» ،هفته نامــه امــرداد،1390 ،
س ،12ش ،259ص2
 - 25ســیاحتنامۀ فیثاغــورث در ایـران ،ترجمــۀ یوســف
اعتمــادی ،دنیــای کتــاب1363 ،
 - 26تواریــخ ،ترجمــۀ وحیــد مازندرانــی ،1380،به ویــژه
در فصل(کتــاب) یکم
 - 27کورش نامــه ،ترجمــۀ رضــا مشــایخی ،بنگاه ترجمه
ونشــر کتاب1350 ،
 - 28از آن رو کــه ایــن کتــاب از میــان رفتــه ،بنگریــد
بــه خالصــه به جا مانــدۀ آن بــا نــام :خالصــه فوتیــوس
(خالصــۀ تاریــخ کتزیــاس از کــورش تــا اردشــیر) ،ترجمه
و تحشــیه کامیــاب خلیلــی ،تهـران ،کارنــگ .1380،نیــز
بخش هــای از کتــاب کتزیــاس را می تـوان در کتابخانــه
دیــودوروس سیســیلی یافــت.
 - 29بـرای آگاهــی بیشــر بنگریــد بــه :امیــل بنونیســت،
دیــن ایرانــی بــر پایــۀ متنهــای معتبــر یونانــی ،ترجمــۀ
بهمــن ســرکاراتی ،نشــر قطــره1386 ،؛ الرنس الکهــارت،
«ایــران در نظــر مــردم مغــرب زمیــن» ،میــراث ایــران،
زیرنظــر آرتــور جــان آربری ،ترجمۀ عیســی صدیق ،نشــر
علمــی فرهنگــی1384،
Plautus‚titus maccius - 30
 - 31حیــات مــردان نامــی ،ترجمــۀ رضــا مشــایخی،
علمــی فرهنگــی ،1369 ،ج4
 - 32ماننــد پولی بیــوس ،توســیدید ،تاســیتوس ،دیــون
کاســیوس ،دیــودور سیســیلی ،ایزیدیــوس خاراکســی و
پلینی
Ammianus Marcellinus: Rerum- 33
gestsrum libri qui supersunt, tr J. C. Rolf,
2-1 Cambridge(mass)and London, vol
 - 34جنگ هــای ایـران و روم ،ترجمــۀ محمد ســعیدی،
علمی فرهنگی ،1365 ،کتــاب دوم

 - 35ســخنرانی نگارنــده بــا عنــوان« :بازنمایــی ایــران
باســتان در نوشــته های یونانیــان و رومیــان» در همایــش
«بازنمایــی ایـران و ایرانــی در ســفرنامه-ها» ،پژوهشــکده
فرهنــگ ،هنــر و ارتباطــات و مــوزه ملــک ،تهـران ،مــوزه
ملــک( 95/3/11 ،هنــوز در دســت چــاپ!).
 - 36به گمــان زیــاد ایالمیــان خــط تصویرنــگار ایالمــی
آغازیــن یــا پروتوایالمــی را خــود ســاختند ولــی خــط
میخــی را از ســومری ها و اکدی هــا آموختنــد.
 - 37ب ـرای دیــدن منابــع اصلــی مادشناســی بنگریــد
بــه کتابنامــۀ دو کتــاب مهــم و کالســیک در ایــن زمینــه:
ایگــور میخائیلوویــچ دیاکنــوف ،تاریــخ ماد ،ترجمــه کریم
کشــاورز ،تهـران ،علمــی فرهنگــی ،چــاپ ششــم1380،؛
اقـرار علــی یــف ،پادشــاهی ماد ،ترجمــه کامبیــز میربهاء،
ققنــوس.1388 ،
 - 38زنده یــاد مهــرداد بهــار بیــش از دیگــر
اســطوره پژوهان ایرانــی دارای نــگاه و تحلیــل بــود و از
ایــن رو بــه تحلیــل اســاطیر ایرانــی نزدیــک شــد ولــی
بــه گمــان نگارنــده ،تاکنــون کســی در ایـران بــه جایــگاه
ایشــان نیــز نرســیده چــه رســد بــه نظریه پــردازی در
اسطوره شناســی ایرانــی .ب ـرای آگاهــی بیشــتر در ایــن
زمینــه بنگریــد بــه :زاگــرس زنــد« ،آسیب شناســی
اسطوره شناســی در ایــران» ،ماهنامــه قلمیــاران ،س،1
ش ،3تیــر  ،1396صــص.115-113
 - 39منظــور  Mythologyاســت کــه در علــوم
انســانی غــرب ،هرچند گاه بــا دیــن شناســی(Study of
 )Religionهمراه شــده اســت ،رشــته-ای جــدّی ،مهم و
البتــه مســتقل قلمداد می شــود کــه نظریه هــا ،مکاتب و
رویکردهــای ویــژۀ خــود را دارد.
 - 40تازه تریــن پژوهش هــا دربــاره زمــان و جایــگاه
زردشــت و قــوم اوســتایی زبان ،ما را بــه 1000ق.م و شــرق
فــات ای ـران رهنمــون می کنــد .ب ـرای آگاهــی بیشــتر
بنگریــد به :گـراردو نیولی ،زمــان و زادگاه زرتشــت ،ترجمه
ســید منصور سید ســجادی ،تهـران ،آگــه ،1387 ،چــاپ
دوم .و نیــز:
Gherardo Gnoli,”Avestan geogeraphy” ,
1989, 47-44 Encyclopedia Iranica, vIII, pp
 - 41نگارنــده بـرای یافتــن و نشــان دادن ایــن ارزش هــا
و میــزان اعتبــار اســتناد بــه اوســتا در پژوهش هــای
ایران شناســی ،در جســتاری از ایــن زاویــه بــه اوســتا
نگریســته اســت :زاگرس زنــد« ،ارزش و اعتبار اوســتا برای
پژوهشــهای ایران شناســی در تاریخ ،جغرافیــای تاریخی و
جامعــه شناســی تاریخــی» ،در:
International Conference on Oriental
Studies, Persian Literature and History
in commemoration of Saadi Shirazi,
,166-p154,Yerevan State University,no15
.2016 ,26 May
 - 42اســناد اداری بســیار ارزنــده و بی ماننــدی نوشــته
شــده بــر نزدیــک ســی هزار گل نوشــتۀ کوچــک کــه
بیشــتر به خــط و زبان ایالمی هســتند و نخســت کمرون
و ســپس هلــک روی آنهــا کار کــرده و بخشــی را ترجمــه
کردنــد .ســپس اســتاد عبدالمجیــد ارفعی بخشــی از آنها
را خوانــده و منتشــر کــرد :گل نبشــته های بــاروی تخــت
جمشــید ،عبدالمجیــد ارفعــی ،ته ـران ،دایــره المعــارف
بــزرگ اســامی ،ج1387 ،1و بــا همیــن نــام ،ج.1395، 2
 - 43ب ـرای دیــدن متــن و ترجمــه سنگ نوشــته های
فارســی باســتان هخامنشــیان بنگرید به:
Schmitt, R., The Bisitun Inscription of

Darius the Great, Old Persian Text, in:
Corpus Inscriptionum Iranicarum,
Kent, Roland G., Old ;1991 ,London
Persian, Gramer, Texts and Lexicon,
American Oriental Society, New Haven,
,1953 ,Connecticut
 - 44در کتــاب اســتر و کتــاب عــزرا (از کتــاب مقــدس)
آمــده اســت که در زمــان خشایارشــا و اردشــیر ،رویدادها را
در دفتــری کــه تواریــخ ایــام گفته می شــد ،مينوشــتهاند.
ایــن بخــش از متنهــای تــورات حــدود  50ســال پــس
از فرمانروایــی اردشــیر نوشــته شــده اســت .بنگریــد بــه:
کتــاب مقــدس ،ترجمــه فاضــل خان همدانــی و دیگـران،
ته ـران.1380،
 - 45بـرای نمونــه هایــد مــاری کــخ ،هخامنشی شــناس
آلمانــی ،از ایــن اســناد در پژوهش هــای خود بســیار ســود
بــرده اســت .ب ـرای نمونــه بنگریــد بــه کتــاب او :از زبــان
داریــوش ،ترجمــه پرویــز رجبــی ،تهـران ،کارنــگ ،بی تــا.
 - 46بـرای دریافــت بیشــتر ایــن بیــان ،نــگاه کنیــد بــه:
زهــره زرشــناس ،میـراث ادبــی روایــی در ایـران باســتان،
تهـران ،دفتــر پژوهشــهای فرهنگــی1384،؛ زاگــرس زند،
«ســبک تاریخ نویســی شــاهنامه فردوســی» ،فصلنامــۀ
پژوهشــنامۀ ادب حماســی ،س ،9ش(15بهار و تابســتان)،
صص.99-77
 - 47در ایــن میــان داریــوش بــزرگ یگانــه اســت
و نــگاه هویت ســاز او بــه خــود و دودمانــش از
سنگ نوشــته هایش هویداســت .بـرای نمونــه بــه متــن
متفــاوت و بســیار جالب سنگ نوشــتۀ آرامــگاه او در نقش
رســتم توجــه بفرماییــد.
 - 48بـرای آشــنایی بــا هنــر پارتــی بنگریــد بــه :ماریــو
بوســایلی« ،هنــر پارتــی» ،هنــر پارتــی و ساســانی (تاریــخ
هنر ایـران ،)2ترجمه یعقــوب آژند ،تهـران ،مولــی.1376 ،
 - 49دو نمونــه مهــم از ایــن متن هــا درخــت آســوریک
و یــادگار زریـران انــد بــه زبــان فارســی میانه ولــی تدوین
آنهــا در دوران اشــکانیان انجام شــده اســت.
 - 50بـرای آشــنایی بــا هنــر ساســانی بنگرید بــه :امبرتو
شـراتو« ،هنر ساســانی» ،هنر پارتی و ساســانی(تاریخ هنر
ایـران ،)2ترجمه یعقــوب آژند ،تهـران ،مولــی.1376 ،
 - 51بـرای آگاهــی از متــون به جا مانــدۀ ایـران باســتان
بنگریــد بــه :احمد تفضلــی ،تاریــخ ادبیــات ایران پیــش از
اســام ،تهـران ،ســخن1376 ،؛ و نیز:
Huyse, Philip,»PERSIAN LITERATURE,
Pre-Islamic Literature», Encyclopædia
Iranica, Originally Published: December
.2006 ,15
 - 52ب ـرای آشــنایی بیشــتر بــا محت ـوای خدای نامــه
بنگریــد بــه :ابوالفضــل خطیبــی« ،خدای نامــه»،
تاریــخ جامــع ایــران ،ج5،1393؛ روزبــه زرین کــوب،
«خدای نامــه» ،دایره المعــارف بــزرگ اســامی ،ج،22
.1394
 - 53بـرای آگاهی از ارزش پژوهشــی سنگ نوشــته های
ساســانی و آشــنایی اولیــه بــا انواع آنهــا بنگرید بــه :زاگرس
زنــد« ،بررســی کتیبه های فارســی میانــه دوره ساســانی و
ارزش پژوهشــی آنها» در:
2nd International Conference on
Oriental Studies Iranian Studies and
Commemoration of BIDEL DEHLAV
.MARCH, 2017 ,,Aligarh university, INDIA
(اســفند )95

سمیرا ایزدپناه
مدیرمسئولفصلنامهسیاستنامه،
کارشناسیعلومسیاسیدانشگاهفردوسی

خاستگــاه حقانیــت
دولــــت ایرانــــی
پژوهندگانــی ماننــد فتــح اهلل مجتبایــی ،فرهنــگ رجایــی و ولفانــگ کنــاوت ( )Wolfgang Knauthبــر ایــن بــاور بــوده انــد کــه
دولــت ایرانــی کــه بــر بســتر اندیشــه سیاســی ایرانشــهری بنــا شــد ،آبشــخور فلســفی داشــت و بــا آرمانهــای ملــی و آیینــی در پیوند
تنگاتنــگ بــوده اســت .شــهریاری پیــش از پدیــدار شــدن زرتشــت ،در ایــران پــا گرفتــه بــود ولــی از دیــد مفهومــی ،پــس از زرتشــت،
ایــن نهــاد بــا آرمــان هــا و ارزشــهای آیینــی ایرانیــان گــره خــورد و آمیختگــی گوهریــن ایجــاد نمــود .در ایــن فرآینــد ،دولت ایرانــی از
نهــادی کامــا گیتیایــی (ایــن جهانــی و حســی) بــه پدیــده ای گیتیایــی  -مینــوی دگرســان شــد.
در ُجســتار ویژگــی هــای هــر گونــه دولتــی ،در آغــاز ،بحــث خاســتگاه حقانیــت (مشــروعیت) دولــت پیــش مــی آیــد .چــه چیــزی،
چــه کســی و یــا کســانی بــه آن دولــت «حــق» فرمانروایــی بــر ملــت را داده انــد .در متــون پهلــوی و فارســی برجــای مانده ،شــهریاری
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مشــروعیت خــود را اهورامــزدا دریافــت مــی کنــد ولــی ایــن حقانیــت در شــکل مفهومــی بــه نــام « فــر کیانــی» پدیــدار مــی شــود.
دربنــد پنجــم ازفرمــان داریــوش بــزرگ در ســنگ نبشــته بیســتون آمــده اســت «:بــه خواســت اهورامزدا من شــاه هســتم ،اهــورا مزدا
شــاهی را بــه مــن عطــا فرمــود» .از ســوی دیگــر ،همــان داریــوش شــاه برایمــان روشــن مــی ســازد کــه بخشــیدن فر شــاهی از ســوی
اهــورا مــزدا بــه وی بــه دلیــل نیــک کــرداری و دادگــری او بــوده اســت «:از آن رو اهــورا مــزدا و خدایــان دیگــر مرا یــاری دادنــد که پلید
نبــودم .دروغگــو نبــودم .تبهــکار نبــودم .نــه مــن و نــه دودمانــم .بــه راســتی رفتــار کــردم .نــه بــه ناتــوان و نــه بــه توانا ســتم نکــردم.»2
بنابرایــن ،فــر کیانــی کــه آبشــخورش مهــر یــزدان بــه دارنــده فــر عنــوان مــی شــده اســت ،دراندیشــه سیاســی ایرانشــهری بازتابــی از
راســتی ودرســتی فــرد فرهمنــد یا همــان «شــهریاری نیک» اســت.
شــاه آرمانــی آنگونــه کــه اوســتا ،متــون پهلــوی ،ســنگ
نبشــته هــا و صــد البتــه شــاهنامه بــه مــا مــی
نمایاننــد ،دارای ویژگیهایــی اســت کــه
هیــچ توانگــری بــدون داشــتن آنهــا،
ســزاوار دســتیابی بــه جایــگاه شــهریاری
3
و یــا نگهداشــت آن را نــدارد :خــرد و داد.
بــه بیانــی دیگــر ،هــر کســی کــه تــاج
بــر ســر بگــذارد و بــر تخــت
بنشــیند ،دارای فــر نیســت و
نتیجتــا حقانیــت فرمانروایی نــدارد بلکه
چهــره ای کــه خردمنــد و دادگــر باشــد
بــرای فرمانروایــی دارای شایســتگی و
مشــروعیت هســت 4.اینگونــه گــر چــه
بگونــه ای نمادیــن ،فــر موهبتــی اســت
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کــه از ســوی یــزدان بــه شــخص برگزیــده
ای داده مــی شــود ولــی در اصــل ،بازتــاب
ویژگــی هــای پســندیده یعنــی خــرد و داد
اســت کــه بــا عنایــت اهورامــزدا در او رشــد
نمــوده اســت .بــا بیگانــه شــدن شــهریار
بــا فــروزه هــای داد ،خــرد و آبادگــری ،فــر
ِ
حقانیــت
از او دور مــی گردیــد و او فاقــد
فرمانروایــی مــی شــد.
پــس در ظاهــر کار ،مشــروعیت دولــت
ایرانــی از منبعــی فــرا انســانی (اهورامــزدا)
دریافــت مــی شــده ولــی در ژرفــای ایــن
بــاور ،کارکــرد و توانایــی هــای خــود دولـ ِ
ـت
خردمــدار و دادگســتر بــوده کــه بــه آن
دولــت ،حقانیــت کشــورگردانی و حکومــت
بــر مــردم را مــی داده اســت .اینگونــه ،دولت
ایرانــی نــه ماننــد دولت اســامی خاســتگاه
مشــروعیتش اهلل و اراده اوســت و نــه ماننــد
دولــت دموکراتیک غربی خاســتگاه حقانیت
اش ،اراده عمــوم مــردم اســت .ایــن عملکرد
و درونمایــه خــود دولــت اســت کــه برایــش
حقانیــت مــی آورد و یا حقانیــت فرمانروایی
را از او مــی گیــرد.
از ســوی دیگــر ،در نگــرش زرتشــتی،
اهورامــزدا قــدرت و اختیــار تــام و تمــام را
دارا نیســت و بــرای پیــروزی بــر اهریمــن،
زمــان کرانمنــد را مــی آفرینــد و همچنیــن
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در تدبیــر کار هســتی ،بــر امشاســپندان
تکیــه مــی کنــد .افــزون بــر ایــن ،اهورامــزدا
بــرای ســاختن جهانــی بهتر نیــاز به یــاوری
انســانهای خویشــکار (وظیفه شــناس) دارد.
ایــن نــگاه ایرانــی تفــاوت چشــمگیری بــا
دیــدگاه دیــن هــای ابراهیمــی نســبت بــه
خــدا (یــا مبــدا هســتی) دارد .در آیینهــای
ابراهیمــی ،خــدا بگونــه ای کامــا مطلــق،
توانــا ،دســت نیافتنــی ،بــی رقیــب و دارای
اختیــار تــام در گردانــدن امــور هســتی
تصویــر شــده اســت .نــه نیــاز بــه چیــزی
و کســی دارد و نــه در زمینــه ای پاســخگو
اســت 6.همین تفاوت چشــمگیر میــان نگاه
ایرانــی و نگــرش ابراهیمــی در مینــو (جهان
غیر حســی) ،آبشــخور تفاوت بزرگ اندیشــه
ایرانیــان در باره خداونــدان گیتی (حکومت)
بــا تفکر مکاتــب ابراهیمــی اســت .بدینگونه
همچنــان کــه اهورامــزدا بــه عنــوان ســرور
مینــوی ،قــادر مطلــق و وجــودی دســت
نیافتنــی نیســت ،شــهریار مکتــب ایرانــی

نیــز در عرصــه گیتــی ،مالــک بــی چــون و
چــرا و وجــودی فراقانونــی نیســت.
در ایــن زمینــه ،نمونــه هــای خوبــی در
تاریــخ و در اســتوره هــای ایرانــی یافــت می
شــوند .در داســتان فریــدون و پســرانش در
«ســلم» کــه بزرگتریــن فرزنــد و
شــاهنامهَ ،
«تــور» کــه دومیــن فرزنــد اســت خــود را
ســزاوار فرمــان رانــدن بر بهترین ســرزمینها
یعنــی ایرانشــهر مــی داننــد ولــی ایــرج کــه
کوچکتریــن فرزنــد اســت از ســوی پــدر،
برگزیــده مــی شــود تــا شــاهی ایرانشــهر
را عهــده دار شــود .خــرد و رای ایــرج کــه
نشــانگر فــر کیانــی اوســت معیــار گزینــش
وی از ســوی فریــدون بــه شــهریاری
ایرانشــهر اســت.
در جایــی دیگــر از حماســه ملــی ایــران،
شــاهنامه ،پــس از نــوذر ،بــزرگان کشــور
هیچکــدام از دو پســر او (تــوس و ُگســتهم)
را شایســته شــهریاری نمــی داننــد .گــر چه
هــر دو شــاهزاده انــد و از دیــدگاه موروثــی،
اولویــت جانشــینی پــدر بــا آنهاســت ولــی
ـرد ،بــه کنــاری
بــه دلیــل نداشــتن داد و خِ ـ َ
گــذارده مــی شــوند .از اینــرو َدســتان (زال)
اینگونــه داد ســخن مــی دهــد:
اگر داردی توس و گستهم َفر  /سپاه است و
ُگردان بسیار َمر
هر آن نامور کو نباشدش رای  /به تخت
بزرگی نباشد سزای
نزیبد بر ایشان همی تاج و تخت  /بباید یکی
شاه پیروز بخت
فره ایزدی  /بتابد ز گفتار او
که باشد بدو ّ
بخردی
پــس پســران نــوذر بــه موجــب بــی خِ ردی
در تدبیــر امــور کشــور ،فاقد فــر و در نتیجه،
ناشایســت بــرای رهبــری کشــور شــناخته
شدند.
نمونــه ای دیگــر را مــی تــوان از روزگار
ساســانیان یــادآوری نمــود .ســردار و وزیــر
بــزرگ و کاردان کشــور« ،ســوخرا» بــه
فرمــان شــاه قبــاد ،ســر بــه نیســت مــی
شــود .مــردم ایــن ســتم را تــاب نیــاورده و
شــورش مــی کننــد و قبــاد را دربنــد مــی
کننــد و بــرادرش ،جاماســپ را بــه جایــش
بــر تخــت مــی نشــانند.
فر و نژادش
به آهن ببستند پای قباد  /ز ّ
نکردندیاد

پــس در ظاهــر کار،
مشــروعیت دولــت ایرانــی از منبعــی
فــرا انســانی (اهورامــزدا) دریافــت
مــی شــده ولــی در ژرفــای ایــن بــاور،
ِ
دولت
کارکــرد و توانایــی هــای خــود
خردمــدار و دادگســتر بــوده کــه بــه
آن دولــت ،حقانیــت کشــورگردانی
و حکومــت بــر مــردم را مــی داده
اســت .اینگونــه ،دولــت ایرانــی نــه
ماننــد دولــت اســامی خاســتگاه
مشــروعیتش اهلل و اراده اوســت و نــه
ماننــد دولــت دموکراتیــک غربــی
خاســتگاه حقانیــت اش ،اراده عمــوم
مردم اســت .این عملکــرد و درونمایه
خــود دولــت اســت کــه برایــش
حقانیــت مــی آورد و یــا حقانیــت
فرمانروایــی را از او مــی گیــرد.

زشــتکاری قبــاد در حــق ســوخرا ،فــر را از
قبــاد دور کــرد و بنابرایــن ،او را از حقانیــت
فرمانروایــی انداخــت.
در اندیشــه سیاســی ایرانشــهری ،شــاه یــا
شــهریار ،قانونگــزار نبــود بلکــه مدافــع قانون
بــود ،قانونــی کــه ریشــه در عــرف جامعــه
داشــت و همــه شــهروندان زیــر ســایه
پشــتیبانی آن بودنــد .نظــارت بــر اجــرای
قانــون کــه آبشــخورش در خــود فرهنــگ
مــردم بــود ،خویشــکاری شــهریار ایرانــی
بــود نــه وضــع کــردن قانــون بــی ریشــه و
بــی منطــق .ایــن نگــرش بــا آنچــه در ذهــن
برخــی افــراد جــای گرفتــه اســت کــه شــاه
را باالتــر از قانــون و یــا حتــی خــود قانــون
پنداشــته انــد ،تفــاوت بزرگــی دارد.
در اصــل ،شــهریار ،از عــرف جامعــه که خود
مــی توانــد تاثیــر گرفتــه از ســنت ،اخــاق
اجتماعــی و آیینهــای ملی باشــد ،پاســداری
مــی کــرد و در آن راســتا فرمــان مــی رانــد.
ُعــرف ،بــی گمــان ،برآینــد منــش و اندیشــه
هــای جــاری در میــان یــک ملــت اســت.
پــس شــهریار مــی بایــد نگهبــان هنجارهــا،
ارزشــها و هویــت مردمــش مــی بــود .همین
نگــرش بــه روزگار کنونــی مــی تواند تعمیم
داده شــود و یــک دولــت ایرانــی را نگهبــان
و مجــری قانــون برآمــده از فرهنــگ ملــی و
میــراث تاریخــی بداند.
 -١واژه فــر کــه همــان واژه اوســتایی «خَ ِور»
اســت بــه معنــای درخشــیدن و تابندگــی
اســت و در متــون پهلــوی و اوســتا ،بــه
معنــای رســایی جــان و اندیشــه نیــز آمــده
اســت.
 -٢ســنگ نبشــته بیســتون ،ســتون چهار،،
بنــد ۱۳
 -٣در کتــاب «پیــش درآمــدی بــر اندیشــه
سیاســی ایرانشــهری» مفصــا بــه ایــن
ُجســتار کــه چــرا داشــتن فــر کیانــی همان
دارا بــودن خــرد و داد اســت ،پرداختــه ام.
 -٤دور بــودن از بــدکاری و بداندیشــی،
شــخص را فرهمنــد مــی کنــد و شــرط
نخســت شــهریاری را برایــش فراهــم
مــی نمایــد چنانچــه در شــاهنامه در بــاره
تهمــورث مــی خوانیــم:
چنــان شــاه پالــوده گشــت از بــدی  /کــه
فــره ایــزدی
تابیــد از او ّ
 -۵هــر چنــد واژه «امشاســپندان» در

گاتهــای زرتشــت نیامــده اســت ولــی
مفاهیــم اردیبهشــت ،خــرداد ،امــرداد،
شــهریور ،بهمــن و اســفند در ایــن ســروده
هــای زرتشــت ،حضــور پُررنگــی دارنــد.
 -۶بَنونیســت مــی نویســد کــه در زبــان
ایرانــی ســغدی ،خ َوتــای بــه معنــای کســی
اســت کــه دارای قــدرت بــوده و قــدرت خود
را مدیــون کــس دیگــری نیســت .پــس از
اشــنایی بــا دیــن هــای ابراهیمــی ،ایــن واژه
در فارســی دری بــه شــکل « خــدا» و بــه
معنــای موجــودی کــه دارای قــدرت مطلــق
اســت جــا مــی افتــد و برابــر بــا اهلل اســام،
 Lordمســیحی و یهــوه یهودیــت مــی
شــودمورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

پاورقی:
 -١واژه فــر کــه همــان واژه اوســتایی «خَ ـ ِور»
اســت بــه معنــای درخشــیدن و تابندگی اســت
و در متــون پهلــوی و اوســتا ،بــه معنای رســایی
جــان و اندیشــه نیــز آمــده اســت.
 -٢ســنگ نبشــته بیســتون ،ســتون چهــار،،
بنــد ۱۳
 -٣در کتــاب «پیــش درآمــدی بــر اندیشــه
سیاســی ایرانشــهری» مفصــا بــه این ُجســتار
کــه چـرا داشــتن فــر کیانــی همــان دارا بــودن
خــرد و داد اســت ،پرداختــه ام.
 -٤دور بودن از بدکاری و بداندیشــی ،شــخص را
فرهمنــد می کند و شــرط نخســت شــهریاری
را برایــش فراهــم مــی نمایــد چنانچــه در
شــاهنامه در بــاره تهمــورث مــی خوانیــم:
چنــان شــاه پالــوده گشــت از بدی/کــه تابیــد از
ـره ایــزدی
او فـ ّ
 -۵هــر چنــد واژه «امشاســپندان» در
گاتهــای زرتشــت نیامــده اســت ولــی مفاهیــم
اردیبهشــت ،خــرداد ،امــرداد ،شــهریور ،بهمــن و
اســفند در ایــن ســروده هــای زرتشــت ،حضــور
پُررنگــی دارنــد.
 -۶بَنونیســت مــی نویســد کــه در زبــان ایرانــی
ســغدی ،خ َوتــای بــه معنــای کســی اســت کــه
دارای قــدرت بــوده و قــدرت خــود را مدیــون
کــس دیگــری نیســت .پــس از اشــنایی بــا دین
هــای ابراهیمــی ،ایــن واژه در فارســی دری بــه
شــکل « خ ـدا» و بــه معنــای موجــودی کــه
دارای قــدرت مطلــق اســت جــا مــی افتــد و
برابــر بــا اهلل اســام Lord ،مســیحی و یهــوه
یهودیــت مــی شــودمورد اســتفاده ق ـرار مــی
گیــرد.
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دیــو از دیــدگاه فردوســی ،هیــوال یــا
ســحر و جــادو نیســت ،بلکــه دیــو کســی
اســت کــه خــرد خویــش را بــه اهریمــن
درونــی خویــش فروختــه اســت .سراســر
شــاهنامه داســتان پیــکار آدمــی بــا دیــو
اســت امــا دیــو در شــاهنامه هیوالهــای
شــاخدار و ترســناک نیستند .انســان زاده
شــده تــا در برابــر خویهــای بــد درونــی
خویــش کــه زادهی خــودش میباشــد،
مبــارزه کنــد.
تــو مــر دیــو را مــردم بدشــانس /کســی
کــو نــدارد ز یــزدان ســپاس
در گاتهــا اهریمــن بــه عنــوان منــش
بــد در برابــر منــش نیــک قــرار دارد.
یعنــی هــر اندیشــهی ویرانگــر ،خــواه
نابــودی خــود و خــواه نابــودی دیگــر
آفریدههــای نیــک خداونــد ،اهریمنــی
اســت .
رفتــار بــد در منــش بــد پرداختــه
میشــود و منــش بــد در درون اندیشـهی
بــد ســاخته میشــود و ایــن اهریمــن در
درون هرکــس زاده میشــود و بــال و پــر
میگیــرد .پــس اهریمــن نادیدنــی و
ناپســودنی ســاخته و پرداخت ـهی کســی
میباشــد کــه بــرای برخیهــا هماننــد
گــرگ و بــرای دیگــران هماننــد اســب
ســیاه اســت (تهمــورث زینــا ونــد).
اهریمــن هســتی ندارد و در نیســتی بســر
میبــرد ،اهریمــن بــه چشــم گمراهکننده
و فریــبکار اســت .در نوشــتههای
پهلــوی آمــده اســت« :اهریمــن چیــره و

زبردســت ،فریفتارتریــن دیــوان اســت و
همــهی هســتی او مــرگ اســت .او کــه
بــا ســتایش نکــردن خداونــد و پــاس
نداشــتن آب و آتــش و آفریــدگان نیــک
خشــنود میگــردد در اندیشـهی آن اســت
کــه آبهــا را از جــاری شــدن و گیاهــان
را از روییــدن بــاز دارد و بیابــان زاســت».
در ایــن نوشــته میتــوان بــه ســادگی بــه
ماهیــت دیــو پیبــرد ،ســتایش نکــردن
خداونــد آنچنــان کــه فردوســی بــاور
دارد کســی کــو نــدارد ز یــزدان ســپاس
همچنیــن دیــو کســی اســت کــه محیــط
زیســت خویــش را از بیــن مــی بــرد.
نامهــای دیگــر دیوهــا نشــان دهنــدهی
صفــات اوســت ماننــد :پــس دانــش،
دارای کام ،نابودگــر ،رشــک ،تازنــده،
برپــاد ،دروغ ،پتیــاره ،دشــمن ،گجســته،
بــدکار و ...
کــه کســانیکه اینگونــه هســتند نشــان
از ایــن اســت کــه درونشــان یــک دیــو
زندگــی میکنــد و خــود فروختــهی
دیــو هســتند .دیــو یــا همــان اهریمــن
آفریــدگار بــدی و کار او نابودگــری اســت.
کام اهریمــن آزار و بــدی و اندیشــهی
او گفتــار بــد و دروغ اســت .یعنــی بــه
نیکــی نمیاندیشــد و آن را نمیپذیــرد
و همچنیــن کــردار او خشــم ،کیــن و
قهــر اســت.
اهریمــن پیکــری ســیاه و خاکســتری
پســت و زشــت دارد .کار اهریمــن آن
اســت کــه تمــام جهــان را بــر دوســتی

خــودش و دشــمنی خــدا بــر مــی
انگیــزد.
آمــاج از آفرینــش گیتــی نبــرد
بــا اهریمــن و نابــودی
اوســت ،انســان
بایــد در تــن
و روان خــود
بــه نبــرد بــا
ا هر یمــن
پر د ا ختــه
و بســوی
ناتوانــی و

نابــودی اهریمــن پیــش بــرود.
گزارش دینکرد میگوید:
«اهریمن نبود و نبود»
بیانگــر آن اســت کــه اهریمــن هیچــگاه
وجــود نداشــته و نخواهــد داشــت .یعنــی
اهریمــن دارای تــن جســمانی نیســت و
وجــود گیتیایــی نــدارد و تنهــا وجــود
پنــداری در تــن و روان انســان اســت.
هماننــد دیــو خشــم کــه گونــهی
جســمانی نــدارد و بعنــوان یــک ویژگــی
زشــت و اهریمنــی در انســان شــناخته
میشــود.
بنابرایــن بایــد اهریمــن و دیــوان را در
تــن از بیــن بــرد و نیــروی خوبــی را
جایگزیــن آنــان کــرد.
در تمامــی روزگاران گذشــته
تــا کنــون چــه بســیار
مر د ما نــی
بودهانــد کــه
ز ند گا نــی
خو یــش
را در راه
ز یبا تــر
کــردن

جهــان ،گذاشــتهاند.ی کــی از بهتریــن
اموزگارانــی کــه میتــوان از او نــام بــرد
تهمــورث زیناونــد اســت.
تهمــورث از پادشــاهان پیشــدادی و
دادگســتر اســت ،کــه توانســت همــهی
دیــوان را (خویهــای بــد درونــی
خویــش) را شکســت دهــد .زندگــی
تهمــورث میتوانــد راهنمــای زندگــی
مــا باشــد .چــرا کــه او یکبــار توانســته
اســت بــا نیــروی بــد جهانــی نبــرد کــرده
و اهریمــن را دربنــد کنــد.
واژهی «میــت» یکــی از کهنتریــن
واژههــای ایرانــی اســت کــه در اوســتا
آمــده اســت ،یــک واژهی دیگــر بــه نــام
«اوخــت» در اوســتا همــراه میــت هســت
کــه بگون ـهی میثوخــت فراگــو میشــود.
میــت بــه معنــای رمــز و نشــانه اســت و
اوخــت بــه معنــی گفتــن ،کــه روی هــم
ســخن رازآمیــز یــا گفتــار و نشــانه یــا
ســخن رمــز معنــی میدهــد ،کــه هنــوز
در گویشهــای کــردی بــه داســتان راز
میگوینــد.
همچنیــن واژهی «اســتوره» عربــی
نیســت ،بلکــه ریشــهی آریایــی دارد در
سانســکریت «ســوترا» بــه معنی داســتان
اســت کــه بیشــتر در نوشــتههای بودایــی
بــکار م ـیرود.
شــاهنامه فردوســی پــر اســت از میتهــا
و اســتورهها کــه بــه زبــان رمــز و نشــانه
ریــزهکاری شــده اســت:
تــو ایــن را دروغ و فســانه مــدان
بــه یکســان روش در زمانــه مــدان
از او هرچــه انــدر خــورد بــا خــرد
دگــر از ره رمــز معنــی بــرد
اســتورهها داســتان ژرفــی از وجود انســان
و جامعـهی انســانی تلقــی میگردنــد و با
شناســنامه و باورهــای مردمــان جامعــه
ارتباطــی تنگاتنــگ دارنــد .اســتوره دلیل
پویایی و پیشــرفت جامعه انســانی اســت.
بایــد از اســتوره بــه مغــز داســتان رســید
کــه چــرا اســتوره ســاخته شــده اســت و
دلیــل مانــدگاری ایــن داســتانها تــا بــه
امــروز چــه بــوده اســت.
یکــی از راههــای شکســت اهریمــن
کــردار خــوب کــردن بــرای مردمــان
اســت .آنگونــه کــه تهمــورث زینــا ونــد

انجــام میدهــد:
پــس از پشــت میــش و بــره پشــم و
بریــد و بــه رشــتن نهادنــد
مــوی.
روی
بــه کوشــش ازو کــرد پوشــش بــه رای.
بــه گســتردنی بــد هــم او رهنمــای
تهمــورث تمامــی کارهــای نیــک را تنهــا
بــرای ســود رســاندن (سوشــیانت) بــه
مردمــان انجــام داد .چنانکــه فــره ایــزدی
کــه اکتســابی اســت را بدســت آورد:
چنــان شــاه پالــوده گشــت از بــدی
کــه تابیــد ازو فــره ایــزدی
بــرای انجــام نــدادن کارهــای زشــت
و شکســت اهریمــن درونــی خویــش
توانســت پیــروز نبــرد بیــن خوبــی و
بــدی باشــد و دیــو درونــی خویــش را
هماننــد اســب ســیاهی رام خویــش کنــد
و دیگــر اهریمــن نمــی توانســت او را
بفریبــد:
برفــت اهرمــن را بــه افســون ببســت
چــو بــر تیــز رو بارگــی بــر نشســت
زمــان تــا زمــان زینــش بــر ســاختی
همــی گــرد گیتیــش برتاختــی
تهمــورث در هــر آزمایشــی در برابــر
اهریمــن ســربلند بــود .او بیگمــان در
در ازای ســی ســال هیـچگاه دروغ نگفــت
و هیــچگاه خشــم بــر او چیــره نشــد.
هیــچگاه بیدادگــری نکــرد ،هیــچگاه از
مقــام شــاهی خویــش بــه نفــع خــود
ســود نجســت .نــه تنهــا پاســدار پنــدار
و گفتــار و کــردار خویــش بــود ،بلکــه
مــردی ســود رســان بــرای ســرزمینش
بــود.
بــارهی راســتین نمایشــنامهی شــاهنامه،
پیــکار پیوســتهی انســان بــا دیوهــای
درون و بیــرون اســت و جایــگاه آدمــی در
ایــن نمایشــگاه دوزخ اســت(غلبه دیــو بــر
انســان) و گاه بــرزخ است(ســتیز آدمــی
بــا دیــو) و گاه بهشــت اســت یعنــی
فرمانروایــی آدمــی بــر دیــو.
مردمانــی کــه از خداونــد غافــل هســتند،
دیوهــای ســیاهی هســتند کــه هــر گام
آنهــا بــه تاریــک شــدن جهــان گیتیایــی
میانجامــد .
تهمــورث ســی ســال پاســدار گفتــار و
کــردار خویــش بــوده اســت و فردوســی
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در سراســر گفتــارش ایــن آمــوزه را یــاد
آور میشــود کــه بــرای ســاختن جهــان
آرمانــی چگونــه بایــد زندگــی کــرد.
بــرای شــناخت داســتان تهمــورث در
برخــی از متونهــا نــام ضحــاک را ده
آک آوردهانــد .
«آک» بــه چــم و معنــی ایــراد یــا عیــب و
ضحــاک کســی بــود کــه دارای ده عیــب
بــوده اســت.
ناسپاســی ،زشــت پیکــری ،دروغگویــی،
پرخــوری ،بیخــردی ،ســتمگری ،بــد
گوهــری ،بــد زبانــی ،بیشــرمی و کوتاهی،
ضحــاک هم ـهی ایــن ایرادهــا را داشــته
اســت و کســانی کــه دارای ایــن ده آک
باشــند ،بایــد نگــران خویــش باشــند و به
کتفهــا و شــانههای خــود بنگرنــد.
«دیــوان» نــام دســتهای از خدایــان
آریایــی اســت ،دیــوان همگــی از تبــار
اهریمــن هســتند .اهریمــن بــرای تباهــی
جهــان بــه آنهــا اندیشــه و گفتــار و کردار
بــد میآمــوزد .کار کســانی کــه دیــوان را
مــی پرســتند از روی دروغ و خودســتایی
اســت.
دیــوان مــردم را فریــب میدهنــد تــا از
منــش نیــک دوری گزیننــد و از خــرد
و راســتی روی برگرداننــد .در نتیجــهی
ایــن فریــب ،مــردم بدتریــن کارهــا را
انجــام داده و از دوســتان دیــوان شــناخته
مــی شــوند و زندگــی خــوب و جــاودان
را از دســت میدهنــد دیــوان فریــب
خــوردگان اهریمــن هســتند .آنهــا از
اندیشــه و دانــش خــود بهــره نمیبرنــد.
بنابرایــن ،از گزینــش درســت ناتــوان
هســتند.
هنگامیکــه دیــوان میخواهنــد راه و
روش خــود را برگزیننــد ،اهریمــن آنهــا
را فریــب میدهــد تــا بــه بدتریــن
منــش روی آورنــد .ایــن دیــوان بــا فریــب
اهریمــن بســوی خشــم میرونــد و بــا
یــاری اهریمــن و خشــم زندگــی مردمــان
را بــه تباهــی میکشــند.
دیــوان کشــتزاران را ویــران میکننــد
و بــه مبــارزه بــا پیــروان راســتی بــر
میخیزنــد .دیــوان آمــوزگاران بــدی
هســتند و دروغ را بــر راســتی برتــری
میدهنــد.

بــا اندیشــیدن بــه ایــن متــون بــه آســانی
خواهیــم دانســت ،هنگامــی کــه انســانی
در تمامــی روان و خونــش اهریمــن
جــاری شــد ،خــود تبدیــل بــه دیــو شــده
اســت تــا کارهــای زشــت و ناپســند را
انجــام دهــد .دیــوان ،شــاگردان اهریمــن
هســتند.
شــاهنامه بــه مــا آمــوزش میدهــد در
برابــر ایــن دیوهــای درونــی ،تنهــا راه
پیــروزی در ایــن نبــرد ،تــاش بــرای
بدســت آوردن نیروهــای خــوب اســت.
نیروهایــی ماننــد :راســتی ،پاکــی،
تندرســتی ،مهــر ،داد ،رادی ،دانــش،
وجــدان و بردبــاری کــه تنهــا یاریرســان
مــا در ایــن نبــرد بیــن خوبــی و بــدی
هســتند.
نابــود بــاد اهریمــن ناپــاک و شکســته باد
دیو دروغ
بــرای اهریمــن آن گنــا مینــوی ناپــاک
شکســت و نابــودی خواســتارم
همــهی کژیهــا و بدیهــای اهریمــن
نابــود و شکســته بــاد
بــدان و کــج راهــان هیچــگاه کامشــان
روا مبــاد
بــا یــاری خداونــد بــا همــهی تــوان
اهریمــن را شکســته میخواهــم
بهتریــن خواســت مــن آن اســت کــه
راســت و پــاک و درســت باشــم
از ایــن روی درود و ســتایش میکنــم
راســتی و درســتی را
«ایــن نیایــش هــر روز بامــداد تهمــورث
هنــگام نبــرد بــا اهریمــن اســت»
در راه مبــارزه بــا دیــو بایــد خــود را از
دروغ و ناراســتی و ناپاکــی دور داشــت.
بــدی تنهــا نفــی نیکــی نیســت ،بلکــه
بــه انــدازهی نیکــی وجــود واقعــی دارد
 .ایــن دو نیــرو مــدام در وجــود آدمــی
فعــال و هــر یــک انســان را بــه ســوی
خــود میخواننــد .
ناصر خسرو چه نیک سروده است:
آن یکی سوی دوزخت همی خواند
دیگر سوی عز و نعمت مینو
هریک به رهیت میکشد لیکن
بر شخص دلیر ناورد نیرو
این با خوی نیک و نعمت و حکمت
اندر ره راست میکشد بازو

و آن جان تو را همی کند اغوا
با کوشش مور و حیلهی راسو
بر گیر ره بهشت و کوشش کن
کاین نیست ره مجال و نامر جو
زندگــی تهمــورث ،یــک نــوع زندگــی
ســربازی و سلحشــوری اســت .زیــرا
او دانســته کــه آمــاج زاده شــدنش
چیســت؟ نبــرد دائمــی .در ایــن کارزار
گیتــی ،داشــتن روحــی تالشگــر و
فــداکار کــه تــا هنــگام شکســت آزگار
بــدی ادامــه دارد.
تهمــورث تمــام زشــتیها و کمبودهــای
جســمی و روحــی خــود را بــه تدریــج
برطــرف ســاخته و سراســر پنــدار و گفتار
و کــردار خویــش را بــه ســوی کمــال و
آرمــان راســتی بــه پیــش بــرده اســت.
در ستایش خداوند میخوانیم:
«ســتایش و نیایــش پــروردگار را کــه
انســان را بــه زیــور گفتــار و خــرد بیافرید
و او را ســرور و رهبــر دیگــر آفرینشهــا
کــرد ،تــا بــا بــدی پیــکار کنــد و آن را
نابــود ســازد».
و هنگامیکــه تهمــورث در راه مبــارزه
بــا بــدی گام نهــاد ،بــه گفتــهی
یســنا کســی کــه بــه ضــد دروغ پرســت
بــا زبــان یــا بــا فکــر و یــا بــا دســت هــا
ســتیزه کنــد چنیــن کســی خشــنودی
مــزدا اهــورا را فراهــم میکنــد.
یاری گرفته شده از

شــاهنامه فردوســی ،چــاپ مســکو نشــر
محمــد
گاتهــا ،ســرودهای زرتشــت ،چاپ گلشــن
نو ین
از اســتوره تــا تاریــخ ،مهــرداد بهــار ،چــاپ
حیــدری
فرهنــگ و تمــدن ایــران ،علیقلــی
محمــودی بختیــاری
دفتر داراب هرمز ،داستان اشپیگل،
بندهشن ،ارداویراف نامه ،وندیداد
اهریمنشناســی در شــاهنامه ،مقدمــه ی
شــاهنامه بــه قلــم الهــی قمش ـهای
بخشهایــی از دفتــر نبــرد تهمــورث،
نوشــتهی محســن میرآفتــاب

علی فانی
کارشناسیعلومسیاسی
دانشگاهفردوسی
مدیرمسئولفصلنــــامه
سیمـرغ

اندیشهـ
سیاسیـ
ایرانـــ
شهریــ

اندیشــه سیاســی ســامانی فکــری اســت کــه بــه چگونگــی تولیــد و پخــش قــدرت در جامعــه می پــردازد .اندیشــه
سیاســی از ایدئولــوژی عقالنــی تــر و بــا انعطــاف تــر اســت و البتــه نســبت بــه یــک نظریــه سیاســی اســتوارتر،
مســتدل تــر ،پختــه تــر و واقــع بینانــه تــر مــی باشــد .جوانــه هــای اندیشــه سیاســی از نیــاز هــای جامعــه بــر
میخیــزد و در راســتای گشــودن چالشــهای آن ،ســر و ســامان مــی گیــرد .بــا گذشــت زمــان بــر پایــه گوهــر و
سرشــت بنمایــه هــای هویتــی مــردم ،پختــه مــی گــردد و پرداختــه می شــود تــا ارایــه شــدنی و پذیرفتنی گــردد.
در ســاخت و ســاز یــک اندیشــه سیاســی ،جهــان بینــی و عــرف اجتماعــی و البتــه ســامان بــاوری نقــش بســیار
پررنگــی دارنــد.
اندیشــه سیاســی ایرانشــهری از زیــر مجموعــه هــای اندیشــه ایرانشــهری اســت کــه پیوســتگی زیســت هویتــی
و اجتماعــی ایــران زمیــن را در درازای ســده هــای طوالنــی در پــی داشــته اســت .اندیشــه سیاســی ایرانشــهری،
مکتبــی اســت بــر شــالوده هــای اصــول جهــان آرایــی و تدبیــر امــور کشــور در ایــران کهــن ،ســاخته مــی شــود.
ایــن اندیشــه مجموعــه ای از آرا ،نگرشــها و تجربیــات ســرآمدان جامعــه ایرانــی را در درازای تاریــخ دربــاره امــور
بنیادیــن فرمانروایــی و کشــور گردانــی در بــر مــی گیــرد .نیــاز بــه یــادآوری نمیباشــد کــه بــه دلیل پیچیده شــدن
مناســبات اجتماعــی ،دگرســانی شــرایط جهانــی و پررنگ شــدن نقــش دانــش در ایــن روزگار ،بنمایه های اندیشــه
سیاســی ایرانشــهری بایــد بــا وضعیــت نویــن زندگــی انســان همســو شــود و بــرای عصــر کنونــی ارائــه گــردد.
از ایــن رو بــا شناســایی و بازخوانــی مکتــب ایرانشــهری و اندیشــه سیاســی آن از خالل دســتمایه های در دســترس
و ریختــن آن در ظــرف ایــن زمانــه ،مظروفــی کــه همانــا بنیــاد و پایــه نوزایشــی ایرانــی مــی باشــد ،فراهم مــی آید.
در پــی برخــورداری از اندیشــه ای ســامانمند و ریشــه دار در زمینــه هــای جهــان ارایــی و کشــور داری ،نیــاکان مــا
توانســتند در پایــه گــذاری نظامــی نیرومنــد و کارآمــد در چندیــن دوره کامیــاب گردنــد .نظامــی کــه هــم مــدل
هخامنشــی و هــم مــدل ساســانی آن مــورد ســتایش ،اقتبــاس و تقلیــد دیگــر کشــورها در زمانــه های پــس از خود
قــرار گرفــت .اوســتا ،ســنگ نبشــته هــای بازمانــده از ایــران باســتان ،متــون پهلــوی ،برخــی اندرزنامــه و پندنامــه
هــا و صــد البتــه شــاهنامه حکیــم فردوســی کــه از بنیــادی تریــن دســتمایه های اندیشــه ایرانشــهری هســتند ،در
خــود ،آمــوزه هــای ارزشــمندی از اندیشــه سیاســی را نیــز دارا هســتند.
نوشــته هــای ســهروردی« ،تجــارت االمــم» و «جاویــدان خــرد» ابن مســکویه ( کــه دربرگیرنــده اندرزها ،سفارشــها
و وصایــای اردشــیر بابــکان ،انوشــیروان و ...مــی باشــند) سیاســت نامــه خواجــه نظــام الملــک توســی ،قابــوس نامه
عنصرالمعالــی کیــکاووس ،ادب صغیــر و ادب کبیــر روزبــه پوردادویــه ( ابــن مقفــع) تــاج نامــه جاحــظ و مرزبــان
نامــه از دیگــر دســتمایه هایــی هســتند کــه مــی تــوان در آنهــا جلــوه هایــی از اندیشــه هــای ایرانشــهری از جملــه
اندیشــه سیاســی آن را دریافــت .اندیشــه سیاســی ایرانشــهری همچــون رشــته ناپیدایــی بــود کــه در گــذار ایــران
پیــش از اســام بــه ایــران پســا اســامی حضــور داشــت و یکــی از ابــزار هــای توانمنــد نگهداشــت شناســه ایرانــی
در آن ســده هــای بحرانــی بــوده اســت.
آبشــخور اندیشــه سیاســی ایرانشــهری ،خویشــکاری نهــاد شــهریاری در پاسداشــت قوانین طبیعــی (اَشــا) و قوانین
حقوقــی (داد) بــود« .اشــا» یــا «آرتــا» ســامان کیهانــی و هنجــار چیــره بــر طبیعــت بــود .پــاره ای از فرایافــت اشــا،
امــروزه در واژه «کارمــا» نیــز دیــده مــی شــود .نگهداشــت اشــا کــه در واژه «ردیبهشــت» هم جلوه گر شــده اســت،
خویشــکاری فرمانــروا در ارجگــزاری بــه انســان ،طبیعــت و نظــام چیــره بــر هســتی بــود .آشــکار اســت کــه بهــره
کشــی و بــرده ســازی ،قربانــی کــردن انســان و البتــه ویــران ســازی و آلــوده نمــودن زیســت بــوم از زمــره کارهــای
«دیوپرســتان» بــوده انــد کــه در راســتای خدشــه دار کــردن اشــا بشــمار مــی رفتنــد.
همراهــی بــا اشــا  ،پایبنــدی بــه نیکخواهــی همگانــی بشــمار مــی رفــت .خیــری کــه نــه تنهــا نیکخواهــی ایرانیان
آن روزگار کــه صــاح دیگــر جانــداران فــات ایــران و زیســت بــوم و همچنیــن خــوش زیســتی نســلهای آینــده
ایرانیــان را در بــر مــی گرفــت .بیــداد در حــق هــر یــک از ایــن عناصــر کــه در مجموعــه ای زیــر درفــش اشــا،
بســامان میشــدند ،خدشــه دار کــردن نیکخواهــی همگانــی انگاشــته مــی شــد.
عــرف جامعــه ایرانــی سرچشــمه قوانیــن حقوقــی ( داد) بــود .اخــاق ملــی جــاری در کشــور که برآمــده از ارزشــها،
آیینهــا ،و آداب ایرانیــان بــود ،عــرف و در پــی آن ،قانــون (داد) را تعیــن مــی نمود .در اندیشــه سیاســی ایرانشــهری،
شاهنشــاه یــا شــهریار ،قانــون گــذار نبــود بلکــه از قانــون (داد) پدافنــد می نمــود ،قانونی که ریشــه در عــرف جامعه
داشــت و همــه شــهروندان زیــر ســایه پشــتیبانی آن مــی زیســتند .ایــن نــگاه بــا آنچــه در ذهــن برخی افــراد جای
گرفتــه کــه شــاه باالتــر از قانــون یــا حتــی خــود قانــون پنداشــته انــد ،تفــاوت بزرگــی دارد .در اصــل ،شــهریار از
عــرف جامعــه کــه خــود ایــن عــرف هــم تاثیــر گرفتــه از اخــاق مدنــی و آییــن هــای ملــی مــی باشــد ،پاســداری
مــی کنــد و در راســتای آن فرمــان مــی راند.عــرف بــی گمــان برآینــد منــش و اندیشــه هــای جــاری در میــان یک
ملــت اســت .پــس شــهریار مــی بایــد نگهبــان هنجارهــا ،ارزشــها و شناســه مردمــش مــی بود.
در یــک گــذاره ســاده و فشــرده مــی تــوان اینگونــه اخالقــی بــودن سیاســت را در نگــرش ایرانــی بیــان نمــود« :
هنگامــی کــه در ایــران هخامنشــی ،گیتــی آرایــی ،کشــورداری و تدبیــر امــور مــردم معنــای کار سیاســی بــود،
سیاســت در نشــخه یونانــی خــود بــه مفهــوم سیاســت در عصــر نــو نزدیــک بــود بــا همــه هوشــیاری هــا ،نیرنگها،
فســادها و حواشــی آن در پیونــد بــا قــدرت و ثــروت.
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جستارهای دفتر سوم (زبان و ادب پارسی):
بررســي تطبيقــي مضاميــن عشــق عــذري در «ليلــي و مجنــون» و
«عــروه وعفــراء» | فرشــته محمــد زاده
نگاهــی بــه جایــگاه فردوســی و شــاهنامه او در قــاره آســیا | معصومه
مو سو یا ن
بررســی اندیشــه ی خــرد و خردگرایــی حکیــم ابوالقاســم فردوســی
طوســی بزرگتریــن حماسهســرای تاریــخ ایــران | سیدحســن رضــوی

چكيده
«ليلــي و مجنــون» يكي از برجســته ترين
داســتان هاي عاشــقانه اســت كه در ساختار،
مضمــون و نقــش مايه هاي خود اشــتراكات
بســياري بــا داســتان «عــروه و عف ـراء» دارد.
هــر دو داســتان نمــودي از عشــق عــذري
و پــاك هســتند؛ از ايــن رو شايســتگي
مقايســه و تطبيــق بــا يكديگــر را دارنــد.
نگارنــده در ايــن پژوهــش بــر آن اســت
كــه بــا تطبيــق ،توصيــف و تحليــل ايــن دو
داســتان ،مهم تريــن ويژگي هــاي عشــق
عــذري را نمايــان ســازد و بـراي ايــن منظــور
از روش توصيفي تحليلــي و بــر اســاس
رويكــرد نقــد تطبيقــي در مكتــب آمريكايي
اســتفاده كرده اســت .نتايــج پژوهــش نشــان
مي دهــد كــه نظامــي و راويــان داســتان
عاشــقانهی عــروه و عفـراء ،آغــاز و اوج گيري
عشــق را از دوران كودكــي و بــه مــرور
زمــان دانســته كــه بــروز عوامــل بازدارنــده،
ويژگي هــاي اصلــي عشــق عــذري را ســبب
شــده اســت .بــر ايــن اســاس ،مهم  تريــن
ی مشــترك ميــان دو
مضاميــن عاشــقان ه 
داســتان كــه مبتنــي بــر ويژگي هاي عشــق
عــذري اســت ،اوج گرفتــن عشــق ،تــاش
بـراي وصــال ،پاكدامنــي ،عوامــل بازدارندهی
متعــدد ،طلــب يــاري از نزديــكان ،وجــود
ّ
رقيــب و نصيحــت كننــده ،پيوســتگي يــاد
معشــوق ،وفــاداري بــه معشــوق تــا پايــان
زندگــي ،تصويــر حالــت نااميــدي ،طلــب
درمــان ،مــرگ در راه عشــق و وصــال در
جهــان ديگــر هســتند.
ادبيــات تطبيقــي ،ليلــي و
کليدواژه هــاّ :
مجنــون ،عــروه و عفــراء ،عشــق عــذري،
مضاميــن عاشــقانه.
مقدمه
داســتان «ليلــي و مجنــون» و «عــروه و
عفـراء» هــر دو افســانهی عشــقي غم انگيــز
محبتي
اســت كــه در آن عاشــقي دلـداده بــا ّ
خالــص و ســوزان بــه معشــوقه اي خوبــرو،
دل مي بــازد و پــس از يــك رشــته حـوادث
ناگـوار ،عاشــق و معشــوق بــه ناكامــي جــان
ادبيــات فارســي و عربــي
مي ســپارند .در ّ
نــام مجنــون و عــروه ،رمــز دو عاشــق پاكباز،
محــروم و نــاكام در عشــق اســت كه عشــقي
پــاك را بــه نمايــش مي گذارنــد.
اوليــن شــاعر عــذري از بنــو عــذره ،عــروة

فرشته مح ّمدزاده
ادبيات
دانشجويدکتريزبانو ّ
فارسي

بررسيتطبيـقي
مضاميــــــن
عشـق عـذري در
«ليليومجــنون»
«عروهوعــــفراء»
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بــن حــزام (م  50ه.ق) دل باختــة عفــراء
اســت .وي افــزون بــر آن از برجســته-ترين
شــخصيت هاي تاريخــي عشــق عــذري و
ّ
بارزتريــن نمــاد بـراي دل باختگي با عشــقي
پــاك و عفيــف در قــرون اوليــه شــعر عــرب
بــود ،امــا بــه تدريــج كــه داســتان ليلــي و
مجنــون را بــه صــورت فعلي نظامــي روايت
كــرد؛ مجنــون پــس از چنــدي ،قهرمــان
بالمنــازع عشــق پــاك شــد و در كنــار عــروه
از ســرآمدان عشــق عــذري و پــاك شــناخته
شــدند.
داســتان «ليلــي و مجنــون» و «عــروه و
عفـراء» ،هــر دو اصلي عربــي دارند .از داســتان
ليلــي و مجنــون در بســياري از منابــع اوليهی
عربــي يــاد شــده اســت؛ از جملــه :الشــعر و
الشــعراي ابــن قتيبــة دينــوري (276-213
ه.ق) ،االغانــي ابوالفــرج اصفهانــي (356-284
ه.ق) ،مصــارع العشّ ــاق ابــن ســراج (متوفــي
 418ه.ق) ،تزييــن االسـواق و تفصيــل اشـواق
العشــاق داود انطاکي (متوفــي  1005يا 1008
يــا  1009ه.ق) ،ســرح العيــون جمــال الديــن
محمــد ابــن نباتــه (متوفــي 768ه.ق) ،خزانــة
ّ
االدب و لــب لبــاب لســان العــرب عبدالقــادر
بــن عمــر بغــدادي (متوفــي 1093ه.ق) و
ديـوان قيــس بــن ملـ ّوح ( صفــا803 :1347 ،
؛ طغيانــي و ديگـران140 :1389 ،؛ ســتوديان،
 .)100: 1387نظامــي ،بزرگ تريــن شــاعر
عاشقانه ســراي ايــران در ســال  584ه .بــا
اســتفاده از روايت هــاي عربــي موجــود،
داســتان ليلــي و مجنــون را بــه صــورت
داســتاني زيبــا كه نشــانگر عشــقي عــذري و
پــاك اســت ،به نظم كشــيده اســت .داســتان
عــروه و عفــراء نيــز اوليــن داســتان عشــق
عــذري عربي اســت .بــر اســاس روايــت عربي
و آنچــه محققــان نقــل مي كننــد ،دو روايــت
عمــده از داســتان عــروه و عفـراء وجــود دارد؛
يكــي بــر مبنــاي روايــت آثــاري چون الشــعر
و الشــعراي ابــن قتيبــه ( 276-213ه.ق)،
ذم الهــوي ابي الفــرج ابــن جــوزي (م 510
ـراج قــاري (متو ّفــي
ه.ق) ،مصــارع العشــاق سـ ّ
 418ه.ق) و تزييــن االســواق داود انطاكــي
(متو ّفــي  1005يــا  1008يــا  1009ه.ق) و
دومــي بــر مبنــاي روايــت االغانــي اصفهانــي،
الوافــي بالوفيــات صفــدي ( 764-696ه.ق)
و فــوات الوفيــات كتبــي ( 764-686ه.ق)( ،
غالم حســين زاده و ديگــران.)44 :1390،

در ايــن پژوهــش ،نگارنــدگان ســير حـوادث و
ماجراهــاي داســتان عــروه و عفراء را بر اســاس
روايت هــاي آمــده در اغانــي ،تزييــن االسـواق
و مصــارع العشّ ــاق ،ذکــر و بررســي کرده  انــد.
از آنجــا كــه منظومه هــاي «ليلــي و
مجنــون» و «عــروه و عفـراء» هــر دو نمايانگــر
عشــق عــذري و پــاك هســتند ،برآنیــم،
حــوادث و ماجراهايــي كــه بــراي عاشــق و
معشــوق رخ مي دهــد و واكنش هــاي هــر
يــك از آنهــا را بررســي و مقايســه کنیــم و از
ايــن طريق مضامين عاشــقانه مشــترك ميان
آنهــا را كــه در واقــع نمودي از مضامين عشــق
عــذري و پــاك اســت ،نمايــان ســازیم .بــر اين
اســاس پرســش هاي اصلــي پژوهــش حاضر
ايــن اســت كــه راويان چــه نقــش مايه هايي
را بـراي بيــان و بــه تصوير كشــيدن مضامين
عشــق عــذري ،انتخــاب كرده اند و ديگــر اين
كــه ماجراهــا و نقش مايه هــاي دو داســتان
تــا چــه انـدازه اي به يكديگــر نزديــك و داراي
ســير ح ـوادث مشــترك هســتند؟ فرضيــه
پژوهــش بــر ايــن اســت كــه س ـرايندگان و
راويــان ايــن دو منظومــه عاشــقانه بــا هــدف
نمايــان ســاختن عشــق پــاك و عفيــف از
نقش مايه هايــي بهــره گرفته انــد كــه
بتوانــد ايــن مضمــون را نشــان دهــد .بنابراين
ناگزيــر ســير حـوادث و ماجراهاي داســتان تا
ان ـدازه بســياري بــا هــم مشــترك و نزديــك
اســت .نگارنــده در ادامــه بــا اســتفاده از روش
توصيفي تحليلــي مكتــب آمريكايــي بــه
بررســي و تطبيــق دو داســتان مي پــردازد.
در توضيــح مکتــب آمريکايــي بايــد گفت که
ادبيــات تطبيقــي بــه دنبــال
ايــن مکتــب در ّ
انتقادهــا و واکنش هــاي شــديد محقّقــان
آمريکايــي به ويــژه منتقــد و نظريه-پــرداز
آمريکايــي ،رنــه ولــک بــه مکتب فرانســوي1
در ســال  1958بــه منصــة ظهــور رســيد
ـيدي .) 62 :2012-2011 ،عمــده انتقادات
(سـ ّ
ولــک بــر رويکــرد تاريخــي مکتــب فرانســه
بــود .در مکتــب آمريکايــي بــر خــاف مکتب
ادبيــات مختلــف
فرانســه بــه روابــط ميــان ّ
توجهــي
بــر مبنــاي اصــل تأثيــر و تأثّــر ّ
نمي شــود ،بلکــه آنچــه در ايــن مکتــب
اصالــت دارد ،اصــل تشــابه و هماننــدي اســت
(انوشــيرواني)17:1389،؛ زيـرا بــه اعتقــاد اين
مکتــب ،برخــي شــباهت ها بيــن آثــار ادبــي
ناشــي از روح مشــترکي اســت کــه ميان همه

انســان ها وجــود دارد.
عشقعذري
عشــق عــذري يــا عشــق پــاک ،منســوب
بــه قبيلــة «بنــي العــذره» بــود کــه عشــق را
بــا هوس هــاي مــادي آلــوده نمــي کردنــد.
قبيلــة «بنــي العــذره» از قبايــل جنــوب
عربســتان بودنــد و در ايــن عشــق شــهرت
جاودانــه اي يافته انــد .بــه طــوري کــه
ســه زوج از مشــهورترين دلـدادگان؛ عــروه و
عفـراء ،قيــس و لُبنــي ،جميــل و بثينــه بــه
ايــن قبيلــه تعلّــق دارنــد (کراچوفســکي،
 .)139 :1368عشــقي کــه در وجــود عاشــق
تجســم مي يافــت ،عشــقي
و معشــوق ّ
دوطرفــه و تــوأم بــا عفّــت بــود و همــواره
عشقشــان بــه فـراق و ناکامــي مي انجاميــد
(احمدنـژاد .)34 :1369 ،از ايــن رو در تعريــف
عشــق عــذري گفته انــد « :عشــق عــذري،
عشــقي جســماني اســت كه چون بــه وصال
نمي كشــد ،مي ُ كشــد و حديــث عشــق
مربــوط بــه عشــق پاكــي اســت كــه عاشــق
را بــه مرتبة شــهادت مي-رســاند» ( ســتاري،
 .)435 :1366شــهادت و جــان باختــن در راه
عشــق ،مضمونــي رايــج در ايــن نــوع عشــق
اســت كــه گويــا شــاعران از حديــث پيامبــر
(ص) كــه در آن كشــتة راه عشــق را شــهيد
خوانــده ،الهــام گرفته انــدَ « :مــن َعشِ ــقَ
َفعـ ّ
ـات شــهيداً».2
ـات ،مـ َ
ـم مـ َ
ـف و َكتــم ثُـ َّ
در نظــر قبيلــة «بنــي العــذره» آدمــي وقتي
عشــق مي ورزيــد مي مــرد ،در آنجــا مــردم
چنيــن مي انديشــيدند كــه مــردن از عشــق
مرگــي شــيرين و دوست داشــتني اســت
(مــدي.)152 :1371 ،
ويژگي هايعشقعذري
مهم تريــن ويژگي هــاي عشــق عــذري را
مي تـوان ذيــل چهــار ويژگــي عــام قـرار داد؛
ايــن چهــار ويژگــي عبارتنــد از -1 :زمينــي
و انســاني بــودن عشــق؛  -2پاكدامنــي بــه
ميــل يــا بــه اك ـراه؛  -3جدايــي؛  -4مــرگ
در راه عشــق .در ادامــه ويژگي هــاي عشــق
عــذري را بــه صــورت جزئي نگرانــه و
مفصل تــر ،بنابــر آنچــه در كتاب هــاي
قديــم چــون الزهــره از ابــن داوود اصفهانــي
( 200يــا  270 -202يــا  275ق) ،طــوق
الحمامــه از ابــن حــزم اندلســي (456 -384
ق) و روضــة المحبيــن از ابــن قيــم جوزيــه
( 751-691ق) و نيــز از كتاب هــاي معاصــر

چــون الحــب العــذري از عبدالســتار الجواري
( )1988-1924آمــده اســت ،ذكــر خواهيــم
نمود .برجســته ترين مشــخّ صه هاي عشــق
عــذري را مي تــوان مــوارد زيــر دانســت:
 -1اوج گرفتــن تدريجــي عشــق بــه مــرور
زمــان و از دوران كودكــي و جاودانــه شــدن آن؛
 -2كوشــش عاشــقان براي كتمان كــردن راز
عشــق ولــي برمــا و آشــكار شــدن آن بــر اثر
غلبة شــور و شــوق عاشــقانه؛
 -3وجــود عوامــل بازدارنــدة درونــي ،ماننــد
ع ّفــت عاشــقان و يا اعتقــادات ديني و يــا آداب
و رســوم جامعــه و عوامــل بازدارنــدة بيرونــي،
ماننــد فقــر و فالكــت يــا گرفتــار شــدن يكي
از عاشــقان؛
جدي عاشــق بـراي ديدار
 -4تــاش مـداوم و ّ
معشوق؛
 -5غزل ســرايي ها و وصف حال هــاي
پــر ســوز و گ ـداز عاشــق در دوري و هج ـران
از معشــوق و شــكوه از آن؛
 -6طلــب يــاري از دوســتان ،همراهــان و
خويشــاوندان خــود بــراي اطــاع از اوضــاع
معشــوق يــا بــراي همــدردي بــا او در غــم
عشــق و رنــج هجــران؛
 -7تحمــل ســختي ها و گرفتاري هــاي
ســفر يــا جنــگ و غيــره در راه معشــوق؛
 -8بــه جنــون كشــيدن كار عاشــق و تــاش
خانــواده بــراي درمــان وي و درمان ناپذيــر
بــودن آن؛
 -9وفــاداري بــه عشــق و معشــوق تا ســرحد
نابــودي و مــرگ در راه عشــق.
خالصةدوداستان
داســتان «ليلــي و مجنــون» و «عــروه و
عفــراء» سرگذشــت اندوه بــار و غم انگيــز
دو دل بــه عشــق هــم نهــاده اي اســت كه
جــز فــراق ،تحمــل درد عشــق ،ناكامــي و
ســرانجام مــرگ ،بهــره اي از عشــق پــاك
خــود نمي برنــد .دو دلــداده در دوران
كودكــي عاشــق يكديگــر مي شــوند و
مايــل بــه ازدواج بــا همديگــر هســتند ،امــا
پــدر دختــر وصلــت آن دو را نمي پذيــرد
و باعــث جدايــي آنهــا مي-شــود .در ايــن
ميــان ،زيبايــي معشــوق ســبب مي شــود
تــا خواســتگاران ثروتمنــد و قدرتمنــدي
پيــدا شــوند و معشــوق را بــه ازدواج خــود
در آورنــد .عاشــق بعــد از آگاه شــدن از
ازدواج معشــوق ،از شــدت انــدوه دچــار

پريشــاني و بيمــاري مي شــود و بــا وجــود
موقعيــت دســت يافتــن بــه
اينكــه تــوان و
ّ
معشــوق را دارد بــه دليــل رعايــت عفــت
و اثبــات پاكــي عشــق خــود از ايــن كار
ســر بــاز مي زنــد .در داســتان «ليلــي
و مجنــون» ايــن معشــوقه اســت كــه در
اثــر تحمــل فــراق و درد و رنــج عشــق بــه
بيمــاري دچــار مي آيــد و جهــان فانــي
را وداع مي كنــد و در «عــروه و عفــراء»
ـدت غــم و انــدوه
عاشــق اســت كــه از شـ ّ
تــاب تحمــل دوري از معشــوق را نــدارد

و جهــان را وداع مي گويــد و در پايــان
مجنــون و عفــراء پــس از اطــاع از مــرگ
ليلــي و عــروه ،خــود را بــر ســر گــور آنهــا
مي-رســانند و در آنجــا جــان مي ســپارند.
مفصل تــر وقايــع و ماجراهــاي
گــزارش ّ
دو داســتان در پيوســت ايــن مقالــه آمــده
اســت .در ادامــه نقــش مايه هــاي هــر دو
داســتان را بــا يكديگــر مقايســه مي كنيــم
تــا ميــزان اشــتراكات دو داســتان در رونــد
حــوادث آشــكار شــود:

رديف

نقش مايه

ليليومجنون

1

آغاز عشق

در دوران كودكي و در مكتب

2

فاش شدن راز
عشق

ابتدا در مكتب و سپس در قبيله

3

طلب وصال

موافقتنكردند

عروه و عفراء
به مرور زمان از دوران كودكي در
فضايقبيله
پدر معشوق به احساسات عاشق
پي مي برد
موافقتنكردند

عاملبازدارندة
بيروني

جنون عاشق و ممانعت پدر
دختر از وصال
سفر به م ّكه براي طلب آرامش
خاطر
افزايش عشق و شوريدگي بر
معشوق

فقر و فالكت عاشق و تعيين
مهريهسنگين
سفر به يمن ،ري و شام نزد پسر
عمويثروتمند
سردرگمي به خاطر ياد
هميشگيمعشوق

8

عاملبازدارندة
دروني

ازدواج معشوق با ثروتمندي از
قبيلهبنياسد

9

واكنشعاشق

افزوده شدن بر جنون عاشق

10

ديدار عاشق و
معشوق

بدون ّاطالع شوهر و با عفّت و
پاكدامني همديگر را مالقات
كردند

11

راه برگشتن و
واكنشعاشق

سرودن غزلي سوزناك و پيش
گرفتن راه خود در صحرا

12

مرگعاشقان

ازدواج معشوق با ثروتمندي
از شام
مالمت عمو (پدر عفراء) و
تحمل سختي
بازگشت از سفر با ّ
هاي آن
با ّاطالع شوهر و با عفّت و
پاكدامني همديگر را مالقات
كردند
غش كردن در مسير تا رسيدن
به قبيله با حالتي زار و نزار و
بردن وي به نزد طبيبان مشهور و
بي فايده بودن درمان
ابتدا مردن عاشق در قبيله،
بازگشتن عفراء از شام و ناله و
زاري كردن بر سر گور عروه و
جان دادن در همان جا

13

پايانداستان

4
5

سفرعاشق

6

حوادث سفر

7

ياران عاشق

نوفل از شجاعان قبيله

ابتدا مرگ معشوق در فصل
خزان ،آگاهي عاشق و بي-قراري
بر سر مزار وي و سپس جان
دادن بر تربت دوست
بنا كردن گنبدي بر گور عاشق
و معشوق و زيارتگاه عاشقان
شدن آن و وصال عاشقان در
جهانديگر

عمة عروه

روييدن دو درخت كوچك بر
گور عاشق و معشوق و به هم
پيچيدن شاخه هاي آن

جدول  - 1مقایسه دو داستان لیلی و مجنون با عروه و عفراء
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نتيجه  گیری:
در اين جســتار کوشــيديم با مقايســة
ســير حــوادث و ماجراهايــي کــه بــراي
دو عاشــق و معشــوق در داســتان هــاي
«ليلــي و مجنــون» و «عــروه و عفــراء» رخ
مي دهــد ،بــه مضاميــن اصلــي عشــق
عــذري دســت يابيــم .همــان گونــه کــه
در نقــش مايه هــاي دو داســتان مشــاهده
شــد ،راويــان داســتان «عــروه و عفــراء» و
نظامــي در «ليلــي و مجنــون» کوشــيده
انــد ،يــک ســير منطقــي مشــترک را
بــراي داســتان ها ايجــاد کننــد تــا بديــن
گونــه عشــق عــذري و مضاميــن آن را بــه
خوبــي ترســيم نماينــد .هــر دو داســتان
اصلــي عربــي دارنــد؛ بنابرايــن برخاســته از
يــک فرهنــگ و ايــدة مشــترک هســتند.
ايــن دو داســتان ،نمايانگــر شــکل گيري
و شــروع عشــقي پــاک و ســاده در يــک
زندگــي قبيلــه اي بــا تصويــري از آداب
و رســوم خشــک و فرهنــگ بســتة اعــراب
بــدوي اســت .هــر چنــد کــه گاه نظامــي،
گوشــه هايي از فرهنــگ و تف ّکر ايرانــي را در
اصــل داســتان وارد کــرده اســت .بــه طــوري
کــه هميــن طــرز تف ّکــر عــرب بــدوي نقش
بــارزي را در رونــد ماجراهــاي دو داســتان و
نــاکام بــودن عشــق عــذري ايفــا مي کنــد.
مبتنــي بــر ويژگي هــا و مضامين عشــق
عــذري ،در هــر دو داســتان ،عشــق از دوران
كودكــي آغــاز مي شــود ( در مکتــب و در
فضــاي قبيلــه) و بــه تدريــج اوج مي گيــرد.
شــروع عشــق و آشــکار شــدن راز عشــق
از ســوي «مجنــون» و «عــروه» صــورت
مي گيــرد .پــس از برمــا شــدن آن،
رونــد وقايــع و ماجراهــا در هــر دو داســتان،
خواننــده را بــا خــود همــراه مي ســازد تــا
بــا مشــاهدة مداخلــة گرفتاري هــا و موانــع
بيرونــي و درونــي کــه بر ســر راه عشّ ــاق قرار
مي گيــرد ،ســرانجا ِم ايــن عشــق پــاک را
غم انگيــز ببيننــد .ايــن سرنوشــت محکــوم
بــر عشــق آنهــا تــا آنجاســت کــه خلــق
شــخصيت هاي ميانجــي در داســتان ها
ّ
عمــة عــروه؛ پــدر مجنــون و نوفــل
(هنــدّ ،
در ليلــي و مجنــون) نيــز نمي توانــد
هيچ گونــه تأثيــر مثبتــي در پــي داشــته
تعصــب
باشــد .در هــر دو داســتان ،غيــرت و ّ
عربــي و اجبــار حاکــم بــر سرنوشــت زنــان

عــرب عاملــي بازدارنــده اســت .ليلــي و
عفــراء ،تحــت تأثيــر ايــن عامــل بــه خانــة
شــوهري نادلخــواه مي رونــد .از ســوي
ديگــر قيــس بــه جــرم مجنــون ليلــي بودن
و عــروه بــه خاطــر يتيــم بــودن و نداشــتن
ثــروت و دارايــي (عامــل اقتصــادي)؛ يعنــي
عواملــي خــارج از اختيــار و ارادة عاشــقان
و عواملــي كــه در بســتر فرهنگــي عــرب
مذمــوم شــمرده مي شــوند از وصــال بــا
محبــوب خــود بــاز مي ماننــد.
در داســتان «عــروه و عفــراء» بــار عاطفي
داســتان بيشــتر بــر عهــدة عــروه اســت؛
عــروه از عشــق عفــراء بيمــار مي شــود
و بــراي ازدواج بــا عفــراء تــاش زيــادي
مي کنــد و ســختي ها و گرفتاري هــاي
تحمــل مي کنــد و حــال آن
زيــادي را ّ
کــه عفــراء کامــا تســليم سرنوشــت خــود
اســت .در داســتان «ليلــي و مجنــون» نقش
و حضــور ليلــي در کنــار مجنــون در تــاش
آنهــا بــراي ديــدار معشــوق و وصــال بــا او
محســوس تر بــه نظــر مي رســد .پــس
از ازدواج ،عاشــق و معشــوق در هــر دو
مدتــي از ديــدار هــم محروم
داســتان ،بــراي ّ
مي شــوند و ايــن بــر جنبــة ســوز و گــداز
عاشــقان از درد فــراق افــزوده و مضمــون
وفــاداري به معشــوق و پيوســتگي يــاد او در
تمــام لحظــات عاشــق کــه از ويژگي هــاي
ـم عشــق عــذري اســت ،هــر چــه بهتــر
مهـ ّ
نمايــان شــده اســت.
اگــر چــه پايــان عشــق عــذري در ايــن
دنيــا بــه مــرگ عاشــق و معشــوق ختــم
توجــه ايــن
مي شــود ،ا ّمــا نکتــة جالــب ّ
اســت کــه در پايــان هــر دو داســتان،
پيــروزي عشــق عــذري و عفيــف را شــاهد
هســتيم .بــه طــوري کــه نهايــت عشــق
پــاك و نــاكام در ايــن دنيــا کــه چيــزي
جــز انــدوه فــراق ،نصيــب عاشــقان نکــرده
بــود در دنيــاي ديگــر بــه نتيجــه مي رســد
و عاشــقان پاك بــاز پــس از مــرگ و
در جهــان ديگــر بــه وصــال يكديگــر
مي رســند و بديــن گونــه عاشــقان پــاداش
ع ّفــت خــود و صبــر در راه عشــق را دريافــت
مي نماينــد .در نظــر گرفتــن ايــن پايــان
بــراي هــر دو داســتان ،نمايانگــر نگــرش
واحــد روايت كننــدگان بــه عشــق عــذري
اســت .نشــانة پيــروزي عشــق عــذري در

عــروه و عفــراء ،پيچيــدن دو درختــي اســت
کــه روي گــور دو عاشــق روييــده اســت و
نظامــي در ليلــي و مجنــون ،پــس از مــرگ
مجنــون و دفــن او در كنــار دخمــة ليلي ،آن
دو عاشــق را در ســراي بهشــت بــه وصــال
هــم مي رســاند .مكتبــي نيــز از تربــت
ليلــي و مجنــون دو چشــمه مي جوشــاند
و دو درخــت مي رويانــد تــا بيانگــر وصــال
آن دو باشــد.
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results of the article show that
the most important of contents
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honest‚ visit of beloved‚ demand
of help from close relatives and
friends‚ endure difficults‚ rival
and helper‚ continuity of beloved
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Abstract
“Layly and Majnoon”
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prominence of lyric
stories. This story in
structure‚
content
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to “Orve and Afrae”
story. Both of them
are an appearance of
Ozri love. Therefore;
they
are
fitting
for
comparison.
Searchers in this article
intend to compaire‚
describe and analyse this
two stories; and show the most
important connotations of Ozri
love. The approach is comparative
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چکیده
شــاهنامه فردوســی یــک شــاهکار ادبــی
اســت کــه نــه تنهــا ادبیــات و زبــان ایــران،
بلکــه ادبیــات ســایر کشــورها را تحتتأثیــر
قــرار داد .بســیاری از اندیشــمندان و ادیبــان
در سرتاســر شــاهنامه را از زوایــای مختلــف
مــورد بررســی قــرار دادنــد و از ایــن کتــاب
ترجمه هــای متعــددی تهیــه شــده اســت
و هنــوز هــم ترجمــه ی آن ادامــه دارد.
هــدف از مقالــه حاضــر بررســی جایــگاه
فردوســی و شــاهنامه در قــاره آسیاســت.
روش پژوهــش اســنادی و کتابخانــه ای
اســت ،یافته هــای ایــن پژوهــش نشــان
می دهــد تألیفــات و پژوهش هــای
بســیاری دربــاره شــاهنامه و فردوســی در
کشــورهای آســیایی صــورت گرفته اســت و
بســیاری از معروفتریــن محققیــن و ایــران-
شناســان آســیایی بــه ایــن شــاهکار جهانی
توجــه ویــژه داشــته اند و تقریب ـاً در اغلــب
کشــورهای آســیا ترجمه هــای متعــددی از
ایــن کتــاب صــورت گرفتــه اســت  .حتــی
آثــار ادبــی نیــز بــه تقلیــد از آن خلــق
شــده اســت .عــاوه بــر ایــن ،عمــوم مــردم
هــم در کشــورهای آســیای بــه خصــوص
همســایگان ایــران ،بــه شــاهنامه توجــه
داشــته و بــه آن عالقــه دارنــد.
مقدمه
ابوالقاســم فردوســی توســی در  329هجری
قمــری متولــد و  ۴۱۶هجــری قمــری
درگذشــته اســت .او شــاعر حماســه ســرای

ایرانــی و ســراینده ی شــاهنامه ،حماســه
ملــی ایــران اســت.
شــاهنامه یکــی از بزرگتریــن و
برجســتهترین ســرودههای حماســهای
جهــان اســت کــه ســرایش و ویرایــش
آن گنجینــه ،دســتاورد دســت کــم ســی
ســال رنــج و تــاش خســتگیناپذیر ایــن
شــاعر بــزرگ ایرانــی اســت .درونمایــه
ایــن شــاهکار ادبــی ،اســطورهها ،افســانهها
و تاریــخ ایــران از آغــاز تــا حملــه اعــراب
بــه ایــران اســت کــه در چهــار دودمــان
پادشــاهی پیشــدادیان ،کیانیــان ،اشــکانیان
و ساســانیان گنجانــده میشــوند و بــه ســه
بخــش اســطورهای (از روزگار کیومــرث تــا
پادشــاهی فریــدون) ،پهلوانــی (از خیــزش
کاوه آهنگــر تــا مــرگ رســتم) و تاریخــی
(از پادشــاهی بهمــن و پیدایــش اســکندر
تــا گشــایش ایــران بــه دســت اعــراب)
بخشبنــدی میشــود.
«فردوســی در شــاهنامه ،فرهنــگ ایــران
پیــش از اســام را بــا فرهنــگ ایــران پــس
از اســام پیونــد داده کــه ایــن همــان ادامــه
فرهنگــی از حــدود دو ،ســههزار ســال
پیــش تاکنــون اســت و ایــن پیونــد وامــدار
فردوســی اســت .در نبــود شــاهنامه ،ادبیــات
فارســی بهســختی میتوانســت رشــد یابــد
و در نبــود فردوســی ،کســانی چــون خیــام
و مولــوی و حافــظ نیــز نمیتوانســتند
اندیشــه خویــش را بپروراننــد و چنیــن
ببالنــد (».اســامی ندوشــن)1353 ،

عــاوه بــر اثرگــذاری فردوســی در ادب
پارســی ،برگردانهــا ،پژوهشهــا و
چاپهــای فراوانــی دربــاره فردوســی و
شــاهنامه در سراســر گیتــی انجــام شــده
اســت و اکنــون نیــز در حــال افزایــش اســت
و جهــان بــه ایــن اثــر حماســی روز بــه روز
توجــه بیشــتری دارد.
اولیــن بــار متــن کامــل شــاهنامه بــه زبــان
فارســی در هنــد در ســال 1811چــاپ
شــد و چــاپ اولیــن شــاهنامه در ایــران
ســال ها بعــد از آن در ســال  1850اوایــل
ناصرالدیــن شــاه صــورت گرفــت.
دوران
ّ
( فانــی )1390،ایــن مســاله خــود بیانگــر
ایــن اســت کــه توجــه و اقبال(حداقــل
توجــه علمــی) غیــر ایرانیــان بــه شــاهنامه
بیــش از ایرانیــان بــوده اســت .بــر اســاس
کتاب شناســی کــه ایــرج افشــار از
شــاهنامه فردوســی تهیــه کــرده تــا
ســال  2006بیــش از  700مقالــه و 180
کتــاب خارجــی دربــاره فردوســی منتشــر
شــده اســت .شــاهنامه بــه بیــش از 30
زبــان زنــده دنیــا ترجمــه شــده و تعــداد
ترجمه هــای آن روز بــه روز در حــال
گســترش اســت(.همان)
مقالــه حاضــر بــه بررســی جایــگاه ایــن
اثــر بــزرگ در کشــورهای آســیایی(غیر از
ایــران کــه زادگاه ایــن اثــر جاویــدان اســت)
و معرفــی برخــی از مهمتریــن کتاب هــا و
مقــاالت منتشــر شــده از گذشــته تــا کنــون
می پــردازد.

ـــیوشاهنـــامهاودرقارهآسیا
هندوستان
هندی هــا بــا اولیــن چــاپ از ایــن اثــر
جاویــدان ،ســابقه ای طوالنــی در ایــن زمینه
دارنــد .نخســتين چــاپ رســمي شــاهنامه،
توســط ماتيــو لمســدنM.Lumsden
انتشــار يافــت .لمســدن معلّــم زبان هــاي
عربــي و فارســي مدرســه فورويليــام کلکتــه
بــود .او در ســال  1811نخســتين جلــد
شــاهنامه را بــا حــروف ســربي درشــت ،بــه
خــط نســتعليق ،در  722صفحــه رحلــي
و همــراه بــا مقدمــه انگليســي بــه چــاپ
رســاند (.افشــار)1385 ،
آتکينســون  J. Atkinsonدر ســال ،1814
يعنــي ســه ســال بعــد از چــاپ لمســدن،
داســتان رســتم و ســهراب را چــاپ کــرد.
آتکينســون نيــز از خاورشناســان مقيــم هند
بــود .او داســتان رســتم و ســهراب را در 267
صفحــه بــا حــروف ســربي و خــط نســتعليق
در کلکتــه چــاپ کــرد و آن را بــا مقدمــه
و ترجمــه انگليســي متــن همــراه کــرد .از
ويژگي هــاي ايــن چــاپ ،آراســتن آن بــا
نقاشــي اســت .نگاره هــاي آن ،ترکيبــي از
شــيوه س ـ ّنتي مجالــس شــاهنامه و ســبک
فرنگــي اســت.
اســتعارات و تشــبیهات و اصطالحــات اشــعار
فردوســی بــه طــوری مؤثــر و مطلــوب بــوده
کــه شــعرای هنــدی از آن تقلیــد کرده انــد
و غالــب حکایــات و افســانه های هنــدی
را از قبیــل ظفرنامــه ،انورنامــه ،نســبنامه
و غیــره بــه همــان وزن و ســبک و روش

بــه رشــته نظــم در آورده انــد و در ســال
 1735م شــاعری موســوم بــه بهیــم ســبن
متخلــص بــه محــب ،فهرســت مضامیــن
شــاهنامه را بــه نظــم در آورده کــه
مشــتمل بــر دو مقالــه و هــر مقالــه دارای
چندیــن فصــل می باشــد .در بســیاری از
کتابخانه هــای بــزرگ هندوســتان از قبیــل
بانکی پــور ،بــار و انجمــن آســیایی بنگالــه
مجموعه هــای نفیســی از نســخ خطــی
شــاهنامه فردوســی موجــود اســت کــه در
قــرن پانــزده و شــانزده و هفــده میــادی بــه
دســت کاتبــان هنــدی نوشــته شــده اســت.
بســیاری از کتاب هــای درســی مــدارس
هندوســتان نیــز دارای قطعاتــی از ترجمــه
نثــری شــاهنامه اســت کــه توســط محمــد
مزمــل بــه نــگارش درآمــده اســت(.کتاب
هــزاره فردوســی)1323
پروفســور «محمودخــان شــیرانی» از
ایران شناســان و پژوهشــگران برجســته
هندوســتان اســت کــه فعالیت هــای علمــی
و فرهنگــی و تألیفــات و پژوهش هــای
ارزنــده ای دربــاره ادبیــات ایــران دارد.
شــاهنامه و فردوســی یکــی از موضوع هایــی
اســت کــه مــورد توجــه شــیرانی بــوده
اســت .او در مجلــه اردو چــاپ اورنــگ آبــاد
در شــماره ژوئیــه  1921مقالــه ای بــه زبــان
اردو تحــت عنــوان «علــل ســروده شــدن
شــاهنامه و زمــان آغــاز آن» و در ســال
 1930در مجلــه اورنبتــل کالــج میگزیــن
مضمونــی تحــت عنــوان «احــوال فردوســی

میتنــی بــر شــاهنامه» بــه چــاپ رســانید.
دریــن مقاله هــا اوبــه ایــن مســأله پرداختــه
کــه داســتان بیــژن و منیــژه اولین داســتانی
اســت از شــاهنامه کــه فردوســی آن را
بــه نظــم درآورده اســت و پــس از توقــف
چنــد ســاله ،فردوســی ســرودن شــاهنامه
را شــروع کــرد .از جملــه دالیلــی کــه
مطــرح کــرده ،تفــاوت زبانــی ایــن داســتان
بــا بخش هــای دیگــر شــاهنامه اســت و
اینکــه در مــدت ســی و پنــج ســالی کــه
شــاهنامه طــول کشــید ،زبــان فارســی
تغییراتــی یافــت کــه فردوســی نتوانســت
آن را نادیــده بگیــرد .وی در مقالــه دومــش
دربــاره هجویــه معــروف فردوســی ســخن
گفتــه اســت کــه معمــوالً آن را علیــه
ســلطان محمــود غزنــوی تلقــی می کننــد.
ایــن مقالــه صــد صفحــه اســت .شــیرانی
کتابــی هــم بــا عنــوان «چهــار مقالــه
بــر فردوســی» منتشــر کــرده اســت و در
یکــی از مقــاالت آن بــه مذهــب فردوســی
می پــردازد .و در مقالــه دیگــری از ایــن
کتــاب بــه مســأله اشــتباه بــودن انتســاب
داســتان یوســف و زلیخــا بــه فردوســی
پرداختــه اســت(.زمانی)1372 ،
«بهــرام گــور انکلســاریا» از ایرانشناســان
مشــهور هنــد و متخصــص در زبــان و ادبیات
ایــران باســتان و از پارســیان هندوســتان در
ســال  1355در مجلــه ســیمرغ مقالــه
« فردوســی جــاودان» را منتشــر کــرد.
(افشار)1389،
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کشورهای عرب
شــاهنامه در کشــورهای عربــی از اســتقبال
کمتــری برخــوردار بــوده اســت .کتاب هــا
و مقــاالت و پژوهش هایــی دربــاره ایــن
اثــر بــزرگ توســط ادیبــان و شــاعران و
اندیشــمندان برجســته جهــان عرب نوشــته
شــده اســت ،امــا بــه انــدازه مولــوی ،خیــام و
یــا ســعدی بــه آن پرداختــه نشــده اســت.
از جملــه دالیــل آن می تــوان بــه بحــث
ملّی گرایــی در شــاهنامه و تقابــل ادبیــات
عربــی بــا ایــن موضــوع و غرب گرایــی
مفــرط ادیبــان عــرب اشــاره کــرد .و مســأله
دیگــر هــم ،زمینــه حماســه اســت کــه در
ادبیــات عــرب وجــود نــدارد .حتــی وزن
متقــارب کــه شــاهنامه بــر آن ســروده
شــده اص ـ ً
ا در زبــان عربــی وجــود نــدارد(.
نصیــری)1389 ،
در عیــن حــال جهــان عــرب بــا شــاهنامه
در قــرن هفتــم هجــری قمــری و بــا ترجمــه
ح بــن علــی بنــداری در دمشــق آشــنا
فتــ 
شــد .او دو ســوم کتــاب شــاهنامه را بــه
عربــی ترجمــه منثــور کرد(.همان) بعــد از او
«عبدالوهــاب عــزام» ،ادیــب مصــری ،پس از
تحقیــق گســترده ،ترجمــه بنــداری را دوباره
منتشــر کــرد و مقدمــه ای در صــد صفحــه
بــر آن افــزود .بــه دنبــال چــاپ آن مجــات
ادبــی همچــون «الهــال»« ،المقتطــف» و
«الرســاله» مقاله هــای بســیاری از ایــن
ادیــب برجســته بــا موضــوع شــاهنامه
بــه چــاپ رســاندند .از جملــه مقالــه ای
در مجلــه «الرســاله» کــه در آن عــزام بــه
مقایســه شــاهنامه بــا ایلیــاد می پــردازد و
درجــه اهمیــت شــاهنامه را نزد ملل شــرقی
بســی واالتــر از ایلیــاد اروپاییــان می دانــد.
او فردوســی را شــاعر اخــاق می خوانــد و
ابــراز مــی دارد کــه وی شــاعری اســت کــه
از روزگار خــود و ادوار حیاتــی اش تجربیــات
نیکــو آموختــه و از وقایــع مذکــور در کتــاب
خــود پندهــا و اندرزهــای اخالقــی اســتخراج
کــرده اســت( .همــان)
«عبدلحمیــد العبــادی» نیــز مقالــه ای
دو قســمتی در همیــن مجلــه بــا عنــوان
«الفردوســی» منتشــر کــرد و در آن بــه بیان
دالیــل بزرگداشــت فردوســی میــان ایرانیــان
و ملــل دیگــر پرداخــت و بالغــت و هنــر
فردوســی را در ســرودن شــاهنامه ســتود.
«مرتضــی فاضــل ایرانــی» نیــز مقالــه ای در
مجلــه «المقتطــف» بــا عنــوان فردوســی و

شــاهنامته منتشــر کــرد« .میــرزا حســن
خــان خلیلــی» در ســال  1934بخشــی از
شــاهنامه را بــه زبــان عربــی ترجمــه کــرد
و در همیــن مجلــه «المقتطــف» بــه چــاپ
رســانید .در ســال « 1985محمــد رجــب
النجــار» مقالــه ای در مجلــه « عالــم الفکــر»
منتشــر کــرد کــه در آن بــه معرفــی یــک
ســیره عربــی پرداخــت و آن را ترجمــه
منثــور و آزاد یکــی از حــوادث شــاهنامه
دانســت .از دیگــر پژوهش هــا در زمینــه
شــاهنامه در کشــورهای عربــی:
دراســات فــی الشــاهنامه از طــه ندا ،اســتادزبــان و ادبیات فارســی دانشــگاه اســکندریه.
 القصــه فــی الــدب الفارســی و جولــه فــیالشــاهنامه از امیــن عبدالحمیــد بــدوی
 مختــارات مــن الشــعر الفارســی از غنیمــیا لهال ل
 الشــاهنامه ،ملحمــه الفــرس الکبــری ،ازســمیر مالطــی
 االیــام الطــول فــی حیــاه ابــی القاســمالفردوســی ،از خالــد محیــی الدیــن البرادعی
مالحــم و اســاطیر خالــده ،جلجامــشالشــاهنامه اثــر مجــدی کامــل
 فنــون الشــعر الفارســی از اســعدعبدالهــادی قندیــل
عــاوه بــر ایــن شــاهنامه بــر شــعر جهــان
عــرب نیــز تأثیــر گذاشــت و تعــدادی
شــاعران عــرب در ســرودن اشــعار خــود
از آن الگو-بــرداری کردنــد و یــا در اشــعار
خــود شــاهنامه و فردوســی را ســتودند.
(افشــار)1385،
اخیــرا هــم یــک مؤسســه انتشــاراتی در
کویــت نســبت بــه چــاپ ایــن اثــر مانــدگار
جهانــی بــه شــکل بســیار نفیــس و زیبــا و
انتشــار آن در ســطح جهــان عــرب اقــدام
نمــوده اســت .اســتاد «جمــال الفیطانــی»
از ادبــای سرشــناس معاصــر عــرب معتقــد
اســت کــه هرکــس شــاهنامه فردوســی
را نخوانــد اطالعاتــش پیرامــون ادبیــات
جهــان ناقــص و ابتــر می مانــد .زیــرا متــن
منحصــر بفــرد و شــیوا آن در برگیرنــده
تاریــخ و فرهنــگ همــه اقــوام آن روزگار
اعــم از ملّت هــای اعــراب ،رومیــان و هنــد
می باشــد.
در مصــر دكتــر يحيــي الخشــاب رئيــس
بخــش زبان هــاي شــرقي دانشــگاه قاهــره و
اســتاد زبــان و ادبيــات فارســي اين دانشــگاه
مجموعــه اي از داســتان هاي ايرانــي از

شــاهنامه را بــه عربــی ترجمــه کــرده اســت.
( پژوهشــگاه علــوم انســاني و مطالعــات
فرهنگــي.)1386 ،
روسیه
«برتلــس» خاورشــناس بــزرگ روس دربــاره
فردوســی چنیــن معتقــد اســت« :مــادام که
در جهــان مفهــوم ايــران و ايرانــي وجــود
دارد ،نــام پرافتخــار شــاعر بــزرگ« ،حکيــم
ابوالقاســم فردوســي» کــه تمــام عشــق
ســوزان قلــب خــود را بــه وطــن خويــش
وقــف کــرده بــود ،جاويــد خواهــد مانــد.
فردوســي شــاهنامه را بــا خــون دل نوشــت و
بــه ايــن قيمــت ،خريــدار محبــت و احتــرام
ملّــت ايــران بــه خــود گرديد(.حکیمــی،
)1382
از اواســط قــرن  19پژوهش هــا در
بخش هــاي گوناگــون زبان شناســي،
ادبيــات و هنرشناســي ايرانــي در روســيه
گســترش بيســابقه اي پيــدا مي کنــد
و مطالعــه علمــي و ترجمــه شــاهنامه
فردوســي آغــاز مي شــود .اوليــن ترجمــه
شــاهنامه فردوســي از روي متــن اصلــي آن
توســط فــردي بــه نــام «کريمســکي» و در
ســال هاي  1895-1896انجام شــده اســت.
ولــي چــون زبــان مــادري اش اوکراينــي
بــوده شــاهنامه را نــه بــه زبــان روســي بلکــه
بــه زبــان اوکراينــي ترجمــه کــرده اســت.
در ســال «1849ژوکفســکي» قســمتي از
شــاهنامه فردوســي يعنــي داســتان رســتم
و ســهراب را از روي ترجمــه آلمانــي آن
کــه توســط آقــاي «کــروت» ايران شــناس
معــروف آلمانــي انجــام شــده بــود ،بــه زبــان
روســي ترجمــه کــرد« .گاســتاد نازاديانتس»
در کتــاب تاريــخ ادبيــات فارســي کــه در
ســال  1851منتشــر شــده فصلــي بــه
شــاهنامه فردوســي و اهميــت آن در ادبيــات
ايــران و جهــان اختصــاص داد .همچنيــن
آقــاي «زينويــف» در ســال  1855کتابــي
در زمينــه شــعر حماســي ايــران نوشــته و
در آن بــه مطالعــه شــاهنامه فردوســي هــم
پرداخته اســت .در ســال « 1905ســوکولف»
قســمتي از شــاهنامه را بــه زبــان روســي
برگردانيــد.دو جلــد نخســت از متــن انتقادی
شــاهنامه فردوســی بــه همــت محمــد نوری
عثمانــوف و بــا همــکاری رســتم علــیاف
تهیــه شــد و در ســال  1350در تهــران
منتشــر شــد« .پوشــکين ،لئوتولســتوي ،و
ماياچوفســکي» از جملــه شــاعران روســيه

هســتند کــه ارادت خاصــي بــه فردوســي
داشــته در اشــعار خــود از شــاهنامه الهــام
گرفتــه انــد« .لئوتولســتوي» مطالعــه زيادي
در زندگــي فردوســي داشــته تــا آنجــا کــه
بــرادر خــود را بــه دليــل شــباهت زيــاد
بــه فردوســي« ،فردوســي» صــدا مــي زده
اســت .در اشــعار پوشــکين مي تــوان تفکــر
فردوســي را دريافــت( .رادفــر)1374 ،
دیگــر اقداماتــی کــه درزمینــه شــاهنامه
فردوســی در روســیه صــورت گرفتــه اســت:
 برگــزاری هــزاره فردوســی کــه درســال 1934میــادی بــه طــور همزمــان در
مســکو و لنینگــراد و پایتخت هــای هفــت
جمهــوری از جمهوری هــای مختلــف
شــوروی (ســابق) برپــا گردیــد و بدیــن
مناســبت ،چندیــن ترجمــه از شــاهنامه
فردوســی بــه زبان هــای روســی ،گرجــی،
ارمنــی ،و آذربایجانــی منتشــر شــد(.هزاره
فردوســی)1323 ،
 در ســال  1934کتابــی نیــز بــا عنــوانمینیاتورهــای ایرانــی نســخه های خطــی
شــاهنامه ،در مجموعه هــای مــوزه دولتــی
ارمیتــاژ لنینگــراد ،تألیــف ال.تــی گوزالیــان
و ام.ام دیاکونــف و تصحیــح ای.ان تیخونــف،
در لنینگــراد منتشــر شــد .و همچنیــن
کتاب هــای دیگــری دربــاره فردوســی
و شــاهنامه از مولفیــن روســی همچــون:
دیاکونــف ،ام.ان عثمانــف ،طاهرجانــف،
باباجــان غفــورف ،ای.ام بلنیتســکی ،ارمیتــاژ
لنینگــراد ،ال.تــی گوزالیــان  ،ام.ام دیاکونــف
و ای.ان تیخونــف.
 بیــن ســال های 1962ـ  1968م هیئتــیاز دانشــمندان انســتیتوی ملــل آســیا متــن
کامــل و منقــح (انتقــادی) فارســی شــاهنامه
فردوســی را در نُــه جلــد به چاپ رســانیدند،
کار تنظیــم و چــاپ ایــن شــاهنامه از ســال
 1955م زیــر نظــر برتلــس ،ایران-شــناس
فقیــد شــوروی ،آغــاز و قســمتی از کتــاب به
دســت خــود او آمــاده چــاپ شــد.
 یــوری مــار ،خاورشــناس برجســته روس،چندیــن مقالــه در روزنامه هــای شــوروی،
دربــاره فردوســی و شــاهنامه نوشــته اســت
کــه از آن میــان می تــوان بــه مقــاالت
زیــر اشــاره کــرد« :جشــن هــزار ســاله
فردوســی» در روزنامــه کارگــر تفلیــس،
شــماره 18 ،114،3208مــه1934؛ «نقشــه
ایــران در زمــان فردوســی» در روزنامــه
طلــوع شــرق ،شــماره23 ،145،2356

ژوئــن1934؛ ‹«فردوســی و شــاهنامه»
(ترجمــه بــه زبــان ترکــی و توســط یاریــا)
در روزنامــه قرمــز رنــگ لــر ،شــماره6 ،20
ژوئیــه1934؛ «شــاهنامه و فردوســی حقنده
اســکی وینــی معلومــات» (بــه زبــان ترکــی)
مدنیــت ،صــص 19ـ26؛
در مجلــه انقــاب و ّ
«فردوســی و اشــعار جهــان» در مجلــه
ادبیــات ،مســکو1935؛ ‹‹وزن شــعری
شــاهنامه›› هــم خطابــه ای اســت کــه
در کنگــره فردوســی در تهــران خوانــده و
جداگانــه چاپ شــده اســت( .رادفــر)1374 ،
 آلیکبــی آراکاذپویــچ اســتاریکفایران شــناس روســی اســت کــه کتابــی بــا
عنــوان «فردوســی و شــاهنامه» بــا موضــوع
شــرحی بــر آثــار فردوســی و احــوال زندگــی
او در هفــت جلــد منتشــر کرد(.افشــار،
)1389
ارمنستان
آشــنایی بــا شــاهنامه فردوســی تقریبــاً
مقــارن بــا پایــان زندگانــی خــود فردوســی،
در ارمنســتان آغــاز شــد .در رســاله «گریگور
مــورخ و شــاعر
ماگیســتروس» ،متفکــر،
ّ
نامــی ارمنــی قــرن یازدهــم میــادی (پنجم
هجــری) کــه زبان هــای فارســی و عربــی
را بــه خوبــی می دانســت ،اشــارات متعــدد
بــه فصــول مختلــف شــاهنامه شــده اســت.
یرزینکاتســی ،شــاعر ارمنــی ،یــادآوری کرده
اســت کــه تــا قــرن ســیزدهم میــادی
در ارمنســتان ،شــاهنامه خوان هــای
حرفــه ای شــاهنامه را بــا آهنــگ مخصــوص
می خواندند(.رادفــر)1383 ،
در ارمنســتان هــم ترجمه هــای مختلفــی
از شــاهنامه صــورت گرفتــه اســت.
افــرادی همچــون :ســاموئل گلزادیانتــس،
تیریاکیــان ،آســاطور؛ فارغ التحصیــل رشــته
ایران شناســی دانشــکده خاورشناســی
دانشــگاه ایــروان ،هوســپ میرزاییــان،
ســرگئی عمریــان ،روبــن آبراهامیــان
داســتان هایی از شــاهنامه را بــه زبــان
ارمنــی ترجمــه و منتشــر کرده انــد(.
خاچادریــان )1357،
از دیگــر مقــاالت و کتاب هایــی کــه در
زمینــه شــاهنامه در ارمنســتان و یــا بــه زبان
ارمنــی بــه چــاپ رســیده اســت:
 مقایســه داســتان های حماســی ایــرانبــا داســتان های حماســی ارمنــی و
یونانــی و آلمانــی نوشــته آبراهیمیــان
روبن(افشــار)1386،

تاجیکستان
شــخصیت فردوســی ،شــاعر بلنــد آوازه
خراســانی ،بــرای مــردم تاجیکســتان خیلــی
محبوبیــت دارد و امــروز در تاجیكســتان
نمی تــوان خانــواده ای را یافــت كــه در
منــزل خــود شــاهنامه نداشــته باشــند.
مــردم فارســی زبــان تاجیکســتان بــرای
شــاهنامه ارزش و اهمیــت بســیاری قائلنــد
و مجامــع علمــی و دولتــی ایــن کشــور
نیــز بــه شــاهنامه و فردوســی توجــه ویــژه
دارنــد .چنانکــه در ســال  1993تمبــر یــاد
بــود شــاهنامه و فردوســی در ایــن کشــور به
چــاپ رســید و در ســال  1390هــم رئیــس
جمهــور تاجیکســتان از مردم خواســت برای
نامگــذاری فرزندانشــان بــه کتــاب شــاهنامه
مراجعــه کننــد .اخیــرا در ایــن کشــور یــک
نســخه خطــی  ۴۰۰ســاله «شــاهنامه»به
نمایــش گذاشــته شــده کــه بــه گفتــه
پژوهشــگران تاجیــک ،مینیاتورهایــی کــه
ّ
خــط
در تزئیــن آن اســتفاده شــده و نــوع
آن ،از ویژگی-هــای خــاص ایــن نســخه
«شــاهنامه» اســت .ایــن نســخه در کتابخانه
ملــی تاجیکســتان نگهــداری می شــود.
کهنتریــن ترجمــه ی شــاهنامه بــه زبــان
گرجــی اندکــی پــس از درگذشــت فردوســی
در ســده  ی دوازده میــادی انجــام شــده،
امــا اکنــون از آن ترجمــه اثــری نیســت.
پــس از آن در ســدههای پانزدهــم تــا
هجدهــم میــادی ترجمههــای فراوانــی از
بخشهــای گوناگــون شــاهنامه بــه زبــان
گرجــی بــه نظــم و نثــر انجــام گرفــت
کــه اکنــون همگــی در دســترس هســتند.
مهمتریــن آنهــاRostomiani« ،
رســتومیانی» یــا «رســتمنامه» اســت کــه
 »Serapion Sabašviliســرافیون
ساباشــوبلی» ،نویســنده نامــی گرجــی در
اواخــر ســده پانزدهــم و اوایــل ســده شــانزده
بخــش بنیادیــن آن را ترجمــه کــرده و
ترجمــه بخــش واپســین آن بهدســت
»Khosroخســرو
Turmanidze
تورمانیــدزه «انجــام شــدهاســت .ایــن
ترجمــه در ســال  ۱۸۹۱در تفلیــس چــاپ
شــد (.رادفــر)1383 ،
در ســال  ۱۹۴۰کتابــی بــا نــام دربــاره
فردوســی و شــاهنامه او نوشــته صدرالدیــن
عینــی در دوشــنبه چــاپ شــد .بــا گشــایش
فرهنگســتان علــوم تاجیکســتان در ۱۹۵۱
میــادی ،در کنــار کوشــشهای فرهنگــی
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و ادبــی و زبانشناســی ،گروهــی از
ایرانشناســان نیــز بــه پژوهــش در فرهنــگ
ایــران پرداختنــد .در  ۱۹۵۴محمــد نــوری
عثمانــوف کتــاب مقــام شــاهنامه فردوســی
در ادبیــات تاجیکــی قــرون نهــم و دهــم
میــادی را در مســکو چــاپ و منتشــر کــرد.
کتــاب منظومههایــی از شــاهنامه فردوســی
بهدســت ســیمون لیپکیــن(en) در ۱۹۵۹
ترجمــه و چــاپ شــد .در ســال  ۱۹۶۰نیــز
«داســتان کیقبــاد و کیــکاوس» بهدســت V.
 Derzhavinaوی درژاویــن در دوشــنبه
منتشــر شــد ( .شــفا)1347 ،
ایران شناســان و ادیبانــی چــون «الف.اکــرم
اف»« ،س .اکبــراف»« ،شــادی اســرار اف»،
«جانــان باباکالنــاوا»« ،قربــان واســع» «م.
عزیــز اف و س .موســی اف» « ،یوســف اکبر
اف» « ،م .علــی زاده» « ،شــاد اســرار اف»،
« قاســم اف» « ،حلیــم اف»« ،عبدالمنــاف»،
«دکتــر جمشــید گیونــا شــویلی» و اســتاد
«کمــال عینــی» مقــاالت و کتاب هــای
متعــددی دربــاره فردوســی و شــاهنامه
منتشــر کرده انــد .آنــان بــه موضوعاتــی
همچــون زندگــی فردوســی ،بازنویســی
داســتان های شــاهنامه بــه نثــر ،انعــکاس
شــورش های مردمــی در شــاهنامه  ،تمایــل
بــه عناصــر رئالیســتی در شــاهنامه نقــش
فردوســی در انکشــاف زبــان ادبــی تاجیــک،
لغــات در شــاهنامه فردوســی ،فردوســی و
آییــن جوانمــردی پرداخته انــد و شــاهنامه
را از زوایــای مختلــف مــورد توجــه و بررســی
قــرار داده انــد ).احــراری) 1374 ،
عــاوه بــر مقــاالت و ترجمه هایــی کــه از
شــاهنامه فردوســی در تاجیکســتان انجــام
شــده اســت ،داســتان های پراکنــده ای نیــز
از شــاهنامه بــه زبــان تاجیکی منتشــر شــده
اســت« .شــیرین امــان آوا» داســتان رســتم
و ســهراب را بــه ایــن زبــان ترجمــه کــرده
اســت( .افشــار)1389 ،
قزاقستان
اهميــت شــاهنامه در قزاقســتان كمتــر از
ســایر همســایگانش اســت .امــا اخیــرا ٌ در
ایــن خصــوص ترجمه هــا و کتاب هــای
منتشــر شــده اســت .آنچــه حائــز اهمیــت
اســت اینکــه ترجمــه شــاهنامه ابوالقاســم
فردوســی بــا زبــان قیچاقــی در مرکــز توجــه
دانشــمندان قــزاق قــرار گرفتــه اســت .البتــه
ایــن نســخه از شــاهنامه کــه در عصــر ۱۶
میــادی توســط ســید شــریف نــام مترجــم

در مصــر بــا زبــان قیچاقــی ترجمــه شــده
اســت ،هم اکنــون در انســتیتو خاورشناســی
و میــراث خطــی آکادمــی علــوم جمهــوری
تاجیکســتان نگهــداری می شــود .بــه
گفتــه دکتــر «امــر یــزران علــی مــردان»،
مدیــر بخــش نســخ نــادر انســتیتو مذکــور،
پــس از آنکــه برخــی صفحــات ایــن کتــاب
نــادر یــک همایــش در قزاقســتان نمایــش
داده شــد ،دانشــمندان قــزاق تصمیــم بــه
نشــر مجــدد آن نمودنــد .بــه گفتــه دکتــر
اتگین کمیســبایف ،خاورشــناس و شــاهنامه
پــژوه قــزاق ایــن نســخه بــا زبــان کالســیک
قیچاقــی ترجمــه شــده کــه اقــوام قــزاق و
ازبــک و ترکمــن آســیای میانــه مــی تواننــد
از آن اســتفاده کننــد.
کتــاب «فردوســی و رشــد حماســههای
ملــی در ایــران و آســیای مرکــزی» ،بــه
همــت رایزنــی فرهنگی ایــران در قزاقســتان
و بــا همــکاری انتشــارات کتابخانه آلــژاس در
شــهر آلماتــی و پشــتیبانی مرکز ســاماندهی
ترجمــه و نشــر معــارف اســامی و علــوم
انســانی ،در قالــب  ۵۲۰صفحــه و شــمارگان
 500نســخه بــه زبــان روســی ،منتشــر
شــده اســت .ایــن کتــاب بــه کوشــش
صفــر عبــداهلل ،عضــو پیوســته تاجیکســتانی
فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی ،شــامل
ســخنرانیهای اســتادان و دانشــمندان
ایرانــی و کشــورهای آســیای مرکــزی و در
مجمــوع شــوروی ســابق اســت کــه بخشــی
ی کــه در تاریخ
از آنهــا در همایــش بینالمللـ 
 ۱۳و  ۱۴مــاه مــی ســال  ۲۰۰۸میــادی
در آلماتــی برگــزار شــد ،تهیــه و تدویــن
شــده اســت .برخــی دیگــر از مقــاالت ایــن
مجموعــه را صفــر عبــداهلل از زبــان فارســی
بــه روســی ترجمــه کــرده اســت .وی در
مقدم ـهای کــه بــر ایــن مجموعــه نگاشــته،
از جایــگاه رفیــع فردوســی و شــاهنامه در
فرهنــگ ایــران و جهــان ســخن رانــده
اســت .ایــن مجموعــه شــامل  ۲۹مقالــه بــا
عناوینــی چــون «مقدمـهای بــر تاریــخ ایران
در زمــان ســامانیان» ،شــریف شــکوروف
(روســیه)؛ «ایــران و ایرانیــان در شــاهنامه»،
منصــور رســتگار فســایی (ایــران)؛ «روایــت
احمــد ابــن مجیــدی دربــاره ی فردوســی و
الدیــن
فردوســی در ادبیــات عــرب» ،تاج ّ
مردانــی (تاجیکســتان)؛ «ایــران و ایرانیــان تا
پدیــد آمــدن حماســه ملــی» علــی محمدی
(ایــران) و «پژوهــش اســطورهای زن در

شــاهنامه» ،محمدحسین ادریســی ،است .در
بخشــی دیگــر ،بــه مقــاالت «بررســی ســنن
خانوادگــی و آییــن خانــواده در شــاهنامه»،
احمــد خاتمــی (ایــران)؛ «ابوالقاســم
فردوســی طوســی ســخن را بــه خدمــت
پــرورش روحیــه ی میهنــی گرفــت»،
امیرحســین خنجــی (ایــران)؛ «جایــگاه
گیاهــان و درختــان مقــدس در شــاهنامه»،
بهنــاز پیمانــی (ایــران)؛ «فردوســی و
لئــو تولســتوی» ،مهنــاز نــوروزی؛ «تأثیــر
شــاهنامه در ادبیــات حماســی» ،محمدباقــر
الدینــی (ایــران) و «جایــگاه بازنویســی
کمال ّ
حماســه ی فردوســی در ادبیــات کــودک
و نوجــوان ایــران» ،مریــم جاللــی (ایــران)
اشــاره دارد« .شعرشناســی شــاهنامه:
ویژگیهــا و عمومیتهــا» ،عبدال ّنبــی
ســتارزاده (تاجیکســتان)؛ «تاریــخ و افســانه
در شــاهنامه ی فردوســی» مظفــر محمــدی
«دســتنویسهای
(تاجیکســتان)؛
شــاهنامه در کتابخانــه ی ملــی روســیه
و اهمیــت آنهــا» آلــگا واســلیوا (روســیه)؛
«شــاهنامه ی فردوســی همچــون
سرچشــمه ی مطالعــات تاریــخ اقــوام
آســیای مرکــزی در زمــان هفتالیــان»،
عیســی محمــدوف (تاجیکســتان)؛
«ســوژه ی کمربنــد در شــاهنامه و مقایســه
بــا نقاشــی کمربنــدی از کلکســیون ســبریی
پتــر کبیــر» ،شــوخوف تســوف (قزاقســتان)؛
«فردوســی و شــاعران قــزاق» ،قومســبایف
(قزاقســتان) و «تأثیــر شــاهنامه در ادبیــات
ازبــک» ،حامــدوف (ازبکســتان) از مقــاالت
دیگــر ایــن کتــاب بــه شــمار مــیرود.
«شــاهنامه در گرجســتان» ،لیلــی
ژارژالــی آنــی (گرجســتان)؛ «چهــره ی
زنــان در شــاهنامه» ،لیدمــا گیوناشــولی
(گرجســتان)؛ «افســانه ی فردوســی»،
ســید محســن هاشــمی (ایــران)؛ «ســخنی
از بزرگــی فردوســی» ،زرینــه ژاندوســووا
(روســیه)؛ «رســتم و دیــو ســفید» ،آرش
اکبــر مفاخــر (ایــران)؛ «مقایســه ی برخی از
روایــات درباره ی ساســانیان در شــاهنامه ی
فردوســی و منابــع تاریخــی» ،نــدا اخــوان
اقــدم (ایــران)؛ «خــرد و اندرز در شــاهنامه»،
فرهــاد نظــری (ایــران)؛ «سرچشــمههای
داســتان مــردم اویغــور فرهــاد و شــیرین»،
گل بهــرام مولوتــووا (قزاقســتان)؛ «حماســه
در ایــران پیــش از شــاهنامه» ،حســن
جمشــیدی (ایــران)؛ «شــاهنامه و فرهنــگ

معنــوی در جهــان معاصــر» ،قربــان
محمــدوف (ازبکســتان) و «آمــوزش زندگــی
الدیــن
و آثــار فردوســی در ازبکســتان» ،اصل ّ
قمــروف (ســمرقند) ،پایانبخــش مقــاالت
ایــن کتــاب اســت.
در فروردیــن مــاه  1395هــم نشســت
تخصصــي چهارجانبــه بررســي طــرح «ايران
و تــوران از نــگاه شــاهنامه» در قالــب يــك
طــرح مشــترك از ســوي دانشــگاه فارابــي
قزاقســتان ،دانشــگاه شــهيد بهشــتي تهران،
دانشــگاه كمبريــج انگليــس و ســازمان
فرهنــگ و ارتباطــات اســامي در شــهر
آلماتــي قزاقســتان برگــزار شــد کــه نشــانگر
توجــه روز افــزون بــه شــاهنامه و فردوســی
در ایــن کشــور اســت.
«اوتگیــن کمیســبایف» ایران شــناس و
شــاهنامه پژوه قــزاق کــه در حــال حاضــر
در دانشــگاه فارابــی قزاقســتان بــه تدریــس
ادبیــات فارســی و شــاهنامه مشــغول اســت
و پژوهش هــای گســترده ای در زمینــه
مطالعــات تطبیقــی ادبیــات فارســی و
قزاقــی انجــام داده اســت ،معتقــد اســت:
«شــاعران قــزاق شــاهنامه فردوســی را
بــه خوبــی میشناســند و بــه زبــان
قزاقــی داســتان هایی در مــورد شــاهنامه
نوشــتهاند .در بیــن شــاعران کالســیک
ایــران ،فردوســی بیشــتر از همــه نــزد
شــاعران قزاقــی محبــوب و تأثیرگــذار بــوده
اســت چــون در شــاهنامه وطن دوســتی
و انسان دوســتی و بالغــت خاصــی وجــود
ت داشــتنی
دارد .شــاهنامه آن قــدر دوســ 
اســت کــه در بیــن فولکلــور مــردم قــزاق هم
نفــود کــرده و داســتان هایش نیــز از زبــان
پیرمردهــای قزاقــی ســینه بــه ســینه نقــل
میشــود« .تورمگامبــت ایزتلیــف» یکــی از
نویســندگان بــزرگ قــزاق شــاهنامه را بــه
زبــان فارســی و ترکــی و عربــی خوانــده
اســت و شــاهنامه ای بــه زبــان قزاقــی
نوشــته اســت».
چین
«جــان هونیــن» اســتاد زبــان و ادبیــات
فارســی دانشــگاه پکــن ،از فعال تریــن
ایران شناســان اکنــون در چیــن اســت کــه
در خصــوص معرفــی فردوســی و شــاهنامه
بــه ملّــت چیــن تالش هــای بســیار داشــته
اســت .او کتابــی بــا عنــوان «پژوهشــی در
شــاهنامه» در  190صفحــه منتشــر کــرد.
در ایــن کتــاب بــه مباحثــی همچــون

تاریــخ ایــران باســتان ،اعتقــادات و آییــن
زرتشــت ،شــرح حــال و زندگــی فردوســی،
محتــوای حماســی شــاهنامه ،فلســفه گفتار
نیــک ،پنــدار نیــک و کــرداز نیــک در
آییــن زرتشــت ،موفقیت هــای اعتقــادی
و هنــری فردســی در کتــاب شــاهنامه،
دالیــل اختــاف فردوســی بــا ســلطان
محمــود غزنــوی ،شــاهنامه در چیــن و
جایــگاه شــاهنامه در ادبیــات ایــران و جهــان
پرداختــه شــده اســت.
همچنیــن او موفــق شــده اســت متــن کامل
شــاهنامه را بــه زبــان چینی در ســال 2002
ترجمــه و بــه چــاپ رســاند .از دیگــر تالیفات
او« :کتــاب رســتم و ســهراب در شــاهنامه
بــه نــام رســتم نامه» در مجموعــه ای
از حماســه های جهانــی کــه توســط
انتشــارات ایــن لینــگ در شــهر نان در ســال
« 2000منتخبــی از شــاهنامه فردوســی» در
ســال  1991از ســوی انتشــارات ادبیــات
مــردم چیــن « ،منتخبــی از شــاهنامه
فردوســی» در ســال  1998در تایــوان از
ســوی انتشــارات گوانفگــو منتشــر شــده
اســت .او مقاالتــی هــم در زمینــه شــاهنامه
در چیــن به چــاپ رســانده است-1:داســتان
حماســی چینــی کجــا و داســتان حماســی
فردوســی کجــا؟ -2ترجمــه ســرود تســلیت
یــک شــاعر غربــی خطــاب بــه فردوســی
منتشــر شــده از ســوی دانشــگاه ادبیــات
خارجــی چیــن در ســال . 2004جــان
هونیــن موســس بنیــاد فردوســی در چیــن
اســت .او در رد نظریــه یــک نویســنده هندی
کــه داســتان های حماســی چینــی را بــا
داســتان شــاهنامه فردوســی مقایســه کــرده
بــود ،مقالــه ای نوشــت و جایــگاه شــاهنامه
فردوســی را بســیار باالتــر و عظیم تــر
دانســت و معتقــد اســت ایــن دو بــا هــم
قابــل مقایســه نیســتند« :مــن در هنــگام
ترجمــه و مطالعــه شــاهنامه فردوســی بــا
حماســه های هنــدی و یونانــی مقایســه
کــردم دیــدم کــه فردوســی بــر شــاهنامه
در ترســیم چهــره قهرمانــان و اســتفاده از
زبــان و تأییــد ارزش هــای اخالقی و انســانی
و ســتایش خــرد و عقــل موفقیــت عطیمــی
بــه دســت آورده اســت .اگــر نگوییــم کــه
شــاهنامه باالتــر از آن حماسه هاســت،
حداقــل هیــچ دســت کمــی از آنــان نــدارد».
در ســال  1393نشســت خیــام و فردوســی
در چیــن برگــزار شــد .در ایــن برنامــه ســید

محمــد ترابــی بــه تحلیــل جایــگاه شــاهنامه
در چیــن و تأثیــر آن بــر ادبیــات چیــن
پرداخــت :در تاریــخ ادبیــات چیــن دو اثــر
را میشناســم کــه بــه شــاهنامه شــباهت
دارنــد .اولــی «شــی جــی» نــام دارد کــه
بــه نثــر اســت و در ســطح یــک حماســه
طبیعــی خــود را بــاال کشــیده اســت .ایــن
اثــر از نظــر تاریخــی ،از آغــاز تاریــخ چیــن
تــا ســال  206پیــش از میــاد را شــامل
ی جــی» و
میشــود .ارتبــاط بیــن «شــ 
شــاهنامه ایــن اســت کــه عــاوه بر حماســه
بــودن ،همانطــور کــه شــاهنامه وظیفــه
رشــد و تکامــل زبــان فارســی را داشــته،
شــی جــی هــم چنیــن نقشــی را در مــورد
زبــان چینــی ایفــا کــرده اســت .امــا اثــر دوم
کــه شــباهت بیشــتری بــه شــاهنامه دارد،
«فنچــن یانــی» اســت .ایــن اثــر یــک رمــان
منظــوم و دربــاره سلســله جــو و نبــرد جــو با
سلســله هــان اســت .ماجراهــای ایــن کتــاب
هــم ســینه بــه ســینه و نســل بــه نســل نقل
شــده اســت.
کارهایــی کــه رســتم و ســهراب در شــاهنامه
انجــام میدهنــد ،توســط شــین ئــی
و لیجیــن در منظومــه «فنچــن یانــی»
انجــام میشــود .شــخصیتی بــه نــام
لینوجــا در ایــن منظومــه حضــور دارد کــه
ماننــد ســهراب در نبــرد بــا پــدرش کشــته
میشــود .البتــه خــاف ســهراب ،زنــده
شــده و بــا پــدرش آشــتی میکنــد و بــا
هــم پادشــاه چیــن را بــه زیــر میکشــند .از
ایــن نظــر ،بــه زیــر کشــیدن پادشــاه وقــت،
هــم آرزوی ســهراب بوده اســت .اگــر کاووس
شــاه در دادن نوشــدارو بــه رســتم تاخیــر
نمیکــرد ،ســهراب زنــده میمانــد و ماننــد
لینوجــا ،میتوانســت در قســمتهای
بعــدی شــاهنامه خودنمایــی کنــد.
ژاپن
قدیمی تریــن ســند تاریخــی ایــران درژاپن
و نخســتین پیــام بشــر دوســتانه ایــران پس
از اســام ،بیتی اســت از شــاهنامه فردوســی
کــه در معبــدی در شــهر کیاســای ژاپــن
نگهــداری می شــود و متعلــق بــه 786
ســال قبــل یعنــی ســال  1217میــادی
اســت .ایــن ســند از ســوی بــازرگان ایرانــی
بــرای راهبــه ای بودایــی نوشــته شــده و در
آن بیــت «جهــان یــادگار اســت و مــا رفتنی
ز مــردم نمانــد بجــز مردمــی» بیتــی از
شــاهنامه اســت.
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شــاهنامه از نخســتین گنجینه هــای دانــش
ایرانــی بــود کــه در چشــم خاورشناســان و
ایران دوســتان ژاپــن نویــن جلــوه کــرد .از
ســخن فردوســی ،داســتان گزیده هایــی
از شــاهنامه ،بویــژه رســتم و ســهراب،
پیشــاهنگ گلچیــن ادب پارســی بــود
کــه بــه ژاپنــی درآمــد .بنیــاد کشــور
باســتانی ژاپــن بــا پادشــاهی جمشــید
همزمــان اســت .ادب دوســتان ژاپــن پایــان
غــم انگیــز ســهراب را در داســتان رســتم و
ســهراب بــا بهــره ای از داســتان حماســی
محبــوب مــردم ســرزمین آفتــاب بــه نــام
«هِــی کــه م ْون ْوگاتــاری» برابــر مینهنــد.
داســتان های «هِــی» کــه را ماننــد نقالــی
و سرگذشــت قهرمانــان شــاهنامه ،در انجمن
می خوانده انــد و می خواننــد .خوانــدن
آهنگیــن داســتان های ِهــی کــه بــا نــوای
«بیوا(بربــط ژاپنــی)» همراهــی میشــود،
ْ
کــه آن را «هِــی کــه بیــوا» می گوینــد
و آهنــگ آن یــادآور نقالــی و شــاهنامه-
خوانــی اســت .از آن هنــگام کــه دانــش
دوســتان ژاپــن شــاهنامه را شــناختند و در
نوشته هاشــان از آن یــاد کردنــد ،بیــش از
صــد ســال می گــذرد« .ماســاهار ُو ی ْوشــیدا»
نخســتین فرســتاده دولــت ژاپــن کــه در
ســال  1880همــراه بــا گروهــی بــه ایــران
آمــد ،در ســفرنامه اش نگاهــی بــه تاریــخ
ایــران کــرده و از شــاهنامه و فردوســی هــم
یــاد آورده اســت .امــا نــگارش شــاهنامه بــه
ژاپنــی از ســده بیســتم آغــاز شــد .در ســال
 «1916پِرشــیا شینوا»(افســانه های ایرانی)،
نگارش دلنشــین و ســتایش برانگیــز «ب ُونْمِی
تســ ُوچیا» شــاعر ژاپنــی از داســتان های
شــاهنامه منتشــر شــد « .پِرشــیا شــینوا»
از برگــردان انگلیســی«جیمز اتکینســون»
( )James Atkinsonاز شــاهنامه
گرفتــه شــده و بهــره ای از وندیــداد ،زنــد
اوســتا ،نیــز بــه پایــان کتــاب افــزوده شــده
اســت .ایــن کتــاب ،در بیــش از پانصــد
صفحــه ،داســتان های گوناگــون شــاهنامه
را دربــردارد و جا به جــا بــه پرده هــا و
چهرهنگاری هایــی از شــاهنامه آراســته
اســت« .تْســ ُوچیا» در پیــش درآمــد
کتــاب می گویــد کــه فردوســی « ُهومِــر»
ایــران اســت و شــاهنامه «ایلیــاد» وی،
کــه ایــن هــر دو اثــر در زیبایــی ســخن و
بــرآوردن مفاهیــم بلنــد ،واال و پربارنــد .او
می افزایــد« :آنچــه کــه مــا ژاپنی هــا در

حماســه و افســانه های باســتانی شــاهنامه
می ســتاییم و ارج می نهیــم ،هماننــدی آن
بــا تاریــخ ژاپــن اســت ،و ســرآغاز شــاهنامه
رنــگ و نمــادی از افســانه «ســان-ک ْوگ ْوت ِی»
چینــی دارد کــه در ادب ژاپــن آشناســت.
زندگــی بســیاری از قهرمانــان شــاهنامه،
داســتان رزم و دلدادگــی اســت .رســتم و
ســهراب را بایــد شــاهکار شــاهنامه دانســت
و کشــته شــدن ســهراب بــه دســت پــدر
نقطــه اوج ایــن داســتان و حماســه اســت.
تســ ُوچیا ،در پایــان ،آئیــن ایــران باســتان
را کــه حماســه و افســانه و تاریــخ ایــران را
سرشــار ســاخته اســت ،مــی ســتاید(».رجب
زاده« )1386 ،بون ِمــی تسـ ُوچیا» با نگارشــی
از داســتان های شــاهنامه بــه ژاپنــی در
کتابــی پانصــد و چنــد صفحــه ای بــه ســال
 1916شــاید بزرگتریــن گام پیشــاهنگ را
در شناســاندن شــاهنامه در ژاپــن برداشــت،
شــاعری نامــور شــد.
«افســانه و تاریــخ ایران»(پرشــیا نــو ِدن ْســه
چــ ُو تــو رکیشــی) ترجمــه ای بــود کــه
«ســو ْءما آکــی جیــرو» از روی گزیــده
شــاهنامه بنجامیــن ()Benjamin
امریکایــی ،بــا افزوده هایــی از خــود ،بــه
ژاپنــی پرداخــت .این کتــاب در ســال 1922
منتشــر شــد« .کِنگ ْو م ُوراکاوا» در ســرآغازی
بــر برگــردان «ســو ْءما» می نویســد...« :
ایــران تاریخــی بــس دراز و سرشــار دارد.
اکنــون ایــران میــدان رودررویــی نیروهــا
(رقابــت روس و انگلیس) اســت امــا در آینده
کشــوری واال و وزیــن خواهــد شــد؛ پس این
کتــاب دریچ ـهای اســت بــه ســوی دانــش
تاریــخ ایــران ...نداشــتن کتابــی دربــاره ایران
بــرای مــا ژاپنی هــا کمبــودی گــران اســت...
بخــش تاریخــی شــاهنامه نشــان مــی دهــد
کــه ایــران روزگاران پســت و بلنــد داشــته
اســت ،بــا جنگ هــای فــراوان ...و تاریخــی
گیــرا دارد ...شــیوه ادبــی ایــن کتــاب روان و
زیباســت(».همان) «شــیگه رو آراکــی» نیــز
در کتــاب خــود در تاریــخ ادبیــات ایــران بــه
نــام «ب ُونگاکـ ُو شــیگ ْو» کــه در همــان ســال
 1922منتشــر شــد بــه معرفــی شــاهنامه
پرداختــه اســت .کتــاب او بیشــتر پژوهشــی
اســت در زبان هــای ایرانــی ،و بهــره ای
نیــز در تاریــخ ادب فارســی دارد« .ماســاهار ُو
هیگ ُوچــی» در میانــه ســال های جنــگ،
بــه ســال  ،1941رســتم و ســهراب را بــه
زبــان رزمــی ژاپــن درآورد و نمایشــنامه ای

بــرای کاب ُوکــی از آن ســاخت« .کاب ُوکــی»
هنــر نمایــش چنــد صــد ســاله ژاپــن اســت
کــه مایــه و بیانــی رزمــی و آیینــی دارد.
ایران شناســان ژاپــن پژوهش هایــی هــم
دربــاره شــاهنامه فــرا آورده انــد.
اســتاد «ئــه ایچــی ایموتــ ْو» در نوشــته ای
خواندنــی دربــاره جمشــید کــه در شــماره
ســال  1968مجلــه «ا ْورینت»(ســالنامه
انجمــن خاورشناســی ژاپــن) آمــده ،بــه
بررســی ایــن چهــره تاریــخ باســتان در
افســانه های اوســتایی و پــس از آن
پرداختــه ،و پیونــد جمشــید را بــا نــوروز
ایرانــی از یکســو ،و بــا چهــره افســانه ای
ژاپــن بــه نــام« ی مــا» ،یــا «ا ِ ّمــا» کــه او
را همــان جمشــید دانســته انــد ،از ســوی
دیگــر ،بررســیده اســت .در ســال 1966
اســتاد کورویاناگــی در مقالــه ای در مجلــه
دانشــگاه مطالعــات خارجــی توکیــو بــه
معرفــی شــاهنامه-های پیــش از فردوســی
پرداخــت .در ســال  1974هــم نوشــته ای
پژوهشــی از اســتاد کورویاناگــی دربــاره
«جــام جــم در ادب فارســی» در مجلــه
«اورینــت» منتشــر شــد (.مینوبــو)1363
پژوهــش مقایســه ای خانــم اســتاد «امیکــو
اوکادا» دربــاره «ســیمای زن در حماســه
ایرانــی شــاهنامه» کــه چکیــده آن در
شــماره ســال  1984همــان ســالنامه
«اورینــت» منتشــر شــد نیــز از کارهــای یــاد
کردنــی اســت .برگردانــی از متــن تــازه ایــن
نوشــته بــه قلــم نگارنــده در شــماره 12 -11
ســال دوازدهــم( )1365مجلــه آینــده بــه
فارســی آمــده اســت( .افشــار )1389 ،دریــغ
اســت کــه در ایــن ســال های نزدیــک ،کار
تــازه و گســترده ای دربــاره شــاهنامه در
ایــن دیــار رخ ننمــوده اســت .بســیاری از
پژوهنــدگان کــه اندیشــه بــاز و پویــا دارنــد و
ادیــب و ادب شــناس توانند شــد ،به افســون
رویدادهــای روز درافتــاده و بــه هــوای نــام
در چنبــر ترفنــد بازیگــران ســرگردان مانــده
انــد کــه «جهــان پــر شــگفت اســت چــون
بنگری»(.رجــب زاده)1386 ،
ترکیه
متأســفانه در زمینــه وضعیــت شــاهنامه
و فردوســی در ترکیــه منابــع مکتــوب
کمــی وجــود دارد .اخیــرا ً بنیــاد ســعدی بــا
پروفســور «نعمــت ییلدیریــم» مصاحبــه ای
انجــام داده اســت کــه تــا حــدودی وضعیــت
پژوهش هــا در ایــن کشــور را مشــخص

می کنــد .بــر ایــن اســاس متوجــه
می شــویم کــه در دانشــگاه های ترکیــه
کرســی زبــان و ادبیات فارســی وجــود دارد و
دانشــجویان زیــادی در ایــن رشــته مشــغول
تحصیــل هســتند .شــاهنامه بارهــا بــه
صــورت کامــل و ناقــص در ترکیــه ترجمــه
شــده اســت ،اولیــن بــار حــدود  20هــزار
بیــت شــاهنامه را اســتاد «مانجاتــی لــوگال»
بــه زبــان ترکــی اســتانبولی ترجمــه کــرده
بــود کــه در ســال  1905میــادی در ترکیــه
منتشــر شــد .امــا اخیــرا ً «نعمــت ییلدیریم»
در ایــن زمینــه اقــدام مهمــی انجــام داد .او
شــاهنامه را بــه طــور کامــل بــه زبــان ترکــی
ترجمــه کــرده اســت .او بــا ایــن ترجمــه
توانســت در بیســت و چهارمیــن دوره جایــزه
جهانــی کتــاب ســال جمهــوری اســامی
ایــران برگزیــده شــود .او اســتاد و مدیــر گروه
زبــان و ادبیــات فارســی دانشــگاه آتاتــورک
ترکیــه اســت« .پروفســور ییلــد یریــم» در
مصاحبــه ای کــه بــا مجلــه فرهنــگ امــروز
انجــام داده اســت توضیــح می دهــد کــه در
تهیــه ایــن ترجمه از ســیزده نســخه فارســی
و همچنیــن ترجمههــای انگلیســی ،عربــی
و فرانســوی شــاهنامه شــدم  .شــاهنامه
نســخه مســکو ،اثــر نــه جلــدی «نامــه
الدیــن کــزازی»،
باســتان» از «میــر جالل ّ
اثــر هشــت جلــدی «شــاهنامه» از جــال
خالقــی مطلــق و ویرایشهایــی کــه
شــاهنامهپژوهان مهمــی چــون ســعید
نفیســی ،مجتبــی مینــوی ،فریــدون جنیدی
و میتــرا مهرآبــادی کمــک می گیــرد .بــرای
معنــی برخــی لغــات از لغت نامــه ســه
جلــدی فارســی ترکی «فرهنــگ ضیــاء»
اســتفاده کــرده اســت .او همچنیــن کتــاب
«فرهنــگ ایــران» (از زرتشــت تــا ســعدی و
از ســعدی تــا شــاملو) تألیــف کــرده اســت.
در ایــن کتــاب ،بــه عناوینــی چــون زرتشــت
پیامبــر ایرانــی و آموزههایــش ،اوســتا کتــاب
مقــدس زرتشــت ،آب در میتالــورژی ایرانــی
و مراســم مقــدس در مــورد آب ،آتــش در
فرهنــگ ایرانــی ،ارداریــف و ارداریفنامــه،
انــدرز اشــنار دانــا ،رودکــی ســمرقندی،
فردوســی و شــاهنامه ،زبانهــای ایرانــی،
ادبیــات وحکایــات فارســی ،دینهــای
قدیمــی ایــران و باورهــای دینــی قدیمــی،
حبســیه و شــکواییه در ادبیــات فارســی،
نــگاه ســعدی شــیرازی بــه حکمرانــان و
مدحیــه و موضوعــات قهرمانــی در ادبیــات

تصــوف ایــران اشــاره کــرده اســت.
پاکستان
زبــان رســمی کشــور پاکســتان ،اردو اســت
و زبــان اردو بــا زبــان فارســی اشــتراکات
زیــادی دارد .در پاکســتان پروفســور
عبدالشّ ــکور احســن مقالــه ای بــا عنــوان
«ارزش تاریخــی شــاهنامه فردوســی» در
مجلــه الباقیــات در ســال  1991منتشــر
ســاخت .او رئیــس مرکــز تحقیقــات
دانشــگاه پنجــاب بــوده اســت .همچنیــن
در ایــن کشــور تمبــر فردوســی بــه چــاپ
رســیده اســت و ایــن تمبــر در بســیاری از
فروشــگاه های کلکســیون تمبــر موجــود
اســت.
محمــد ایجــاز الحــق ،عضــو مجلــس ملــی
پاکســتان در حاشــیه بازدیــد از آرامــگاه
حکیــم ابوالقاســم فردوســی در آذرمــاه
1395گفــت« :فرهنــگ غنــی ایــران باعــث
پــرورش شــاعران بزرگــی همچون فردوســی
شــده اســت .حکیــم ابوالقاســم فردوســی
بــرای همــه مــردم پاکســتان شــناخته شــده
اســت و افــرادی همچــون فردوســی باعــث
نزدیکــی دو کشــور ایــران و پاکســتان مــی
شــود».
پاکســتان در ســال  1395هــم همایــش
بزرگداشــت فردوســی را برگــزار کــرد.
ایــن همایــش بــا همــکاری دانشــگاه
«ال ســی ،بانــوان» الهــور و خانــه فرهنــگ
جمهــوری اســامی ایــران در ایــن شــهر
بــا حضــور صاحب نظــران و دانشــمندان
سراســر جهــان از از  11تــا  13اســفند مــاه
امســال(اول تــا ســوم مــارس ) 2017برگــزار
شــد .شــاهنامه پژوهــی و ادبیــات تطبیقــی،
شــاهنامه پژوهی و مطالعــات اســاطیری،
ســ ّنتها ،جشــن ها و آیین هــای کهــن
و متــون حماســی و اســاطیری ،شــاهنامه
فردوســی و ادبیــات نمایشــی ،ادبیــات
حماســی و نقــد ادبــی ،شــاهنامه فردوســی
و ادبیــات معاصــر ،تأثیرفردوســی و شــاهنامه
برادبیــات اردو ،پنجابــی و عربــی ،اســطوره
و شاهنامه نویســی در جهــان ادبیــات،
شــاهنامه فردوســی و هنــراز جملــه
محورهــای ایــن همایــش اســت.
افغانستان
از آنجــا کــه برخــی از داســتانهای شــاهنامه
در مناطقــی اتفــاق افتــاده کــه در حــال
حاضــر بــه جغرافیای افغانســتان امــروز تعلق
دارد ،ایــن اثــر حماســی از گذشــتههای

بســیار دور یکــی از شناختهشــدهترین
کتابهــا در بیــن افغانهــا بــوده اســت .بــا
وجــود تمــام مشــکالت هــم چــون حمايــت
نکــردن از زبــان فارســي و پراکندگــي
فارســي پژوهان در کشــورهاي ديگــر
در دوره معاصــر بــر اســاس مقالــه اي از
اديــب و پژوهشــگر افغانســتاني رســول
رهيــن ،کتاب شناســي هاي افغانســتان،
 ١2کتــاب تحقيقــي و  5٠مقالــه تحقيقــي
دربــاره شــاهنامه ،پهلوانــان و قهرمانــان آن و
زندگي نامــه ابوالقاســم فردوســي را گــزارش
مي دهنــد .از جملــه شــاهنامه پژوهان
معاصــر افغانســتان مي تــوان بــه افــراد
ذيــل اشــاره کــرد« :احمــد علــي کهــزاد»:
وي کــه از دانشــمندان صاحــب نــام
افغانســتان در زمينــه تاريــخ و ادبيــات
مي باشــد در ســال  1323رســاله کوچکــي
بــا نــام «شــاهنامه و مقايســه ميــان پهلوانان
آن و اوســتا» ،و در ســال  ١355کتــاب
«افغانســتان درشــاهنامه» را تأليــف کــرد
ضمــن آن کــه در مقــاالت پراکنــده خــود
از شــاهنامه فردوســي و حواشــي آن بــه
کــرات ســخن گفتــه اســت« .الم فــاروق
نيــاب رحيمــي» :کتــاب «ديدگاه هــاي
نويــن در شــاهنامه» را بــا شــانزده مقالــه
بــا عناوينــي از جملــه «انگيزه-هــاي
شاهنامه ســرايي در خراســان»« ،بلــخ
در شــهنامه»« ،ســيميندخت زن مدبــر و
آگاه»« ،جــاي ناپديــد شــدن کيخســرو
درخــاواک پنجشــير» نوشــته اســت کــه
مقالــه «انگيزه هــاي شــهنامه ســرايي در
خراســان» در شــماره  ١3مجلــه ايرانــي
ســخن عشــق نيــز چــاپ شــده اســت.
«عبدالحــي حبيبــي» :حبيبــي دانشــمند
نامــي افغانســتان کــه آثــار او بــه تعــداد
زيــادي در ايــران موجــود مي باشــد مقدمــه،
تحشــيه وترجمــه کتــاب چهــار مقالــه بــر
فردوســي اثر پروفســور محمودخان شــيراني
را از زبــان اردو بــه دري انجــام داده اســت.
«محمــد صالــح راســخ ایلــدرم» :یکــی از
اســتادان دانشــگاه بلــخ اســت کــه اســامی
شــهرها ،نواحــی ،کوه هــا و رودهایــی را کــه
در شــاهنامه آمــده ،فهرســت و کتابــی بــا نام
«ایــران شــاهنامه» تدویــن کــرد.
«عبدالرحمــان محمــودي» :ايشــان از
ّ
اوليــن کســاني بــود کــه در دوره معاصــر
بــه شــاهنامه پژوهــي روي آورد و کتــاب
«افغانســتان وشــاهنامه» را تأليــف کــرد.
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«محمــد حيــدر ژوبــل» :در ســال ١336
مطلــب تحقيقــي تحــت عنــوان «شــالوده
مثنوي ســرايي و شــاهنامه نــگاري»
نگاشــته اســت کــه در مجلــه عرفــان
چــاپ کابــل نشــر گرديــده اســت« .رازق
روئيــن :روئيــن از صاحب نظــران شــمال
افغانســتان اســت کــه مقــاالت متعــددي
در زمينــه شــاهنامه پژوهي دارد کتــاب
از فردوســي بياموزيــم چــاپ  ١36١کابــل
نيــز از ايــن نويســنده تواناســت« .عبدالغفــور
روان فرهــادي» :دکتــر روان فرهــادي اديــب
و انديشــمند افغانســتان عــاوه بــر کتاب هــا
و مقــاالت ادبــي در زمينــه ادبيــات کهــن،
کتابــي تحــت عنــوان يــاري شــاهنامه
فردوســي در پژوهــش واژه هــاي فارســي
دارد کــه در تهــران چــاپ شــده اســت(.
اکبــرزاده)1394 ،
«محمــد يونــس طغيــان ســاکايي» :کتــاب
«خانواده هــاي گــودرز و پيــران» از
جملــه آثــار طغيــان ســاکايي در زمينــه
شــاهنامه پژوهي اســت کــه در ســال هاي
اخيــر بــه اهتمــام رايزنــي جمهوري اســامي
ايــران در کابــل چــاپ گرديــده اســت.
«محمــد یونــس طغیــان ســاکایی» اســتاد
دانشــگاه بلــخ و شاهنامهشــناس افغانســتان
اخیــرا ً در مــورد شــاهنامه کتاب هایــی بــا
نام هــای «واژههــای عربــی شــاهنامه»،
«اهریمــن (بازتــاب اســطورههای اوســتایی
در شــاهنامه»« ،پلههــای بــر کاخ بلنــد» و «
مقدمـهای بر فردوســی شناســی و شــاهنامه
پژوهــی» نوشــته اســت .بــه جــز افــراد نــام
بــرده کســاني ديگــر چــون پرتــو نــادري،

فکــرت هــروی» محقــق و پژوهشــگر
افغــان مقیــم کانــادا ،کتــاب شــاهنامه را از
کتابهــای مــورد عالقــه هراتیــان میدانــد
کــه در بســیاری از خانههــای مــردم هــرات،
ایــن کتــاب مــورد مطالعــه قــرار میگیــرد.
ایــن پژوهشــگر افغــان ،در مــورد ســنت
شــاهنامهخوانی در میــان مــردم هــرات
میگویــد :شــاهنامه از کتــب مــورد عالقــه
هراتیــان اســت کــه در شــبهای دراز
زمســتان قرائــت و اســتماع میشــده اســت.
«مــا اســحاق» از شــاهنامهخوانهای
معــروف دیار بدخشــان بــوده اســت و آنگونه
کــه برخــی از پژوهشــگران شاهنامهشــناس
افغانســتان نقــل کردهانــد ،مــا اســحاق
آنقــدر بــا شــاهنامه و فردوســی محشــور
بــوده اســت کــه مــردم او را فردوســی صــدا
میکردنــد« .قبــاد خــان» و «فقیــری» از
«بــازارک»« ،صوفــی رحی ـمداد» و بــرادرش
«کاکا مختــار» از «دره کرامــان»« ،صوفــی
عبدالغیــاث» از منطقه«جنگلــگ»« ،مظفــر
پنجشــیری»« ،فیــض اهلل»«،محمــد افضل»،
«جبــار خــان»« ،ولــی خــان»« ،عبدالــرزاق»
و «میــر موســی» از معروفتریــن
شــاهنامه خوانهای دره پنجشــیر بودنــد.
در اوج و گســترش شــاهنامهخوانی در
افغانســتان“ ،امیــر حبی ـباهلل خــان” اوایــل
قــرن بیســتم کــه تحــت حمایــت انگلیــس
بــود ،شــاهنامهخوانی را در مالعــام در ایــن
کشــور ممنــوع اعــام کــرد« .محمــد یونــس
طغیــان ســاکایی» شــاهنامه شــناس افغــان،
میگویــد :چــون خواننــدگان دورهگــرد،
مســلح بــا ســاح های چــون شمشــیر و

ایــران باســتانی کــه در شــاهنامه آمــده اســت پهنــه وســیعی از قــاره
آســیا را بــه خــود اختصــاص مــی داده اســت .بنابرایــن طبیعــی اســت کــه
کشــورهایی دیگــر بــه دلیــل اینکــه خــود را در شــاهنامه ســهیم می بینند،
عالقــه بســیار بــه مطالعه شــاهنامه داشــته باشــند.
صالــح محمــد خليــق و دکتــر اســدااهلل
حبيــب و دکتــر احمــد جاويــد نيــز مطالبــي
در مــورد شــاهنامه و فردوســي نگاشــته اند
کــه متأســفانه يا تعــداد آنهــا محدود بــوده و
يــا پراکندگــي موقعيــت مکانــي آنــان مجال
بررســي آثــار ســاير انديشــمندان را مــردود
کــرده اســت .شــاهنامه خوانــي بــه جــز در
مناطــق شــمالي افغانســتان ،بــه خصــوص
منطقــه پنجشــير در ســاير بخش هــاي
افغانســتان کمتــر رواج دارد« .محمــد آصــف

نیــزه و خنجــر و تیــر و کمــان ،در بازارهــا
و کوچههــا ،داســتانهای شــاهنامه را
میخواندنــد و بــه نوعــی هــم تمثیــل
میکردنــد و ایــن اســباب پریشــانی
نماینــده انگلیــس را فراهــم کــرد و او از
شــاه افغانســتان خواســت کــه ایــن سـ ّنت را
ممنــوع اعــام کنــد .با وجــود آن فردوســی و
شــاهنامه در حــال حاضــر نیــز نــزد افغانهــا
شــناخته شــده انــد امــا در ســالهای اخیــر
بــا گســترش ارتباطــات و آمــدن تلویزیــون

و ماهــواره ،شــاهنامهخوانی بــه تدریــج در
افغانســتان کمرنــگ شــده اســت و ماننــد
گذشــته ،در بیــن مــردم رونقــی نــدارد.
نتیجه گیری
ایــران باســتانی کــه در شــاهنامه آمــده اســت
پهنــه وســیعی از قــاره آســیا را بــه خــود
اختصــاص مــی داده اســت .بنابرایــن طبیعی
اســت کــه کشــورهایی چــون تاجیکســتان،
افغانســتان ،پاکســتان ،ارمنســتان و
ترکمنســتان و بخشــی از روســیه بــه
دلیــل اینکــه خــود را در شــاهنامه ســهیم
می بیننــد ،عالقــه بســیار بــه مطالعــه
شــاهنامه داشــته باشــند .اولیــن چــاپ و
ترجمــه از شــاهنامه در هند ،بیانگــر اهمیت و
تأثیرگــذاری بــاالی ایــن کتاب در کشــورهای
همســایه خــود اســت .حضــور انگلیســی ها
در هندوســتان و عالقــه آنــان بــه شــناخت
مــردم فارســی زبــان و ایــران (عمدتــاً
بــه دالیــل سیاســی و گســترش اهــداف
اســتعمارگرانه خــود) موجــب شــد کــه اولین
چــاپ شــاهنامه در ایــن کشــور روی دهــد و
تالش هــای علمــی و پژوهشــی بــر شــاهنامه
و فردوســی نیــز از هندوســتان شــروع شــود.
در میــان کشــورهای آســیایی؛ روســیه ،گوی
رقابــت را در پژوهش هــا در حــوزه شــاهنامه
از ســایر کشــور های آســیایی در ربــوده
اســت .بیشــترین پژوهش هــا و ترجمه هــا
و کنگره هــا در روســیه برگــزار شــده اســت.
در واقــع بیشــترین تالش هــای علمــی در
زمینــه شــاهنامه و احــواالت فردوســی در
ایــن کشــور روی داده اســت .شــاید بتــوان
چنیــن دالیلــی بــرای آن مطــرح کــرد:
بــاال بــودن ســطح علمــی دانشــگاه ها ومراکــز پژوهشــی
قدیمــی بــودن رشــته ایران شناســی دردانشــگاه های روســیه
روابــط سیاســی قدیمــی کــه ایــران وروســیه داشــته اند.
امــا در میــان دیگــر همســایگان ایــران،
تالش هــای علمــی در تاجیکســتان بیشــتر
بــوده اســت .در ایــن کشــور عــاوه بــر
پژوهشــگران و مراکــز علمــی ،دولتمــردان
نیــز توجــه خاصــی بــه شــاهنامه داشــته و
دارنــد .عمــوم مــردم هــم اقبــال خوبی نشــان
داده انــد.
توجــه عمــوم مــردم افغانســتان هــم بــه
شــاهنامه و نقالــی و شــاهنامه خوانی قابــل

توجــه اســت .ایــن کشــور در این بحـران جنگ
و تروریســم و بی ثباتــی اوضــاع اقتصــادی و
سیاســی نتوانســته مراکــز علمــی خــود را در
ایــن حــوزه فعــال و از نظــر ســطح علمــی ارتقا
دهــد .لـذا مــا در افغانســتان تالش هــای علمی
و پزوهشــی اندکــی می بینیــم و همــان هــم
کــه هســت در همیــن دوران معاصــر روی داده
اســت؛ امــا شــاهنامه خوانی و نقالــی و عالقــه
مــردم بــه شــنیدن داســتان های شــاهنامه از
عــرق ملــی آنــان برخاســته و بــه شــاهنامه بــه
عنــوان اثــر و شــاهکاری مربــوط بــه کشــور
خودشــان نگریســته اند.
بــه هــر حــال آنچــه مســلم اســت و از نوشــتار
بــاال نیــز بــر می آیــد ایــن اســت کــه
کشــورهای آســیایی اکنــون بیــش از گذشــته
در تالشــند تــا فردوســی و شــاهکار بــزرگ او
را بشناســند .شــاهنامه ب ـرای آنــان بــه منبــع
مهــم و قابــل اســتنادی ب ـرای شــناخت زبــان
فارســی و تاریــخ ایــران باســتان شــده اســت
و ایران شناســان ،پژوهشــگران و دانشــگاهیان
توجــه روز افــزون بــدان دارنــد و در زمینــه
تولیـدات علمــی مــا شــاهد رشــد روز افزونــی
هســتیم .ترجمــه ایــن تالش هــای علمــی در
ای ـران و برگ ـزاری نشســت ها و همایش هــای
علمــی می توانــد در آشناســازی دو جانبــه
ایرانیــان و غیرایرانیــان بــا ایــن شــاهکار جهانی
بســیار مؤثــر واقــع شــود .شــاهنامه می توانــد
و ایــن قابلیــت را بیشــتر از هــر اثــر و ادبیــات
دیگــری داراســت کــه پیــام آور صلح و دوســتی
میــان ایرانیــان و غیــر ایرانیــان باشــد؛ گویــی
فردوســی ایــن کتاب را از ســوی ایرانیــان و برای
جهانیــان ســروده اســت!
منابع و مآخذ:

-1احــراری ،ظاهــر( .)1374تاریخچــه مختصــر
تحقیــق و نشــر شــاهنامه حکیــم ابوالقاســم
فردوســی در تاجیکســتان .ایــران شــناخت.
شــماره ،1ص  141تــا .152
-2اســامی ندوشــن ،محمدعلــی(.)1353
ارزشهــای حماســی در شــاهنامه /مقایس ـهای
بیــن شــاهنامه فردوســی و ایلیــاد هومــر ،تأثیر
شــاهنامه در فرهنــگ و تمــدن ایــران .هنــر و
مــردم شــماره .۲۴–۱۶ ۱۳۸.
-3افشــار ،ايــرج ( :)1385متــن شناســي
شــاهنامه فردوســي؛ مجموعــه مقــاالت در

چگونگــي کتابــت ،چــاپ ،تحقيــق و تصحيــح
شــاهنامه فردوســي ،بــه کوشــش منصــور
رســتگار فســايي ،تهــران :ميــراث مکتــوب.
ایرج(.)1389کتاب شناســی
-4افشــار،
فردوســی و شــاهنامه .تهــران؛ نشــر مرکــز
پژوهشــی میــراث مکتــوب.
-5اکبــرزاده ،ســيده شــکوفه( .)1394جايــگاه
شــاهنامه در افغانســتان .روزنامــه وســایت عصر
نوشــماره 466مزارشــریف.
-6بی نا .مشرق زمين .بی تا .شماره .46
-7پژوهشــگاه علــوم انســاني و
مطالعــات فرهنگــي( .)1386فرهنــگ
خاورشناســان ،زندگينامــه و كتابشناســي
تهــران.
ايرانشناسان،اسالمشناســان.
-8حکیمــی ،محمــود( .)1380در مدرســه
حکیــم تــوس .تهــران .نشــر قلــم.
-9خاچادریــان آلــک( .)1357ترجمه شــاهنامه
بــه زبــان فارســی ،دل هــا و اندیشــه ها (ویــژه
فردوســی) .ماهنامــه رادیــو و تلویزیــون،
شــماره ،3صــص 27ـ.30
-10رادفــرد ،ابوالقاســم( .)1374پژوهش هــا و
ترجمه هــای مربــوط بــه فردوســی و شــاهنامه
در اتّحــاد جماهیــر شــوروی (ســابق) .فرهنــگ.
شــماره .16
-11رادفــرد ،ابوالقاســم( .)1383پژوهش هــا و
ترجمه هــای مربــوط بــه فردوســی و شــاهنامه
در اتّحــاد جماهیــر شــوروی (ســابق) .پیمــان.
ســال هشــتم ،شــماره .28
-12رجــب زاده ،هاشــم؛ ( ،)1386جســتارهای
ژاپنــی در قلمــرو ایران شناســی ،تهــران ،بنیــاد
موقوفــات دکتــر محمــود افشــار یــزدی ،چــاپ
اول .1386
-13زمانــی ،آصفــه( .)1372محققیــن و
منتقدیــن معــروف زبــان و ادبیــات فارســی
هنــد در قــرن بیســتم .دهلینــو ،مرکــز
تحقیقــات فارســی ،رایزنــی فرهنگــی جمهوری
اســامی ایــران.
-14شــفا ،شــجاع الدیــن( . )1348جهــان
ایرانشناســی .تهــران .نشــر کتابخانــه مجلــس
شــورای اســامی.
-15شــهبازی ،محمــود؛ مختــاری ،قاســم؛
نصیــری ،مــژگان( .)1389شــاهنامه در جهــان
عــرب .فصلنامــه علمــی پژوهشــی زبــان و
ادبیــات فارســی ،شــماره هفدهــم ص 45
-16فانــی ،کامــران( .)1390کتابشناســی
فردوســی.گزارش میــراث ،دوره دوم ســال
پنجــم ،شــماره  1ص )45
-17محقــق ،مهــدی .هــزاره فردوســی:
مجموعــه مقــاالت دانشــمندان ایــران و
ایرانشناســان جهانــی .تهــران :انجمــن ترویــج
زبــان و ادب فارســی۱۳۸۹ ،

-18وزارت فرهنــگ( .)1323کتــاب هــزاره
فردوســی .تهــران.
-19مرکــز دائــره المعــارف اســامی .دانشــنامه
ایــران جلــد . 3تهــران.
-20هونــدا ،مینوبــو( )1363نگاهــی بــه
ایران شناســی در ژاپــن ،ترجمــه قــدرت اهلل
روشــنی ،در :آینــده ،ســال دهــم ،ش 2و ،3
اردیبهشــت و خــرداد.
http: / / www. entekhab. ir/ fa/
2 7 3 9 3 /n e w s
http://bonyadferdowsitous.ir/
-08-16-01-1392/oldsite/index.php
69/13-08
http://iras.ir/vdcgqt9w.
ak9xu4prra.htm
http://www.icro.ir/index.aspx?fke
&32423=pageid&261=yid=&siteid
538363=newsview
http://www.mehrnews.com/
/2295784 /news
http://saadifoundation.ir/fa/
1 0 1 0 /bodyView /1 1 /news
2159/http://toosonline.ir
-8802/http://www.isna.ir/news
16742

57

سیدحسن رضوی
کارشناسیزبانوادبیاتفارسیوکارشناسارشد
مدیریتاجراییدانشگاهنیشابور

بررسی اندیشه ی خرد و خردگرایی

حکیمابوالقاسمفردوســــــــ

بزرگترینحماسهســــــــ

58

چکیده:
جهانبینــی ژرف فردوســی در شــاهنامه
را الزم اســت از نظــر متفکــران عالــم در
گذشــته و حــال مــورد دقــت قــرار داردِ :رنان
( )Renanمحقــق بزرگ فرانســه شــاهنامه
را ســند بــزرگ نبــوغ و قــدرت خالقــه نــژاد
آریایــی میدانــد .ســنبواو ()Sent Buo
میگویــد اگــر بگوییــم اثــری بــه عظمــت و
ژرفــای شــاهنامه در جهــان یافــت میشــود،
خــود ســادهلوحانه بــوده اســت .آمپــر آنــدره
( )Andere Amperادیــب ایتالیایــی،
فردوســی را بزرگتریــن شــاعر دانســته و
شــاهنامهی او را از همــه حماســههای بــه
جــا مانــده چــون اودیســه ایلیــاد هومــر یــا
حماسـههای معــروف هنــدی و یــا حماســه
 Niblungenآلمانــی برتــر میشــمارد.
زندهیــاد اســتاد ذبی ـحاهلل صفــا در جلســات
ماهانــه ادبــی مــا در برلیــن کــه در منــزل
نگارنــده برگــزار میشــد ،میگفــت:
فردوســی بزرگتریــن حماسهســرای
ایــران و جهــان بــوده و شــاهنامه یــک
اثــر برجســته حماســی جهــان اســت.
ادوارد بــراون ( )E.Braunمعتقــد اســت:
شــاهنامه در سراســر جهــان نمونــه اصلــی
و سرمشــق منظومههــای حماســی اســت.
الدیــن کــزازی عضــو هیــأت
میرجالل ّ
امنــای بنیــاد فردوســی گفــت :شــاهنامه
بــدون اغــراق و گــزاف ،نام ـهای ورجاونــد و
بیماننــد فرهنــگ ایرانزمیــن اســت.
واکاوی مفهــوم حکمــت و خرد در شــاهنامه

و چرایــی حکیــم نامیــده شــدن فردوســی،
براســاس چــه شــاخصهایی بــه فردوســی و
شــاعرانی چــون خیــام ،ناصرخســرو ،نظامــی
و ســنایی حکیــم گفتهانــد؟ حکمــت ،تمــام
معانــی فلســفه یــا بخشــی از معانــی فلســفه
را بیــان میکنــد .بــه تعبیــر اهــل منطــق
اوالً حکمــت بــا فلســفه نســبت تســاوی دارد
و هــر معنایــی کــه از فلســفه بــر میآیــد
از حکمــت نیــز بــر میآیــد :فلســفه عقلــی
ـ اســتداللی ،حکمــت عقلــی ـ اســتداللی،
فلســفه عرفانــی و اشــراقی ،فلســفه اخالقــی
و ایمانــی ،حکمــت اخالقــی و ایمانــی و…
یعنــی کــه حکمــت نیز چنــان فلســفه دارای
معنــای عامــی اســت کــه بــر گونههــای
مختلــف جهانبینــی اطــاق میگــردد؛
چنانکــه ســیر حکمــت در اروپــا ،نوشــته
مرحــوم محمدعلــی فروغــی حــاوی انــواع
جهانبینیهــا و فلسفههاســت.
کلیدواژههــا :خــرد و خردگرایــی،
اندیشههایفردوســی ،حکیــم ،حماسهســرای
بــزرگ.
مقدمه:
حکیــم ابوالقاســم فردوســی طوســی،
بزرگتریــن حماسهســرای تاریــخ ایــران و
یکــی از برجســتهترین شــاعران جهــان بــه
شــمار میآیــد .در تذکرههــا و تواریخــی
کــه تــا اواخــر قــرن ســیزدهم هجــری
تألیــف شــده اســت ،مطالــب قابــل توجهــی
از زندگانــی وی بســیار کــم اســت .ناگزیــر
بیشــتر بایــد بــه نوشــتههای دانشــمندان

قــرن اخیــر توجــه شــود .زادگاه ایــن شــاعر
بــزرگ دهکــدهی بــاژ یــا بــاز از طابــران
طــوس اســت .درنســخههای معتبــر
شــاهنامه ،ســالهای عمــر او تــا هفتــاد و
شــش و نزدیــک هشــتاد ســال یــاد شــده
اســت .در جایــی میگویــد:
کنــون ســالم آمــد بــه هفتــاد و شــش /
غنــوده همــی چشــم بیمــار فــش
و در مورد دیگر گوید:
کنــون عمــر نزدیــک هشــتاد شــد  /امیــدم
بیکبــاره بربــاد شــد
بــر طبــق بیشــتر نســخههای شــاهنامه،
فردوســی در ســال  ۴۰۰هجــری هفتــاد
و یــک ســال داشــته اســت .بنابرایــن اگــر
هفتــاد و یکســال از ســال چهارصــد هجــری
بــه عقــب برگردیــم ،تولــد او بــه ســال ۳۲۹
برابــر بــا ســال درگذشــت رودکــی میشــود.
ایــن تاریــخ را دالیــل دیگــری نیــز تأییــد
میکنــد ،فردوســی بنــا بــه گفتــه خــودش
در هنــگام روی کار آمــدن محمــود غزنــوی،
پنجــاه و هشــت ســاله بــوده اســت .زیــرا
میگویــد:
بدانگــه کــه بــد ســال پنجــاه و هشــت /
جــوان بــودم و چــون جوانــی گذشــت
خروشــی شــنیدم ز گیتــی بلنــد  /کــه
اندیشــه شــد پیــر و مــن بیگزنــد
کــه ای نامــداران و گردنکشــان  /کــه جســت
از فریــدون و فــرخ نشــان؟
فریــدون بیــداردل زنــده شــد  /زمیــن و
زمــان پیــش او بنــده شــد

ــــــــــــــــیطوسی

ــــــــــرایتاریخایران
بپیوســتم ایــن نامــه بــر نــام اوی  /همــه
مهتــری بــاد فرجــام اوی
ســال جلــوس محمــود  ۳۸۹قمــری اســت،
ولــی دو ســال پیــش از آن ،ســال ،۳۸۷
مطابــق بــا غلبــه محمــود بــر نــوح بــن
عبدالملــک ســامانی و سپهســاالری او در
خراســان اســت .اگــر از ایــن تاریــخ ۵۸
ســال بــه عقــب برگردیــم بــاز ســال تولــد
فردوســی  ۳۲۹خواهــد شــد و تشــبیه
محمــود بــه فریــدون نیــز میرســاند کــه
ابیــات بــاال مربــوط بــه آغاز شــهرت اوســت.
کنیــت فردســی همــه جــا ابوالقاســم آمــده
اســت و صــورت درســت نــام خــود و پــدرش
روشــن نیســت .خانواده فردوســی بنابرنوشته
نظامــی عروضــی «از دهاقیــن طــوس» و
صاحــب ثــروت و آب و ملــک بودهانــد ،امــا
ایــن توانگــری و مکنــت در طی ســالیان دراز
بــه تهیدســتی گراییــد و در روزگار پیــری،
شــاعری بیقــدر بــا تنگدســتی و نیــاز به ســر
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میبــرده اســت.
چــو بــودم جــوان برتــرم داشــتی  /بــه پیــری
مرا خــوار بگذاشــتی
هنگامــی کــه هنــوز نیــروی جوانــی و مایــه
زندگانــی شــاعر از میــان نرفتــه بود ،اندیشــه
نظــم شــاهنامه او را به خود مشــغول داشــت
و روزی کــه بدیــن کار دســت زد ،بیــش از
چهــل ســال از زندگانیــش نمیگذشــت.
افســانههایی کــه دربــاره ســبب نظــم ایــن
اثــر جاویــدان در تذکرههــا و تواریــخ قدیــم
آمــده اســت ،اغلــب بیاســاس و دور از

حقیقــت اســت.
پیشینه
مأخــذ عمــده شــاهنامه فردوســی ،شــاهنامه
منشــور ابومنصــوری اســت کــه در اواســط
قــرن چهــارم بــه حکــم ابومنصــور محمدبن
عبدالــرزاق طوســی فرمانــروای طــوس
تدویــن شــد و عالوه بــر این روایــات مختلف
شــفاهی و کتبــی بــه دســت فردوســی افتــاد
و وی مجمــوع آنهــا را در شــاهکار جاویــد
خــود جای داد .وزن شــاهنامه بحــر متقارب،
یعنــی «وزن حماســههای ایــران» اســت.
فردوســی معانــی دقیــق و مطالــب عالــی
فلســفی و اجتماعــی و اخالقــی را در طــی
داســتانهای خــود آورده اســت .وی پــس از
ختــم شــاهنامه ،آن را از طــوس بــه غزنیــن
بــرد و بــه محمــود غزنــوی تقدیــم کــرد.
فردوســی پــس از مســافرت بــه شــهر غزنین
برخــاف انتظــار خود مــورد توجــه و محبت
پادشــاه غزنــوی قــرار نگرفــت و با آنکــه بنابر
نوشــتههایی ،ســلطان محمــود تعهــد کــرده
بــود کــه در برابــر هــر بیــت یــک دینــار بــدو
دهــد ،بــه جــای دینــار درهــم داد و اینــکار
مایــه خشــم فردوســی گشــت ،چنان کــه بنا
بــر همــان گفتههــا همــه دراهــم محمــود را
بــه حمامــی و فقایــی بخشــید ،امــا دالیــل
اختــاف و کــدورت فردوســی و محمــود از
ایــن قــرار بــود:
۱ـ اختــاف مذهبــی میــان فردوســی کــه
بــه مذهــب تشــیع ،و محمــود کــه بــه
تســنن معتقــد بــود و هــر دو در عقیــده خود

راســخ بودنــد .ایــن معنــی از هجونامـهای که
فردوســی بــرای محمــود ســروده اســت بــه
خوبــی بــر میآیــد.
۲ـ اختــاف محمــود و فردوســی بــر ســر
مســایل نــژادی و علمــی .فردوســی محقق ـاً
ایرانــی وطنپرســتی بــوده و در شــاهنامه
نیــز بــه حکــم شــرایط حماســه ملــی ناگزیر
همــواره دشــمنان ایــران را ماننــد تازیــان و
تــرکان بیگانــه بــه بــدی یــاد کــرده اســت
و بالعکــس از ایرانیــان همــواره بــه نیکــی
ســخن گفتــه.
۳ـ خســت ذاتــی محمــود کــه فردوســی بــه
آن اشــاره کــرده اســت او را از دادن صلــه
جزیلــی کــه فردوســی توقــع داشــت مانــع
شــد؛ چنــان کــه صلــه و انعامــی کــه در برابر
رنــج ســی ســاله شــاعر حقیــر مینمــود ،بــه
فردوســی داد کــه بــه قــول شــاعر بــه بهــای
فقاعــی میارزیــد.
بههرحــال فردوســی تقریبــاً در ســن ۸۰
ســلگی بــدرود حیــات گفــت و مدفــن وی
در طــوس اســت .و آرامگاهــی کــه در ســال
 ۱۳۱۳هجــری شمســی بــرای او ســاختهاند،
در محــل تقریبــی مدفن اوســت .در شــهریور
 ۱۳۱۳هجــری شمســی از خاورشناســان
و دانشــمندان کشــورهای مختلــف جهــان
دعــوت بــه عمــل آمــد کــه در جشــن
هــزاره فردوســی شــرکت کننــد .نخســتین
جلســه کنگــره فردوســی بــه ریاســت حــاج
محتشمالســلطنه در تهــران تشــکیل شــد
کــه تــا هفدهــم شــهریور مــاه همــان مــاه
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ادامــه داشــت .ســپس هیــأت مهمانــان بــه
مشــهد رفتنــد و آرامــگاه فردوســی را در
 ۲۰مهرمــاه همــان ســال گشــودند .در
روی ســنگ مرمــر قبــر فردوســی بــه خــط
نســتعلیق چنیــن نوشــته شــد (انشــای
ذکاءالملــک فروغــی):
«ایــن مــکان نظــر بــه بعضــی قرائــن و
اطالعــات بــه ظــن قــوی مدفــن حکیــم
ابوالقاســم فردوســی ناظــم کتــاب شــاهنامه
و داســتان یوســف و زلیخــا اســت» کــه در
نیمــهی اول مائــهی قــرن چهــارم هجــری
در قریــهی فــاز واقــع در جنــوب غربــی
طــوس والدت و ظاهــرا ً در چهارصــد و یــازده
یــا چهارصــد و شــانزده قمــری در طــوس
وفــات یافتــه ،و چــون جهــل و غوغــای عــوام
مانــع شــد کــه او را در قبرســتان بــه خــاک
بســپارند در ایــن مــکان کــه بــاغ شــخصی او
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بــوده اســت مدفــون گردیــد.
در شــاهنامه ،خــرد و خردورزی منشــاء تمام
پیروزیهــا ،پیشــرفتها و نیکیهاســت و
در مقابــل ،شکســتها ،پســرفتها و غــم
حاصــل نبــود ایــن گوهــر ارزشــمند اســت،
از اینروســت کــه حکیم ابوالقاســم فردوســی
در دیباچــه و تمامــی داســتانهای شــاهنامه،
خــرد ایــن ودیعــه الهــی را میســتاید و
بــر خــردورزی تأکیــد مــیورزد .واکاوی
مفهــوم حکمــت و خــرد در شــاهنامه و
چرایــی حکیــم نامیــده شــدن فردوســی،
براســاس چــه شــاخصهایی بــه فردوســی و
شــاعرانی چــون خیــام ،ناصرخســرو ،نظامــی
و ســنایی حکیــم گفتهانــد؟ حکمــت،
تمــام معانــی فلســفه یــا بخشــی از معانــی
فلســفه را بیــان میکنــد .بــه تعبیــر اهــل
منطــق اوالً حکمــت بــا فلســفه نســبت
تســاوی دارد و هــر معنایــی کــه از فلســفه
بــر میآیــد از حکمــت نیــز بــر میآیــد:
فلســفه عقلــی ـ اســتداللی ،حکمــت عقلــی
ـ اســتداللی ،فلســفه عرفانــی و اشــراقی،
فلســفه اخالقــی و ایمانــی ،حکمــت اخالقــی
و ایمانــی و ...یعنــی کــه حکمــت نیــز چنــان
فلســفه دارای معنــای عامــی اســت کــه بــر
گونههــای مختلــف جهانبینــی اطــاق
میگــردد؛ چنانکــه ســیر حکمــت در اروپــا،
نوشــته مرحــوم محمدعلــی فروغــی حــاوی
انــواع جهانبینیهــا و فلسفههاســت.
اطــاق حکمــت بــر فلســفه ابنســینا چنــان
کــه در عنــوان کتــاب «حکمــت بوعلــی»
تألیــف عالمــه حائــری مازندرانــی دیــده

میشــود ،جلــوهای از معانــی عــام حکمــت
بــه شــمار میآیــد ،ثانیـاً حکمــت یا فلســفه
نســبت عمــوم و خصــوص مطلــق دارد یعنی
هــر حکمتــی ،فلســفه (نوعــی فلســفه)
نیــز هســت ،امــا تنهــا برخــی از انــواع
فلســفه ،حکمــت محســوب میشــود و آن
فلســفههای عرفانــی و اشــراقی و اخالقــی و
ایمانــی اســت و فلســفه عقلــی و اســتداللی
حکمــت بــه شــمار نمیآیــد و حکیــم نیــز
بــه تبــع حکمــت گاه بــا فیلســوف نســبت
تســاوی دارد و گاه نســبت عمــوم و خصوص
مطلــق و امــا حکیــم فردوســی و حکمــت
او حکمتــی کــه در شــاهنامه از آن ســخن
مــیرود ،حکمــت ملــی ایــران اســت و آن
حکمــت اشــراقی اســت کــه فردوســی در
آغــاز شــاهنامه و نیــز جــای جــای ایــن اثــر
ســترک از آن ســخن میگویــد.
حکمــت ملــی ایــران ،حکمــت اشــراقی بــه
لحــاظ نظــری و معرفتشناســی مبتنــی
اســت بــر شــهود بــه لحــاظ عملــی و حــال
و هــوای اخالقــی دارد؛ زیــرا دســت یافتــن
بــه شــهود ،اگــر از یــک ســو مســتلزم
آموختــن اســت ،از ســوی دیگــر مســتلزم
تزکیــه باطــن نیــز هســت و تزکیــه باطــن
جــز از طریــق در پیــش گرفتــن شــیوههای
اخالقــی و عرفانــی (کــه عرفــان عملــی
خــود نیــز نوعــی اخــاق اســت) میســر
نخواهــد بــود .تأمــل بــر ایــن ابیــات ،منظــر
فکــری و فلســفی حکیــم فردوســی را
روشــن میســازد و نشــان میدهــد کــه
او نــه فقــط زندهکننــدة زبــان پارســی،
اســاطیر ایرانــی و تاریــخ ایــران زمیــن کــه
زندهکننــدة حکمــت ملــی ایــران ،یعنــی
حکمــت اشــراقی نیــز هســت .بنابرایــن
اوالً بــه همیــن ســبب بــه فردوســی لقــب
حکیــم دادهانــد کــه شــاهنامه جلــوهگاه
حکمــت نظــری و عملــی اســت ،حکمــت
نظــری و عملــی ملــی ایــران؛ ثانیـاً حکمــت
یعنــی جامعیــت و حکیــم متفکــری اســت
کــه جامعیــت مختلــف آگاه اســت.
میتــوان بــا تأمــل در شــاهنامه ،دانشهــای
روزگار فردوســی را کــه ادامــه و اســتمرار
دانشهــای مــردم ایــران از روزگار باســتان تا
روزگار فردوســی اســت ،اســتخراج کــرد .یک
نکتــه مهــم :معمــوالً در توجیــه و تبییــن
ایــن پرســش کــه چــرا برخــی از شــاعران
را حکیــم و حکیــم فردوســی ،حکیــم
نظامــی ،حکیــم عنصــری و…) محققــان بــر

«جامعیــت» انگشــت مینهنــد ،امــا همــواره
جــای ایــن پرســش هســت کــه چــرا بــه
شــاعران بزرگــی چــون عطار،مولــوی،
ســعدی و حافــظ لقــب حکیــم ندادهانــد؟
بــه نظــر میرســد ایــن مســئله بــا فلســفه
حاکــم بــر هــر دوران ارتبــاط دارد .فلســفه
حاکــم بــر دوران شــاعران بــزرگ عصــر
ســبک خراســانی یعنــی فردوســی ،نظامــی،
عنصــری و… فلســفه مشــایی یــا ارســطویی
اســت .جامعیــت بیشــتر میــراث ایــن
فلســفه اســت و الجــرم حکیــم هــم لقبــی
اســت کــه بــا ایــن فلســفه و حاکمیــت ایــن
فلســفه در ارتبــاط اســت .ایــن لقــب را نــه
در عصــر حاکمیــت ســبک عراقــی بــر شــعر
فارســی میبینیــم نــه در عصــر حاکمیــت
ســبک هنــدی ،اصفهانــی ،امــا ایــن لقــب
بــه گونـهای رنــگ پریــده در دوران بازگشــت
ادبــی کــه تکــرار ســبک خراســانی و نیــز
تکــرار ســبک عراقــی اســت .بــه ســبب
حاکمیــت حــال و هــوای مربــوط بــه ســبک
خراســانی ،تــا حــدی بــاز میگــردد .مثــ ً
ا
قاآنــی لقــب حکیــم میگیــرد :حکیــم
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قاآنــی.
فردوسی و حماسه
شــعرهای هــر قومــی را میتــوان بــه چندین
نــوع متمایــز تقســیم کــرد :شــعری کــه
دربــاره حســن معشــوقه خــود یــا در مــرگ
عزیــز و محبــوب خــود یــا در وصــف بهــار
و فــان منظــره جمیــل ،شــعر میســازد.
شــعری کــه در مــدح رئیــس قبیلــه یــا
پادشــاه خــود و بــزرگان میســازد ،و قــس
علــی هــذا .ایــن نــوع اخیر را شــعر حماســی
مینامنــد و بعضــی اقــوام و ملــل دارای
منظومههــای مفصــل و مطولــی هســتند
کــه مبنــای آنهــا حکایــت اعمــال و هنرهای
دلیــران و پهلوانــان باســتانی ایشــان اســت؛
خــواه آن پهلوانــان اشــخاص حقیقــی بــوده
و خــواه اینکــه قــوة مخیلــه مردمــان آنهــا
را بــرای بیــان علــت و منشــاء حادثــه و
خصوصیتــی اختــراع کــرده باشــد .چنیــن
منظومههایــی را کــه مربــوط بــه داســتانهای
پهلوانــی یــک قــوم و ملــت باشــد ،حماســه
ملــی آن قــوم مینامنــد.
امــا رســتم خــود داســتان دیگــر اســت .اگــر
آفریــدهی خیــال فردوســی یــا هنرمنــدی
بــه عظمــت و قــدرت او نباشــد ،بههرحــال
ســاخته یــک قریحــه عالــی و غیرعــادی
نیســت .وجــود او خیلــی بزرگتــر و برتــر

از وجــود یــک افســانه اســت .رســتم نمونــه
انســان کامــل و انســان تمــام عیــار ابــدی
اســت .فقــط بــه زور و بــازوی او نیســت
کــه پــروردگاران زور و جمــال یونــان و روم
را بــه خاطــر مــیآورد؛ برتــری او فقــط در
آن دالوریهــای شــگفتانگیز نیســت.
کدامیــک از اطــوار و احــوال او هســت کــه
از خردمنــدی و هوشــیاری و آهنــگ نــرم
خوبــی و پیــروزی و توانایــی خالــی باشــد؟
حتــی در بدبختــی نیــز بیهمتــا اســت و در
میــان قهرمانــان افســانههای مــا هیچکــس
را نمیتــوان یافــت کــه ماننــد او دســتخوش
هولناکتریــن و شــومترین سرنوشــتهایی
گــردد کــه انســان فناپذیــر خاکــی از عهــده
تحمــل آن برمیآیــد :سرنوشــت پــدری کــه
بــه دســت خویــش فرزنــد جــوان و برومنــد
خــود را بــه خــاک و خــون کشــیده باشــد.
سرنوشــتی چنیــن دردنــاک و محنتخیــز
را فقــط عظمــت بینظیــر درخشــان رســتم
اســت کــه میتوانــد تحمــل کنــد و بــا
انــدوه و تأثــر امــا بــا بردبــاری و تســلیم
نیازمندان ـهی انســان ا ز آن بگــذرد.
از اطــوار و احــوال او هیچیــک نیســت
کــه بــزرگ و واال و شایســتهی پســند و
شــگفتی نباشــد .گفتهانــد حماســه خالصــه
و نقــاوهی سرگذشــت انســان و آیینــهی
اندیشــه و کــردار اوســت و روشــنترین
تصویــر آدمــی را در ایــن آیینــه بایــد
جســت .گمــان میکنــم در هیچیــک از
حماســههای بــزرگ جهــان ،تصویــری
روش ـنتر و دلرباتــر از ایــن از انســان کامــل
نقــش نکــرده باشــند .بدینگونــه ،رســتم
قهرمــان بیهمتــای شــاهنامه اســت و
از وقتــی کــه او در شــاهنامه از صحنــه
خــارج میشــود ،دنیــای عظیــم شــاهنامه
جنــب و جــوش روح حیــات خــود را از
دســت میدهــد .رســتم تجســم روحیــات
و آرزویهــای ملــی اســت .ایــن پهلــوان،
تاریــخ آنچنــان کــه رخ داد نیســت ،ولــی
تاریــخ اســت آنچنانکــه آرزو میشــد .و
ایــن «تاریــخ» بــرای شــناختن اندیشـههای
ملتــی کــه ســالهای ســال چنیــن جامـهای
در تصــورات خــود پوشــاند ،بیگویاتــر از
شــرح جنگلهــا و کشتارهاســت.
از ایــن نظــرگاه ،افســانه رســتم از اســناد
تاریــخ ،نــه تنهــا حقیقیتــر بلکــه حتــی
واقعیتــر اســت؛ زیــرا ایــن یکــی نشــانهای
اســت از تالطــم امــواج و آن دیگــری

مظهــری از زندگــی پنهــان اعمــاق .امــا بــا
ایــن همــه ،افســانه رســتم تنهــا ســاخته
آرزو نیســت ،واقعیــت زندگــی در کار اســت.
ایــن نیرومندتریــن مــردان هــم در نبــرد بــا
اســفندیار در میمانــد و ســرانجام مــرگ
کــه چــون زندگــی واقعــی اســت ،او را در
کام خــود میکشــد .پهلوانــان شــاهنامه،
مــردان آرزوینــد کــه در جهــان واقعیــت بــه
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ســر برنــد.
پیونــد ســخنان امــام علــی(ع) بــا
ســرودههای فردوســی
بســیاری از فرهیختــگان بهرهگیــری
فردوســی از کالم بلنــد امــام علــی(ع) را
راهــی شایســته بــرای تثبیــت اندیشــه
تلفیقــی اســام و ایــران میداننــد .پــس
از خــرد ،عــدل مهمتریــن مفهومــی اســت
کــه در شــاهنامه بازتــاب یافته اســت .شــاید
بتــوان ادعــا کــرد کــه واالتریــن آرمــان
فردوســی ،داد اســت .پذیــرش خالفــت
از ســوی امــام علــی(ع) تــا حــد زیــادی
رفتارهــای ناشایســت اعــراب و عربمآبــان
را تعدیــل کــرد؛ چــرا کــه ایشــان بــا
بهرهگیــری از ســنتهای تعلیمــی اســام
و پیامبــر(ص) بــر امتیــاز و برتــری اعــراب بر
دیگــر اقــوام از جملــه ایرانیــان خــط بطــان
کشــید و در گفتــار و کــردار بــر برابــری و
مســاوات همــه مســلمانان تأکیــد کــرد .در
ایــن میــان همراهــی ســلمان فارســی کــه
از یــاران صمیــم پیامبــر(ص) بــود و همــه
مســلمانان شــنیده بودنــد کــه پیامبــر در
وصــف وی گفتــه بــود« :ســلمان منــا اهــل
البیــت» بــا امــام علــی(ع) عامــل دیگــری
بــود کــه ســبب میشــد ایرانیــان از حضــرت
علــی طرفــداری کننــد و از دل و جــان ،او
و فرزندانــش را دوســت بدارنــد .ایــن عالقــه
و دلبســتگی در مقاطــع مختلــف و تاریخــی
ظهــور و بــروز پیــدا کــرد .از جملــه در قیــام
مختــار کــه بــه کینخواهــی شــهدای کربــا
علیــه امویــان شــوریده بــود .بــه گواهــی
تاریــخ ،شــمار زیــادی از یــاران مختــار را
ایرانیــان تشــکیل میدادنــد.
تــا آنجــا کــه گفتهانــد :در ســپاه ابراهیــم
اشــتر سپهســاالر مختــار اغلــب بــه فارســی
صحبــت میکردهانــد .مقطــع تاریخــی
دیگــر طرفــداری ایرانیــان از مأمــون در
مقابــل بــرادرش ،امیــن بــود .مأمــون بــه
اتــکا بــه مــادر ایران ـیاش و نیــز بــا کمــک
ســرداران و متنفذانــی چــون طاهربــن حیــن

خراســانی ،حمایــت ایرانیــان را بــه خــود
جلــب کــرد و توانســت بــرادرش را از میــان
بــردارد و  ...فردوســی در چنیــن شــرایطی
بــه کاری بــزرگ دســت یازیــد و ســرودن
شــاهنامه را بــر پایــه منابــع کهــن ایرانــی
آغــاز کــرد.
اگرچــه ایــن کار ســترگ فردوســی ،بیــش
از هــر چیــز بــه حفــظ زبــان فارســی و
پایــداری و مانــدگاری فرهنــگ و تاریــخ
ایــران انجامیــد ،امــا دســتاوردهای مهــم
دیگــری نیــز در برداشــت؛ از جملــه پیونــد
فرهنــگ اســام و ایــران .بــه ســخن دیگــر،
فردوســی در شــاهنامه جــال و شــکوه
فرهنــگ باســتانی ایــران زمیــن را بــا دوره
ی آن پیونــد زد و پلــی مســتحکم
اســام 
میــان دیــروز و امــروز آن روز ایــران برپــا
کــرد .امــا بــا ژرفبینــی نشــان داد کــه
آموزههــای دلنشــین و گیــرای اســام بــا
بیــداد و ســتم اعــراب هیــچ نســبتی نــدارد.
او از یــک طــرف افــکار اعــراب نژادپرســت
و ایرانیــان خودباختــه را نکوهــش کــرد
و از ســوی دیگــر مخالفــت خــود را بــا
تندرویهــا و کژرفتاریهــای ایرانیــان
متعصــب و اسالمســتیز ابــراز نمــود .ایــن
باورهــا و گرایشهــا در جــای جای شــاهنامه
نمایــان اســت .بــرای نمونــه او در همــان
مقدمــه شــاهنامه از دلبســتگی خود بــه امام
علــی(ع) یــاد میکنــد:
چــو خواهــی کــه یابــی ز هــر بــد رهــا  /ســر
انــدر نیــاری بــه دام بــا
بُــوی در دو گیتــی ز بــد رســتگار  /نکــو کار
گــردی بــر کــردگار
بــه گفتــار پیغمبــرت راه جــوی  /دل از
تیرگیهــا بدیــن آب شــوی
کــه مــن شارســتانم علیــم در اســت /
خداونــد امــر و خداونــد نهــی
گواهــی دهــم ایــن ره ز اوســت  /درســت
ایــن ســخن گفــت پیغمبــر اســت
یکــی پهــن کشــتی بســان عــروس /
بیاراســته همچــو چشــم خــروس
محمــد بــدو انــدرون بــا علــی  /همــان اهــل
بیــت نبــی و وصــی
اگــر چشــم داری بــه دیگــر ســرای  /بــه نــزد
نبــی و وصــی گیــر جــای
گــرت ز یــن بــد آیــد گنــاه مــن اســت /
چنیــن دان و ایــن راه ،راه مــن اســت
بــر ایــن زادم و هــم بریــن بگــذرم  /چنــان
دان کــه خــاک پــی حیــدرم
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آنچــه کــه در اینجــا موضــوع اصلــی ســخن
اســت ،تــداوم خــط فکــری تلفیقــی ،یعنــی
تلفیــق اســام و ایــران در ســدههای بعــد
اســت کــه شــاید بهتریــن نمونــه بــروز آن
اشــاره بــه بهرهگیــری فردوســی از کالم
بلنــد امــام علــی(ع) اســت.
در واقــع بســیاری از فرهیختــگان و نامــداران
ایــن پیونــد را راهــی شایســته و بایســته
بــرای تثبیــت تلفیقــی دانســتهاند.
وامــداری ملــت ایــران بــه حکیــم
ابوالقاســم فردوســی
دو نکتــه را نبایــد از نظــر دور داشــت :یکــی
آنکــه چــرا فردوســی بــه گــردن مــا ایرانیــان
حــق بزرگــی دارد؟ دوم آنکــه در ایــن برهه از
تاریــخ کــه ملــت مــا در زمینــه فرهنگــی در
معــرض آســیب دیگــر فرهنگهــای مهاجــم
قــرار دارد و همــه فرهنگهــای جهــان ســوم
در پرتــو یــورش شــرایط جهانــی شــدن قرار
گرفتهانــد ،وظیفــه فرهیختــگان و فرهنــگ
دوســتان ایــن ســرزمین جاویــد چیســت و
ایــن چارهجوییهــا کدامنــد؟
فردوســی پــس از مــرگ دقیقــی توســی
بــه ایــن کار اقــدام نمــود و در ســالهای
چهارصــد هجــری قمــری ایــن اثــر ســترگ
را پایــان بخشــید .شــاهنامه فردوســی یکــی
از پرمایهتریــن گنجینههــا از نظــر واژههــا
و لغــات پارســی اســت و بــدون اغــراق
میتــوان گفــت نخســتین کتابــی اســت کــه
پاســدار الفــاظ دری بــوده و فردوســیآنها
را در صحــت و امانــت بــه ایرانیــان ســپرده
اســت .اگرچــه نویســندگان و شــاعران
قبــل او نیــز بــه ســهم خویــش در مای ـهور
کــردن گنجینــه ادب فارســی کوشــیدهاند،
ولــی خدمــت بــزرگ و شــایان توجــه
حکیــم تــوس از دو جهــت بــر آثــار دیگــر
فرهیختــگان برتــری دارد :یکــی بــه علــت
زنــده نمــودن زبــان پارســی و بــه کار گرفتن
واژههــای آن در بحــر تقــارن کــه مهمتریــن
اصــل خلــق شــاهنامه اســت .دیگــر اینکــه
ایــن اثــر حماســی بــزرگ و تاریخــی مــورد
توجــه و دلبســتگی خــاص و عــام ایرانیــان
گردیــد.
مقــام شــاهنامه فردوســی در تاریــخ ایــران
بــه مراتــب بیــش از یــک اثــر ادبــی و
فرهنگــی اســت و اصــوالً یکــی از ارکان
ملیــت ایــران بــه شــمار مـیرود و اگــر نفــوذ
عمیــق و ژرفــش در تقویــت روحــی و ملــی
مــا ایرانیــان نبــود ،بــدون اغــراق بســیاری از

صفحــات تاریــخ پــر حادثــه و شــگفتانگیز
مــا در طــول هــزاران ســال گذشــته بــه
صــورت کنونــی کــه شــاهد آن هســتیم،
نوشــته نمیشــد .مبالغــه نیســت اگــر گفتــه
شــود کــه در تاریــخ ملــل جهــان کمتــر
اثــر ادبــی میتــوان یافــت کــه بــه انــدازه
خردنامــه حکیــم تــوس در هویــت ملــی
یــک کشــور و در کــوران حــوادث تاریخــی
آن اثربخــش بــوده باشــد.
شــاهنامه فردوســی بــرای ایرانیــان،
همــواره یــک مکتــب آمــوزش صفــات
عالــی و خصایــص انســانی بــوده و در
سراســر شــاهنامه روح قهرمانیآمیختــه
بــا جوانمــردی و مردانگــی مــوج میزنــد
و قهرمانــان آن در عیــن حــال کــه مظهــر
پایــداری و میهنپرســتی هســتند ،همیشــه
از حــق و عدالــت دفــاع میکننــد .بــه
طــوری کــه ایــن صفــات قرنهــا بعــد بــه
شــوالیههای اروپــا میرســد.
در سراســر شــاهنامه اثــری از زبونــی ،دروغ،
ریــاکاری ،تزویــر و تســلیم نمیتــوان
یافــت و ایــن راهــی اســت کــه در ایــن
مقطــع زمانــی بایــد از طریــق آمــوزش در
کودکســتانها ،آموزشــگاهها ،دانشــگاهها و
ســایر موسســات کشــور مــورد توجــه قــرار
گیــرد .تــا بــه امــروز ایــن اثر بــزرگ بیــش از
چهــل زبــان زنــده دنیــا ترجمه شــده اســت.
اول از همــه زبــان گرجــی و آخریــن ترجمــه
بــه زبــان هــاس (یونانــی) کــه در دو ســال
اخیــر بــه چــاپ رســید .بــه ویــژه در دو قرن
اخیــر ترجمههــای پــر ارزشــی در اروپــا بــه
آلمانــی ،لهســتانی ،ایتالیایــی ،فرانســوی،
روســی و غیــره انجــام شــد.
جهانبینــی ژرف فردوســی در شــاهنامه
را الزم اســت از نظــر متفکــران عالــم در
گذشــته و حــال مــورد دقــت قــرار داردِ :رنان
( )Renanمحقــق بزرگ فرانســه شــاهنامه
را ســند بــزرگ نبــوغ و قــدرت خالقــه نــژاد
آریایــی میدانــد .ســنبواو ()Sent Buo
میگویــد اگــر بگوییــم اثــری بــه عظمــت و
ژرفــای شــاهنامه در جهــان یافــت میشــود،
خــود ســادهلوحانه بــوده اســت .آمپــر آنــدره
( )Andere Amperادیــب ایتالیایــی،
فردوســی را بزرگتریــن شــاعر دانســته و
شــاهنام ه او را از همــه حماســههای بــه
جــا مانــده چــون اودیســه ایلیــاد هومــر یــا
حماسـههای معــروف هنــدی و یــا حماســه
 Niblungenآلمانــی برتــر میشــمارد.

زندهیــاد اســتاد ذبی ـحاهلل صفــا در جلســات
ماهانــه ادبــی مــا در برلیــن کــه در منــزل
نگارنــده برگــزار میشــد ،میگفــت:
فردوســی بزرگتریــن حماسهســرای
ایــران و جهــان بــوده و شــاهنامه یــک
اثــر برجســته حماســی جهــان اســت.
ادوارد بــراون ( )E.Braunمعتقــد اســت:
شــاهنامه در سراســر جهــان نمونــه اصلــی
و سرمشــق منظومههــای حماســی اســت.
میرجاللالدیــن کــزازی عضــو هیــأت
امنــای بنیــاد فردوســی گفــت :شــاهنامه
بــدون اغــراق و گــزاف ،نام ـهای ورجاونــد و
بیماننــد فرهنــگ ایرانزمیــن اســت.
نتیجه:
وامــداری و ســپاس بــه حضــرت فردوســی
را میتــوان در یــک کلمــه خالصــه کــرد و
آن کار فرهنگــی کــردن و آگاهــی ایرانیــان از
گذشــته پرافتخــار خــود اســت؛ زیــرا در ایــن
برهــه از تاریــخ کــه بــه علــت افــت فرهنگــی
و گرفتــاری مــردم بــرای معیشــت خویــش
مجــال اندیشــه فرهنگــی را ندارنــد ،دروغ و
ریــاکاری جــای راســتی و صداقــت ،رحــم
و مــروت را گرفتــه و … وظیفــه فرهنگیــان
و روشــنفکران ایــن مــرز و بــوم اســت کــه
در اشــاعه و ترویــج فرهنــگ و ادب پارســی
کوشــا گردنــد تــا جامعــه از ایــن چــه کنــم
چــه کنمهــا بیــرون آیــد.
تاریــخ پرمعنــا و فرهنــگ کهــن و پربــار
ایرانزمیــن شایســته تعمــق ،تفکــر و
عنایــت اســت .همــه ایرانیــان بایــد بــه
اهمیــت آن واقــف گردنــد .از ایــن تاریــخ و
از ایــن فرهنــگ کمــک بگیریــم و ســیمای
خویــش را بــه طــرف بخــش روشــن زندگــی
معطــوف داریــم .بــه قــول حکیــم تــوس:
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توانــا بــود هرکــه دانــا بــود.
اسطورههای تاریخی در شاهنامه
بــه نــام خداونــد خورشــید و مــاه  /کــه دل را
بــه نامــش خــرد داد راه
خداونــد هســتی و هــم راســتی  /نخواهــد ز
تــو کــژی و کاســتی
خداونــد بهــرام و کیــوان و شــید  /از
اویــم نویــد و از اویــم امیــد (مســکو جلــد
۴ص )۱۱۵
داســتان ســیاوش و ســودابه پس از حماســه
بلنــدآوازه رســتم و اســفندیار ،رســتم و
ســهراب و بیــژن و منیــژه پرشــورترین و

پهلوانیتریــن داســتانی اســت کــه در آن از
نیکیهــا و بدیهــا ،اندیشــههای یزدانــی و
اهریمنــی و پیــروزی و شکســت در دو ســپاه
ایــران و تــوران «نــام و ننــگ» گذشــت و
بخشــایش و غیــرت و ســرافکندگی ســخن
میگویــد.
از پیــش درآمــد ایــن داســتان چنیــن
برمیآیــد کــه نامردمــی و کجاندیشــی
و بدگمانــی و دروغ و افســونکاری در
سرتاســر ایــن سرگذشــت مــوج میزنــد
و از ســوی دیگــر راســتی و باورهــای
دینــی و بخشــودگی و بخشــندگی ،خــود
در برابــر آن همــه نشــانههای بدبینــی بــا
قامتــی بلنــد ایســتاده اســت و بــه آدمیــان
پایــداری و مردانگــی و جوانمــردی و یکرنگی
میآمــوزد.
بــه ایــن نکتــه نیــز اشــاره بایــد کــرد
کــه هــرگاه پژوهنــدهای بخواهــد دربــاره
هــر یــک از داســتانها و یــا هــر جــای
کتــاب ارجمنــد بــا هــر نظــر و اندیشــه
تحقیــق کنــد ،بایــد بــا متــن شــاهنامه و
دشــواریهایی کــه در ادبیــات آن هســت
آشــنا شــود و از مشــورت بــا دیگــران شــر م و
آزرم در دل راه ندهــد.
اگــر جــز ایــن باشــد ،بیگمــان زبانهــای
تاریخــی و ایرانشــناختی آن بیــش از
ســود آن میگــردد ،زیــرا شــاهنامه از
اســطورههایی ســخن میگویــد کــه بنیــاد
ی میریــزد و گاهــی بهتــر
و علــم تاریــخ را پـ 
و قویتــر از آن کار میکنــد .بیگمــان
ایــن کتــاب ســند تاریخــی ایــن ســرزمین و
نگهبــان آن اســت کــه از دیربــاز ایرانیــان بــه
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آن میبالیدنــد و گرامــی میداشــتند.
بررسی دوره جمشید
در شــاهنامه «جمشــید» پســر تهمــورث
دیوبنــد اســت .در روزگار او دیگــر تمــدن
پــای گرفتــه اســت .کشــف آهــن در زمــان
او صــورت میگیــرد و از آن ســاح و ابــزار
ســاخته میشــود .رشــتن و بافتــن بــرای
جامــه در کار میآیــد و بــرای پوشــیدن
دیگــر نیــازی بــه پوســت حیــوان نیســت.
از کارهــای دیگــر جمشــید تقســیمبندی
اجتماعــی اســت.
بــرای آنکــه در کارهــا نظــم گــذارده شــود،
بایــد هــر کســی در حرفـهای کــه متناســب
بــا اســتعداد اوســت ،برقــرار بمانــد .در آغــاز
تمــدن ،احتیــاج بــه تنظیــم کار اســت .از
جملــه آنکــه کارهــای ساختمانســازی بــه

دیــوان واگــذار میگــردد .اینــان هســتند
کــه در ایــن حرفــه ،مهــارت دارنــد.
چــرا دیــوان؟ زیــرا گویــا در اعتقــاد باســتان،
بــاور بــر آن بــوده کــه هرگونــه مداخلــه و
تغییــر در کار طبیعــت ،عملــی ضدایــزدی
اســت .بشــر چــون بخواهــد از روال طبیعــی
خــارج شــود بــه تصنــع دســت بزنــد ،بــه
طبیعــت تجــاوز کــرده و ایــن پســند خدایان
نیســت.
در روزگار جمشــید نشــانههای دیگــر تمدنی
نیــز در کار میآینــد ،چــون کشــف گوهرهــا
و زینتهــا ،پزشــکی و درمــان و همــه آنچــه
برای آســایش و گشــایش زندگی الزم اســت.
آییــن نــوروز را نیــز در آغــاز بهــار ،جمشــید
نهــاد .در دوران او زمانـهای آغــاز گشــت کــه
پــر از خرمــی و زیبایــی بــود حتــی رنــج و
مــرگ از آن رخــت بربســت.
جمشــید وقتــی جهانــی چنیــن آراســته در
برابــر میبینــد ،دســتخوش غــرور میشــود
و چنیــن میپنــدارد کــه ایــن اوســت کــه
مســبب آن گردیــده نــه پــروردگار عالــم:
چنیــن گفــت بــا ســالخورده مهــان  /کــه جز
خویــش را ندانــم جهان
جهــان را بــه خوبــی مــن آراســتم  /چنــان
اســت گیتــی ،کجــا خواســتم
خــور و خــواب و آرامتــان از مــن اســت /
همــان پوشــش و کامتــان از مــن اســت
بزرگــی و دیهیــم و شــاهی مراســت  /کــه
گویــد جــز مــن کــس پادشاســت
چــون چنیــن میگویــد ،پــروردگار بــر
او خشــم میگیــرد و فــره ایــزدی از او
گسســته میشــود .از ایــن جاســت کــه
ضحــاک بــر او مســتولی میشــود .داســتان
ضحــاک و کاوه نخســتین داســتان در ادب
فارســی اســت (اگــر نگوییــم جهــان) کــه
عامــه مــردم را در تعییــن سرنوشــت خــود
ســهیم میکنــد ،نخســتین داســتانی اســت
کــه یــک شــورش مردمــی بــر ضــد بیــداد
را بــه بیــان مـیآورد .تفکــر مــردم باســتانی
در اســطوره جمشــید ،ضحــاک و کاوه ،ســه
گنــاه مطــرح کــرده اســت کــه بایــد کیفــر
آن را دیــد:
۱ـ جمشــید بــه علــت غــرور و منــی کــه بــه
او دســت داده ،از زی انســانی خــود خــارج
شــده اســت.
۲ـ مــردم زمــان او کــه در تــن آســایی و
آســایش غــرق شــدند ،آنــان نیــز از وظیفــه
انســانی خــود غافــل ماندنــد.

 ۳ـ ضحــاک ،نماینــده بــدی ،یعنــی همــان
عنصــر اهریمنــی آییــن فردایــی ،او نیــز باید
بــه کیفــر خــود برســد و در عــذاب درازمدت
جــان بدهــد .در قیــام بــر ضــد ضحــاک،
قهرمــان اصلــی کاوه اســت ،فریــدون
تنهــا بــه علــت آنکــه از خانــواده شــاهی
اســت ،ضحــاک ،پــدر فریــدون را کشــته
بــود و کیــن پــدر خواســتن جــزو وظایــف
دینــی بــوده اســت؛ اینــک ضحــاک اعــدام
نمیشــود و بــه بنــد کشــیده میشــود،
خواســت خداســت کــه بــه زبــان ســروش
بیــان میگــردد ،زیــرا او بایــد زنــده بمانــد
و انتقــام زجرهایــی را کــه بــه مــردم داده
اســت ،پــس بدهــد.
کاوه کــه یــک آهنگــر اســت ،اگــر برگزیــده
شــده ،بــرای آن اســت کــه پایینتریــن
طبقــات مــردم را نمایندگــی بکنــد .آهنگری
پیشــه محقــری بــوده ،در عیــن حــال آهنگر
فــرد مؤثــری بــوده ،زیــرا ســاح بــرای دفــاع
در برابــر تجــاوز میســاخته ،اینکــه در ایــن
ماجــرا چــرم پــاره یعنــی پیشبنــد آهنگری
او درفــش کشــور میگــردد و تــا پایــان دوره
ساســانی همیــن رســم و همیــن عنــوان
نــگاه داشــته میشــود ،مفهــوم بســیار
عمیــق اســطوره یــک فــرد زحمتکــش را بــه
1
نمــود م ـیآورد.
چهرههای رازآلود شاهنامه
«زال» یکــی از رازآلودتریــن چهرههــا و
یکــی از پیچیدهتریــن نمادهــا در شــاهنامه
اســت .او پــدر جهــان پهلــوان بــزرگ ایــران
رســتم اســت .پورســام نیــز پــور نریمــان
اســت .و «نریمــان» پــور پهلــوان نامــدار
«گرشاســب»که همــه پهلوانــان پــر آوازه
زابلســتان تبــار بــدو میرســانند ،لیــک بــه
راســتی پــدر زال میبایــد گرشاســب باشــد،
زیــرا در آبشــخورهای کهــن ،گرشاســب و
ســام و نریمــان هــر ســه یــک تنانــد .از
ایــن روی زال پورگرشاســب میتوانــد بــود.
«زال» نمــود و بازتابــی از «زروان» خــدای
باســتانی زمــان در شــاهنامه اســت .از ایــن
بــزرگ باســتانی در بندهایــی از اوســتا یــاد
رفتــه اســت و گاه نیــز یکــی از ایــزدان
شــمرده شــده اســت .ایرانیــان کهــن بــه
خدایــی دیرینــه بــاور داشــتهاند کــه
پدیــدآور دو گوهــر همــزاد (نیکــی و بــدی)
بــوده اســت.
اســطوره زروان بدینگونــه اســت :زروان
خــدای باســتانی قربانــی بســیار کــرد ،بــدان
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امیــد کــه شــاید فرزنــدی بیایــد و او را هرمز
بنامــد .ســرانجام دو پســر در درون وی بــه
هــم رســیدند و پدیــد آمدند ،یکــی «هرمزد»
کــه دســتاورد و بهــره برخیهــای وی بــود و
دیگــری «اهریمنــی» کــه از گمانمنــدی و
دودلــی وی برآمــده بــود .زروان ،شــگفت
زده از ایــن رخــداد در برابــر پافشــاریهای
اهریمــن کــه او نیــز خویشــتن را پــور زروان
میشــمرد و میخواســت کــه فرمانروایــی
بــر جهــان بــدو ارزانــی داشــته شــود ،ناچــار
شــد فرمانروایــی بــه کــی نویــد بدهــد کــه
زودتــر بــه پیشــگاه او بــرود.
پیــش از هــر فروتــن زروان فروشــکافت و در
پیشــگاه او پدیــدار شــد .در همــان هنــگام
هــر فــرد نیــز پدیــدار گردیــد .زروان کــه

بــه جــای رســتم زال در ایــن بیــت بــه کار
گرفتــه اســت:
«خنجــر بیســت منی،گــرزه پنجــاه منــی/
کــس چنــو کار نبســته اســت بــه جز رســتم
زر»
ایــن واژه بــه شــیوههای گوناگــون
گزاردهانــد و بــاز نمودهانــد و معنــای آن را
روشــن وزرد و پیــر دانســتهاند« .زرمــان بــر
وزن درمــان ،پیــر فرتــوت را گوینــد و نــام
ابراهیــم(ع) هــم هســت.
ایــن واژه بــا زروان یکــی شــمرده شــــده
اســت .زیــرا روزگاری زروان و زرتــــشت بــا
هــم درآمیختهانــد و در پی آن ابراهــــیم (ع)
و از ایــن روی ایــن ســـه یــک تن،شــمرده
شــدهاند.
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از دیــدن او شــادان شــده بــود ،وی را بــه
فرزنــدی شــناخت و پذیرفــت .اهریمــن
نویــدی را کــه زروان داده بــود.
فــرا یــاد وی آوردو بــدو گفــت« :مگــر نــه آن
اســت کــه بــر آن شــدهای کــه فرمانروایــی
بــر جهــان را بــه کســی بدهــی کــه زودتــر
بــر تــو آشــکار شــود؟ «زروان در پاســخ
گفــت « :نــه هــزار ســال تــو را پادشــاهی
دادم امــا از آن پــس آنکــه فرمــان خواهــد
رانــد هرمــزد اســت».
از دیــد ریشهشناســی :بــه گمــان بســیار
ســتاک در ایــن «هــر دو نــام یکــی اســت:
«زر» ایــن ســتاک در نــام زروان آشــکار
اســت و در نــام زال نیــز نهفتــه میتــوان
بــود .زال ریختــی اســت از زار و زار ریختــی
زر و زر .فرخــی سیســتانی «رســتم زر را»
از ّ

از دیــد اسطورهشناســی نیــز ،زال نمــود و
بازتابــی از زروان میتوانــد باشــد .هنگامــی
کــه آییــن زوانــی کار کــرد اجتماعــی
خویــش را از دســت میدهــد و از روایــی
میافتــد ،زروان از پایــگاه «بغایــی» و
خدایــی خــود بــه زیــر میآیــد و بــه
پهلوانــی شــگفتآور دیگــر میگــردد کــه
زال اســت .بــا ایــن همــه ،زال اگــر بیانجــام
اســت ،بیآغــاز نیســت .او روزگاری از مــام
میزایــد و پــای بــه پهنــه گیتــی مینهــد.
آغازمنــدی زال نمــود و نشــانی اســت از
8
گیتینــک و «حمــاس» شــدن زروان.
منابع:
۱ـ اســامی ندوشــن ،دکتــر محمدعلــی،
شــاهنامه و اســطوره ،رازهــای شــاهنامه

 ۱۳۹۰ص ۲۰۱
۲ـ تــوس ونــد ،دکتــر محمدحســین،
وامــداری ملــت ایــران بــه حکیــم توســی،
ویژهنامــه روزنامــه خراســان بــه مناســبت
بزرگداشــت حکیــم ابوالقاســم فردوســی۲۵ ،
اردیبهشــت  ۱۳۹۱ص ۱۱۹
۳ـ جوینــی ،دکتــر عزیزالــه ،اســطورههای
تاریخــی در شــاهنامه حکیــم فردوســی،
ویژهنامــه روزنامــه خراســان بــه مناســبت
بزرگداشــت حکیــم ابوالقاســم فردوســی۲۵ ،
اردیبهشــت  ۱۳۹۱ص ۱۰
۴ـ دادبــه ،دکتــر اصغــر ،چــرا فردوســی
را حکیــم میگوئیــم؟ ویژهنامــه روزنامــه
خراســان بــه مناســبت بزرگداشــت حکیــم
ابوالقاســم فردوســی ۲۵ ،اردیبهشــت ۱۳۹۱
ص۶
۵ـ دهخــدا ،علیاکبــر ،فردوســی ،لغتنامــه
دهخــدا ،ج ،۱۰انتشــارات و چــاپ دانشــگاه
تهــران  ۱۳۷۳ص ۱۵۰۴۵
۶ـ زرینکــوب ،عبدالحســین ،حماســه ـ
شــاهنامه ،گزیــدهای از ادب فارســی،کتاب
زمــان ،چــاپ ســوم  ۱۳۵۲ص ۲۵۵
۷ـ ســاکت ،دکتــر ســلمان ،پیونــد
ســخنان امــام علــی(ع) بــا ســرودههای
فردوســی،ویژهنامه روزنامــه خراســان بــه
مناســبت بزرگداشــت حکیــم ابوالقاســم
فردوســی ۲۵ ،اردیبهشــت  ۱۳۹۱ص ۱۶
۸ـ کــزازی ،دکتــر میرجاللالدیــن،
چهرههــای رازآلــود شــاهنامه  ۱۳۹۰ص
۲۱۵
۹ـ معیــن ،دکترمحمــد ،فردوســی ،فرهنــگ
فارســی ،ج  ،۶انتشــارات امیرکبیر  ۱۳۷۱ص
۱۳۳۷

جستارهای دفتر چهارم (تاریخ و تمدن):
اردشیر بابکان و اندرزنامه نویسی | محمدشهاب ساقی
تعمقــی بــر تحــوالت روشــنفکری عصــر مشــروطه بــا تأکیــد بــر
اندیشــههای فتحعلــی آخونــدزاده | نداســادات حاجــی وثــوق
بررســی جایــگاه ایرانیــان باســتان در علــم و هنــر | علــی
غالمرضائــی

اردشیر
66

محمد شهاب ساقی
کارشناسیعلومسیاسیدانشگاه
فردوسیمشهد

در دوره ساســانی ،سنتی با عنوان «اندرزنامه»
یــا «پندنامه» نویســی رایج شــد که ســرآغاز
آن بــا اندرزنامه ســردودمان ساســانیان یعنی
خــود اردشــیر هم ـراه بــود .هــر چنــد ایــن
اندرزنامــه هــا دربرگیرنــده پیامهای سیاســی
و راهنماییهــای کشــورداری هســتند ولــی
از پندهــای اخالقــی در پیونــد بــا زندگــی
فــردی نیــز تهــی نیســتند .اندرزنامههــا
بــه زبــان پارســی میانــه (پهلــوی) نوشــته
شــده بودنــد و اکنــون پانــزده تــا از آنهــا
بــه زبانهــای فارســی و عربــی برجــای
ماندهانــد .اندرزنامههــا کــه از میـراث برجــای
مانــده از ایـران کهــن بشــمار میرفتنــد ،بــه
زبــان روز جهــان ســدههای نخســت هجــری
یعنــی عربــی نیــز برگــردان شــدند تــا هــم
سرمشــقی ب ـرای فرمانروایــان از راه رســیده
باشــند و هــم از آن مهمتــر ،در کــوران
رخدادهــا و بیـداد زمانــه ،کامال نابــود نگردند.
نگرشــی ژرف در ایــن اندرزنامههــا ،تصویــر
روشــنی از جهانبینــی فرزانگان ایـران زمین
و راهــکار آنــان بـرای تدبیــر امــور کشــور در
اختیــار خواننــده ق ـرار میدهــد .افــزون بــر
اصــول گیتــی آرایی در نزد ســرآمدان کشــور
در آن روزگار ،نظــام ارزشــی و ســامان اخالقی
ایرانیــان نیــز از دیگــر یافتههای پژوهشــگران

بابکـــــــــــ
اندرزنامــــــــ

در بررســی ایــن اندرزنامههــا میباشــد.
در ایــن میــان« ،اندرزنامــه اردشــیر بابــکان»
از جایــگاه ویــژهای برخــوردار اســت .نــه تنهــا
درونمایــه ایــن اثــر ،بســیار جـذاب و اندیشــه
برانگیــز مینمایــد ،بلکــه از آن رو که اردشــیر
را مــی تــوان برکِشــنده مفهــوم ایرانشــهر
دانســت ،دیدگاههــای سیاســی او نیــز مــی
توانــد ســتون فقــرات اندیشــه ایرانشــهری
بشــمار آیــد .بــه گفتــه احســان عبــاس،
گردآورنــده نســخه عربــی کتــاب عهــد
اردشــیر « ،اگــر عهــد اردشــیر را ســند قانون
اساســی ایــران در روزگار ساســانی بنامیــم،
1
ســخن گزافــی نگفتــه ایــم».
تاریخنــگاران مســلمان ســدههای نخســت
هجــری نیــز ،دربــاره اندرزنامــه اردشــیر
و اهمیــت آن نوشــتهاند« .دینــوری»
مینویســد «:اردشــیر قــرارداد و پیمانــی
كــه بــه نــام او معــروف اســت جهــت عمــل
پادشــاهان و آییــن پادشــاهی نگاشــت،
پادشــاهان ایــن پیمــان را اطاعت مــی كردند
و از آن ســرباز نمیزدنــد و بــدان تبــرک
میجســتند و در نــگاهداری و محافظــت و
عمــل بــه آن میكوشــیدند» .ابــن ندیــم
پنــج كتــاب ســودمند و بهــرهده را نــام بــرده
كــه نخســتین آنهــا «عهــد اردشــیر» بــود.
گزارههــا و ســخنان برجــای مانــده از اردشــیر
بهگونــه جملههــای قصــار در میــان تاریــخ
نــگاران ،تذکرهنویســان و ادیبــان ،نامــی
گشــتند و بســیار بازگــو شــدند .ثعالبــی
دربــاره اردشــیر مینویســد« :از روش نیكوی
اردشــیر یكــی اینكــه او كتابــی در حســن

ســیرت داشــت كــه بــدان مثــال زننــد و
پادشــاهان از آن روشــنی بــر میگرفتنــد».
برگــردان «عهــد اردشــیر» را پیــش از آغــاز
نهضــت ترجمــه در روزگار عباســیان ،یعنــی
در اواخــر عهــد امویــان دانســتهاند« .مبــرد»
در کتــاب «الفاضــل» خــود مینویســد کــه
مامــون از آمــوزگار فرزنــدش پرســید کــه به
او چــه میآمــوزد .ســپس بــه آمــوزگار او
دســتور داد تــا «اندرزنامــه اردشــیر» را بـرای
پســرش بخواننــد و همچنیــن از بــر کــردن
کلیلــه و دمنــه را از او بخواهــد.
همچنیــن برگههایــی از
کتــاب اندیشــمند
نامــدار ،ابــن
مقفــع ،
یعنــی
«ادب

ــــــــــــــــــــانو
ـــــــــــــــــهنویسی
صغیــر» دربرگیرنــده اندرزنامــه اردشــیر
بابــکان بــوده اســت .حتــی نویســندهای
عــرب همچــون بــاذری (نویســنده فتــوح
البل ـدان) «عهــد اردشــیر» را نــه تنهــا بــه
عربــی برگردانــد بلکه بگونــه منظــوم درآورد.
حتــی مســلمان متعصبــی همچــون امــام
محمــد غزالــی ،در اثــر نامـدارش« ،نصیحت
الملــوک» ،از «عهــد اردشــیر» بهــره گرفتــه
اســت.
در شــاهنامه  ،بســته بــه نســخه ای کــه بــه
آن اشــاره شــود ،میــان صــد و ده تــا صــد
و بیســت بیــت دربرگیرنــده
اندرزنامــه اردشــیر
بابــکان اســت.
اردشــیر بــه

فرزنــدش شــاهپور مــی گویــد:
		
توزینپندهاهیچگونهمگرد
چــو خواهــی كــه مانــی بــی رنــج و درد
از ایــن بیــت آشــکار اســت کــه روی ســخن
اردشــیر بــا پســرش ،شــاپور و ســپس دیگــر
شــهریاران در راه بــوده اســت .بــر پایه اهمیت
ایــن اندرزنامه از دیدگاه اندیشــه کشــورداری،
فردوســی حتــی ب ـرای رعایــت در امانــت و
بازگویــی واژه بــه واژه ایــن اندرزنامــه ،در چند
جــا ،زیبایــی شــعر را فـدای انتقال درســت و
دقیــق انــدرز اردشــیر کــرده اســت.
بــا اینکــه برخــی بــدون نشــان دادن دلیلــی
اســتوار ،در اصالــت ایــن اندرزنامــه شــک
کردهانــد و نوشــتن آن را بــه اواخــر روزگار
ساســانیان نســبت دادهانــد ،نشــانههایی
وجــود دارنــد كــه اصــل اندرزنامــه را بــه
خــود دوره اردشــیر بابــكان پیونــد میدهــد.
«مســعودی» بخشهــای برجــای مانــده
از اندرزنامــه اردشــیر را دیــده اســت« .ابــن
مســكویه» نوشــته شــدن اندرزنامه را مربوط
یدانــد .بــر پایــه
بــه زمــان خــود اردشــیر م 
گ ـزارش وی ،هنگامــی كــه اردشــیر مــرگ
خــود را نزدیــک دیــد بـرای پســرش ،شــاپور
یکــم ،پیماننامـهای نوشــت و فرمــود تــا بــا
آن مخالفــت نكننــد و اینكــه آن پیماننامــه
ب ـرای همــه شــاهان ساســانی ،نقشــه راه و
راهنمــای کشــورداری خواهــد بــود.
َنســر» ،موبد بزرگ دســتگاه اردشــير،
«نامــه ت َ
کــه مــیتـوان آن را مرامنامــه دولت ساســانی
در ســالهای آغازیــن آن بشــمار آورد نيــز،
از دســتمایههای شایســته بــرای دریافــت

اندیشــه سیاســی اردشــیر و یارانش میباشــد.
َنســر» کــه رایــزن و
ایــن نامــه بــه دســت «ت َ
دبیر برجســته اردشــیر بابــکان هم بــود ،برای
« ُگشَ نســب» پادشــاه تبرســتان نوشــته شده
بــود 2.انگیــزه وی از نوشــتن ایــن نامه ،روشــن
نمــودن انگیزههــا و رفتــار حکومــت تــازه بــه
رهبــری اردشــیر و همچنین نظــم نوینی که
در حــال پــای گرفتــن در کشــور بــوده بـرای
دیگــر بــزرگان ایـران زمیــن از جملــه پادشــاه
تبرســتان بــوده اســت .همچنین این نوشــتار،
دارای آگاهیهــای چشــمگیری از شــرایط
جامعــه ایرانــی در زمــان پایانــی اشــکانیان و
آغــاز ساســانیان هــم هســت.
در کنــار دســتمایههای ایرانــی و عربــی،
رومیــان نیــز در بــاره اردشــیر بابــکان
نوشــتهاند .دســتمایههای رومــی
کــه از آنهــا میتــوان دربــاره اردشــیر
آگاهیهایــی بدســت آورد ،تاریــخ هرودیــن
( ،)Herodianusتاریــخ دیــون کاســیوس
( )Cassius Dioو گزارشــهای آگاتیــاس
( )Agathiasهســتند.
یادداشت:
 -١دیباچــه عهــد اردشــیر ،احســان عباس ،برگــردان
از محمدعلــی شوشــتری ،برگ ۹
 -٢نامــه تنســر را ابــن مقفــع دانشــمند کمماننــد
ایرانــی در زمــان بنــی امیــه از پهلــوی بــه عربــی
برگردانــد« .پــور اســفندیار» آنـرا بــه فارســی امــروزی
برگردانــد و در «تاریــخ تبرســتان» جــای داد .مجتبی
مینــوی آن را بازنویســی نمــود.
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چکیده
مشــروطه آغــاز یــک حرکــت
فکــری اجتماعــی ،از یک بیــداری فرهنگی
بــود کــه در جامعــه ایرانــی ،نوســازی و
مدرنیتــه را دنبــال میکــرد .در واقــع
اندیشــمندان مشــروطه رفــاه و خوشــبختی
بشــر را در گــرو تحقــق مدرنیتــه و نوســازی
ســاختار اجتماعی و سیاســی میدانســتند.
از معروفتریــن پیشــگامان ایــن پارادایــم،
میــرزا فتحعلــی آخونــدزاده میباشــد کــه
اندیشـههای او در رشــد شــرایط اجتماعــی
و فرهنگــی ایــران تأثیــربســزایی داشــت؛ از
ایـنرو نوشــتار حاضــر تحوالت روشــنفکری
عصــر مشــروطه را با تأکیــد بر اندیشـههای
او پــی میگیــرد.
مقالــه حاضــر در پــی بررســی ایــن مطلــب
میباشــد کــه اندیشــهها و تالشهــای
آخونــدزاده در چــه عرصههایــی تأثیرگــذار
بــوده اســت؟در رونــد مقالــه تــاش شــده
ایــن فرضیــه کــه تالشهــای فکــری و
عملــی آخونــدزاده تأثیــرات بهســزایی در
تحــوالت سیاســی و اجتماعــی ایــران و
همچنیــن نســلهای بعــدی روشــنفکری
ایــران داشــته اســت ،بــه آزمــون گذاشــته
شــود.
کلیــد واژههــا :مشــروطه ،روشــنفکری،
آخونــدزاده ،مدرنیتــه ،نوســازی.
مقدمه
ایــران در دوره قاجــار بــه دور از پیشــرفت
علمــی و تکنیکــی کــه در مغــرب زمیــن
شــاهدش بودیــم روزگار میگذرانــد .در
ابتــدا ،نــه شــاهان قاجــار و نــه مــردم هیــچ
نــو آگاهــی از یــک دنیــای تحــول یافتــه به
وســیله علــم ،دانــش و ف ـنآوری نداشــتند
(اصــانزاده .)۸۶ :۱۳۹۳ ،ایــران در آن دوره
همانطــور کــه جــواد طباطبایــی اشــاره
میکنــد ،غــرق در جهالــت و بیخبــری
بــود .شکســت ایــران در جنگهــای ایــران
و روس و ناکامیهــای عدیــده از ایــن
شکسـتها و غفلــت از رونــد رو بــه تکامــل
غــرب ،باعــث شــکاف در اقتــدار ســلطنت
شــد و زمینههــای نــوع متفاوت اندیشــیدن
را فراهــم آورد .در آن مقطــع نطفــه آگاهــی
نوآیینــی در میــان ایرانیــان تکویــن یافــت
کــه زمینهســاز جنبــش مشــروطهخواهی
گردیــد (طباطبایــی.)۲۱ :۱۳۹۲،

جنبــش مشــروطهخواهی بــدون تردیــد،
مهمتریــن تجربــه تاریخــی معاصــر ایــران
بــه شــمار م ـیرود؛ چــرا کــه آشــنایی بــا
دنیــای نــو و دگرگونیهــای شــگفتانگیز
کشــورهای مــدرن توجــه اندیشــمندان و
تجددخواهــان ایرانــی را بــه خــود جلــب
کــرد و بــا ترجمــه آثــار غربــی و توجــه بــه
اندیشــههای نــو و انتشــار آن از راههــای
گوناگــون ماننــد کتــاب ،روزنامــه ،تأســیس
مجامــع روشــنفکری و ...فصــل تــازهای را در
فضــای فکری جامعــه ایــران رقــم زد و راه را
بــر تســلط اندیشـههای کهنــه بســت و این
بیتردیــد کار ســترگی بــود .در ایــن میــان
بیشــک نقــش عامــان و ســردمداران
جنبــش مشــروطهخواهی کــه بنیانگــذار
روشــنفکری و ورود جریــان مدرنیتــه بــه
ایــران بودنــد از نقــش و اهمیــت بهســزایی
برخــوردار اســت.
افــرادی چــون طالبــوف ،ناظمالدولــه ،میــزرا
آقاخان کرمانی ،آخوندزاده و  ...از پیشــگامان
ایــن عرصــه بــه شــمار میرونــد کــه بــه
عبارتــی نســل اول روشــنفکری در ایــران را
پایهگــذاری نمودنــد .از آنجــا کــه بررســی
اندیشــه تکتــک ایــن افــراد از حوصلــه
پژوهــش حاضــر خــارج اســت ،لــذا در ایــن
نوشــتار بــه بررســی اندیشـههای فتحعلــی
آخونــدزاده و تأثیــر آن بــر نسـلهای بعــدی
روشــنفکری ایــران میپردازیــم.
فیالواقــع ،در ایــن پژوهــش در پــی آن
هســتیم تــا بــا تمرکــز روی اندیشــههای
آخونــدزاده تحــوالت فکــری عصر مشــروطه
را مــورد واکاوی قــرار داده و ردپــای ایــن
تحــوالت را در دوران بعــد بررســی کنیــم.
مفــروض نوشــتار برایــن مبنــا اســت کــه
تالشهــای فکــری و عملــی آخونــدزاده
تأثیــرات بهســزایی در تحــوالت سیاســی
و اجتماعــی ایــران و همچنیــن نس ـلهای
بعــدی روشــنفکری ایــران داشــته اســت.
هستیشناســی اندیشــههای میــرزا
فتحعلی آخونــدزاده
از آنجــا کــه نظــرات هــر متفکــر ریشــه
در هستیشناســی و نــگاه او بــه
دنیــای اطرافــش دارد؛ در ابتــدا بحــث
هستیشناســی و شــکلگیری زمینههــای
هستیشناســی میــرزا فتحعلــی آخونــدزاده
را بررســی میکنیــم.

شــکلگیری هستیشناســی آخونــدزاده
و یــا بــه عبارتــی ترســیم دنیــای فکــری
او تابــع عواملــی بــود کــه از کودکــی وی و
جدایــی مــادرش از محمدتقــی خــان (پــدر
وی) و زندگــی نــزد عمــوی مــادرش (حــاج
علــی اصغــر خــان) آغــاز میشــود .زندگــی
در نــزد حاجعلیاصغــر خــان کــه اهــل
علــم و ادب بــود و فتحعلــی را بــه پســر
خواندگــی خــود پذیرفــت در شــکلگیری
هستیشناســی او تأثیرگــذار بــود .در
ذیــل بــه مهمتریــن عوامــل تأثیرگــذار بــر
هستیشناســی او میپردازیــم.
 -۱گام اول تحــول فکــری و دگرگونگــی
اندیشــه فتحعلــی آخونــدزاده در مدرســه
شــاه عبــاس گنجــه و تحــت القــاءات میــرزا
شــفیع بــود .میــرزا شــفیعی کــه در بیــن
روحانیــون آن منطقــه بــه فســاد عقیــده
متهــم بــود .عــاوه بــر ایــن ،همنشــینی
و یافتــن دوســتان مرمــوز دیگــری باعــث
شــد دگراندیشــی فتحعلــی زاویه بیشــتری
بــا مبانــی دینــی و خانوادگــیاش بگیــرد
(آدمیــت.)۴۹ :۱۳۴۹ ،
 -۲مهاجــرت بــه تفلیــس در ســال ،۱۲۴۹
شــهری کــه کانــون فکــر و ادب مترقــی بود
و از دو جهــت از اهمیــت برخــوردار بــود:
اول اینکــه ،مقــر فرمانروایــی روس در خطــه
قفقــاز بــود کــه در واقــع بعــد از پطرزبــورگ
مهمتریــن کانــون ســازنده سیاســت روس
در مشــرق بــود و دوم ،صحنــه جنگهــای
خونیــن تــزاران بــود .اهمیــت سیاســی این
شــهر در کنــار آشــنایی بــا صاحبفکــران
مختلفــی کــه پیشــرو افــکار غــرب بودنــد
باعــث فعالیتهــای فرهنگــی و اجتماعــی
چــون «دیــوان عقــل» شــد.
 -۳مصــادف شــدن بــا ظهــور عصــر
روشــنگری و رشــد اندیشــمندانی
چــون کانــت ،الک و  ...و شــکلگیری
ایدئولوژیهــای متعــدد جهانــی و
اصالــت یافتــن واژههایــی چــون عقــل،
مردمســاالری ،اومانیســم میباشــد.
مســائلی کــه ردپــای تکتــک آنهــا در
فعالیتهــا و آثــار آخونــدزاده بــه چشــم
میخــو ر د .
 -۴جامعــه اســتبدادی ایــران آن زمــان
(قاجــار) و درک خفقان سیاســی و اجتماعی
بــه واســطه آشــنایی بــا ایدئولوژیهــای

غربــی و مطالعــه تاریــخ آن کشــورها،
موجبــات تکاپــوی ذهنــی و فعالیتهــای
اجتماعــی او شــده بــود.
پــس از بررســی زمینههــای شــکلگیری
هستیشناســی آخونــدزاده ،شــاخصهای
اصلــی هستیشناســی او معرفــی میشــود:
 -۱حکومت قانون و اصول مشروطیت
 -۲سیاســت عقلــی و تفکیــک سیاســت از
شر یعت
-۳ارائهفلسفهناسیونالیسمجدید
 -۴دفــاع از حقــوق زنــان و طــرح عدالــت
مدنــی
 -۵تأکید بر آموزش و تربیت
ن در نگاه آخوندزاده
انسا 
آخونــدزاده بــرای اولیــن بــار در تاریــخ
ایــران نگاهــی متفــاوت بــه انســان ارائــه
میدهــد .آخون ـدزاده در مــورد ایــن انســان
جدیــد بیانــی روشــن دارد .او از قیــام علیــه
شــخص «دیســپوت» کــه حاکــم ظالــم
اســت و حقــوق انســانی مــردم را ضایــع
کردهاســت ،ســخن میگویــد و هــر
جــا ســخن از حقــوق بشــریت بــه میــان
مــیآورد اشــاره بــه نیــروی مــردم بــرای
مطالبــه ایــن حقــوق از حاکمــان دارد .ایــن
امــر در پرتــو درک جدیــدی اســت کــه
آخونــدزاده از شــأن مــردم در برابــر حاکــم
پیــدا کــرده اســت .بــه همیــن جهــت در
نقــد برنامــه قانونــی مستشــارالدوله بــه او
میگویــد اســتقرار چنیــن قوانینــی در
گــرو آن اســت کــه نخســت مــردم بســاط
ســلطنت را برچیننــد( .آخونــدزاده:۱۳۵۱،
 .)۳۴یکــی از الیههــای تفــاوت ایــن انســان
و انســان ســنتی درک متفاوتــی اســت کــه
از جنســیت ایــن انســان حاصــل شــده و در
پرتــو آن تدریجـاً در برخــی آثار نشــانههایی
یافــت میشــود دال بــر اینکــه زن نیــز در
کنــار مــرد مدعــی حقوقــی برابــر میشــود.
البتــه ایــن مفهومــی اســت کــه برخــی از
مــردان روشــنفکر آن را دنبــال کردهانــد
و جنبــش زنــان بهطــور جــدی در عصــر
مشــروطهخواهی پدیــد نیامدهاســت.
آخونــدزاده از مهمتریــن ایــن روشــنفکران
مــرد اســت .او مدعــی اســت که بایــد حقوق
بشــریت را هــم بــرای «طایفــه ذکــور و هــم
بــرای طایفــه انــاث» بــه یکســان قائــل
باشــیم (آخونــدزاده .)۶۰ :۱۳۶۴،یکــی از
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مــواردی کــه آخونــدزاده در آن ســوژه زن
را بــه عنــوان یــک ســوژه اثرگــذار در روابــط
اجتماعــی وارد میکنــد ،نمایشــنامههای
اوســت .در نمایشــنامه «وکالیمرافعــه» او
زنــی را بــه تصویــر میکشــد کــه حــق دارد
جــدای از تکلیفــی کــه اطرافیــان برایــش
تعییــن میکنــد آنگونــه کــه میخواهــد،
زندگــی کنــد .چنیــن تصویــری از حــق
مــداری کــه ویــژه آخونــدزاده اســت بــه نظر
میرســد طلیعــه ظهــور مفهــوم دیگــری
از «فــرد» در ادبیــات اســت کــه در کار
آخونــدزاده دیــده میشــود؛ یعنــی فــردی و
انســانی کــه چــه زن و چــه مــرد صرفــا تابع
نیســت ،بلکــه حق طبیعــی خــود را مطالبه
میکنــد .ظهــور انســان مــدرن در ادبیــات
و زندگــی سیاســی مــردم دوران مشــروطه
امــری اســت کــه از البــای نوشــتههای
پراکنــده ،نامههــا ،اســناد و ســایر انــواع
دادههــای بازمانــده قابــل کشــف و تفســیر
اســت .انســان جدیــدی کــه از تنگنــای
ظلــم حاکمــان بــه عنــوان شــرط قیــام
علیــه ظالــم ،نخســت خــود را بــه عنــوان
انســان جدیــدی میشناســد کــه رعیــت
و رمــه نیســت و بــرای حــق خــود تــاش
میکنــد و بــه خــود حــق میدهــد کــه
حقــوق اولیـهاش را از حاکــم بــه هــر وجــه
ممکــن اســتیفا کنــد .ایــن امــر در آنچــه
قیــام مشــروطه نامیــده میشــود یعنــی
شــورش علیــه اســتبداد سیاســی موجــود
آشــکار اســت .چنیــن امــر خــارق عادتــی
جــز بــه مــدد دگرگونــی انتظــار مــردم از
خویشــتن بــه عنوان شــهروند و «شــخص»
دارای حقــوق قابــل تصــور نیســت.
سیرتکویناندیشههایآخوندزاده
اندیشــههای فتحعلــی آخونــدزاده در ســه
مرحلــه تکویــن یافتــه و بــر ایــن اســاس
قابــل بررســی میباشــد .در ذیــل بــه
ســه مرحلــه تکامــل اندیشــهورزی وی
میپردازیــم:
 -۱نمایشنامهنویســی و داســتانپردازی
انتقــادی
 -۲کوشش برای اصالح و تغییر خط
 -۳نــگارش مقــاالت انتقــادی در فلســفه
دیــن ،سیاســت ،اقتصــاد و تاریــخ
مرحلــه اول :آخونــدزاده پــس از آشــنایی بــا
آثــار نویســندگان و متفكریــن غــرب به یك

تحــول شــگرف در جریــان رشــد فكــری
خــود دســت یافــت .از همیــن دوران اســت
كــه او بــا اســتفاده از اســتعداد شــخصی و
بهرهگیــری از دانشــی كــه بــدان مجهــز
میشــد در چندیــن عرصــه بــه یكــی از
نــوآوران بیبدیــل تبدیــل شــد .یكــی از
ایــن عرصههــا نمایشنامهنویســی اســت.
آنچــه امــروز بــرای مــا روشــن اســت ،اینكه
آشــنایی آخونــدزاده بــا تئاتــر تنهــا از طریق
آثــار نمایشنامهنویســان و نویســندگان
غــرب رخ نــداد ،بلكــه همزبــان بــا آموختــن
علــم تئاتــر در عرص ـهی نظــری از طریــق
عملــی یعنــی از طریــق صحنــهی تئاتــر
و دیــدن نمایشهایــی كــه در تفلیــس
بــروی صحنــه میرفــت و همچنیــن
بــر صحنــه آوردن تئاتــر (تجربــهی
كارگردانــی و حضــور در گروههــای
نمایشــی) آغــاز شــد (آرینپــور:۱۳۵۷ ،
 .)۳۴۵آخونــدزاده در نام ـهای خطــاب بــه
میــرزا جعفــر قرچهداغــی ضمــن تشــكر
از او بخاطــر ترجمـهی آثــارش ،قصــد خود
را از روی آوردن بــه نمایشنامهنویســی
چنیــن توصیــف میكنــد« :بســیار طالبــم
كــه جوانــان صاحــب ســواد و صاحــب ذوق
مــا در ایــن فــن شــریف قلــم خودشــان
را بجــوالن آورده ،اســتعداد خودشــان را
امتحــان بكننــد ،بلكــه رفتــه رفتــه ایــن
قســم تصنیــف در میــان ملــت مــا نیــز
شــیوع یابــد .رماننویســی هــم از ایــن
قبیــل تصنیفــات اســت .بــه اصطــاح
یوروپائیــان ،ایــن قســم تصنیــف را درامــا
میگوینــد .ملــت مــا از ایــن فــن اصــ ً
ا
خبــر ندارد(»..آخونــدزاده.)۱۲۵ :۱۳۷۶،
در واقــع ،آخونــدزاده بــا ســبک رئالیســت
و ادبیــات انتقــادی غربــی و بــا آگاهــی از
طبقــات مختلــف مــردم ایــران و قفقــاز
موضوعــات بکــری را بــه صحنــه نمایــش
درمــیآورد .محــور اصلــی موضوعــات
نمایــش او ،مقــام اجتماعــی زن و رهایــی
زن از قیــد ســ ّنتها ،ارزشهــای انســانی،
انتقــاد تنــد از حکومــت مطلقــه و وضعیت
دربــار بــود .او معتقــد بــود فســاد و انحطاط
اخالقــی ،پدیــده اجتماعــی پیچیــدهای
اســت کــه ابتــدا بایــد علــت را تشــخیص
داد .ســپس بــه چارهجویــی اجتماعــی آن
پرداخــت و هرچنــد در ایــن راســتا تئاتــر

داروی اصلــی نیســت امــا میتوانــد باعــث
تمیــز و تفکیــک زشــتی و پاکــی از یکدیگر
شــود (آدمیــت.)۸۹-۸۷ :۱۳۴۹ ،
مرحلــه دوم :نتیجــه تفکــر در علــل
عقبماندگــی شــرق و تأمــل بــرای اخــذ
دانــش اروپایــی ،آخونــدزاده را بــه فکــر
اندیشــه اصــاح و تغییــر الفبــا ســوق داد.
آخونــدزاده بــا معرفــي اســام و اعــراب
مســلمان بــه عنــوان عامــل واپسماندگــي
ايــران و انگیــزه خــود از تغییــر خــط در
نام ـهاي بــه جالالديــن ميــرزا مينويســد:
«کاش ثالثــي پيــدا شــدي و مــا را از
قيــد اکثــر رســوم ذميمــه ايــن عربهــا
کــه ســلطنت هــزار ســاله عدالــت آئيــن
ممدوحــه بلنـدآواي مــا را بــه زوال آوردنــد
و وطــن مــا را کــه گلســتان روي زميــن
اســت ،خــراب انــدر خــراب کردنــد و مــا
را بديــن ذلــت و ســرافکندگي و عبوديــت
و رذالــت رســانيدند ،آزاد نمــودي»
(آخونــدزاده.)۱۷۲ :،۱۳۷۶ ،
او هــدف از تغییــر الفبــا و خــط را اینچنین
بیــان مــیدارد« :غــرض از تغییــر خــط
اســام ایــن بــود کــه تعلــم علــوم و صنایع
ســهولت پیــدا کرده و ملت اســام شــهری
یــا دهاتــی ماننــد ملت پــروس بــه تحصیل
ســواد و تعلیــم علــوم و صنایــع امــکان پــا
بــه دایــرهی ترقــی گــذارده و رفتــه رفتــه
در عالــم تمــدن خــود را بــه اهالــی اروپــا
برســانند( »...آخونــدزاده.)۱۱۲ :۱۳۵۱ ،
نتیجــه تالشهــای آخونــدزاده جهــت
تغییــر خــط رســالهای بــه نــام «الفبــاء
جدیــد بــرای تحریــرات السنهاالســامیه»
بــود کــه ابتــدا در عثمانــی و ســپس در
ایــران طرفدارانــی پیــدا کــرد.
مرحلــه ســوم :در ســال  ۱۲۸۰آخونــدزاده
رســاله «مکتوبــات کمالالدولــه» را بــا
هــدف انتقــاد بــر سیاســت و دیانــت
نوشــت .انگیــزه او از نــگارش ایــن رســاله،
پــرورش و هوشــیاری تاریخــی نســبت
بــه گذشــته ،ایجــاد تفکــر ملــی و اصــاح
و ترقــی جامعــه در حــال و آینــده بــود
(آدمیــت .)۱۱۸ :۱۳۴۹ ،او در ایــن رســاله
بــا رویکــردی انتقــادی بــه مهمتریــن
مســائل سیاســی و اجتماعــی عصــر خــود
میپــردازد کــه بــه مهمتریــن آنهــا در
جــدول ذیــل میپردازیــم.
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پروتستانیسم
اسالمی

حــذف ابعــاد آســمانی و الهــی دیــن و نفــی شــریعت و قــرار دادن اعتبــارات و قراردادهــای بشــری در
مرکــز حــق

ناسیونالیسم

جایگزین نمودن ناسیونالیسم به جای اسالم به دلیل همبستگی نژادی ایرانیان

آزادی
حکومت قانون
و مشروطیت
حقوق زنان

تحــت تأثیــر اســتوارت میــل بــه آزادی فکــر و بیــان تأکیــد میکــرد و معتقــد بــود ترقــی و پیشــرفت در
ســایه آزادی بیــان محقــق میشــود.
او شــدیدا ً شــیفتهی کنستیتوســیون (حکومــت قانــون) بــود و بــا اســتبداد شــاهان و فعــال مــا یشــائی
شــاهزادگان و دســت نشــاندگان اســتبداد و ملوکالطوائــف و هرگونــه مســتبد (بــه قــول خــودش:
دســپوت) شــدیدا ً مخالفــت میکــرد
تأکیــد ویــژه بــر آزادی زنــان و مســاوات کامــل میــان زن و مــرد در همــه حقــوق اجتماعــی و سیاســی.
اعتــراض ب مســأله حجــاب و تعــدد زوجــات کــه بازتــاب آن در نمایشــنامههای او بــه چشــم میخــورد.
جدول  - 1مقایسه دو داستان لیلی و مجنون با عروه و عفراء

رســوخ اندیشــههای آخونــدزاده در
نســلهای بعــدی روشــنفکری
روشــنفکران همــواره در تحــوالت جامعــه
ایرانــی و در رشــد و پویایــی فرهنــگ جامعه
نقــش پررنگــی داشــتهاند .ایــن جریــان
مهــم از ابتــدای شــکلگیری تــا بــه امــروز
چهــار نســل را پشــت ســر گذاشــته کــه
بیشــک هــر نســل آن در شــکلگیری
نســل بعــدی تأثیرگــذار بــوده اســت.
نســل اول (روشــنفکران دوران مشــروطه):
جریــان روش ـنفکری در ایــران از تحــوالت
اجتماعــی عصــر مشــروطه آغــاز شــد.
نماینــدگان این نســل روشــنفکری افــرادی
چــون میــرزا آقاخــان کرمانــی ،طالبــوف،
فتحعلــی آخونــدزاده و  ...بودنــد .پیشفرض
روشــنفکران آن بــود کــه ایدههایــی در
جهــان غــرب وجــود دارنــد کــه ایرانیــان
از آنهــا خبــر ندارنــد و اگــر قــرار باشــد
جامعــه ایــران قدمــی بــه ســوی آینــدهی
بهتــر و مرفهتــر بــردارد ،مــردم بایــد از ایــن
ایدههــای جدیــد آگاه شــوند و وضعیــت
خــود را بــر مبنــای ایــن ایدههــا تغییــر
دهنــد .بنابرایــن فــرض میشــد وظیفــه
روشــنفکر آن اســت کــه از ســویی ایــن
ایدههــا را اخــذ کنــد و از ســوی دیگــر
آنهــا را در جامعــه ایــران اشــاعه دهــد .این
تصــور از کار روشــنفکری در ایــران کــه بــر
آن اســت کــه مشــکل مــا فقــدان ایدههــا یا
باورهــای فرهنگــی خاصــی اســت از پیــش
از انقــاب مشــروطه تــا انقــاب اســامی

مســلط بــود .مســایل دیگــر جامعه ایــران یا
تحتالشــعاع ایــن تصــور قــرار داشــت یــا بر
مبنــای همیــن تصور توضیــح داده میشــد.
حتــی در میــان اقشــاری از جامعــه ایــران
کــه تجددخــواه محســوب نمیشــدند ،چــه
نخبــگان حکومتــی و بوروکراســی دربــاری
کــه حتــی بــه نوعــی مرتجــع بــود و چــه
قشــر روحانــی کــه بــه تعبیــری ســنتگرا
بــود ،ایــن تصور مســلط بــود (میرسپاســی،
 .)۱۸ :۱۳۹۱در واقــع روشــنفکران ایــن
نســل و از جملــه آخوندزاده توانســتند خالء
زیــادی را در جامعــه پــر کننــد .آخونــدزاده
بــر پایــه حقــوق اجتماعــی طبیعــی ،منشــأ
قــدرت را اراده ملــت معرفــی کرد و بســیاری
از ســاختارهای موجــود اجتمــاع از جملــه
اســتبداد ،آموزشوپــرورش ،روحانیــت،
زنــان و  ...را بــه چالــش کشــید بــه شــکلی
کــه نسـلهای بعــدی روشــنفکری دنبالهرو
مباحــث او بــه اشــکال مختلــف بودنــد.
نســل دوم (دوران پهلــوی اول) :بــا بــر تخت
نشســتن رضا شــاه دوره اول روشــنفکری به
پایان رســید و نســل دوم روشنفکری بوجود
آمــد .ایــن نســل روشــنفکری بــا الگوگیری
از غــرب ســعی داشــت کــه مفاهیــم جدیــد
غربــی را در ایــران پیــاده ســازد .سیاســت
همگــن ســازی فرهنگــی و اجتماعــی در
آن دوره محبوبیــت فراوانــی یافتــه بــود زیرا
در غــرب نیــز چنیــن ایدههایــی طرفــداران
بســیاری داشتهاســت .ایجــاد نهادهــای
جدیــد ماننــد مدرســه و دانشــگاه از کارهای

ایــن گــروه از روشــنفکران بودهاســت.
ایــن نســل بیــش از آنکــه هماننــد نســل
قبلــی در جهــت مدرنیتــه و غربــی شــدن
تــاش کنــد ،بــر ظرفیتهــای فرهنگــی و
تاریخــی ایــران تکیــه میکــرد .از آنجایــی
کــه تفکــر آن دوران برمبنــای کشــور تــک
فرهنگــی اســتوار بــوده لــذا ســرکوبی ســایر
فرهنگهــای کشــور بــه اوج خــود رســید.
ایدههایــی نظیــر تمــدن بــزرگ و تاریــخ
هــزاران ســاله و غیــره محصــول ایــن نســل
از روشــنفکران بودهاست (خرمشــاد:۱۳۸۲ ،
.)۱۱۳در واقــع ،زیربنــای فعالیــت این نســل
روشــنفکران همچــون اهمیــت بــه نظــام
آمورشــی و پذیــرش آموزههــای مدرنیتــه
از نســل اول روشــنفکران آغــاز شــد و بــه
نوعــی دنبالـهروی از فعالیتهــای آنــان بود.
نســل ســوم (دوران پهلــوی دوم) :از اواخــر
دوران پهلــوی اول ،روشــنفکری چــپ در
ایــران بنیــاد گذاشــته شــد و شــاید تقــی
ارانی و اســکندر میــرزا را بتوان از مؤسســین
ایــن جریــان دانســت .بــا ایجــاد دانشــگاهها
و مــدارس و اعــزام بیشــتر دانشــجویان
ایرانــی به اروپــا در دوره پهلــوی اول ،ایرانیان
بــا ســرعت بیشــتری بــا اندیشـههای غربی
آشــنا شــدند .بدیــن ترتیــب زمینــه ایجــاد
نســل ســوم روشــنفکری بوجــود آمــد؛ کــه
خــود را در دوران پهلــوی دوم نمایــان کــرد.
پــس از ســرنگونی رضاشــاه و تــرور احمــد
کســروی ،روحانیــت و نــگاه دینــی بــر نــگاه
ســکوالر و روشــنفکری چیرگــی یافــت؛
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و بــا جریــان ملــی شــدن نفــت و ســپس
ســرکوب آزادیهــا در بســته شــدن فضــای
سیاســی ،روشــنفکری ســکوالر ایرانــی بــه
شــدت محــدود شــد .از آنــان میتــوان بــه
حمیــد عنایــت ،پرویــز ناتل خانلری و ســید
فخرالدیــن شــادمان اشــاره کــرد.
اکثریــت روشــنفکران ایــن نســل برخــاف
نســل پیــش غــرب را نــه تنهــا مقــدس
نمیشــمرد بلکــه آن را شــیطانی و منحوس
میدانســت .دو نگــرش متفــاوت در ایــن
نســل نمــود داشتهاســت :اســامگرایان و
سوسیالیســتها.
ویژگــی مشــترک ایــن روشــنفکران را
میتــوان در دو دســته خالصــه کــرد-۱ .
ایــن روشــنفکران جامعــه و افــراد جامعــه را
نقــد میکردنــد و نیــز در مــورد رفتارهــای
درســت و یــا نادرســت قضــاوت میکردنــد
و نیــز تحــت تأثیــر توتالیتاریســم خواهــان
برپایــی نظامــی بودنــد کــه تنهــا دیــدگاه
خودشــان در آن حاکــم باشــد -۲ .ایــن
نســل از نوگرایــی بومــی دفــاع میکردنــد و
از غــرب و نظــام آن متنفــر بودنــد.
اگرچــه خــط ســیر فکــری و عملــی ایــن
نســل از روشــنفکران متفــاوت از نســل اول
میباشــد ولیکــن وجــوه مشــترک پای ـهای
همچــون انتقــاد از حکومــت و اصــاح
جامعــه در آن وجــود دارد.
نســل چهــارم (روشــنفکری پــس از انقــاب
اســامی ایــران) :ایــن نســل در دو قالــب
شــکل گرفــت؛ طیــف روش ـنفکر مردمــی

بــرای دنبــال نمــودن اهــداف خــود نیافتند.
امــا روشــنفکری دینــی محصــول احســاس
خطــر بیرونــی و درونــی بــرای اســام از
ســوی متفکــران مســلمان بــوده اســت از
جنبــه درونــی ،ایشــان احســاس کردنــد که
اســام بــه علــت آمیخته شــدن بــا خرافات
و سـ ّنتهای نادرســت بــه انحــراف کشــیده
شــده اســت و از جنبــه بیرونــی ،اســام بــه
دلیــل تهدیــد مســتقیم فرهنــگ و اندیشــه
غربــی بــه خطــر افتــاده اســت (جهانبخش،
.)۴۱ :۱۳۸۲
نتیجهگیری
ارزشهایــی ماننــد آزادی در انتخــاب
و مطبوعــات ،دموکراســی ،عدالــت،
دخالــت مــردم در سیاســت از طریــق
پارلمــان ،ایدههایــی اســت کــه در عصــر
مشــروطهخواهی مــورد توجــه روشــنفکران
مدرنگــرا از جملــه فتحعلــی آخونــدزاده
قــرار گرفــت .در حقیقــت تــاش نســل اول
روشــنفکران منجملــه آخونــدزاده باعــث
ورود ایدئولوژیهــای جدیــد جهانــی بــه
ایــران و همگامــی ایــن کشــور بــا رونــد
رو بــه رشــد جهانــی گردیــد .در حقیقــت،
آخونــدزاده و ســایر روشــنفکران نســل
اول ،بســیاری از مفاهیــم ،ارزشهــا و
عناصــر مهــم تجددخواهــی را بــه جامعــه و
فرهنــگ ایــران معرفــی کردنــد .امــروزه مــا
نمیتوانیــم نقش غیرقابــل انکار آخونــدزاده
را در تحــوالت فکــری ایــران معاصــر انــکار
نماییــم .آخونــدزاده پیشــوای خیــل عظیــم

اکثریــت روشــنفکران ایــن نســل برخــاف نســل پیــش غــرب را نــه
تنهــا مقــدس نمیشــمرد بلکــه آن را شــیطانی و منحــوس میدانســت.
دو نگــرش متفــاوت در ایــن نســل نمــود داشتهاســت :اســامگرایان و
سوسیالیســتها.
کــه مأنــوس بــا انقــاب و جامع ـهی ایــران
بــود و طیــف دومــی کــه علیــه انقــاب
و اصالــت آن بــه اجمــاع رســید .بلکــه در
یــک گونهشناســی بتــوان آنهــا را رد قالــب
اپوزیســیون و روشــنفکری دینــی ردهبنــدی
کــرد.
اپوزیســیون کــه تعامالت بیشــتری با نســل
اول روشــنفکری در ایــران دارد بــا مدرنیتــه
و ایجــاد تحــوالت بــه ســبک غربــی همگام
اســت کــه در ایــران پــس از انقــاب فرصتی

مقلدانــی اســت کــه در بیاعتنایــی مطلــق
نســبت بــه نظــام ســنت بجــای مانــده از
گذشــته و در شــرایط اطــاع نادرســت
از رونــد تحــوالت فکــری مغــرب زمیــن
دیدگاههــای خــود را عرضــه داشــتند .در
واقــع ،بــا مــرور اندیشــههای آخونــدزاده
و همنســان او میتــوان متوجــه
شــکلگیری اندیش ـههایی ساختارشــکنانه
در ایــران شــد کــه ادبیــات جدیــدی را در
حــوزه سیاســت و اجتمــاع ایجــاد کردنــد و

زمینهســاز شــکلگیری نس ـلهای بعــدی
روشــنفکری در ایــران شــدند.
بــه این ترتیــب فرضیــه مقاله حاضــر مبنی
بــر تأثیــر و اهمیــت بســیار اندیشــههای
آخونــدزاده در تغییــر فضــای سیاســی و
اجتماعــی جامعــه و همچنیــن نس ـلهای
بعــدی جریــان روشــنفکری تأییــد شــده
اســت.
کتابنامه

 -۱آخونــدزاده ،فتحعلــی ( .)۱۳۷۶الفبــای
جدیــد و مکتوبــات .تبریــز :احیــا.
 -۲آخونــدزاده ،فتحعلــی (.)۱۳۵۱مقــاالت.
گــردآوری باقــر مؤمنــی .تهــران :آوا
 -۳آخونــدزاده ،فتحعلــی ( .)۱۳۴۹تمثیــات.
تهــران :اندیشــه
 -۴آدمیــت ،فریــدون ( .)۱۳۴۹اندیشــههای
میــرزا فتحعلــی آخونــدزاده .تهــران :خوارزمــی
 -۵آرینپــور ،یحیــی ( .)۱۳۵۷از صبــا تــا
نیمــا .جلــد اول .تهــران :آوا
 -۶اصــانزاده ،مهــدی ( .)۱۳۹۳زمینههــای
تحــوالت فکــری جنبــش مشــروطهخواهی
در ایــران .فصلنامــه مطالعات جامعهشــناختی
ایــران .شــماره  ۱۳ســال ۴
 -۷بهرامیکمیــل ،نظــام (.)۱۳۹۳
گونهشناســی روشــنفکران ایرانــی .تهــران:
کویــر
 -۸جهانبخــش ،فــروغ ( .)۱۳۸۲از بــازرگان تــا
ســروش .ســعیده ســریانی .تهــران :بهزاد
 -۹خرمشــاد ،محمدباقر ( .)۱۳۸۲روشــنفکری
و روشــنفکری دینــی در حرکــت .فصلنامــه
سیاســی و اجتماعــی رهیافتهــای سیاســی
و بینالملــل .شــماره ۴
 -۱۰علیخانــی ،علیاکبــر ( .)۱۳۹۰اندیشــه
سیاســی متفکــران مســلمان .جلــد هشــتم.
تهــران :پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی.
 -۱۱میرسپاســی ،علی ( .)۱۳۹۱از روشنفکری
بــه جنبش مدنــی .مهرنامه .شــماره ۲۰

بررسی جایگاه ایرانیان باستـــــان در

علــــــموهنـــــــر

علی غالمرضائی
کارشناسیارشدتاریخ

چکیده:
گذشــته چــراغ راه آینــده اســت ملتــی کــه
گذشــته ی خــود را نشناســد محکوم به فناســت.
اکثرمورخــان جهــان بــر ایــن باورنــد که قســمت
اعظــم پیشــرفت هــای علــوم و تمــدن بشــری
مدیــون تمــدن ایرانــی اســت و ایـران ســهم قابل
توجهــی در ایــن پیشــرفت داشــته اســت .امــروزه
در بیشــتر آثــاری کــه بــه نــام فرهنــگ نامــه,
دانــش نامــه و  ...دربــاره تاریــخ دانــش و هنــر
بشــری در دنیــا نوشــته مــی شــود-با نگرشــی
مغرضانــه -ســهمی ناچیــز بـرای تمــدن ایـران و
ایرانیــان قائــل انــد و در پــی آنند که پیشــرفتهای
عظیــم بشــری را نتیجــه هوشــمندی و تــاش
مجدانــه غریبــان القــا کننــد کــه از یونــان و روم
شــروع شــده اســت.
ســرزمین کهــن ایران,سرچشــمه دانــش و بینش
بــوده اســت و ایرتنیــان نقــش قابــل توجهــی در
توســعه ,تکامــل و ترویــج علــم و آگاهــی بشــری
داشــته انــد کــه در ایــن مقالــه بــه گوشــه هایــی
از آن اشــاره مــی شــود.
واژگان کلیــدی :علــم  ،فرهنــگ  ،تمــدن ،
دانشــمندان ،ایــران باســتان
مقدمه:
بخشــی از تاریــخ تمــدن ایرانیــان  ,در پــس پــرده
زمــان مخفــی مانــده اســت .از ایــن رو ترســیم
اوضــاع علمــی و ذکــر نــام دانشــمندانی کــه در
عهــد باســتان مــی زیســتند ,بســیار دشـوار و در
برخــی مـوارد ناممکــن اســت  ,متأســفانه از ایران
پیــش از اســام بــه دلیــل هجـوام اقوام وحشــی،
آثــار مکتــوب چندانــی باقــی نمانــده اســت  ,ولی
آنقــدر کــه از تعالیــم دینــی و اصــول اخالقــی
کتــب مذهبــی و نوشــته هــای یونانیــان بــر مــی
آیــد  ,فرهنــگ و تمــدن ایـران در عرصــه علــم از
رونــق و اعتبــار خاصــی برخــوردار بــوده اســت .
دربــار پادشــاهان ایـران باســتان بــه ویــژه در دوره
هخامنشــیان محل تجمع بســیاری از دانشمندان
,مهندسان,پزشکان,فیلسوفان,ادیبان,نمایشــنامه
نویســان,معماران و هنرمندان بــود .البته فراگیری
علــم در آن زمــان  ,عمومــی نبــود و جــو علمی در
ابتـدا بــه نیایشــگاه هــا و حلقــه های متشــکل از
کاتبــان معابــد محــدود می گشــت  .با وجــود این
چنــان کــه از منابــع بــر می آیــد با وجــود محدود
بــودن فضــای علمــی ایرانیــان از پیشــرفت قابــل
مالحظــه ای در علــوم مختلــف بهــره منــد بودند
و اندیشــه هــا و ابداعــات چشــمگیری در علــوم
ریاضــی  ,ســتاره شناســی و هندســه در حلقــه
هــای علمــی ایرانیــان نضــج گرفت.
ایرانیــان در نتیجــه تــاش دانشــمندان خــود  ,به

پیشــرفت هــای ارزشــمندی در علــوم مختلــف
نائــل آمدنــد کــه در ادامــه مقالــه بــه بخــش
هایــی از آنهــا اشــاره مــی شــود .
جغرافیا و نجوم
ندهِشــن ( از متــون مذهبــی ای ـران
در کتــاب ب ُ َ
باســتان ) مطالــب ارزنــده ای از دانــش ایرانیــان
راجــع بــه اقالیــم و مــکان هــای جغرافیایــی ,
منشــآ رودهــا و دریاچــه هــا و اوضــاع طبیعــی
ســرزمین ایران آمده است(فرشــاد.) 235 :1365 ،
در عصــر هخامنشــی  ,ایرانیان پیشــرفتهای قابل
توجهــی در علــم جغرافیا حاصل کردنــد؛ از جمله
بـرای نخســتین بار بــا اســتفاده از نیــروی دریایی
خود,به اکتشــافات جغرافیایی و کشــف ســرزمین
هــای ناشــناخته گیتــی همــت گماشــتند  .بــه
منابــع تاریخــی  ,داریــوش یکــی از اتبــاع یونانــی
خــود بنــام اســکیالس را جهــت یافتــن مصــب
رود ســند بــه ایــن منطقــه اعـزام کــرد و بــه وی
دســتور داد در مســیر خــود  ,مناطــق جغرافیایی
جدیــد را شناســایی و اطالعــات الزم دربــاره آنهــا
را ثبــت کند(رائیــن.) 137: 1336 ،از گــزارش
هــرودوت چنیــن برمــی آیــد کــه اســکیالس
در ماموریــت خویــش توفیــق یافتــه و در نتیجــه
اکتشــافات وی بــود کــه ایرانیــان توانســتند بــه
هنــد راه یابنــد (هــردوت ،بــی تــا. )268:
کشــفیات باســتان شناســان نشــانگر آن اســت
کــه یکــی از منابــع مهــم ســتاره شناســی در آن
دوران  ,ســنت هــای آریایــی بود«.ایــران ویــج»
یعنــی ســرزمین ای ـران ,مرکــز ســتاره شناســی
آن عصــر بــود.
ســنت هــای کهــن در نجــوم ایـران باســتان کــه
بیشــتر گرایش بــه احکام ســتارگان داشــته,دارای
جلــوه هــای «اســطوره ای – دینــی » بوده اســت
 .در متــون دینــی ایرانیان مانند اوســتا ,بندهشــن
و مینــوی خــرد  ,بارهــا از علــم نجــوم و احــکام
ســتارگان یــاد شــده اســت .در عصــر ساســانی ,
تدویــن کتــاب های «زیج شــهریار» و «شــهرهای
ایـران» که بعدهــا مآخذ بســیاری از دانشــمندان
 ,منجمــان و جغرافــی دانــان دوره اســامی قـرار
گرفت  ,در پیشــرفت دانش اخترشناســی تآثیری
بــس شــگرف داشــت (بیــات.)243: 1368،
ریاضیاتوهندسه
در دنیــای باســتان  ,ریاضیــات بصــورت علــم
اعــداد مفهومــی نداشــت امــا در ســاختمان
هــای ویــران شــده  ,تآسیســات آبــی ,ابزارهــا و
وســایل  ,نقــش علــم ریاضیــات مجســم و قابــل
لمــس اســت.به عنــوان مثــال در ســاخت و بنای
کاخهــای عصــر هخامنشــی ،راه شــاهی ،نقشــه
بــرداری و وســایلی ماننــد کشــتی ،ارابــه هــای
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چــرخ دارو...اســتفاده ایرانیــان از قواعــد ریاضی
کامــا هویداســت.
برخــی از قواعــد و روش هــای ریاضــی ماننــد
جــداول جبــری و معــادالت جبــری در
شــوش باســتان  ,معمــول بــوده اســت  .ابــداع
واحدهــای انــدازه گیــری بــه همــت ریاضــی
دانــان ایرانــی ســبب شــد مقیــاس های انــدازه
گیــری در مناطق وســیعی از دنیــای آن روزگار
یکنواخــت شــود .نشــانه هــای برجای مانــده از
آن دوران معــرف آگاهــی قابــل توجــه ایرانیــان
در عرصــه دانــش هندســه اســت  .ایرانیــان در
بســاری از قواعــد محاســبه ســطح و حجــم
اجســام بــا اســتفاده از روابــط جدیــد هندســی
آگاهــی داشــته انــد و بســیاری از دانشــمندان
یونانــی از دانــش ایرانیــان ,در توســعه آگاهــی
خــود در زمینــه علــم هندســه بهــره بردنــد.
بــه عنــوان مثــال  ,فیثاغــورث کــه از بانیــان
علــم هندســه بــه شــمار مــی رود بــا ســفر
بــه مشــرق زمیــن و بهــره گیــری از معــارف
شــرق کهــن قضیــه هندســی «فیثاغــورث»
را بــه نــام خــود ثبــت کــرد؛در حالــی کــه
مــدارک تاریخــی بــه خوبــی نشــان مــی دهد
کــه هندســه دانان شــوش,از قضیــه فیثاغورث
آگاهــی داشــتند ولی نتوانســته بودنــد آن را به
همــگان عرضــه کنند(فرشــاد. )504 : 1365 ،
طب و بهداشت
تاریــخ پزشــکی ایــران زمیــن  ,ســربلند و
افتخــار آمیــز اســت ؛ چنــان که در اوســتا خبر
دیرینگــی ایــن علــم در میــان ایرانیــان آمــده
اســت  .منابــع از جایــگاه ویــژه علــم طــب در
میــان ایرانیــان حکایــت دارد(همــان  .)556،بــا
نگرشــی بــه تاریــخ طــب در جهان درخشــش
هنــر و خالقیــت پزشــکان ایرانــی را بــر پهنــه
آن خواهیــم یافــت .بــا مقایســه روش هــای
درمانــی مرســوم در میــان پزشــکان ایــران و
یونــان ,دو کشــور پیشــرفته روزگاران قدیــم ,
مــی تــوان دریافــت کــه قبــل از عصــر بقــراط
 ,طــب و داروســازی در ایــران بــه مراتــب
پیشــرفته تــر از یونــان بــوده اســت و یونانیــان
در ایــن زمینــه تحــت تآثیــر ایرانیــان بــوده
اند(حقیقــت . )55: 2536،
شــیوه هــای درمانــی در ایــران  ,بیشــتر بــر
تجربیــات و روش هــای علمــی مبتنــی بــوده
اســت؛ در حالــی کــه در یونــان بــر اعتقــادات
خرافــی اســتوار بــوده اســت ,رعایت بهداشــت
جــزء قوانیــن و آداب دینــی ایرانیــان بــوده
اســت  ,در حالــی کــه برخــی امــور بهداشــتی
ایرانیــان ماننــد ضــد عفونــی کــردن آب و

مناطــق مســکونی  ,بــرای یونانیــان قابــل
هضــم نبــود و تعجــب یونانیــان را بــر مــی
انگیخت(دورانــت  .) 430: 1365،ویــل دورانــت
در زمینــه اهمیــت رعایــت بهداشــت در میــان
ایرانیــان مــی نــگارد [ « :پارســیان] پاکیزگــی
را پــس از زندگــی بزرگتریــن نعمــت مــی
دانســتند ...در کتــاب زرتشــت (اوســتا) آمــده
اســت کــه نچیــدن ناخــن و مــو و نفــس
کشــیدن از دهــان ,همــه پلیــدی اســت و
ایرانــی فرزانــه بایــد از آن پرهیــز کند(».همــان
)422،
کیمیا گری و دارو سازی
کیمیاگــری از رشــته هــای مــورد توجــه
ایرانیــان قدیــم بــوده اســت  .کیمیاگــری تنها
تبدیــل فلــزی بــه فلــز دیگــر نبــوده  ,بلکــه
مضمونــی کلــی تــر داشــته اســت؛لعاب دادن
کاشــی هــا  ,رنگــرزی فــرش هــا  ,پارچــه هــا
و شیشــه هــا و امــور زینتــی دیگــر  ,جزئــی از
ایــن رشــته محســوب مــی شــد.
ایرانیــان دانــش کیمیــا را بــه دانشــمندان
ســرزمین های دیگــر آموختنــد « ,اُســتان ِس»
ُمــغ بــزرگ زمــان خشایارشــا ,بــرای تعلیــم
شــیمی بــه موبــدان مصــر بــه ایــن ســرزمین
ســفر کرد(ســلطانی  .)682 :1354 ،ایرانیــان
بــا اختــراع وســیله ای شــبیه پیــل الکتریکــی
در عصــر اشــکانی ,فلــزات را ذوب مــی کردنــد.
در زمینــه داروســازی نیــز آثــار هوشــیاری
و دانــش ایرانیــان مشــهود اســت  .بــه نظــر
مــی رســد واژه دارو کــه امــروزه بــه زبــان
التیــن دراگ ))DRUGخوانــده مــی شــود,
از واژه (داروک) پهلــوی گرفتــه شــده باشــد.
در ایــن دوره تهیــه معجونهــای دارویــی ,
همچــون «میتریــدات»  ,متــداول بــوده اســت
 .بســیاری از ترکیبــات دارویــی کــه جالینوس
و دیگــر پزشــکان یونــان تهیــه کــرده انــد,
مطابــق اصــول ســاخت ایــن معجــون بــوده
اســت(همان  . )685،در عصــر ساســانیان ,
فعالیــت هــای دانشــمندان ایرانــی در زمینــه
داروســازی بــه ویــژه در« دانشــگاه جنــدی
شــاپور» تــداوم داشــت.
دانشگاهجندیشاپور
«دانــش و هنــر  ,برتــر از شمشــیر و ثــروت
اســت » .ایــن جملــه ای اســت کــه بــر
ســر دانشــگاه جنــدی شــاپور حــک شــده
بود(بــراون .)37 :1337،
از مصادیقــی کــه بــر رونــق و اعتــای تمــدن
ایرانــی مهــر تاییــد مــی زنــد ,وجــود مراکــز و
مــدارس علمــی اســت کــه دانشــگاه جنــدی

شــاپور در میــان آنهــا دارای شــهرت خاصــی
اســت (نخعــی  .)190 :1358،ایــن دانشــگاه ,
بزرگتریــن مرکــز علمــی زمــان خــود بــود.
درســت اســت کــه مقدمــات تاســیس ایــن
دانشــگاه را اردشــیر بابکان  ,نخســتین پادشــاه
سلســله ساســانی ,فراهــم آورد .ولــی گشــایش
آن  ,بــه زمــان فرزنــدش شــاپور اول بــاز مــی
گــردد و بــه همیــن ســبب  ,بــه جندی شــاپور
مشــهور شــد .بــا تاســیس ایــن دانشــگاه ,
ایــران ,بزرگتریــن کانــون علمــی دنیــا گشــت
و دانــش پژوهــان دنیــا از هــر قــوم  ,دیــن و
نــژادی رهســپار ایــران شــدند( همــان ).
هــر ســال در ایــن دانشــگاه ,انجمــن پزشــکی
ســتپد»  ,وزیــر بهــداری
بــه ریاســت « ُد ُر
َ
عصــر ساســانی برگــزار مــی شــد .در ایــن
انجمــن علمــی  ,عــاوه بــر درســتپد پزشــکن
مخصــوص شــاه و پزشــکان برجســته ایــران و
ســایر کشــورها حضــور مــی یافتنــد و در بــاب
علــم پزشــکی  ,بیمــاری هــا و نحــوه درمــان
آنهــا گفتگــو مــی کردند .نتیجــه بحث هــا در
دفتــری ثبــت مــی شــد و پــس از تطبیــق بــا
منابــع و کتــب علمــی و اثبــات کارآمــدی آنها
 ,بــه صــورت کتابچــه ای در اختیــار پزشــکان
سراســر دنیا قــرار می گرفتر(ممتحــن :1374،
 .)204ایــن همایــش علمــی ,نمــاد درخشــش
دانــش ایرانیــان و تــاش دلســوزانه آنــان در
ارتقــای علــم و تمــدن بشــری بــود.
در دانشــکده پزشــکی دانشــگاه جندی شــاپور
جراحــی هــای پیشــرفته انجــام مــی شــد .
دانشــگاه  ,دارای تــاالر تشــریح بــود .کتابخانــه
ایــن دانشــگاه چنــان بــزرگ بــود کــه بــه
نوشــته ادوارد بــراون  ,شــرق شــناس معــروف ,
نظیــر ایــن کتابخانه هیچــگاه در تاریــخ تمدن
دنیــا دیــده نشــده اســت(براون . )47 : 1337،
نگاهــی بــه کتــاب هــای تاریــخ الحکمــای
قفطــی  ,االنبــاء فــی طبقــات االطبــاء ابــن ابی
صبیعــه ,الفهرســت ابــن الندیــم و  ...مــا را از
عظمــت و اهمیــت ایــن کانــون علمــی بــزرگ
جهــان بیشــتر آگاه مــی ســازد .
صنعت و هنر
درخشــان تریــن اشــعه ذوق وعالــی تریــن
ســلیقه هنــری از ذهــن ایرانیــان تراویــده کــه
ثمــره اش خلــق آثــاری ارزشــمند در عرصــه
هنــر و فرهنــگ اســت .مطالعــات و یافته های
باســتان شناســان  ,نشــان مــی دهــد کــه
سراســر ایــران در شــکل گیــری اولیه فنــون و
هنــر نقــش داشــته اســت  .از کاوش و بررســی
در مناطــق تمدنــی همچــون  :تپــه حصــار

دامغــان  ,ســیلک کاشــان  ,تپــه باســتانی
شــوش و تپــه هگمتانــه  ,نخســتین مراحــل
ســاخت ســفال  ,چــرخ کــوزه گــری  ,دوک
ریســندگی ,ابزارهــای مســی  ,کــوره هــای
آجرپــزی و ارابــه هــای چــرخ دار بــه دســت
آمــده است(فرشــاد .)726: 1365،
ضــرب ســکه طــا ,بــرای نخســتین بــار
در تاریــخ منســوب بــه ایرانیــان اســت .
داریــوش در ســال .516ق.م .نخســتین ســکه
را کــه «دریک»خوانــده مــی شــد  ,ضــرب
کرد(احتشــام  .)174: 2535،پــس از کشــف
کاغــذ در چیــن ایرانیــان نخســتین گروهــی
بودنــد کــه بــه صنعــت ســاخت کاغــذ دســت
یافتنــد و در دوره اســامی آن را بــه مســلمانان
انتقــال دادنــد .ایرانیان بــا ابداعــات گوناگون در
ســاخت ابزارهای ســنگی  ,سیســتم هــای آب
رســانی ,حفــر قنــات و  ...بزرگترین خدمــات را
بــه صنعــت و هنــر بشــر کردندفرشــاد :1365،
 .)76احــداث راه هــای چشــم نــواز وســیع
و طوالنــی کــه عمــده قســمت هــای آن بــا
سیســتم پســتی خاص بــا هــم مرتبط بــود ,از
دیگــر ابداعــات و شــاهکارهای ایرانیــان اســت .
از افتخــارات مهــم و غــرور آفریــن ایرانیــان
 ,ترعــه ای بــود کــه رود نیــل را بــه دریــای
مدیترانــه منتقــل مــی ســاخت  .ایــن کار بــه
دســتور داریــوش انجام شــد و گــزارش احداث
آن بــر روی کتیبــه ای حــک گردید(رائیــن
.)53: 1336،
تمــدن ایرانــی در حــوزه معمــاری نیــز دارای
دســتاوردهای درخشــانی اســت که بخشــی از
آنهــا همچنــان عظمــت  ,زیبایــی و جذابیــت
خویــش را حفــظ کــرده انــد  .از ممتازتریــن
آثــار معمــاری ایــران باســتان  ,بنــای «تخــت
جمشــید» اســت کــه بــه لحــاظ مهندســی
ســاختمان در نــوع خــود بــی نظیــر اســت
 .در ایــن بنــا سیســتم کامــل آب رســانی و
فاضــاب در بخــش زیریــن تعبیــه شــده بود(
فرشــاد . )156 :1365 ،پلــه هــا  ,ســتون هــا و
سرســتون هــای آن از اوج نظــم و هماهنگــی
ایــن اثــر ارزشــمند تاریــخ معمــاری جهــان
حکایــت دارد.
طــاق کســری از دیگــر آثــار برجســته هنــر
معمــاری ایرانیــان اســت کــه در عصــر
ساســانیان در نزدیکــی دجلــه بنــا شــد .ایــن
طــاق قســمتی از کاخ ســفی و جایــگاه تخــت
ســلطنتی انوشــیروان بــود و قالــی زربفــت
و معــروف « بهارســتان» در آن پهــن شــده
بود(پیرنیــا وآشــتیانی  . ) 274: 1380،ایــن

بنــا بزرگتریــن طــاق ســقفی اســت کــه تــا
کنــون در جهــان بــا مصالــح ســاده و بــدون
قالــب بندی ســاخته شــده اســت(نصر 1351،
. )254:
نتیجهگیری:
بــه گواهــی مورخــان  ،ایرانیــان از دیــر بــاز
بــرای خــرد و دانــش ارزش بســیار قائــل بــوده
انــد .اکثرمورخــان جهــان بــر ایــن باورنــد کــه
قســمت اعظــم پیشــرفت هــای علــوم و تمدن
بشــری مدیــون تمــدن ایرانــی اســت و ایــران
ســهم قابــل توجهــی در این پیشــرفت داشــته
اســت  .ایــران از ابتــدا سرچشــمه نیکــی ،
قــدرت  ،زیبایــی  ،فضیلــت و خداپرســتی بوده
 .جهــان اگــر از یونــان هماهنگــی و زیبایــی و
از روم قانــون و هنرآموخــت از تمــدن ایــران
ترکیبــی از ایــن چهارعنصــر را فــرا گرفــت .
در آمــوزه هــای زرتشــت دیــن رســمی ایــران
در زمــان ساســانیان یکــی از راههــای رســیدن
بــه بهشــت موعــود  « ،کوشــش و کمــک بــه
تعلیــم و تربیت نوع بشــر » عنوان شــده اســت
 ،چــرا کــه بــه نیــروی دانــش  ،شــر و ســتم ،
ایــن دو آثــار جهــل  ،از جهــان رخــت بــر مــی
بنــدد.در ایــران باســتان هــدف از آمــوزش و
پــرورش ایــن بــود کــه کــودک را معتقــد بــه
خــدا و متدیــن بــار بیاورنــد ،او را دارای اخــاق
نیکــو کننــد؛ به او پیشــه و هنــر بیاموزنــد و به
بهداشــت تــن متوجه و مأمــور ســازند.در زمان
هخامنشــیان توســعه صنایع و حرف گوناگون
و ســازمان اداری و تشــکیالت وســیع دربــار
نیــاز مبرمــی بــه نیــروی انســانی متخصــص و
کار آمــد داشــت .بــه همیــن لحــاظ در صــدد
بــر آمدنــد عــاوه بــر آموزشــهای دینــی ســایر
علــوم را در مــدارس  ،مکانهایــی ســوای خانه و
پرســتش گاههــا بــر پــا دارند..بــا توســعه علوم
و دانــش کــه در نتیجه توســعه آموزشــگاهها و
حشــر و نشــر بــا یونانیــان و بــر قــراری رابطــه
بــا هندوســتان از ســوی دیگــر صــورت گرفت،
بــه تدریــج مــدارس عالــی در ایــران پدیــدار
شــد .جلــوه بــارز اینگونــه آموزشــگاهها کــه در
آنجــا  ،در ســطوح عالیــه تدریــس و تحقیــق
مــی شــد ،دانشــکاه جنــدی شــاپور اســت کــه
بــه دســتور شــاهپوراول بنیانکــذاری شــد.در
ایــن دانشــگاه کــه طــی چندیــن قــرن مرکــز
دانــش جهانــی محســوب مــی شــد ،طــب،
دارو ســازی و دامپزشــکی ،فلســفه ،هیئــت و
نجــوم ،ریاضیــات ،حکمــت ،منطــق ،الهیــات
و  ...تدریــس مــی شــد و دانشــکده طــب و
نجــوم آن در بســط و تحکیــم ایــن علــوم

بــه کشــفیات و پیشــرفتهای فــوق العــاده
بزرگــی نائــل شــد .ایرانیــان اولیــن ملتــی کــه
امپراطــوری جهانــی را به وجــود آوردنــد و روح
عدالــت و آزاد منشــی را کــه تــا آن زمــان بــر
بشــر مجهــول بــود بســط و اشــاعه دادنــد .از
زمانــی کــه تاریــخ ایــران ثبــت شــده بــرای
دانــش در ایــن ســرزمین ارزش زیــادی قائــل
بــوده و از خداونــد درخواســت دانــش و بینــش
میکردهانــد.
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جستارهای دفتر پنجم (فرهنگ و هنر):
تاریخچه ی فرش ایران | حمیده اکبری
با تشکر از همکاری فصلنامه ایران شناسی فیفتاو

حمیده اکبری
کارشناسارشدمترجمیزبان
انگلیسیازدانشگاهتهرانجنوب

 تاریخچـــــهی فرش ایـران
فــرش کــف پوشــی اســت کــه انــواع مختلفــی از الگوهــا و
نقــوش را بــرای تزئیــن ســطح دارد و بافتــه شــده از الیــاف
پنبــه ،پشــم و ابریشــم اســت .از آنجــا کــه قالــی و فــرش
همیشــه نقشهــای زیبــا بــر خــود داشــتهاند ،امــروزه بــه
جنبــهی تزئینــی آن نیــز توجــه میشــود.
فــرش فارســی بخشــی از فرهنــگ و هنــر ایرانــی اســت.
ـدن الیــاف در ایــران به هــزارهی پنجم
پیشــینهی درهــمتنیـ ِ
پیــش از میــاد میرســد و طبــق برخــی منابــع قدمــت
فــرش بافــی در ایــران بــه عصــر برنــز برمیگــردد .نخســتین
مجموع ـهی بازمانــده از فــرش ایرانــی از سلســلهی صفویــه
( )۱۵۰۱-۱۷۳۶در قــرن شــانزدهم بــر جــای مانــده اســت.
بــا ایــن حــال ،تصاویــر بــه جــا مانــده ســبقهی طوالنیتــری
از تولیــد را نشــان میدهنــد .ازســال  ۱۳۹۳شهرکاشــان
بــه عنــوان پایتخــت فــرش جهــان
معرفــی و
فــرش

كاشــان در میــراث ملمــوس یونســکو بــا شــماره ۰۰۳۸۳
ثبــت گردیــد .ایــران بــا تولیــد ســه چهــارم از کل خروجــی
در جهــان و داشــتن ســهمی  ۳۰درصــدی در بــازار صــادرات
بزرگتریــن تولیــد کننــده و صــادر کننــدهی فــرش دســتباف
در جهــان بــه شــمار میآیــد .ایــران همچنیــن ســازندهی
بزرگتریــن فــرش دســتباف در تاریــخ بــه انــدازهی ۶۰۵۴۶
فــوت مربــع اســت.
طراحــی فــرش حرفـهاي اســت کــه در آن طــراح بــا توجــه
بــه نقشــی کــه قــرار اســت بــر روي فــرش تولیــد شــود
نقشــهی بافــت را میســازد .ایــن طــرح میتوانــد بــر روي
کاغــذ یــا ابــزار دیگــر باشــد .نقــوش متــداول فــرش در ایران
ح هندســی ،طــرح محرمــات،
عبارتنــد از :طــرح ایلــی ،طــر 
طــرح محرابــی ،طــرح ماهــی درهــم ،طــرح گلدانــی ،طــرح
گلفرنــگ ،طــرح قابــی ،طــرح شــکارگاه ،طــرح شــاه عباســی،
طــرح اســلیمی ،طــرح افشــان ،طــرح بتــه جقــه ،طــرح
درختــی ،طــرح ترکمــن ،طــرح واگــره /بندبنــدی ،طــرح
اقتباســی ،طــرح آثــار تاریخــی و ابنی ـهی اســامی و طــرح
تلفیقــی.

شکل -1طرح یک گبه
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طرح ایلی
ایــن طــرح از قدیمیتریــن و اصیلتریــن طرحهــا در
فرشــبافی ایــران بــوده و مخلــوق ذهــن قالیبافــان بومــی میباشــد.
طبیعــت و محیــط زندگــی آنهــا در طــرح ایــن فرشــها منعکــس شــده
اســت .از نقشــههاي منظــم و مــدون پیــروي نمیکنــد و بســیار زیبــا
هســتند .طراحــان فــرش ایــن طــرح را از منطقهــاي بــه منطقــهی
دیگــر منتقــل کردنــد؛ چنــان کــه از غربیتریــن نقطــهی ایــران بــه
شــرقیترین منطقــه راه یافتــه اســت.
طرح هندسی

شکل -2طرح فرش
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درایــن طــرح از انــواع اشــکال هندســی اســتفاده میشــود،
معمــوالً خطــوط زاویــه دارنــد و بطــور دورانــی و قوســی شــکل حرکــت
نمیکننــد.

طر 
ح محرمات طــرح محرمــات بــه طرحهایــی در فــرش اطــاق
میگــردد کــه قطعاتــی از یــک نقشــه در طــول فــرش تکــرار
میشــوند و عــرض فــرش بــه چنــد ردیــف تقســیم گشــته کــه هــر
کــدام بــا رنــگ و طــرح مشــخصی از ابتــدا تــا انتهــاي فــرش ادامــه
پیــدا میکننــد و بطــور راه راه ترســیم میگردنــد .ایــن طــرح در
بعضــی از نقــاط ایــران بــه نــام قلمدانــی مشــهور اســت.
شکل -3طرح فرش

شکل -4گلیم

ح محرابی
طر 

طــرح اصلــی محرابــی از طــرح محــراب الهــام گرفتــه
شــده اســت و تزئیناتــی از قبیــل قندیــل ،ســتون ،گل و بــرگ بــه آن
اضافــه شــده اســت.

طرح گلدانی درطــرح گلدانــی اغلــب شــکل گلــدان در اندازههــاي
مختلــف بــه چشــم میخــورد .گاه یــک گلــدان بــزرگ پــر از گل
تمــام فــرش را میپوشــاند و گاه چنــد گلــدان کوچــک در اطــراف
آن میآینــد.

ح ماهی درهم
طر 

شکل -5گلیم

ایــن طــر ح بــه دورهی قبــل از اســام مربــوط میشــود .در
دنیــاي قدیــم عقایــد مذهبــی عنصــر اساســی هنــر بــه شــمار میرفــت؛ و هــر
ســرزمینی عقایدشــان را بــه صــورت اشــکال و رمــوز مختلف بــر روي آثــار مادي
پیرامــون خــود منعکــس میکردنــد .برگها بنیاد و اصــــل این نقش به حســاب
میآینــد؛ بــه ایــن صــورت کــه دو یا چهــار برگ خمیــده و گل نیلوفـــــر آبی
یــا گل شــاه عباســی در وســط آن جــای دارنــد .چنیــن گفتــه شــده کــه در ابتـدا برگهــا ،ماهــی
بــوده و در زمــان اســام بــه بــرگ تبدیــل شــدهاند؛ و گل وســط چهــرهی آدم بــوده کــه بعدها به
گل شــاه عباســی و نیلوفر تغییر داده شــده اســت.
بافنــدگان ایرانــی در اواخــر دورهی تیمــوري و تمــام دورهی صفــوی از ایــن طــر ح اســتفاده
میکردنــد .ایــن طــرح در ردیــف طرحهــاي ایلــی اســت .بافــت آن ذهنــی اســت و از روي نقشــه
بوجــود نیامــده اســت .ایــن طــرح در بیرجنــد بافتــه میشــده و بــه تدریــج بــه ســایر مناطــق
ایـران راه یافــت .چنــان کــه امــروز از شــرق تــا غــرب و همچنیــن در نواحــی مرکزي ایـران یعنی
از اســتان خراســان تــا آذربایجــان و همـدان و اراك رواج پیـدا کــرده اســت

طرح گلفرنگ

طــرح گلفرنــگ ترکیبــی اســت از طرحهــاي اصیــل
ایرانــی بــا گلهــاي طبیعــی ،مخصوصــاً گل ســرخ .در ایــن نــوع از
رنگهــاي تنــد و روشــن مخصوصــاً رنــگ ســرخ اســتفاده میشــود

طرح قابی

اســت.

ایــن طــرح از قابهــاي چنــد ضلعــی بوجــود آمــده

در اغلــب طرحهــاي شــکارگاه ،حیوانــات وحشــی در حــال
شــکار نقــش بســته شــده اســت.

طرح شکارگاه
شکل -6گبه

طرح شاه عباسی اســاس ايــن طــرح را گلهــای خاصــی تشــکيل
میدهنــد کــه بــه نــام شــاه عباســی مشــهور اســت.

طرح اسلیمی

شــکل اصلــی ايــن طــرح را شــاخههای دورانــی در ميــان
برگهــا تشــکيل میدهنــد .اســليمی انــواع بســيار زيــادی دارد.
معروفتريــن آن اســليمی دهــن اژدر اســت کــه در آن انتهــای هــر
شــاخه بــه دو بخــش متقــارن منشــعب میگــردد و بصــورت دو فــک
اژدهــا نشــان داده میشــود .شــاخهها بــا جوانههــاي گل تزئيــن
میشــوند.

طرح افشان
بــا آنکــه در طرحهــای دیگــر معمــوال تمــام اجــزا
و اشــکال بــه هــم پيوســته و مرتبطنــد ،ولــی طــرح افشــان بــه ايــن
صــورت اســت کــه گل و برگهــا و شــاخهها بطــور پراکنــده و بــدون
پيوســتگی بــا يکديگــر در فــرش افشــانده شــوند.

شکل -7گبه

شکل -8گبه

طرح بته جقه

طــرح بتــه الهــام گرفتــه از درخــت ســرو اســت .بتههــای
ســرکج فــرش ايــران کــه بــه بتــه جقــه شــهرت يافتهانــد در
طرحهــای بتــهای بــه انــدازه و اشــکال مختلــف بــه چشــم میخــورد.

طرح درختی
بــا وجــودی کــه در طراحــی فــرش اســاس کار را
شــاخه و برگهــا تشــکيل میدهنــد ولــی در طرحهــای درختــی
ســعی شــده اســت تــا وجــه تشــابه آن بــا طبيعــت حفــظ گــردد .در
اغلــب طرحهــای ايــن گــروه درخــت و درختچههــای كوچــك و
بــزرگ بــا اجــزاء ديگــر تركيــب شــدهاند.

شکل -9گبه
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طرح ترکمن

طــرح فرشهــای ترکمن از لحاظ هندســی و شکســتگی
خطــوط در رديــف طرحهــای ايلــی ق ـرار میگیــرد .ایــن طــرح هنــر خــاص
مــردم کــوچ نشــينی اســت کــه بطــور ذهنــی و بــدون نقشــه آن را میبافنــد.

شکل -10گبه
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طرح واگيرهای قطعـهای کوچــک از يــک طــرح در سرتاســر فــرش از هــر
دو ســمت طــول و عــرض تکــرار میگــردد .بنابرایــن آن را بندبنــدی
يــا واگــره مینامنــد.

طرح اقتباسی

اغلــب طرحهــای ايــن گــروه شــباهت زيــادی بــا
طرحهــای فــرش مناطــق مــرزی ايـران وكشــورهای همســايه و حتــی ســاير
كشــورها دارد و بــه هميــن دليــل آنهــا را اقتباســي مينامنــد ماننــد طرحهای
قفقــازی.

شکل -11گبه

ح از ســاختمانها
طرح آثار باستانی و ابنیهی اسالمی ايــن طــر 
و کاشــيکاريها و اشــکال هندســی و تزئينــی بناهــا الهــام گرفتــه
اســت.

طرح تلفیقی

شکل -12گبه

عــاوه بــر طرحهــاي نامبــرده کــه هریــک ب ـراي خــود
داراي نامهــاي معینــی میباشــند و تاریخچـهی قابــل توجهــی دارنــد ،بــه مرور
زمــان طرحهــاي دیگــري هــم از ترکیــب و تلفیــق دو یــا چنــد طــرح بوجــود
آمد.

عناوین دفتر دوم (اندیشه):
جغرافیای جنگ دوازده رخ | دکتر محمد عجم
آذربايجان سرزمين ملكوت | کاظم آدر سیسی
پایه جاینامهای استان اصفهان | الهه تقوایی
تبییــن رابطــه ســازماندهی سیاســی فضــا و خاســتگاه حکومتهــا در
انتخابــات | محمدرضــا طاهــری ،محســن زمانــی

دکترمحمد عجم
دیپلمات،حقوقدانوعضو
هیاتعلمیدانشگاه

تــوران منطق ـهای جغرافیایــی بــوده اســت
کــه امروزه شــامل شــمال شــرق پاکســتان،
شــرق افغانســتان ،بخشــی از ترکمنســتان،
قســمتی از غــرب چیــن ،قرقیزســتان،
ازبکســتان و جنــوب قزاقســتان میشــود.
در دوران کهــن ایــران بــا یونــان و تــوران
جنگهــای متعــددی داشــته اســت.
جنگهــای ایــران و تــوران بــه خوبــی و
مفصل در شــاهنامه توصیف شــده اســت.
ســومین جنــگ ایــران و تــوران
«دوازده ُرخ» نــام دارد .در زمــان
جنــگ ،مرکزیــت اصلــی
ایــران تحــت رهبری
«کیخسرو» در
ا ســتا ن
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فــارس و اصفهــان امــروزی قــرار داشــته
اســت .ابتــدا جنــگ در دهســتان زیبــد
گنابــاد واقع شــده اســت و ســپس در ادامه،
جنــگ نهایــی بــرای شکســت همیشــگی
تــوران در منطقــه جیحــون گنــگ دژ و بلخ
روی میدهــد.
خالصه ماجرای جنگ دوازده ُرخ
ایــن جنــگ بــه دنبــال اختالفــات دیرینــه
ایــران و تــوران و دو جنــگ قبلی بــروز کرد.
ایــران و تــوران دو قــدرت بــزرگ بودنــد ا ّمــا
امپراتــوری ایــران بــه دلیــل ثروت ،شــهرت
و جغرافیــا مــورد طمــع همســایگان بــود.
حــکام و پادشــاهان ایــران و تــوران بــا هــم
قــوم و خویــش بودنــد .تــوران جغرافیایــی
زبانــی ترکیــک داشــته ،امــا حــکام تــوران
بــا پادشــاهان ایــران روابــط خویشــاوندی
داشــتند و در رقابــت بــر ســر کســب قلمرو
و ســرزمینهای اطــراف بودنــد .هــر دو
نیــز خــود را مدیــون الطــاف حــق تعالــی و
پــروردگار جهــان میدانســتند .در دو جنگ
قبلــی خطاهــای بزرگ غیرانســانی توســط
نیروهــای ایرانــی و تورانــی صــورت گرفتــه
بــود کــه کیخســرو بســیار ناراحــت بــود و
از اینکــه تندرویهــا و خشــونتهایی
صــورت گرفتــه ،ناراحــت بــود .بنابرایــن،
وقتــی خبــر آمادگــی رزمــی لشــکر تــوران
را بــرای حملــه بــه ایــران شــنید ،به گــودرز
دســتور داد بــا ســپاه چهــارم عــازم جیحون
شــود .ولــی در مســیر بــه هیــچ وجــه بــه
کســی ظلــم و تعــدی نکنــد و تــا میتوانــد
بــا مذاکــره و گفتگــو ،خواســتههای ایــران
را بــر آورده کنــد و جلــو جنــگ را بگیــرد.
خواســته کیخســرو ،تحویــل جنایتــکاران
تورانــی بــود کــه مســبب کشــته شــدن
ســیاوش و عامــل خونریزی بودنــد« .پیران»
وزیر سرشــناس تورانــی و «گــودرز» پهلوان
رشــید ایرانــی هــر دو ایرانــی نــژاد بودنــد و
از عواقــب جنــگ واهمــه داشــتند .علیرغــم
ایــن ،جنــگ در منطقــه زیبد گنابــاد روی
داد .ولــی بــا تدبیــر دو طــرف قــرار شــد
بجــای جنــگ همــه علیــه همــه،
فقــط دوازده نفــر پهلوانــان
مشــهور دو طــرف بــا
هــم بجنگنــد و
هــر تیمــی کــه
کــه پهلوانــان

جغرافیــــ
دوازدهـــ
بیشــتری کشــته داد ،شکســت خــورده
حســاب شــده و بــه خواســتهای طــرف
پیــروز تــن در دهند و به ســایر افراد آســیب
نرســانند .در ادامــه ســپاه ایــران عــازم توران
شــد و افراســیاب توســط کیخســرو کشــته
شــد .در پایــان جنــگ و شکســت نهایــی
تــوران ،امپراتــور بــزرگ کیخســرو شــاه
جهــان و پادشــاه جــم جــاه ایــران توبــه
کــرد و از قــدرت کنارهگیــری نمــود .تــن
خــود را بــا آب و هوم شســت و پادشــاهی را
به لهراســپ ســپرد و گفــت قدرت انســان را
گمــراه و گناهــکار می کند .ســپس بســوی
کوهســتان رفــت و ناپدیدشــد.
دوازده رخ از ایــران ،دوازده پهلــوان از تــوران
کــه بــا جنــگ تــن بــه تــن سرنوشــت
جنــگ را نهایــی کردنــد.
از ایران = از توران:
ریبرز کاوس با کلباد ویسه از توران
َف ُ
گیوگودرز = گروی زره
ُگرازه = سیامک تورانی
فرو َهل = زنگله
ُرهام گو َدرز = بارمان
بیژن گیو = رویین پسر پیران
هرم
َهجیر دالور (هژیر) = َ
سپ َ
َزنگه شا َوران= اَخواشت تورانی
ُگرگین مالد = اندریمان
هرم تورانی
بَرته دالور = ُک َ
ُگستهم = لَهاک و فرشیدورد.
گودرز = پیران ویسه
جنــگ دوازده رخ کــه در شــاهنامه بــا
 5036مصــراع و یــا  2518بیــت شــرح

ـــایجنگ
12
ـــرخ س
داده شــده اســت ،از معــدود داســتانهای
اســطورهای جهــان اســت کــه مکانهــای
جغرافیایــی آن تقریبــا مشــخص اســت.
جنــگ  12رخ سراســر پنــد و درس و تجربه
و درس سیاســت و حکومــت و دیپلماســی
اســت .رعایــت قانــون و حقــوق جنــگ و
مقــررات و نظــم جنگــی و سلســله مراتــب
فرماندهــی بــه بهتریــن گونــه در این جنگ
وجــود دارد .حکیــم فردوســی بــه ســبک
زیبایــی ســخناز راههــای مســالمت آمیز و
نیت و گفتگــو و هشــدار نســبت بــه
حسـن ّ
عواقــب جنــگ و درخواســت میانجیگــری
و مســاعی جمیلــه بــرای عــدم ورود بــه
جنــگ و اتمــام اختالفــات بــه شــیوه
وســاطت و همچنین بیزاری از نژادپرســتی
را از زبــان کیخســرو بــه زیبایــی بــه شــعر
درآورده اســت .در اشــعار فردوســی حتــی
صفــات خــوب دشــمن تورانــی وصف شــده
اســت .از آنهــا تمجیــد و ســتایش شــده
اســت و عیبهــای ایرانیان برشــمرده شــده
و شــر مطلــق و خیــر مطلــق در دو ســپاه
ایــران و تــوران وجــود نــدارد .ا ّمــا بــه هــر
حــال لشــکر دشــمن شــرایط پادشــاه ایران
کیخســرو را بــرای تحویــل قاتــان و جانیان
نمــی پذیــرد و بــه دنبــال جنــگ و نابــودی
ســران ایــران اســت.
 در اشــعار فردوســی حداقــل یــازده بــار بــار
زیبــد و دوازده بــار نــام کنابــد (گنابــاد)
نــام َ
کــه محــل رویــداد جنــگهســتند بــکار
رفتــه اســت.
زیبــد در مصرعهــای شــماره310- 295
 َ

 -2733 -1839 -1504- 545 -538503 -4185 -4152 -4152 -3222بــکار
رفتــهاســت:
زیبــد رســید (/)295
ـک
ـ
نزدی
چــو گــودرز
َ
ســران را ز لشــکر همــی برگزیــد
بگویــی بــه پیــران کــه مــن بــا ســپاه/بــه
زیبــد رســیدم بفرمــان شــاه ()310
چــو دانســت گــودرز کآمــد ســپاه/بــزد
کــووس و آمــد ز زیبــد بــراه ()538
زیبــد همــی تاگنابــد ســپاه /در و دشــت
ز َ
ازیشــان کبــود و ســیاه ()545
زیبــد
بکــوه گنابــد کنــی کارزار /اگــر ســوی َ
بــرآری کار ()1504
زیبــد رســید ( /)1839از
ســپهدار ایــران بــه َ
اندیشــه کــردن دلــش بردمیــد
زیبــد یکــی جایگــه ســاختند (/)2733
بــه َ
ســپه را دران کــوه بنشــاختند
یکــی ســوی کــوه گنابــد برفــت /یکــی
زیبــد خرامیــد تفــت()3222
ســوی َ
ز کــوه کنابــد همــان دیدهبــان /بدیــد آن
شــگفتی و آمــد دوان
کــه انــدر زمــان از لــب دیدهبــان/بگــوش
زیبــد فغــان()4152
آمــد از کــوه َ
زیبــد یکــی تیرهگــرد(/)4185
وزان ســوی َ
پدیــد آمــد و دشــت شــد الژورد
بــه زیبــد ببــد شــاه یــک هفتــه نیــز(/)503
درم داد و دینــار و هــر گونــه چیــز
و در مصرعهــای شــماره -545 -531-501
-1827 - 1640 - 1511 -1503 -1109
- 1860 4169 - 3221 -2727گنابــد
بــکار رفتــه اســت بلــخ و جیحــون و ســایر
شــهرها هــم بــه همیــن تناســب ،مثــابلخ
 5بــار نــام بــرده شــده اســت.
جنوب گناباد محل نبرد دوازده رخ
طبــق اشــعار فردوســی ،گنابــاد میــدان
جنــگ لشــکر چهــارم ایــران بــه رهبــری
گیــو و گــودرز بــا پیــران ویســه و یــاران او
بــوده کــه بــه نــام «رزم دوازده رخ» معــروف
اســت.
وجــه تســمیه گنابــاد چیســت؟ آیــا گنابــاد
«گیــو» آبــاد بــوده اســت؟ آیــا ارتباطــی
بیــن حفــر کاریــز قنــات گنابــاد و جنــگ
دوازده رخ وجــود دارد؟ از منابــع معتبــر
مکتــوب متوجــه میشــویم کــه گنابــاد بــه
صورتهــای مختلــف نوشــته شــده اســت.
آیــا تلفظهــای متفــاوت داشــته و یــا در

نوشــتارها مختلف نوشــته شــده اســت؟ در
بعضــی منابــع مکتــوب دوره اســامی :گون
آباد.گونابــاد ،كنابــد ،جنابــذ ،ینابــد ،کبابــد،
جــن آبــاد و کــن آبــاد آمــده اســت .اینکــه
آیــا مفــرد اســت یــا مرکــب از کن+آبــاد و یا
از گون+آبــاد و یــا گیو+آبــاد بــوده اســت؟ در
وجــه اتمولــوژی واژه گنابــاد ،در بیــن اهــل
لغــت اختــاف اســت بیشــتر بنظــر مــی
رســد ،اصــل آن گیــو آبــاد بــوده چــون گیو
پســر گــودرز فرمانــده ارشــد ارتــش
ایران در جنــگ دوازده رخ و
در دو جنگ
د یگــر
یعنــی
جنــگ
فــر و د
پســر
سیاوش
و جنگ
پشن در
منطقــه
گنابــاد بــوده
اســت از طرفی
نو شــته ا ند
کــه کیخســرو
پادشــاه ایــران
که بــرای جشــن
پیــروزی  12رخ در
ایــن منطقــه حضــور
داشــته ،در همــان زمــان دســتور
کنــدن کاریــز را داده اســت و اینجــا را
آبــاد کــرده اســت .در منابــع مکتــوب
آمــده اســت کــه قلعــه گنابــاد را گیو
پســر گــودرز ســاخته اســت .امــروزه
اثــری از دو قلعــه گنابــاد وجود نــدارد.
در مــورد قنــات رهــن نیــز آنــرا بــه
گیــو نســبت میدهنــد.
بنظــر میرســد اســم
گنابــاد ،گیوآبــاد بــوده
و در ســدههای
بعــد بــر حســب
اشــتباه نگارشــی
و یــا ســهولت تلفــظ و یــا
بیاطالعــی از ریشــه اصلــی نــام
آن را گونآبــاد نوشــتهاند و در دوره
اســامی و در  5قــرن اولیــه که «گ»
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در نــگارش فارســی وجــود نداشــته ،آن را
برحســب ســلیقه جغرافــی نویســان هــر
کــدام آن را بــه شــکلی متفــاوت معــرب و
مکتــوب نمودهانــد؛ ماننــد کنابــد ،ینابــد،
ینابــذ ،جنابــذ و جنابــد .اســتر آبــادی
درکتــاب «بحیــره» بــه گنابــاد «جــن
آبــاد» گفتــه اســت .در توجیــه آن گفتهانــد
(چــون ســاخت قنــوات گنابــاد بــا چنــان
عظمتــی «از عهــده بشــر خــارج اســت ».اما
«اســتنباط صاحــب بحیره صحیح نیســت،
زیــرا کلمــه جــن عربــی اســت و زبــان عربی
قبــل از اســام درایــران نفــوذ نداشــته و
جــن آبــاد غلــط تلفظــی یــا اشــتباه تعریب
اســت .امــا گیــو آبــاد وجــه تســمیهای
اســت کــه اشــاره بــه داســتان اســطورههای
تاریــخ تاســیس شهرســتان گنابــاد دارد ،که
خصوصـ ٌا شــاهنامه و حمداهلل مســتوفی آن
را تأییــد مــی کنــد .زیــرا گیــو پســر گــودرز
مستشــار بــزرگ ســپاه چهــارم ایــران در
دو و یــا ســه دوره از جنگهــای ایــران و
تــوران در گنابــاد حضــور داشــته اســت .زیرا
گنابــاد در مســیر مرکــز ایــران و تــوران قرار
داشــته اســت .او در حیــن جنــگ بــا لشــکر
تورانــی افراســیاب یــا بعــد از ان تاریــخ اقدام
بــه ســاخت ایــن شهرســتان مینمایــد.
شــاهنامه در جنــگ  12رخ چندیــن بــار
توآمــد و پیــام بــردن گیــو از فرمانــده
از رف 
ســپاه ایــران گــودرز بســوی پیــران از «زیبد
و گنابــاد» نــام میبــرد .حــدود  20بــار نــام
گنابــد و زیبــد در حماســه جنــگ  12رخ
در شــاهنامه بــکار رفتــه اســت .زیــرا ســپاه
ایــران بــرای مشــاوره و فرصــت مناســب
و اســتحکام مواضــع در زیبــد متوقــف و
مســتقر میشــود و از آنجــا ســفرایی را بــه
جیحــون و شــهر ویسـهگرد نــزد افراســیاب
میفرســتند .بــرای صلــح« :بیامــد چــو
پیــش کنابــد رســید بــدان دامــن کــوه
لشکرکشــید» .
داســتان دوازده رخ در دوره افراســیاب و
کیخسرو:
بعــد از اینکه افراســیاب از رســتم شکســت
خــورد و فــرار کــرد ،بــه بلــخ رســید و بــا
ناراحتــی بــه کاخ رفــت و بــا اطرافیانــش از
جملــه پیران و گرســیوز و قراخان و شــیده
و کرســیون و هومــان و گلباد و فرشــیدورد
و روییــن مشــورت کــرد و گفــت :حتــی

در دوره منوچهــر دســت ایــران بــه تــوران
بــاز نشــد ،ا ّمــا حــاال تــا ورودی خانــه مــن
هــم میآینــد .بایــد فرســتادگانم را نــزد
چینیهــا و دیگــر کشــورها ببــرم و بخواهم
تــا جمــع شــوند و آمــاده جنــگ شــویم.
همــه اطرافیــان نظــر افراســیاب را تأئیــد
کردنــد .پــس تــرکان فرســتادگان خــود را
نــزد شــاه فغفــور و ختــن و دیگــر نامــداران
فرســتادند و لشــکری جمع کردند .ســپس
افراســیاب پنجــاه هــزار تــن از لشــکر را بــه
شــیده ســپرد و بــه او گفــت تــا راه خــوارزم
را پیــش گیــرد .پنجــاه هــزار تــن را بــه
پیــران ســپرد تــا بــه ایــران رود.
از ســوی دیگــر بــه کیخســرو امپراتــور
ایــران خبــر رســید کــه لشــکری از
مهاجمــان تــوران بســوی ایــران میآیــد.
شــاه گفــت« :مــن از موبــدان شــنیدهام
کــه روزی تــرکان ایــران را تســخیر
میکننــد» .پــس خســرو از روم و هنــد و
تازیــان لشــکری فراهــم آورد و از آن لشــکر
ســی هزارتــن را بــه رســتم ســپرد و گفــت
کــه بــه سیســتان و هنــد و غزنیــن رود و
تعــدادی را از لشــکر جــدا کنــد و بــه فرامرز
بســپارد تــا بــه ســوی کشــمیر و کابــل
بــرود .االنــان و غرچــه را بــه لهراســپ داد
تــا گروهــی از لشــکر جــدا کــرده و تــرکان
را از آنجــا بیــرون کنــد و بــه اشــکش نیــز
گفــت کــه بــا ســی هــزار تــن از لشــکر بــه
خــوارزم رود و بــا شــیده بجنگــد.
ســپاه چهــارم رابــه گــودرز داد و گفــت کــه
بــا گرگیــن ،زنگــه ،گســتهم ،شــیدوش،
فرهــاد ،خــراد ،گیــو ،.گــرازه و ُرهــام بــه
ســوی مــرز تــوران بــرود ولــی توصیــه
کــرد کــه اگــر کســی قصــد جنــگ بــا تــو
را نداشــت ،کاری بــه او نداشــته بــاش و
کارهــای اشــتباه طــوس را تکــرار مکــن و
آغازگــر جنــگ مبــاش .جهاندیــدهای را نزد
پیــران بفرســت تــا بــه او پنــد دهــد و او را
بــا خوبــی بــه راه آورد.
زیبــد گنابــاد رســید،
وقتــی گــودرز بــه َ
پســر دانــای خــود گیــو را فراخوانــد و
ســخنان کیخســرو پادشــاه را به او گوشــزد
کــرد و گفــت« :گروهــی را برایــت مهیــا
نمــودم ،بــا آنهــا بــه جیحــون نــزد پیــران
بــرو و بگــو کــه از طــرف مــن و بــه فرمــان
پادشــاه آمــدهای بگــو همــه تورانیــان رو به

بــدی آوردنــد و تمــام کینههــا را بوجــود
آوردنــد .چــه در زمــان فریــدون کــه بــا
نامــردی ایــرج را کشــتند و چــه در زمــان
مــا کــه ســیاوش را مظلومانــه کشــتند .تــو
ای پیــران فقــط در میــان تــرکان خــود را
خوشــنام جلــوه داده ای ولــی مــن مــی
دانــم کــه تــو دلــت بــا مهر همــراه نیســت.
ا ّمــا کیخســرو بــزرگ گفــت کــه بــا تــو
بدرفتــاری نکنــم .زیــرا تــو بــا ســیاوش
بــد نکــردی امــا مــن میدانــم کــه گنــاه
تــو ایــن اســت کــه هیــچ یــک از شــاهان
را از خــود نیــازردهای .بخاطــر دورویــی و
مــ ّکاری کــه داری ،شــاه تمــام کارهــای
بــد تــو را خــوب میبینــد .پــس پنــد مــرا
بشــنو کــه اگــر بپذیــری تــو و خویشــانت
در امــان هســتید وگرنــه بــه کســی رحــم
نمیکنیــم.
اول اینکــه کســی را کــه تخــم کینــه را
بوجــود آورد و باعــث ریختــه شــدن خــون
ســیاوش شــد ،را نــزد مــا بفرســت تــا مــا او
را نــزد شــاه بفرســتیم و بــدان کــه مــا نــام
همــه آنهــا را داریــم.
دوم اینکــه بخشــی از گنجهایــی کــه نــزد
توســت و از اســب و گوهــر و دینــار و دیبا و
تــاج و شمشــیر و خــوود و خفتــان و خنجر
نیت بــا مــا نــزد کیخســرو
بــرای حس ـن ّ
بفرست.
ســوم اینکــه پســرت و دو بــرادرت را بــه
نیت نــزد مــا بفرســت
عنــوان حســن ّ
تــا مــا از تــو مطمئــن باشــیم کــه قصــد
جنــگ نــداری و بعــد از ایــن یــک راه را
بایــد انتخــاب کنــی .یــا بــا دودمانــت
نــزد خســرو بیاییــد و بدانیــد کــه او شــما
فرزندانــت را گرامــی م ـیدارد و یــا اگــر از
شــاه تــوران میترســی و نمیخواهــی
بــه ایــران بیایــی ،بــه چــاچ بــرو و اگــر
هــم میخواهــی نــزد افراســیاب بــروی
بــرو .ولــی دیگــر بــه جنــگ مــا نیــا .ولــی
اگــر قصــد جنــگ داری مطمئــن بــاش که
پشــیمان میشــوی».
گیوســخنان پــدر را شــنید و بــه بلــخ رفت
و از آنجــا بــه ویســه گــرد رســید .فرســتاده
ای نــزد پیــران فرســتاد .پیــران آمــد و دو
هفتــهای از او پذیرایــی کــرد .از آنســو
افراســیاب را خبــر کردنــد کــه گــودرز بــا
یــک هنــگ آمــده اســت .افراســیاب نیــز

ســی هــزار شمشــیرزن نــزد پیران فرســتاد
و پیــام داد کــه جنــگ کنــد .پــس پیــران
بــه گیــو گفــت« :بــرو و بــه گــودرز بگــو از
چهــار ســو ســپاه آمــده اســت تــا تخــت و
تــاج ایــران را بگیرد و همــه ســرداران ایران
را نابــود کنــد .بــدان مــن نمیتوانــم هیــچ
شــرطی را از تــو بپذیــرم و بــه فرمــان
افراســیاب ،شــاه بــرای جنــگ و حملــه بــه
ایــران آمــادهام».
گیــو بــا ناراحتــی بــه نــزد پــدر بازگشــت
و گفــت کــه پیــران نظــرش بــه جنــگ
و شــبیخون اســت و شــرایط صلــح را
نمیپذیــرد.
گــودرز گفــت« :میدانســتم کــه او
حیلهگــر اســت و پادشــاه ایــران بیجهــت
بــه او مهــر م ـیورزد .گــودرز فهمیــد کــه
ســپاه تــرکان هــم نزدیــک شــدهاند.
دره کوهســتان بــه دشــت
لشــکرش را از ّ
بــرد .صدهزارتــن ســوار مجهــز در لشــکر
تــوران بودنــد .شــب کــه شــد آتــش
افروختنــد .ســپیده دم گــودرز جــای هــر
یــک را در لشــکر تعییــن کــرد .در طــرف
راســت ســپاه کــوه و در طــرف چــپ آب
روان بــود .در لشــکر ابتــدا پیادههــا و
ســپس ســوارهها بودنــد و پشــت آنهــا
پیــان جنگــی قــرار داشــت و درفــش
کیانــی در وســط ســپاه بــود .گودرز راســت
ســپاه را بــه فریبــرز داد و پــس پشــت را به
هجیــر و بنــه و گــرازه و زواره ســپرد .چــپ
ســپاه را بــه ُرهــام داد و ُگســتهم و گژدهــم
هــم بــه یاریــش پرداختند .پشــت لشــکر را
بــه گیــو و ده هــزار ســپاهی نظیــر گرگیــن
و زنگــه بــه او داد .دیدهبانــی نیــز بــر ســر
بلنــدی قــرار داد تــا از چنــو چــون کار
تــرکان باخبــر شــود .خــودش نیــز همــراه
فرهــاد و شــیدوش در مرکــز بــود.
ســپهدار تــوران از آمادگــی ســپاه ایــران
برآشــفت .پــس ســیهزار شمشــیرزن
انتخــاب کــرد و بــه هومــان ســپرد .چــپ
رزمــگاه را بــا ســیهزار ســپاهی بــه
اندریمــان و ارجاســپ و برجاســپ ســپرد.
درطــرف راســت لهــاک و فرشــیدورد را
بــا س ـیهزار ســپاهی قــرار داد .در پشــت
ســپاه زنگولــه گــرد و گلبــاد و ســپهرم
را قــرار داد .روییــن را بــا دههــزار ســوار
فرســتاد تــا پنهــان شــوند و کمیــن کننــد.

دیــده بانــی نیــز بــر ســر کــوه قــرار داد.
دو لشــکر در برابــر هــم قــرار گرفتنــد امــا
حرکتــی نمیکردنــد .ســه روز گذشــت و
روز چهــارم بیــژن نــزد گیــو آمــد و گفــت:
«چــرا جنــگ را آغــاز نمیکنی ـد؟ گــودرز
پــس از کشــته شــدن پســرانش از جنــگ
مــی ترســد و محتــاط شــده اســت امــا
ای پــدر مــن از تــو تعجــب میکنــم کــه
لشــکریان همــه بــه تــو چشــم دوختهانــد.
اگــر تــو هــم میترســی ،هــزار ســوار دلیــر
بــه مــن بــده تــا کار را تمــام کنــم ».گیــو
خندیــد و بــه پســرش آفریــن گفــت و خدا
را بــه خاطــر چنیــن پســری ســتایش کرد.
بــه بیــژن گفــت:
ای پســرم از کار نیایــت ایــراد نگیــر کــه
او کار آزمــوده اســت و میدانــد چــکار
کنــد .بیــژن پذیرفــت .از آنســو هومــان به
نــزد بــرادرش پیــران رفــت و گفــت« :اگــر
نمیخواهــی جلــو بــروی ،مــرا بــا چندتــن
از جنــگاوران بفرســت کــه بیــش از ایــن
صبــر کــردن ننــگ اســت» .وقتــی پیــران
ایــن ســخنان را شــنید گفــت:
عجلــه مکــن و بــدان ایــن شــخصی کــه
بــه جنــگ مــا آمــده از بــزرگان و ســران
کیخســرو اســت .در میــان پهلوانــان شــاه
کســی در جــاه و مقــام و بزرگــی بــه پــای
گــودرز نمیرســد .چــه در مردانگــی و چــه
در فرزانگــی همتــا نــدارد .او بــه خاطــر
مــرگ پســرانش کــه مــا کشــتهایم از مــا
دلــی پرکینــه دارد .آخــر اینکــه لشــکرش
را میــان دو کــوه جمــع کــرده و از هیــچ

میپنداشــتیم .هرکــس کــه شــروع بــه
جنــگ کنــد راه بازگشــتی نــدارد .مــا همه
آمــاده نبــرد هســتیم .ولــی چــون ســاالر ما
فرمــان جنــگ نــداده کســی نمیجنگــد.
اگــر قصــد جنــگ داری بســوی گــودرز
ســاالر بــرو و از او بخــواه تــا فرمــان جنــگ
دهــد» .هومــان گفت« :بیهــوده بهانــه میار
تــو بــه جــای نیــزه بهتــر اســت کــه دوک
دســتت بگیری(شــغل زنان)» .ایــن را گفت
و عصبانــی بــه ســمت قلــب لشــکر رفت تا
نــزد فریبــرز رســید ،گفــت« :ای بــد نشــان
هرچــه داشــتی از دســت دادی و نــزد
ایرانیــان آمــدی .تــو ســاالر بــودی و حــاال
زیردســت شــده ای .تــو بــرادر ســیاوش
هســتی و از ســپاه باالتــری و تویــی کــه
بایــد بــه خونخواهــی ســیاوش بــا مــن
بجنگــی .اگــر نمــی خواهــی زواره یا گــرازه
یــا یکــی از نامــداران لشــکر را بــه ســوی
مــن بفرســت» .فریبــرز گفــت« :همیشــه
پیــروزی بــا انســان نیســت اگــر مــن
هرچــه داشــتم از دســت دادم و حــاال زیــر
دســتم مهــم نیســت .در عــوض فرمانــده
ســپاه مــا گــودرز کشــواد اســت ،کــه پــدر
در پــدر ســاالر شــاهی بودهانــد .تــو بــدان
کــه فرمــان جنــگ بــا اوســت و اگــر فرمان
دهــد درمانــی بــر دل مــن خواهــد بــود».
هومــان بــه ســمت گــودرز رفــت و گفــت:
«مــن صحبتهــای گیــو فرســتاده تــو
را شــنیدم .بعــد از پاســخ منفــی پیــران
بــه او ســخنان تــو را کــه گفتــی اگــر در
جنــگ چشــم مــن بــه پیــران بیفتــد دمار

بایــد فرســتادگانم را نــزد چینیها و دیگر کشــورها ببــرم و بخواهم
تــا جمــع شــوند و آمــاده جنــگ شــویم .همــه اطرافیــان نظــر افراســیاب را تأئیــد
کردنــد .پــس تــرکان فرســتادگان خود را نزد شــاه فغفــور و ختن و دیگر نامــداران
فرســتادند و لشــکری جمــع کردند .ســپس افراســیاب پنجاه هــزار تن از لشــکر را
بــه شــیده ســپرد و بــه او گفــت تــا راه خــوارزم را پیــش گیــرد .پنجــاه هزار تــن را
بــه پیران ســپرد تــا بــه ایــران رود.
ســویی بــه او راه نیســت باید ســعی کــرد تا
از آنجــا بیــرون بیایند شــاید خســته شــوند
و در جنــگ پیشدســتی کننــد .آنوقــت
مــا آنهــا را تیربــاران میکنیــم .هومــان
بــه ســمت رهــام رفــت و بانــگ بــرآورد
و جنــگ طلبیــدُ .رهــام پاســخ داد« :ای
پهلــوان نامــدار تــرکان مــا تــو را خردمنــد

از روزگارش درمــیآورم را نیــز شــنیدم.
تــو لشــکر آراســتی و حــاال در پــس کــوه
پنهــان شــدی؟» گــودز پاســخ داد« :هرچه
کــردم فرمــان پادشــاه بــود تــو هــم بهتــر
اســت جنــگ مــا را نخواهــی و بیجهــت
دلیــری نکنــی .زیــرا بــرای شــیری مثــل
مــن جنــگ بــا روباهــی چــون تــو ننــگ
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اســت» .هومــان غریــد« :تــو بــا مــن
نمیجنگــی چــون میترســی .یــک نفــر
از میــان ســپاهیانت برگزیــن تــا بــا مــن
بجنگــد» .گــودرز صــاح دیــد کــه فعــا
احتیــاط پیشــه کنــد .پــس بــه هومــان
گفــت بــرو و بیــش از ایــن گزافــه مگــو.
هومــان مغرورانــه گفــت« :در ســپاه ایــران
یــک شــیرمرد پیــدا نمیشــود کــه
همــاورد مــن باشــد؟» بــزرگان ســپاه ایران
رنجیدنــد و بــه گــودرز گفتنــد یکــی از مــا
را بفرســت تــا جــواب دندانشــکنی بــه
او بدهیــم .ا ّمــا گــودرز نپذیرفــت .هومــان
نیشــخندی زد و بــه ســمت ســربازان رفت
و چهارتــن از آنــان را از اســب بــه زمیــن
زد و کشــت .ســربازان دیگــر فــرار کردنــد
و راه او را بازگذاشــتند .ترکهــا وقتــی
ایــن صحنــه را دیدنــد ،شــاد شــدند و
روحیــه گرفتنــد .گــودرز از ناراحتــی بــه
خــود میپیچیــد .خبــر ایــن موضــوع بــه
بیــژن رســید و آشــفته نــزد پــدر آمــد و
گفــت« :گــودرز عقلــش را از دســت داده و
تــرس در او رخنــه کــرده اســت .ای پــدر
زره ســیاوش را بــه مــن بــده کــه کســی
بهتــر از مــن شایســته نبــرد بــا او نیســت».
گیــو پاســخ داد« :ای پســر عاقــل بــاش و
گــوش کــن و دربــاره گــودرز بــد مگــو .زیرا
او کاردان و داناســت» .بیــژن گفــت« :خودم
نــزد گــودرز مـیروم و از او میخواهــم کــه
مــرا بــه جنــگ هومــان بفرســتد» .پــس
اســبش را برگردانــد و بــه ســوی گــودرز
شــتافت .بــه او گفــت« :ای پهلــوان جهاندار
شــاه .مــن از کار تــو متعجبــم .اگــر شــما
بــه گیــو دســتور دهیــد زره ســیاوش را بــه
مــن دهــد ،بــه جنــگ او روانــه میشــوم».
گــودرز شــاد شــد و گفــت« :تــو در همــه
جنگهــا دلیــر و بــی بــاک بــودهای .امِــا
نــگاه کــن ،آیــا توانایــی همــاوردی هومــان
را داری؟ او اهریمنــی بدسرشــت اســت.
تــو بمــان تــا هژیــر بــا تجربــه را نــزد او
بفرســتم» .بیــژن گفــت« :ای پهلــوان
مگــر تــو مــرا در رزم بــا فــرود ندیــدی؟ و
یــا در جنــگ بــا پشــن؟ اگــر مــن کمتــر
از دیگــران باشــم زندگانــی برایــم بـیارزش
اســت .اگــر مــرا به جنــگ هومان نفرســتی
پیــش شــاه از تــو گلــه میکنــم» .گــودرز
خندیــد و خوشــحال پذیرفــت .برایــش دعا

کــرد و گفــت« :اگــر پیــروز شــوی پشــت
پیــران شکســته میشــود و تــو ارج و قــرب
زیــادی نــزد مــن مییابــی».
گیــو بــه بیــژن اجــازه جنــگ و زره
ســیاوش را بــدو نــداد .وقتــی بیــژن رفــت،
گیــو ناراحــت شــد .بــه زاری نــزد خــدا
پرداخــت و برایــش دعــا کــرد و بــا خــود
گفــت ،بیجهــت او را آزردم و زره ســیاوش
را بــه او نــدادم .اگــر گزنــدی بــه او رســد
دیگــر آن زره بــه چــه دردم مــی خــورد؟
گیــو از اســب پیــاده شــد و زره ســیاوش
را بــه او داد و گفــت« :اگــر دلــت هــوای
جنــگ دارد ســوار اســب من شــو و ســاح
مــرا بگیــر» .بیــژن نیــز چنیــن کــرد و بــه
نــزد هومــان رفــت و گفــت« :اگــر قصــد
جنــگ داری بیــا کــه بیــژن بــه جنــگ
تــو آمــد» .پــس از مدتــی کــه ســوار بــر
اســب بــا هــم میجنگیدنــد و هیچکــدام
بــر دیگــری برتــری نیافــت .هــردو پیــاده
شــدند و اســبها را بــه مترجمهــا
دادنــد .بــا هــم کشــتی گرفتنــد .زمــان
زیــادی گذشــت و هــر دو خســته بــر ســر
آب رفتنــد و آبــی نوشــیدند .بیــژن شــروع
بــه رازونیــاز بــا خــدا کــرد .کــه ای خــدا
تــو از نهــان و آشــکار مــن باخبــری .اگــر
مــرا بــه حــق میبینــی ،مگــذار شکســت
بخــورم .پــس دوبــاره جنــگ آغــاز شــد
و بــا اینکــه زور هومــان از بیــژن بیشــتر
بــود ،ا ّمــا اگــر بخــت بــا انســان نباشــد
هنــر بیفایــده اســت .بیــژن او را گرفــت
و از جــا بلنــد کــرد و برزمیــن کوفــت .بــا
خنجــر ســر از تنــش جــدا نمــود .وقتــی
بیــژن بــه جســد او نــگاه کــرد ،شــگفت
زده شــد .بــه ســوی خــدا رو کــرد و گفت:
«مــن در ایــن کار هنــری نداشــتم و لطف
تــو بــود کــه شــامل حــال مــن شــد .مــن
بــه کینخواهــی ســیاوش و هفتــاد بــرادر
پــدرم ســرش را بریــدم.
زمانــه سراســر فریبســت و بــس /نباشــد
بــه ســختیت فریــادرس
جهــان را نمایــش چــو کــردار نیســت /بدو
دل ســپردن ســزاوار نیست
روز بعــد وقتی خورشــید ســر زد .دو ســپاه
آمــاده در برابــر هــم قــرار گرفتنــد .جنــگ
ســختی در گرفــت .از بــس در زمیــن
کشــتهها افتــاده بودنــد ،جــای راه رفتــن

نبــود.
ایــن جنــگ تــا شــب ادامــه داشــت.
دو ســپاه قــرار گذاشــتند کــه تــا صبــح
دســت از جنــگ بکشــند .ســپاهیان
بســیار خســته بودنــد .صبــح گــودرز
بــه بــزرگان ســپاه گفــت« :مــن در
جهــان شــگفتیهای بســیاری دیــدهام.
ضحــاک تــا زمــان
از بیدادگریهــای ّ
فریــدون و بدخوییهــای افراســیاب.
کشــتن ســیاوش و کشــته شــدن پســرانم
در جنگهــای مختلــف .چــاره ایــن
جنــگ در ایــن اســت کــه ســران ســپاه
مــا و آنهــا یــک بــه یــک بــه جنــگ تــن
بــه تــن بپردازنــد .اگــر آنهــا نپذیرفتنــد،
همگــی دوبــاره یــورش میبریــم».
بدینســان گــودرز چــپ لشــکرش را
کــه رهــام قــرار داشــت بــه فرهــاد ســپرد
و طــرف راســت کــه فریبــرز قــرار داشــت
بــه کتمــاره قارنــان ســپرد .شــیدوش را در
پشــت ســپاه و گســتهم را در جلوی ســپاه
قــرار داد .بــه ســپاهیان گفــت« :نبایــد از
جایتــان حرکــت کنیــد تــا وقتیکــه
گســتهم دســتور دهــد» .ســپس بــه
گســتهم گفــت« :مراقــب بــاش زره از تــن
درنیــاور و دیدهبــان را همچنــان برســر
کــوه قــرار بــده .اگــر شــبی از تــوران بــه
شــما تاختنــد ،تــو بایــد بــا آنهــا بجنگــی.
اگــر خبــر مــرگ مــا رســید ســه روز صبــر
کــن .بیشــک تــا روز چهــارم شــاه خــود
میرســد» .گســتهم بــا ناراحتــی اطاعــت
کــرد .
پیــران نیــز وقتــی لشــکر خســته و ناامیــد
خــود را دیــد ،بــه بزرگانــش گفــت کــه
گــودرز تصمیــم بــه جنــگ تــن بــه تــن
گرفتــه اســت .مــن هــم پذیرفتــم اگــر
کســی ســر از رأی مــن بپیچــد ،ســر از
تنــش جــدا میکنــم .بــزرگان همگــی
پذیرفتنــد و گفتنــد چــرا مخالفــت کنیم،
چــاره دیگــری نیســت .پــس چنیــن
کردنــد و جنــگ دوئــل شــروع شــد :گیــو
بــا گــروی ،فریبــرز بــا گلبــاد ،رهــام بــا
بارمــان ،گــرازه بــا ســیامک ،گرگیــن بــا
اندریمــان ،بیــژن بــا روییــن ،اخواســت بــا
زنگــه شــاوران ،برتــه بــا کهــرم ،فروهــل
بــا زنگلــه ،هجیــر بــا ســپهرم و گــودرز بــا
پیــران.

رزم گــودرز و پیــران ،بیــش از نیمــی
از روز گذشــته بــود و دیگــر از بــزرگان
تــرک کســی باقــی نمانــده بــود .پــس
نوبــت جنــگ گــودرز و پیــران رســید
و آنهــا شــروع بــه تیربــاران هــم کردنــد.
بعــد گــودرز تیــری بــه برگســتوان پیــران
زد کــه دریــده شــد و پیــران از اســب بــه
زمیــن افتــاد .ولــی دوبــاره برخاســت ،ا ّمــا
میدانســت کــه دیگــر عمــرش بــه ســر
رســیده اســت .پــس گریخــت و بــه ســوی
کــوه رفــت .گــودرز پریشــان و غمگیــن
گفــت« :ای پهلــوان نامــدار چــرا فــرار
میکنــی؟ تــو پشــت افراســیاب هســتی.
اگــر پشــیمان شــدهای بیــا تــا مــن تــو
را زنــده نــزد شــاه ببــرم .او حتمــا تــو
را میبخشــد» .ا ّمــا پیــران نپذیرفــت و
گفــت« :ســرانجام همــه مــرگ اســت و
مــن تــن بــه ایــن خفــت نمیدهــم».
گــودرز در کــوه بــه دنبــال پیــران بــود.
پیــران او را دیــد ،تیــری بــه دســتش زد
و او مجــروح شــد .گــودرز نیــز تیــری بــه
پیــران زد کــه زرهــش را پــاره کــرد ،بــه
جگــرش خــورد و مــرد.
چنیــن اســت خــود گــردش روزگار/
نگیــرد همــی پنــد آمــوزگار
از آن ســوی کیخســرو پادشــاه ایــران
همانطــور کــه انتظــار مــی رفــت ،بــا
لشــکری از ایرانیــان بــه میــدان جنــگ
رســید .از پیــروزی خوشــحال شــد ا ّمــا
در میــان کشــتهگان میگردیــد ،تــا آن
کــه بــه پیکــ ِر سپهســاال ِر توران(پیــران
) رســید .زانــو زد و بــر تــن بیجــان او
اشــک ریخــت و گفــت« :در مــرگ پیــران،
آرام و خــواب از چشــمان مــن رفــت.
اومهربــان بــود و مــرا از گ َزن ـ ِد افراســیاب
دور نگــه داشــت .دردا ودریغــا کــه ایــن
چنیــن جــان ســپرد ».و بعــد فرمــان
داد تــا دخم ـهای (مقبــرهای) بلنــد بــرای
او بســازند و پیکــرآن سپهســاالر را بــا
مشــک و گالب و کافــور نــاب شستشــو
داده ،گیاهــان خوشــبو بســوزانند .کاله
و کمربنــد پهلوانــی را بــا او در دخمــه
گذارنــد و ســپاهیان ایــران و تــوران نیــز
در ســوک و ماتــم بنشــینند.
یکـــــی دخمــه فرمــود خســرو بــه مهــر/
بـــــرآورده ســـر تــا بــه گردان ســپهر

نهـــادنـــــد مــــــر پهلــوان را بــه گاه/
کمـــــر بـــرمیــــان و بــه ســر بــر کاله
از آنســو تــرکان از کشــته شــدن ســران
خــود ناراحــت و پریشــان بودنــد و از
طرفــی خبــر ورود شاهنشــاه ایــران بــا
ســپاهی گــران بــه آنهــا رســید .لهــاک
و فرشــیدورد بــه ســپاهیان گفتنــد ســه
راه داریــم یــا بایــد نــزد ایرانیــان برویــد و
امــان بخواهیــد یــا بــه تــوران برگردیــدو
یــا جنــگ پیشــه کنیــد .لشــکریان پاســخ
دادنــد کــه اکنــون دیگــر زنهار(عفــو
و امــان) طلبیــدن از خســرو ننــگ و
عــار نیســت چــون مــا تــوان جنــگ بــا
او را نداریــم .اگــر هــم برگردیــم ،ممکــن
اســت گــودرز بــه دنبــال مــا بیایــد و مــا از
دســت او در امــان نیســتیم .پــس بــه نــزد
ایرانیــان میرویــم و امــان میخواهیــم.
لهــاک و فرشــیدورد بــا دهتــن از ســرداران
تــرک بــه ســوی تــوران راه افتادنــد.
امــا در راه نگهبــان ایرانــی راه را بــر
آنــان میبســتند .بنابرایــن ،ده ســوار
همراهشــان کشــته شــدند و فقــط لهــاک
و فرشــید ّورد ماندنــد .لهــاک و فرشــیدورد
مدتــی رفتنــد تا بــه بیشـهای بــا آب روان
رســیدند .شــکاری زدنــد و آبی نوشــیدند.
لهــاک خوابیــد و فرشــیدورد بــه نگهبانــی
پرداخــت .مدتــی بعــد گســتهم بــه آن
بیشــه رســید و در جنگــی ســخت آنــدو
کشــته شــدند .ا ّمــا در ســوی دیگــر
پادشــاه کیخســرو بــه نــزد گــودرز در
زیبــد رســید .گــودرز بــه اســتقبالش
رفــت و کشــتگان دشــمن را نشــان داد و
گیــو هــم گــروی زره را آورد .خســرو خــدا
را شــکر کــرد ،ا ّمــا وقتــی جســد
را دیــد ،گریســت
پیــران
چــون از او نیکــی
دیــده بــود .فرمــود
تــا بــا مشــک
و کافــور

و عبیــر و گالب تنــش را بشــویند و
دیبــای رومــی بــر او بپوشــانند و دخمــه
ای بســازند و او را بــا عظمــت در آنجــا
گذارنــد .بعــد از آن همــه را مــورد تشــویق
قــرار داد .بــه همــه صلــه و انعــام فــراوان
داد و فرمانروایــی اصفهــان را بــه گــودرز
ســپرد .از آنســو ترکانــی کــه از ســپاه
پیــران مانــده بودنــد ،بــه امــان خواهــی
نــزد شــاه آمدنــد و از او بخشــایش
خواســتند .شــاه نیــز آنهــا را بخشــید و
آنهــا بــه ســپاه ایــران پیوســتند .خبــر
رســید کــه بیــژن و گســتهم رســیدند.
بیــژن بــه پایبــوس کیخســرو رفــت و
ماجــرای گســتهم و نبــرد او را تعریــف
کــرد .پــس شــاه خواســت تــا گســتهم را
نــزد وی آورنــد .گســتهم گریــان شــاه را
نگریســت .شــاه دریغــش آمــد کــه چنین
پهلــوان نامــداری را از دســت بدهــد.
پزشــکانی از هنــد و روم و چیــن و تــوران
و ایــران کــه در دربــارش بــود را بــه بالیــن
احضــار کــرد و خــود نیــز بــه دعــا بــرای
او پرداخــت ،باالخــره پــس از چنــد روز
گســتهم شــفا یافــت.
بپیوســتم ایــن نامــه باســتان /پســندیده
از دفتــر راســتان
کــه تــا روز پیــری مــرا بــر دهــد /بزرگی و
دینــار و افســر دهد
بریــن نامــه بــر عمرهــا بگــذرد /همــی
خوانــد آنکــس کــه دارد خــرد
تــو از شــاه کیخســرو اندیشــه گیــر /کهــن
گشــته کار جهــان تــازه گیــر
کــه کیــن پــدر بــاز جســت از نیــا/
بشمشــیر بــر چــاره کیمیــا
نیــا را بکشــت و خــود ایــدر نماند/
همــان نیــز
منشــور او
برنخوانــد
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چنینســت رســم ســرای ســپنج /بــدان
کــوش تــا دور مانــی ز رنــج
بعــد از پایــان جنــگ و شکســت ســپاه
تــوران و کشــته شــدن بزرگانشــان ،شــاه
بــه فکــر تجهیــز ســپاهی بــزرگ بــرای
جنــگ بعــدی و کشــتن افراســیاب
میافتــد .پــس بــه دنبــال لهراســپ
و رســتم و اشــکش میفرســتد و بــه
پادشــاهان قســمتهای مختلــف کشــور

در جلــوی پیــان قــرار داشــتند .در
جلــوی نیــزهداران نیــز ســپرداران را قــرار
داد و ســواران جنگــی در پــس پشــت
آنهــا قــرار داشــتند .ســیهزار ســپاهی
از خــاور جمــع کــرد و بــه همــراه ســپاه
شــاه دهســتان تخــوار کــه از فرزنــدان
دشــمه بــود ،همــه را بــه فریبــرز ســپرد.
ســواران نیــزهدار را بــه زهیــر ســپرد تــا
چــپ لشــکرگاه قــرار گیرنــد و ســی هــزار

نظیــر همــان نامــه را بــه شــاه مکــران فرســتاد ،امــا او نپذیرفــت و
گفــت« :اگــر قصــد عبــور داری بــدون ســپاه میتوانــی بگــذری .ا ّمــا اگــر
بــا لشــکر بــه شــهر بیایــی بــا تــو مــی جنگــم» .خســرو کــه چنیــن دیــد به
چیــن رفــت و خاقــان هــم از او پذیرایــی نمــود.
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نامــه مینویســد .از آنهــا بــرای مجهــز
کــردن لشــکر درخواســت نیــرو میکنــد.
بــزرگان هــر قســمت بــا ســپاه بــه ســوی
درگاه کیخســرو میآینــد و لشــکر
انبوهــی آمــاده میشــود .شــاه ســیهزار
شمشــیرزن انتخــاب میکنــد ،کــه بــا او
در قلــب ســپاه باشــند .همچنیــن ســه تن
را در آن انجمــن برگزیــد کــه همــراه او
باشــند ،یعنــی رســتم و گــودرز و تــوس.
در یــک طــرف تــوس و منوشــان و خوزان
کــه بــر پــارس حکومــت میکردنــد قــرار
داد و آنطرفتــر آرش شــاه خوریــان و
گــوران شــاه ،شــاه کرمــان و صبــاح ،شــاه
یمــن و ایــرج ،شــاه کابــل و شــماخ ،شــاه
ســوریه و قــارن ،شــاه خــاور و هــر کــه از
نــژاد کیقبــاد بــود ،در دســت چــپ قــرار
داد .از نــژاد گــودرز نیــز بیــژن و رهــام و
گرگیــن و میــاد پهلوانــان ری و هــر کــه
از نــژاد زرســپ بــود ،پــس و پشــت شــاه
را داشــتند .طــرف راســت را بــه رســتم و
هرکــه از زابلســتان بــود ســپرد .چــپ را
بــه گــودرز و هجیــر و فرهــاد و بزرگانــی از
بــردع و اردبیــل ســپرد.
ســپاه گــودرز نیــز بــه ایــن ترتیب آراســته
شــد کــه در جلــوی قلــب ســپاهش پیالن
جنگــی قــرار گرفتنــد ،صندوقهایــی در
پشــت پیــان قــرار داد و هــزاران تــن از
دلیــران را در آنهــا نهــاد و ســیصد ســوار
را نگهبــان هــر فیــل کــرد .از بغــداد تمــام
جنگاورانــی کــه همــراه زنگــه شــاوران
بودنــد و ســپاهیان کــرخ بــا کمانهایشــان

ســپاهی از روم و بربــر بــه طــرف چــپ
شــاه رفتنــد .لشــکری از خراســان کــه
منوچهــر آرش رئیسشــان بــود و همچنین
فیــروز ،شــاه غرچــه از فرزنــدان گروخــان
را بــه دســت منوچهــر ســپرد.
بزرگانــی را کــه از کــوه قــاف آمدنــد و از
فرزنــدان فریــدون و جــم بودنــد را بــه گیو
ســپرد .پشــت ســر او نیــز آوه ســمکنان
را قــرار داد .دههــزار ســپاهی در راســت
ســپاهش قــرار داد و ده هــزار در چــپ.
برتــه نیــز بــه یــاری گیــو آمــد و زواره را
پیشــرو آنهــا کــرد .قــارن را سردســته
ســپاهی دههــزار نفری کــرد و به گســتهم
نــوذر گفــت کــه همــراه او باشــد .مــال
و گنــج و چهارپــا بــه انــدازه کافــی در
دســترس لشــکریان قــرار داد تــا مزاحــم
مــردم نشــوند .از آنســو افراســیاب در
بیکنــد بــر تخــت نشســته بــود« .بیکنــد»
همــان شــهر کنــدز اســت کــه فریــدون
آن را بنیــان نهــاد و در زمــان افراســیاب
نامــش تغییــر کــرد .در همیــن موقــع
خبــر شکســت ســپاه تــوران و کشــته
شــدن پیــران و ســایر نامــداران را بــه
افراســیاب دادنــد ،کــه او بســیار ناراحــت
شــد و از درد گریســت و ســوگند خــورد
از ایــن پــس نــه بــر تخــت مینشــینیم
و نــه تــاج بــر ســر میگــذارم تــا اینکــه
انتقــام خــون نامدارانــم را بگیــرم .در
همیــن حــال خبــر لشــکرآرایی کیخســرو
را بــه او دادنــد .گفتنــد کــه او بــه جیحون
نزدیــک شــده اســت .پــس افراســیاب

همــه بــزرگان را پیــش خوانــد و برایشــان
ســخنرانی کــرد .آنهــا را بــه کینخواهــی
ترغیــب نمــود .ســیهزار شمشــیرزن
و هرچــه گلــه داشــت بــرای لشــکر در
نظــر گرفــت .آنهــا را روانــه کــرد تــا از
جیحــون بگذرنــد .قــرار بــر ایــن شــد کــه
شــاه لشــکر را از جیحــون بگذرانــد .نیمــی
از لشــکر را بــه پســر بزرگــش قراخــان
داد تــا در بخــارا بمانــد و پشــتیبان پــدر
باشــد .افراســیاب صدهــزار شمشــیرزن در
قلــب ســپاه قــرار داد .چــپ ســپاهش را بــا
صدهــزار ســپاهی بــه پســرش پشــنگ که
پــدر او را «شــیده» مــی خوانــد ســپرد.
بــرادر کوچــک او یعنــی جهــن را در
پشــت شــیده قــرار داد .در راســت ســپاه
نبیــره افراســیاب قــرار گرفــت .تاتارهــا و
بلخیهــا و ســواران خلــخ زیــر نظــر پســر
دیگــر افراســیاب گــو گردگیــر قــرار داد.
دمــورو جرجانــس بــا ســیهزار ســپاهی
بــه یــاری جهــن رفتنــد و س ـیهزار تــن
از جنگجویــان نیــز زیــر نظــر اغریــرث
پســر دیگــر افراســیاب بودنــد .چهــل هزار
شمشــیرزن نیــز بــه گرســیوز ســپرد و
پشــت ســپاه را بــه او داد.
وقتــی کیخســرو از صفآرایــی و
لشکرکشــی ســپاه دشــمن باخبــر شــد،
ســپاهی از جنــگاوران برگزیــد و بــه یــاری
گســتهم بــه بلــخ فرســتاد .ســپاهی دیگــر
را بــه اشــکش داد تــا بــه ســوی زم ببــرد
و از پشــت بــه آنهــا حملــه شــود .ســپس
خــود بــه دشــت نبــرد رفــت .وقتــی کــه
ســپاهیان نیایــش را دیــد کــه چقــدر
زیادنــد متعجــب شــد. ...
کیخســرو نیــز از جیحــون گذشــت و بــه
مــرز ســغد رســید .او بــه هرجــا قــدم
مینهــاد بــا مــردم بــه نیکــی رفتــار
میکــرد و مالهــای زیــادی بــه آنهــا
میبخشــید .خبــر رســید «کاکلــه «
کــه از نــژاد تــور اســت ،بــا لشــکری بــه
افراســیاب پیوســته اســت .خســرو سپاهی
را کــه از بــردع و اردبیــل بودنــد بــه
فرماندهــی گســتهم بــه جلــو روانــه کــرد
و لشــکر نیمــروز را بــه همراه رســتم آماده
کــرد ،تــا بــه موقــع بتواننــد شــبیخون
بزننــد .کیخســرو یــک مــاه در ســغد بــود
و مــردم ســغد همــه هواخــواه او شــده

بودنــد .هرکــس کــه راضــی بــود بــه ســپاه
او میپیوســت .بدینســان ســپاهی از
ســغد و کشــانی نیــز بوجــود آمــد .شــاه
بــه ســپاهیانش دســتور داده بــود کــه هــر
کــدام از تــرکان کــه از جنــگ پشــیمان
شــدند ،کاری بــه آنهــا نداشــته باشــید.
پــس لشــکریان شــاه جلــو میرفتنــد تــا
بــه گلزریــون رســیدند.
در چنــد جنــگ مختلــف تورانیــان
شکســت خوردنــد و  ....افراســیاب زار
و نــاالن بــه ســوی آب زره رفــت و بــا
کشــتی بــه ســوی گنــگ دژ بــه راه افتــاد
تــا در آنجــا بیاســاید و دوبــاره مهیــا شــود.
خســرو نیــز بــه دنبــال او روان شــد.
تمــام اســیران از جهــن و گرســیوز تــا
دیگــر نامــداران و زنــان را همــراه گیــو
نــزد کاووس فرســتاد .کاووس بــا اســیران
بــه محبــت رفتــار کــرد و دختــران و
همســران افراســیاب را پوشــیده داشــت
و از جهــن نیــز بــه نیکــی پذیرایــی
نمــود .ا ّمــا گرســیوز را در جایــی تاریــک
زندانــی کــرد .ســپس نامـهای بــه خســرو
نوشــت .بــه تشــویق و تشــکر از او پرداخت
و برایــش آرزوی موفقیــت کــرد و نامــه را
بــا گیــو روانــه نمــود .خســرو ســپاه را بــه
گســتهم نــوذر ســپرد و خــود بــه طــرف
چیــن رفــت .پیکــی بــه خاقــان فرســتاد و
گفــت« :اگــر فرمانبــردار باشــید و خیانــت
نکنیــد و بــه ســپاهیان مــن برســید ،بــا
شــما کاری نــدارم» .خاقــان هــم اطاعــت
کــرد.
نظیــر همــان نامــه را بــه شــاه مکــران
فرســتاد ،امــا او نپذیرفــت و گفــت« :اگــر
قصــد عبــور داری بــدون ســپاه میتوانــی
بگــذری .ا ّمــا اگــر بــا لشــکر بــه شــهر
بیایــی بــا تــو مــی جنگــم» .خســرو کــه
چنیــن دیــد بــه چیــن رفــت و خاقــان
هــم از او پذیرایــی نمــود .ســه مــاه آنجــا
بــود و بعــد رســتم را آنجــا گذاشــت و
خــود بــه ســوی مکــران رفــت .وقتــی بــه
مکــران رســید بــه شــاه مکــران دوبــاره
پیــام داد کــه عاقــل بــاش و از ســپاه
مــن پذیرایــی کــن .کــه اگــر غیــر از
ایــن باشــد مــا بــا تــو میجنگیــم .شــاه
مکــران نپذیرفــت .پــس تخــوار نگهبــان
ایــران بــا طالیــه شــاه مکــران جنگیــد و او

را کشــت و دو ســپاه بــه جان هــم افتادند.
شــاه مکــران بــه عقــب لشــکر فــرار کــرد،
ا ّمــا از تیــغ ژوپیــن نتوانســت جــان ســالم
بــدر بــرد .میخواســتند ســرش را ببرنــد
امــا خســرو نگذاشــت و او را بــا احتــرام
دفــن کــرد .در ایــن جنــگ دههــزار تــن از
مکرانیهــا کشــته شــدند ،هزاروصدوچهل
نفــر اســیر شــدند و غنائــم زیادی بدســت
آمــد .شــاه یکســال در مکــران بــود و بعــد
اشــکش را آنجــا نهــاد و خــود راه بیابان در
پیــش گرفــت تــا بــه آب زره رســید .پــس
کشــتی بــر آب انداخــت و توشــه یکســال
را در آن قــرار داد و بــه ســوی گنــگ دژ
حرکــت کــرد.
افراســیاب گفــت« :ای کینــه جــو چــرا
نیایــت را میکشــی؟» خســرو پاســخ داد:
«از کجــا بگویــم .از خــون بــرادرت اغریرث
کــه او را کشــتی ،یــا نــوذر کــه گردنــش را
زدی یــا پــدرم ســیاوش؟» .پــس شمشــیر
کشــید و ســر از تنــش جــدا نمود .دســتور
داد تــا گریــوز را هــم بکشــند و ســپس
آنهــا را در دخمههایــی کــه ســاخته
بودنــد دفــن کردنــد .باالخــره خســرو و
کاووس بــه آرزویشــان رســیدند .پــس
در گنجهــا را گشــودند و بیــن مــردم
شــهر تقســیم کردنــد .بعــد از مدتــی
کاووس پــس از صدوپنجــاه ســال زندگــی
درگذشــت .همــه جــا ســیاه پوشــیدند و
بــه عــزاداری پرداختنــد.
چنینســت رســم ســرای ســپنج /نمانــی
درو جاودانــی برنــج
نــه دانــا گــذر یابــد از چنــگ مــرگ /نــه
جنــگ آوران زیــر خفتــان و تــرگ
اگــر شــاه باشــیم وگــر زار دشــت /نهالیــن
ز خاکســت و بالیــن ز خشــت
کیخســرو تــاج از ســر برداشــت و چهلــروز
عــزاداری کــرد .روز چهــل و یکــم تــاج بــر
ســر نهــاد و ســور داد .پــس از آن نیــز تــا
شصتســال بــه پادشــاهی ادامــه داد.
روزی خســرو فرمــود تــا جهــن را نــزد او
آورنــد ،بــه او گفــت« :اگــر افراســیاب آن
بدیهــا را در حــق مــن نمیکــرد کاری
بــا او نداشــتم و او را چــون پــدری دوســت
میداشــتم .ا ّمــا او بــود کــه بدیهــا را آغــاز
کــرد .ا ّمــا مــن کینــهای بــا تــو نــدارم.
پــس کشــور تــور را بــه تــو میدهــم ،تــا

بــه عــدلوداد بــه پادشــاهی بپــردازی».
جهــن شــاد شــد و گفــت« :مــن کمــر
بــه خدمتــت بســتهام و هرســال برایــت
بــاژ میفرســتم .ولــی آرزویــی دارم و آن
اینکــه پوشــیده رویــان و خواهــران مــن را
بــه تــوران ببــرم» .خســرو نیــز پذیرفــت.
بعــد نام ـهای بــه گســتهم نــوذر فرســتاد.
بــه او گفــت تــا پادشــاهی تــوران را بــه
جهــن بســپارد و بــاز گــردد .گســتهم نیــز
بــه پیشــواز جهــن رفــت .ســپس بــا تحف
و هدایــای فــراوان از جانــب جهــن بــه نزد
خســرو بازگشــت.
پــس از گذشــت زمانــی فکــر و روح
خســرو پــر از اندیشــه شــد و بــا خــود فکر
میکــرد ،بهتــر اســت تخــت شــاهی را
کنــاری گــذارم و بــه گوشـهای رفتــه و بــه
نیایــش خداونــد بپــردازم .همه از کار شــاه
متعجــب شــدند .چــون رفتــارش تغییــر
کــرده بــود و از آنهــا کنــاره میگرفــت.
روزی بــزرگان را بــه حضــور طلبیــد و
همــه نامــوران نظیــر تــوس و گــودرز و
گرگیــن و بیــژن و رهــام و شــیدوش و
زنگــه شــاوران و فریبــرز و گســتهم حاضر
بودنــد .بــزرگان گفتند« :شــاها دشــمنانت
نابــود شــدند و همه شــادند و زمــان درازی
گذشــته اســت .اکنــون تــو چــرا مایــوس و
ناراحــت هســتی؟ چــه چیــز خاطــرت را
مــیآزارد؟ آیــا کســی گناهــی مرتکــب
شــده اســت؟» .شــاه گفــت« :کســی مــرا
نیــازرده ،ا ّمــا مــن آرزویــی دارم و آن
دســت کشــیدن از ســرای ســپنجی و
دوری از دنیاســت» .پهلوانــان آزرده خاطــر
از نــزد شــاه خــارج شــدند .گــودرز صــاح
دیــد تــا گیــو را بــه دنبــال زال و رســتم
بفرســتد و از آنهــا کمــک بخواهــد .وقتــی
زال و رســتم ســخنان گیــو را شــنیدند بــه
ســوی ایــران روانــه شــدند.
شــاه پنــج هفتــه بــه رازونیــاز بــا خــدا
مشــغول بود ،تــا اینکــه در خواب ســروش
غیبــی را دیــد کــه بــه او میگفــت« :بــه
هرچــه میخواســتی رســیدی .پــس حــاال
بــه ضعفــا بــرس و ایــن ســرا را بــه کســی
دیگــر بســپر .بهتــر اســت پادشــاهی را بــه
لهراســپ بســپری» .وقتــی شــاه بیــدار
شــد گریــه کــرد و بســیار بــه درگاه
خــدا اســتغاثه نمــود .هفتــه ششــم زال
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و رســتم بــه ایــران رســیدند .گــودرز بــه
پیشوازشــان رفــت و گفــت« :شــاه راهــش
را گــم کــرده و کســی را نمــی بینــد».
زال گفــت« :نترســید ،میرویــم تــا بــا او
صحبــت کنیــم» .وقتــی شــاه فهمیــد که
زال و رســتم آمدهانــد ،شــاد شــد و بــه
پیشوازشــان رفــت و احوالشــان را پرســید.
ســپس زال گفــت« :از زمــان منوچهــر
تــا کیقبــاد و زوطهماســپ و کاووس و
یــا ســیاوش کــه ماننــد فرزنــدم بــود،
هیچکــس را بــه خردمنــدی تــو ندیــدم.
تــو همــه عالــم را پــر از عــدلوداد کــردی.
چــرا رو از مــا میپوشــانی و تنهایــی
میگزینــی؟» .شــاه پاســخ داد« :آرزویــی
از خــدا داشــتم و پنــج هفتــه بــه رازونیــاز
پرداختــم تــا خــدا گناهانــم را ببخشــد.
مــرا از ایــن ســرای ســپنجی ببــرد قبــل
از اینکــه بــه بیدادگــری کشــیده شــوم .تا
اینکــه صبــح ســروش غیبــی بر مــن نازل
شــد و گفــت :آمــاده بــاش کــه گاه رفتــن
اســت» .وقتــی زال این ســخنان را شــنید
ناراحــت شــد و گفــت« :ایــن ســخنان
درســت نیســت .شــاه راه را گــم کــرده
اســت» .پــس ایســتاد و بــه خســرو گفت:
«تو در توران زاده شــدهای ،از یکســو نبیره
افراســیاب و از ســوی دیگــر نبیــره کاووس
هســتی و هــردو تــا حــدودی بدسرشــتی
در ذاتشــان بــود .کاووس میخواســت از
آســمان بگــذرد .بســیار پنــدش دادم ،ا ّمــا

نپذیرفــت .تــا اینکــه بــه زمیــن ســقوط
کــرد ..البتــه خداونــد نجاتــش داد .ا ّمــا او
همیشــه ناســپاس بــود .تــو نیــز در جنــگ
بــا افراســیاب بیخردیهایــی کــردی.
مثـ ٌ
ا در رزم بــا پشــنگ اگــر بالیی ســرت
میآمــد ،تمــام مــال و جــان ایرانیــان
تبــاه میشــد .ا ّمــا خــدا بــه تــو رحــم
کــرد .ا ّمــا االن کــه زمــان آســایش و
راحتــی اســت ،چــرا ایــن ســخنان را بــه
زبــان مــی آوری؟ بــی جهــت اســیر دام
اهریمــن مشــو» .کیخســرو از ســخنان
زال رنجیــد .ا ّمــا گفــت« :ای زال عمــرت
زیــاد اســت و اگــر حــرف درشــتی بــه تــو
بگویــم خداونــد نمیپســندد .رســتم هــم
غمگیــن مــی شــود .پــس بــه نیکویــی
جوابــت را میدهــم» .خســرو ایســتاد و
گفــت« :ای بــزرگان بدانیــد کــه راه مــن
از راه اهریمــن جداســت و مــن بــه خــدا
گرویــدهام و بــه یــزدان پــاک پیوســتهام».
آنــگاه بــه زال گفــت« :تنــدی مکــن.
درســت اســت کــه مــن از نــژاد تــوران
هســتم ،ا ّمــا پســر ســیاوش نیــز هســتم.
مــن ننگــی از منتســب بــودن بــه تــوران
نــدارم .افراســیاب کســی بــود که بســیاری
از پهلوانــان ایــران از او حســاب میبردنــد.
حــاال کــه انتقــام پــدر را گرفتــم ،دیگــر
کاری در جهــان نــدارم .اگــر بیشــتر
بمانــم ماننــد کاووس و جمشــید گمــراه
میشــوم .حــاال از تــاج و تخــت ســیر

شــدهام .بــدان کــه اهریمــن را بــا مــن
کاری نیســت .کــه اگــر چنین بود ،دســت
بــه بیعدالتــی میبــردم و هیچکــس از
دســت مــن آســایش نمییافــت .پــس
بدانیــد کــه ایــن کار مــن ایــزدی اســت.
شــاه گفــت :همــه رفتنــی هســتیم و ایــن
جهــان فانــی اســت .از خداوند بترســید .از
هوشــنگ تــا کاووس هیچکــدام نماندنــد و
فقــط نــام آنهــا باقــی اســت .اکنــون مــن
نیــز از ایــن جهــان برکنــدم .بــه آرزوهایــم
رســیدم و حــاال زمــان رفتــن اســت در
ایــن مــکان یــک هفتــه شــاد باشــید و
بخوریــد و بیاســایید و از خداونــد بخواهید
تــا مــن براحتــی از ایــن ســرای عاریتــی
عبــور کنــم».
بــزرگان همــه نگــران بودنــد .بعــد از یــک
هفتــه شــاه در گنجهایــش را گشــود و
بــه گــودرز گفــت« :ایــن گنجهــا را بــه
نیازمنــدان بــده و شــهرهای ویــران را
بســاز .اگــر کاریــزی و چاهســاری خشــک
اســت ،آبــاد کــن و بــه آبادانــی و خدمــت
بــه مــردم بپــرداز».
گنــج دیگــری کــه کاووس در شــهر
تــوس انباشــته بــود ،همــه را بــه گیــو و
زال و رســتم داد .تمــام جامههــای خــود
را بــه رســتم ســپرد .طــوق و جوشــن و
گــرز و ســاحهایش را بــه گســتهم داد و
تمــام اســبانش را بــه تــوس بخشــید .بــاغ
و گلش ـنهای خــود را بــه گــودرز ســپرد

و تمــام زرههایــش را بــه گیــو داد .ایــوان
و خــرگاه و پردهســرا و خیمــه و آخــور
چارپایانــش را و جوشــن و تــرگ رومــی
و کالهــش را بــه فریبــرز داد .یــک طــوق
روشــن و دو انگشــتری از یاقــوت را بــه
بیــژن داد .همــه بــزرگان زار و گریــان
شــدند .شــاه منشــوری نوشــت و کشــور
نیمــروز را بــه رســتم ســپرد .زال بســیار
از شــاه سپاســگذلری کــرد .گــودرز نیــز
بــه نــزد شــاه رفــت و گفــت« :از زمــان
منوچهــر تــا کیقبــاد و از کاووس تاکنــون
مــا همیشــه در خدمــت شــاهان بودهایــم.
هفتادوهشــت نــوه و نبیــره و پســر داشــتم
کــه حــاال فقــط هشــت تــن ماندهانــد.
ســختیهایی کــه گیــو در تــوران کشــید
و خدمتهایــی کــه کــرده اســت ،بــر شــاه
پوشــیده نیســت .آیــا ممکــن اســت بــه
فکــر او نیــز باشــید؟» .شــاه نیــز ســخنان
گیــو را تأییــد کرد .پس منشــوری نوشــت
و قــم و اصفهــان را بــه گیــو ســپرد .پــس
شــاه منشــوری نوشــت و خراســان را
بــه تــوس داد .ســپس شــاه بــه دنبــال
لهراســپ فرســتاد و او را بــه جــای خــود
بــر تخــت نشــاند .تــاج بــر ســرش نهــاد
و بســیار بــه او پنــد و انــدرز داد .ایرانیــان
برآشــفتند و زال برخاســت و گفــت:
«روزی کــه او بــه ایــران آمــد ،فرومایـهای
بــا یــک اســب بــود .تــو او را بــه جنــگ
االنــان فرســتادی و ســپاه و درفــش و کمر
بــه او دادی .آیــا بیــن ایــن همــه بــزرگان
خســرونژاد کســی بهتــر از لهراســپ
نیافتــی که حتــی نمیدانیــم از چــه نژادی
اســت؟» .کیخســرو گفــت« :عجلــه نکنید.
خداونــد کســی را ســزاوار شــاهی میکنــد
کــه دینــدار و بــا شــرم و فــر و نــژاد باشــد.
مــن این هنرهــا را در لهراســپ دیــدهام .او
نبیــره هوشــنگ اســت و خداونــد بــه مــن
دســتور داد تــا او را بــه جانشــینی خــود
انتخــاب نمایــم .هرکــس کــه پــس از
ایــن فرمــان مــرا زیــر پــا بگــذارد ،همــه
کارهایــش نــزد مــن هیــچ میشــود و از
چشــمم میافتــد» .پــس زال پشــیمان
شــد و پــوزش طلبیــد .همــه بــزرگان نیــز
ســخن شــاه را پذیرفتنــد و لهراســپ را
پادشــاه خواندنــد .بعــد از آن خســرو همــه
پهلوانــان را یــک یــک در بــر گرفــت و

خداحافظــی کــرد .گفــت« :بدانیــد کــه
مــن دل در ایــن ســرای عاریتــی نبســتم».
ســپس شــبرنگ بهزاد را خواســت .خســرو
چهــار کنیــز زیبــا داشــت ،بــه آنهــا گفت:
«مــن رفتنــی هســتم غمگیــن مباشــید».
آنهــا گریــه ســردادند و گفتنــد« :مــا را نیز
بــا خــود ببــر» .ا ّمــا خســرو نپذیرفــت و به
لهراســپ گفــت کــه از آنهــا بــه خوبــی
نگهــداری کنــد و لهراســپ هــم پذیرفــت.
ســپس از لهراســپ خداحافظــی کــرد و بــا
بعضــی از بــزرگان از جملــه زال و رســتم
و گــودرز و گیــو و بیــژن و گســتهم و
فریبــرز و تــوس بــه راه افتــاد .صدهــزار زن
و مــرد بــه دنبــال شــاه راه افتادنــد و تقاضا
میکردنــد کــه برگــردد .امــا پادشــاه
گفــت« :نگــران نباشــید کــه روزی دوبــاره
یکدیگــر را خواهیــم دیــد .بازگردیــد».
زال و رســتم و گــودرز پذیرفتنــد و
برگشــتند .ا ّمــا تــوس و گیــو و فریبــرز و
بیــژن و گســتهم بــاز هــم دنبال کیخســرو
حرکــت کردنــد ،تــا بــه چشــمه آبــی
رســیدند و اتــراق کردنــد .شــب شــاه بــا
آب چشــمه ســروتن شســت و بــه بــزرگان
گفــت« :خواهــش مــی کنــم بــه دنبــال
مــن نیاییــد کــه گــم میشــوید» .بــه راه
افتــاد و رفــت تــا از نگاههــا ناپدیــد شــد.
بــزرگان گریــان و نــاالن ماندنــد .وقتــی
خورشــید ســر زد دیگــر از خســرو خبــری
نبــود .پــس پهلوانــان در کنــار چشــمه
ماندنــد و بــه تعریــف از خصــال خســرو
پرداختنــد .پــس از مدتــی خوابیدنــد امــا
نــاگاه هــوا ابــری شــد و همــه زیــر بــرف
ماندنــد ،تــا رســتم بــه دنبالشــان رفــت و
باالخــره اجســاد آنهــا را زیــر بــرف یافــت.
گــودرز گریــان مــوی میکنــد و نالــه ســر
مـیداد و میگفــت« :یــک لشــکر پســر و
نــوه داشــتم .همــه از بیــن رفتنــد حــاال
بــی کــس و کار شــدم».
لهراســپ نیــز از ناپدیــد شــدن خســرو و
کشــته شــدن همراهانــش باخبــر شــد.
پــس بــر تخــت نشســت و بــزرگان را
جمــع کــرد و گفــت« :همه ســخنان شــاه
را شــنیدید .پــس هرچــه او گفــت ،مــن
همــان را انجــام میدهــم و شــما نیــز
اندرزهــای او را عمــل کنیــد» .زال گفــت:
«تــو شــاهی و مــا همــه َکهتَر(زیر دســت)

تــو هســتیم .مــن و رســتم در خدمتــت
خواهیــم بــود» .ســپس شــاه رو به گــودرز
کــرد و گفــت« :نظــر تــو چیســت؟» .او
گفــت« :مــن یــک تــن هســتم و گیــو و
بهــرام و بیــژن را از دســت دادهام .ولــی
هرچــه زال گفــت مــن نیــز قبــول دارم».
ایــن را گفــت و نالــه ســر داد .گریــه
میکــرد و جامــه میدریــد و بــه خاطــر
فرزندانــش مویــه میکــرد.
شــاه از همراهــی پهلوانانش خشــنود شــد.
صبــر کــرد تــا عــزاداری تمــام شــود و
روزی فرخنــده تاجگــذاری کنــد.
تعدادی از منابع:

ـ بــا اســتفاده از وبــاگ فرینــاز جاللــی و
وب ســایت دریــای پــارس parssea.org
ســایت گنجــور و ســایت کافــه کتــاب.
 جنــگ دوازده رخ از نــگاه شــاهنامه وتاریــخ شــفاهی :محمــد عجم منتشــر شــده
در ســایت دریــای پــارس.
 آمــوزگار ،اســماعیل :تاریــخ مختصــرخراســان ،بینا ،مشــهد  ،۱۳۵۲ص -۵۵ ۱۰۳
نقــاش اســترآبادی ،هاشــم بیــک میرمحمــد
هاشــم بــن جــال الدیــن :بحیــره ،ص،۶۱۴
 فردوســی ،ابــو القاســم شــاهنامه ،جنــگدوازده رخ ص ۸۸۷
 ســعیدیان ،عبدالحســین :ســرزمین ومــردم ایــران ،چــاپ چهــارم ،انتشــارات علم
و زندگــی ،تهــران ،ص .۹۵۰
 اســترآبادی ،هاشــم بیــک میــر محمــدهاشــم بــن جــال الدین:کتــاب بحیــره،
ص۶۱۴
 جغرافیــای تاریخــی گناباد ســید حســینمجتبو ی
 لبــاف خانیکــی ،رجبعلــی :قنــات گنابــادنمــود عینــی یــک اســطوره ،کتــاب پــاژ،
شــماره  ،۱۳۷۲ ،۸ص . .۱۰
http://parssea.org/?p=7890
http://parssea.org/?p=8843
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تو آذربايجان! اي مرزبان قبله زرتشت
تو را اي پاسدار ميهن از دشمن
تو را هم دوست مي دارم
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کاظم آذری سیسی

نامهــاي آتورپاتــگان ،آذر آبــادگان ،آذربايجــان بــا
آنكــه شــكل ظاهريشــان در طــول زمــان عــوض
شــده ،ا ّمــا معنــي و مفهــوم آنهــا از س ـههزار ســال
پيــش هيچگونــه تغييــري نكــرده اســت و در زمــان
حــال از معنــي و مفهــوم ايــن نــام همــان معنايــي
فهميــده ميشــود كــه در ســههزار ســال پيــش
فهميــده ميشــد.
قبــل از اينكــه بــه معنــي و تعبيــر و تفســير ايــن
نامهــا بپردازيــم ،الزم اســت دربــاره كلمات آتــور ،آذر
و آتــش كــه كلمــات متصل بــه ايــن نامها هســتند،
توضيحــي داده شــود .در اوســتا كتاب دينــي ايرانيان
آتــش بــه صــورت  Atereو  Athureآمــده ،در
زبــان پهلــوي بــه صــورت  Atureو در پارســي آذر
و آتــش آمــده اســت .آذر يــا آتــش يكــي از عناصــر
چهارگانــه كــه نــزد ايرانيــان باســتان محتــرم و
مقــدس شــمرده مــي شــد ،تــا آنجــا كــه آذر را پســر
اهــورا مــزدا ،آناهيتــا ايــزد آب را دختــر اهورامــزدا
خواندهانــد و روزي پنــج بــار در مقابــل آتــش ،نيايش
(نمــاز) بپــا ميكردنــد .آتــش در واقــع مظهــر و آيتي
از خــدا در روي زميــن اســت كــه از خــودش نــور
و روشــنايي ميدهــد .بيشــتر عارفــان ايرانــي نــور و
روشــنايي را مظهــر حــق ميداننــد.
جهــان جملــه فــروغ نــور حــق دان /حــق انــدر وي ز
پيدائيســت پنهان
چــه نــور حــق نــدارد نقــل و تحويــل /نيايــد انــدر او
تغييــر و تحويل
عارفــان و ســخنوران ،شــاعران ايرانــي در عرفــان و
فرهنــگ و ادبيــات ،از آتــش و آذر تقديرهــا كردنــد
و نميتــوان آتــش و آذر را در فرهنــگ ايــران از نــام
آذربايجــان جــدا يافــت.
دقيقي در شاهنامه خود مي گويد:
يكــي مجمــر آتــش بيــاورد بــاز /بگفــت از « بهشــت
آوردم فــراز»
ســپردم بــه تــو كار هــر آذري /كجــا زان ببينــي بهــر
كشوري
نكوشــند در كشــتن آذران /بــه آب لطيــف و بخــاك
گر ا ن
ميــان را ببندنــد و كوشــش كننــد /همــه آذران را
پرســتش كننــد
كــه آن نــور از نورهــاي خداســت /زان گونــه رخشــان
پيش شماســت

فردوسيگويد:
بــه يــك هفتــه در پيــش يــزدان بدنــد /مپنــدار
كاتــش پرســتان بدنــد
كــه آتــش بدانــگاه محــراب بــود /پرســتنده را ديــده
بــرآب بــود
نيــارا همــي بــود آئيــن كيــش /پرســتيدن ايــزدي
بــود پيــش
بــدان گــه بــودي آتــش خوبرنــگ /چــو مرتازيــان
راســت محــراب ســنگ
حافظ اين شوريد شيراز مي گويد:
از آن بــه ديــر مغانــم عزيــز مــي دارنــد /كــه آتشــي
كــه نميــرد هميشــه در دل ماســت
بــه بــاغ تــازه كــن آييــن ديــن زرتشــتي /كنــون كه
اللــه برافروخــت آتــش نمرود
حافظ در ساقي نامه اش مي گويد:
بيــا ســاقي آن آتــش تابنــاك /كــه زرتشــت مــي
جويــدش زيــر خــاك
بمــن ده كــه در كيــش رنــدان مســت /چــه
دنياپرســت و چــه آتــش پرســت
از سعدي:
بگفتــا نگيــرم طريقــي بــه دســت /كــه نشــنيدم از
پيــر آذرپرســت
از خاقاني:
در آب خضــر آتــش زده خمخانــه زو مريــم كــده /هم
حامــل روح آمــده هــم نفــس عذرا داشــته
نظامي در خسرو شيرين گويد:
همــان گبــران كــه بــر آتــش پرســتند /ز عشــق
آفتــاب آتــش پرســتند
جهــان از آتــش پرســتي شــد چنــان گــرم /كــه بــادا
زيــن مســلماني تــو را شــرم
در زبــان پهلــوي و بعدهــا در ادبيــات پارســي آتــش
بــه صورتهــاي آتشــكده ،آذركــده و آتشــگاه
اســتعمال شــده اســت.
موالناگويد:
آن جنــودا ً لــم تروهــا صــف زده /گشــت جــان او ز
بيــم آتشــكده
باز نظامي گويد:
چنيــن بــود رســم ،انــدر آن روزگار /كــه باشــد در
آتشــگه آمــوزگار
اصطــاح آتورپاتــگانAtur pat kan
معموليتريــن صفتــي اســت كــه بــه كان () kan
ختــم ميشــود و مشــتق از كلمــه آتورپــات Atur
 patيــك نــام ايرانــي اســت و آن به معني حراســت
شــده توســط آتــش مقــدس از كلمــات خاص اســت
كــه تعاليــم زرتشــت مربــوط بــه آن و تعلــق بــه
آذربايجــان داشــته اســت.

آذربايجــان يكــي از ســرزمين مقــدس
ايرانيــان باســتان و نمــادي از تماميــت
ارضــي و همبســتگي خللناپذيــر ايــران در
تمــام ادوار تاريخــي بــوده اســت .آذربايجــان
نخســتين گاهــوار انســانهاي انديشــمند،
آبشــخور ديــن فرهنــگ ،عرفــان و فلســفه
ايرانــي بــوده اســت .جــاي جــاي عوامــل
انســاني و طبيعــي آذربايجــان اعــم از
رودهــا ،كوههــا ،درياچههــا ،از نمادهــا و
ســنبلهاي مذهبــي ،اســطورهاي و تاريخي
خبــر ميدهــد.
«الفبــاي ديــن ،فلســفه ،عرفــان ،اخــاق و
علــوم ايرانــي از آذربايجان سرچشــمه گرفته
اســت .نخســتين مــدرك پرارجتريــن
يــادگار و فضيلــت معنــوي و عظمــت ذوق
و انديشــه ايرانــي كــه شــايد ســومين ســند
كهــن عالــم و دوميــن ســند تمــدن ايرانــي
محســوب شــده ،در ســرزمين آذربايجان در
كنــار درياچــه چيچســت (اوروميــه) نشــات
گرفتــه اســت .اگر فعاليــت معنــوي و ابتكار
انديشــه و ذوق ايرانــي را در نظــر بگيريــم،
بــدون انــدك ترديــدي فلســفه مزديســنا را
شــاخصترين اثــر ايرانــي قبــل از اســام و
عاليتريــن و بارزتريــن اثــري كــه بــه اجماع
اهــل تحقيــق از پايههــاي تمــدن معنــوي و
تجليــات درخشــان فرهنــگ بشــري اســت،
پيونــد انكارناپذيــر بــا ســرزمين آذربايجــان
دارد».
طبــق روايــات اوســتا و ادبيــات پهلــوي
«ايرانويــج» يــا شــهر آرمانــي ايرانيــان
يــا بــه قــول امروزيهــا «ايرانشــهر» را
در آذربايجــان دانســتهاند .ايرانويــج بــه
ناحيــت آذربايجــان اســت( .بنــد هــش
 )128ايرانويــج ســرزمين ايرانيــان در كنــار
رود دائــي تيــا (ارس) واقــع شــده اســت.
(مينــوي خــرد  )43وقتــي زرتشــت يــاران
خويــش را تــرك ميكنــد بــه كنــار رود
دائــي تيــا (ارس) در ايرانويــج كــه خــود در
آنجــا متولــد شــده مـيرود (زاد اســپرم جلد
دوم ص  .)6نخســتين كشــور بــا نزهــت كه
مــن اهورامــزدا آفريــدم ايرانويــج اســت كــه
از رود دائــي تيــا ( ارس) مشــروب ميشــود
(ونديــداد ص  .)581اهورامــزدا در ايرانويــج
در كنــار رود دائــي تيــا بــا هــم آميختــه بــه
شــير بــا زبــان خــرد ،پنــدار ،كــردار ،گفتــار
و ( ...يشــت هــا آبــان يشــت ص .)385/283

درود بــر فــر كيانــي ،درود بــه رود دائــي تيــا
(يشــت هــا جلــد اول هرمــز يشــت ص .)56
در ايرانويــج در آنجائــي كــه رود و نگوهــي
دائــي تيــا (ارس) مشــهور اســت .اهورامــزدا
بــا ايــزدان مينــوي انجمنــي بياراســت
(يشــت هــا آبــان يشــت ص  .)183رود
دائــي تيــا (ارس) از ايرانويــج بيايــد كــه از
همــه رودهــا خرفســتر (مــار آبــي) در آن
بيشــتر اســت (بنــد هــش ص  .)75ایرانویج
بهتريــن ســرزمين آفريــده شــده اســت .كه
ده مــاه زمســتان و دو مــاه تابســتان اســت
(بنــد هــش ص  .)133ايرانويــج کــه از رود
دائــي تيــا مشــروب ميشــود ،اهريمــن پــر
مــرگ برضــد آن مــار آبــي و زمســتان ديــو
آفريــده پديــد آورده اســت .در ایرانویــج ده
مــاه زمســتان و دو مــاه تابســتان ،زمســتان
ســرد اســت بــراي آب ،ســرد اســت بــراي
زميــن ،ســرد اســت بــراي گيــاه (ونديــداد
فصــل اول ص )58 -57
بنــا بــه روايــت دينــي و پهلــوي ،ایرانویــج
را در آذربايجــان دانســتهاند و بســياري از
دانشــمندان و مورخيــن و جغرافيانويســان
رود وانگوهــي دائــي تيــا را همــان رودخانــه
ارس شناســايي كردنــد .بنــا بــه عقيــده
اشــپيگل اوستاشــناس ،آلماني و دار مستتر،
بــار تولمــه و جكســون بــا مشــخصاتي
كــه از روايــات اوســتائي و پهلــوي ذكــر
شــده رودخانــه دائــي تيــا (ارس) را در اران
دانســتهاند .بســياري از دانشــمندان ديگــر
از قبيــل يوســتي ،هرتســفيلد ،گلدنــر ،رود
دائــي تيــا را بــا رود كــر يكــي ميداننــد.
بــه موجــب كتــاب اوســتا در يشــتها
و گاتهــا و بندهــش ،ونديــداد و تأكيــد
اشــپيگل اوســتا شــناس ايرانويــج را بــا اران
فعلــي يكــي ميداننــد و بــه موجــب اســناد
و مــدارك بجــا مانــده از ادبيــات پهلــوي و
پارســي ،خانــۀ زرتشــت را در آذربايجــان،
در كنــار رود دائــي تيــا (ارس) معرفــي
ميكننــد .عالوهبــر مــدارك و اســناد ذكــر
شــده بــا توجــه بــه اوضــاع و احــوال اقليمي
و آب و هوايــي ایرانویــج كــه در كتابهــا
آمــده و بنــا بــه روايــت جغرافيانويســان و
مورخيــن ،ایرانویــج را همــان «اران» مــي
داننــد ،كــه بيــن رود دائــي تيــا (ارس) و رود
كــر واقع شــده اســت و امــروز آن منطقــه را
بــه نام قــره بــاغ (بــاغ بــزرگ) ميشناســند.

پروفســور هانــري كربــن تعبيــر ديگــري از
آذربايجــان دارد.
«جغرافيــاي ايــن ســرزمين «ســرزمين
آتشــكدهها» در نظــر مــن همچــون
جغرافيــاي تمثيلــي جلــوه كــرده اســت.
يعنــي چشـماندازي كــه معناي باطنــي آن
را جــز بــا چشــم درون نميتــوان دريافــت.
بــه خاطــر اينكــه مكانهاي زمينــي مقدس
نيســتند ،بلكــه ايــن «نفــس» اســت كــه به
مكانهــا قداســت ميبخشــد و آنهــا را بــه
مكانهــاي مقــدس تبديــل ميكننــد كــه
روياهــا و مكاشــفات زمين ـهي روايتهايــي
قــرار ميگيــرد كــه نفــس گذشــته و آينــده
خــود را در آن نمايــان مــي ســازد».
ســرزمين آذربايجــان در ســنتهاي دينــي
و ملّــي و آنچــه بــه عنــوان عوامــل انســاني
و طبيعــي در طــول تاريــخ در اين ســرزمين
بــود ،آذربايجــان را بــه يــك مــكان الوهــي
مقــدس تبديــل كــرده اســت .در ايــن
مقــال ســعي ميشــود بــه عوامــل انســاني
و طبيعــي كــه بــه آذربايجــان قداســت
بخشــيده بــه طــور خالصه اشــارهاي بشــود.
اشوزرتشت
اشــو زرتشــت نخســتين كســي بــود كــه
بــه پرســتش آفريــدگار يگانــه زبــان گشــود
و مــردم را بــه راســتي و درســتي رهنمــون
ســاخت .او كســي بــود كــه هويــت خاصــي
روي ايــران گذاشــت .پژوهشهايــي كــه
در پديــدار شــناختي دربــاره حكمــت
ايرانــي و فلســفهي نــور و ظلمــت انجــام
گرفتــه ،معلــوم شــده كــه تعاليــم زرتشــت
در آذربايجــان ريشــه دوانيــده و بســط
يافتــه اســت .زرتشــت بــه سيســالگي
همپرســي (ديــدار) هرمــز رســيد .هفــت
بــار ديــن پذيرفــت .در ایرانویج پذيرفــت ،در
آذربايجــان پذيرفت و دهســال در همپرســي
هرمــز بــود ( روايــت پهلــوي كــرده ي47
ص  .)54رود دائــي تيــا (ارس) در ايرانويــج
اســت كــه خانــه پــور شســب ،پدر زرتشــت
بــر بــام آن كــه زرتشــت در آنجــا زاده شــده
اســت( .بندهــش ص)76
در فصــل بیســتودوم «زاد اســپرم» از
مكالمـهي هفــت امشــا ســبند بــا زرتشــت
ســخن رفتــه اســت كــه هــر يــك بــه نوبــه
بــا پيغمبــر ايرانــي گفتگــو ميكننــد .در
فقــره دوازده آمــده از مكالمــه امشــا ســبند
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امــرداد در كنــار رود دائــي تيــا (ارس)
صحبــت شــده اســت كــه بنــا بــه س ـ ّنت
مزديســنا زرتشــت را از آذربايجــان دانســته،
كــه خانــهي پــدر زرتشــت در جــوار آن
ســامان اســت.
م ّورخيــن قديمــي يونــان و م ّورخيــن
اســامي متفقالقولانــد كــه زرتشــت از
غــرب ايــران در آذربايجــان متولــد شــده
اســت .دارمســتتر خاورشــناس ،را عقيــده
بــر ايــن اســت كــه كيــش زرتشــت از آرتور
پاتــكان ســير خــود را شــروع و بــه شــرق
رفتــه اســت .بــاز از م ّورخيــن اســامي از
جملــه ابنخــرداد بــه ،حمــزه اصفهانــي ،ابن
فقيــه ،ابوالفــدا ،قزوينــي و ياقــوت حمــوي
پيغمبــر باســتاني ايــران را آذربايجانــي
ميداننــد .حمــزه اصفهانــي در تاريــخ
پادشــاهان و پيغبــران ميگويــد« :زرتشــت
از آذربايجــان رو بــه تختگاه گشتاســب نهاد.
شهرســتاني در ملــل و نحــل زرتشــت را از
آتورپاتــگان ميشــمارد» .ثعالبــي در كتــاب
معــروف خــود «اخبــار ملــوك الفــرس» از
قــول ابنخــرداد بــه زرتشــت را از مغــان
آذربايجــان ذكــر ميكنــد.
كيخسروـآذرگشسبـچيچست
در كتــاب اوســتا و كتــب پهلــوي و
شــاهنامه ايــن ســه كلمــه هميشــه بــا
هــم آمــده اســت .آذرگشســب در تاريــخ
دينــي ايرانيــان بســيار معــروف اســت.
متبركــه
آذرگشســب را از امكنــه مقــدس و ّ
نــام ميبرنــد .طبــق مندرجــات شــاهنامه،
بندهــش ،يشــتها ،گاتهــا آتشــكدهي
آذرگشســب در كنــار درياچــه چيچســت و
او بــه كيخســرو منســوب اســت .كيخســرو
پســر ســياوش او بــود كــه بتكــدهي كنــار
آذرگشســب را ويــران كــرد.
كيخســرو از جملــه پادشــاهان آرمانــي
فــره ايــزدي دارد .كســاني
اســت كــه ّ
كــه پيــرو طريقــت كيخســرو هســتند را
خســروانيان ناميدهانــد .كيخســرو عــاوه
بــر اينكــه يــك قهرمــان حماســي اســت،
يــك عــارف و حكيــم هــم اســت .كيخســرو
پســر ســياوش ،نــوهي كاوس يكــي از
بيمــرگان اســت .او بــه عنــوان ســازندهي
كشــور و دليرمــرد ممالــك آريايــي ايــزد
ناهيــد را در كنــار درياچــه چيچســت نيــاز
م ـيآورد .او كشــندهي افراســياب تورانــي و

خــراب كننــدهي بتكــده در ســاحل درياچه
چيچســت و سازنده آتشــكدهي آذرگشسب
در آذربايجــان اســت.
سوشــيانس پرســد كــه« :تــو كــدام مــردي
كــه بــرواي ديرنــده خــداي ،كــه آن را
بــه شــكل اشــتر برگردانــدي ،حركــت
ميكنــي؟» .كيخســرو پاســخ گويــد كــه:
«مــن كيخســرو هســتم» و سوشــيانس
گويــد« :كــه تــو همــان كيخســرو هســتي
كــه بــا هــوش دوريــاب و بــا دانايــي دريافتي
زمانــي بتكــده را در دريــاي چيچســت
بكنــدي؟» .كيخســرو گويــد كــه« :مــن
همــان كيخســرو هســتم» .سوشــيانس
گويــد كــه« :ايــدون كار خوبــي كــردي
چــه اگــر نميكنــدي ،همــهي آن تغييــر
كــه فــر شگردســازي نيــك اســت و ديگــر
پرســد كــه تــو افراســياب تورانــي تبهــكار
را كشــتي؟» گويــد كــه« :مــن كشــتم» (
روايــت پهلــوي كــردۀ  48ـ ص ) 60
آذرگشســب تــا پادشــاهي كيخســرو و آيين
باســتاني جهــان مــي كــرد .چون كيخســرو
بتكــدهي كنــار درياچــه چيچســت را همي
كنــد ،آذرخــش بــر يــال اســب كيخســرو
نشســت و تيرهگــي و تاريكــي را از ميــان
برداشــت و جهــان را روشــن كــرد تــا بتكده
ويــران شــد .در همــان جــاي آتشــكدهاي
ســاخته شــد .بدان ســبب آن را آتشــكدهي
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از بــراي او ممالــك آريايــي اســتواري زنــده،
كيخســرو در برابــر درياچــه ژرف و پهــن
چيچســت صــد اســب و هــزار گاو و ده
هــزار گوســفند قربانــي كــرد .او از اهورامــزدا
درخواســت كــرد كــه ايــن كاميابــي را بــه
مــن ده اي نيــك ،تواناتريــن و بزرگتريــن
شــهريار گــردم بــر ســتمكاران ،جــادوان،
پريهــا ،وبكاريهــا ،كرپانهــاي ســتمكار
دســت يابــم( .يشــت هــا ،آبــان يشــت كردۀ
 49/50ص )255
كيخســرو ،آتشــكدهي آذرگشســب در كتب
پهلــوي و اوســتا و شــاهنامه آغــاز داســتاني
اســت .آتشــكدهي آذرگشســب در ايــران
قديــم جــزء امكنــه مقــدس شــمرده شــده
اســت .آذرگشســب در كتــاب بندهــش
يكــي از ســه شــرارهي مينــوي شــمرده
شــده اســت ،كــه بــه جهــان خاكــي از براي
كمــك بــه جهانيــان در اذربايجــان فــرود

آمــده در مقدمـهي كتاب دينكرد (زرتشــت
نامــه) در فقــره  39ســاختن آذرگشســب را
بــه كيخســرو نســبت ميدهــد« .فــر بــه
كيخســرو پســر او ســياوش رســيد از پرتــو
آن بــه افراســياب جــادوي تورانــي و يــاران
بدكنــش او چيــره گشــت .بتكــده كنــار
درياچــه چيچســت را كــه آرامــگاه دروغ
ســهمگين بــود ويــران كــرد».
در كتــاب اوســتا از درياچــه چيچســت
بارهــا يــاد شــده اســت .وقايعــي كــه در
اطــراف ايــن درياچــه اتفــاق افتــاده اســت با
كيخســرو و آذرگشســب رابطهي تنگاتنگي
دارنــد .در شــاهنامه در ســخن از كيخســرو
و آذرگشســب و چيچســت بارهــا صحبــت
شــده ،داســتان به شاهي رســيدن كيخسرو
و خونخواهــي و كشــتن افراســياب توســط
كيخســرو در حوالــي درياچــه چيچســت
اتفــاق افتــاده اســت.
چــه گنجــور كيخســرو آمــد زر اســب/
ببخشــيد گنجــي بــه آذرگشســب
فرازنــدهي نيــزه و تيــغ و اســب /فروزنــدهي
فــرخ آذرگشســب
بــدل گفــت كــي مــرد پرهيــزگار /ز دريــاي
چيچســت گيرد شــكار
چــه چشــمش برآمــد بــه آذرگشســب/
پيــاده شــد از دور بگذاشــت اســب
طبــري كــه در ســال  310هجــري در
گذشــته اســت ،مينويســد« :چــون بهــرام
پنجــم بــه جنــگ تــركان خــزر كــه در آن
ســوي كوههــاي ققفقــاز بــود ميرفــت.
از اذربايجــان رفــت تــا در آتشــكده.ي
آذرگشســب عبــادت كنــد چــون خاقــان
خــزر را كشــت و زنــش را اســير كــرد ،در
بازگشــت در آتشــكدهي آذرگشســب فــرود
آمــد و آنچــه ياقــوت و گوهــر در تــاج خاقان
بــود و شمشــير گوهرنشــان و زيــورآالت
فــراوان بــه آن آتشــكده پيشــكش كــرد
و زن خاقــان را بــه خدمــت آن آتشــكده
گماشــت».
خردادبــه در كتــاب خــود «المســالك
الممالــك» كــه در ســال  200هجــري
نوشــته اســت در صحبــت از شــهرهاي
آذربايجان ،اوروميه را شــهر زرتشــت و شــهر
شــيز را كــه محــل آتشــكده آذرگشســب
اســت ،شــهر خســرو ناميــده اســت .ايــن
آتشــكده در بيــن ايرانيان محتــرم و مقدس

بــوده ،پادشــاهان ايــران بعــد از تاجگــذاري
پيــاده از مدايــن بــه زيــارت ايــن آتشــكده
ميآمدنــد .ياقــوت حمــوي از قــول مســعر
بــن مهلهــل هــم عصــر نصــر ابــن احمــد
ســاماني ( 331ـ  301هجــري)
نقــل ميكند كه« :در شــهر شــيز آتشــكده
اســت .بســيار محتــرم و پــرارج در نــزد آنان
هم ـهي آتشهــاي مجــوس را از خــاور بــا
باختــر از آن روشــن ميكنــد و در بــاالي
آن هــال نقرهــاي اســت كــه طلســم آن
اســت .از عجايــب ايــن كــه آتــش آن را
هفتصدســال پيــش افروختنــد ،لحظ ـهاي
خامــوش نشــده و خاكســتري باقــي
نگذاشــته اســت»
در اوائــل حملــه اعــراب بــه ايــران ،مغيــرة
بــن شــعبه در ســال  22هجــري در زمــان
خالفــت عمــر خليفــه دوم بــه آذربايجــان
مســلط شــد .مــردم آذربايجــان بــا فاتحــان
ســازش كــرده و قــرار شــد كــه هشــتصد
هــزار درهــم بپردازنــد تــا كســي آنهــا
را نكشــد و اســير نگيــرد .آتشــكدهي
آذرگشســب را ويــران نســازد .بويــژه
مــردم شــيز را از انجــام مراســم مذهبــي و
جشــنها بــاز ندارنــد.
هوم ،بردعه ،اردبيل ،سبالن
يكــي مــرد نيــك انــدر روزگار /ز تخــم
فريــدون آمــوزگار
كجــا نــام آن نامــور هوم بــود /پرســتنده دور
از بــر و بــوم بــود
هــوم مــزدا آفريــده را ميســتائيم .كســي
كــه چارپايــان را ســرور نيــك بــا چشــمان
زرد رنــگ در بلندتريــن قل ـهي كــوه فديــه
آورد و از وي بــراي ايــن ،كاميابي درخواســت
نمــود« :اي مــزدا ،ايــن كاميابــي را بــه مــن
ده اي نيــك و اي تواناتريــن درواســب كــه
مــن افراســياب ،مجــرم تورانــي را بــه زنجير
بكشــم .بــه زنجيــر بســته بكشــم و بســته
برانــم و در بنــد بــه نــزد كيخســرو بــرم تــا
او را روبــروي درياچــه چيچســت عميــق بــا
ســطح وســيع ب ُكشــد».
«هــوم» در اوســتا هــم به گياه معجزهآســاي
شــفابخش ياد شــده و هــم به مرد پارســائي
كــه در بــاالي كوهــي در بردعــه بــه غــاري
پنــاه بــرده خــداي را پرســتش ميكــرد .در
ســخن از كيخســرو بــه مــردي بــه نــام هوم
برخــورد ميكنيــم .پــس از آنكه افراســياب

از كيخســرو شكســت خــورد ،از بيــم جانش
آواره و ســرگردان بــود تــا اينكــه در بــاالي
كوهــي در بردعــه بــه غــاري پنــاه بــرد .در
همــان كــوه مــرد پارســائي بــه نــام هــوم از
خانــدان فريــدون گوشـهاي گزيده خــداي را
پرســتش ميكــرد .در صبــح يكــي از روزهــا
نالــه و فغــان مــردي را شــنيد كــه از بخــت
بــد خويــش گلــه ميكــرد و از كارهــاي
گذشــتهاش پشــيمان بــود .هــوم دانســت
كــه او افراســياب اســت .بــه درون غــار آمــد
بــا دســتار خويــش دس ـتهاي افراســياب
را بســت و از غــار بيــرون آمــد و خواســت
كــه پيــش كيخســرو بــرد ،در راه افراســياب
چنــدان نالــه و زاري كــرد كــه هــوم دل بر او
ســوخت و بنــد سســت كــرد.
بــه پيچيد زو خويشــتن در كشــيد /بــه دريا
درون جســت شــد ناپديد
افراســياب خــود را بــه درياچه ي چيچســت
انداخــت و از نظرهــا پنهــان گشــت .در آن
موقــع گــودرز و گيــو از آنجــا مي گذشــتند
هــوم را پريشــان ديــده بــر دريــا دوختــه
ديدنــد گــودرز جويــاي حــال شــد .هــوم
گفــت:
دو دســتش بزنــار بســتم چــو ســنگ /بــدان
ســان كــه خــون ديــر گشــتش بــه چنــگ
بــر ايــن جايــگاه بــر زچنگــم بجســت /دل و
جانــم از جســتن او بجســت
در ايــن آب چيچســت پنهــان شدســت/
بگفتــم تــو را راز ،چونــان كــه هســت
گــودرز چــون ايــن بشــنيد بــه ســوي
آذرگشســب روانه شــد .كيكاوس و كيخسرو
در آن هنــگام در پرستشــگاه آذرگشســب
مشــغول عبــادت بودنــد .كيخســرو پــس از
چندي جســتجوي بيهــوده از دســت يافتن
افراســياب نوميــد شــده بــود .وقتــي شــنيد
افراســياب در دريــاي چيچســت پنهــان
شــده رو بــه آذرگشســب نهــاد و بــه نمــاز و
ســتايش پرداخــت كــه كيــن پــدر خويــش
ســياوش را از او بســتاند .وقتــي گــودرز بــه
آذرگشســب رســيد:
نخســتين بــر آتش ســتايش گرفــت /جهان
آفريــن را نيايــش گرفت
ســپر دوخــت و بگشــاد راز نهفــت /همــه
ديــده بــا شــهر يــاران بگفــت
همانگــه نشســتند شــادان بر اســب /برفتند
از ايوان آذرگشســب

چــون بــه كنــار درياي چيچســت رســيدند،
هــوم را در آنجــا ايســتاده ديدنــد .بــراي
بيــرون آوردن افراســياب از دريــا قــرار
بــر ايــن گذاشــتند كــه گرســيوز بــرادر
افراســياب را كــه در بنــد ايرانيــان بــود بــه
كنــار دريــا آوردنــد و يــوغ بــه گردنــش
افكندنــد .آزارش دهنــد تــا از نالـهوزاري وي
افراســياب را مهــر بــرادري بــه جــوش آيد و
از دريــا بيــرون آيــد و ايــن چنين افراســياب
پادشــاه تــوران از دريــاي چيچســت بيــرون
آمــد و بــه دســت كيخســرو كشــته گرديد.
در روزگاران شــهرياران آتورپاتــگان ،مرزهاي
قفقــاز كنونــي هــم جــزء فرمانروايــي آنــان
شــمرده ميشــد و اران جــزء قفقــاز بــود
كــه پايتخــت آن پرتــو يــا پرثــو PARTAV
معــرب بردعــه اســت ( جغرافيــاي تاريخــي
ايــران بارتولمــه ـ ص  ) 279اصطخــري در
مســالك الممالــك بردعــه را جزء شــهرهاي
بــزرگ اران شــمرده و ياقــوت حمــوي در
معجــم البلــدان بردعــه را بــه فاصلــه 16
فرســنگ از گنجــه نوشــته اســت .از بردعــه
و اردبيــل بارهــا در شــاهنامه نــام برده شــده
اســت
بــزرگان كــه از بــردع و اردبيــل /بــه پيــش
جهانــدار بودنــد و خيــل
كــه دادي بــدو بــردع و اردبيــل /يكــي نامــور
گشــت بــا كــوس و خيــل
ســپاهي كــه از بردعــه و اردبيــل /بيايــد
بفرمــوده تــا خيــل و خيــل
در نامــهي پهلــوي ،شهرســتانهاي ايــران
آمــده كــه آذربايجــان داراي دو پايتخــت
تابســتاني و زمســتاني بــوده اســت ،يكــي
از ايــن پايتختهــا گنجــك و ديگــري
اردبيــل كــه توســط ايران گشســب ســپهبد
آذربايجــان ســاخته شــده اســت .در سـ ّنت
ايرانيــان دژ بهمــن در اردبيــل بــوده اســت.
ـره ايــزدي
كيــكاوس بــه علــت بيخــردي فـ ّ
را از دســت داد .بــراي جانشــيني او بيــن
همــه ســران ايــران اتفــاق نظر نبــود .بعضي
از ســران ايــران زميــن ميل داشــتند فريبرز
پســر كيــكاوس جانشــين پــدر گــردد ،نــه
نــوه او كيخســرو كــه مــادرش توراني اســت.
پــس از كشــمكشها و گفتگوهــاي طوالني
قــرار بــر ايــن شــد كــه فريبــرز و كيخســرو
را بيازماينــد و بــراي آزمايــش ،فريبــرز و
كيخســرو را بگشــودن دژ بهمــن در اردبيــل
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بفرســتند و هــر كــدام كــه آن دژ را كــه بوم
اهرمــن بــود نابــود ســازد پادشــاهي از آن او
باشــد .اول فريبــرز بــا پشــتيباني طــوس به
ســوي دژ بهمــن رفتــه و نــاكام برگشــتند.
زميــن ســر بــه ســر گفتــي از آتــش اســت/
هــوا دام اهريمــن ســركش اســت
چــو نزديــك حصــن بهمــن رســيد /زميــن
هــم چــو آتــش همــي بردميــد
ســرباره ي دژ بــد انــدر هــوا /نديدنــد جنــگ
هــوا را روا
شمشــيرهاي جنــگاوران از گرمــي هــوا
برافروخــت و تنهــا در زيــر زره بســوخت
بناچــار بعــد از يك هفتــه برگشــتند .بعد از
آنها كيخســرو بــا گيو و گــودرز با ســپاهيان
عــازم اردبيــل شــدند.
بــه منــزل رســيدند بفــزود خيــل /گرفتنــد
تــا زان ره اردبيــل
كيخســرو گفــت نامــهاي تــوام بــا درود و
ســتايش كــردگار بنويســند و بــا نيــزه بــه
ديــوار دژ فــرو نهنــد .همــان لحظــه كــه
نامــه بــه ديــوار دژ برخــورد كــرد ،خــروش از
صحــرا و كــوه برخاســت چنــان تيــره و تــار
شــد ،كــه پهلوانــان جايــي را نميديدنــد.
كيخســرو اســب ســياه خود را ســوار شــد و
بــه يــاران خــود گفــت دژ را تيربــاران كنيد.
گروهــي از نابــكاران و ديــوان كشــته شــدند.
در آنجــا كــه آن روشــني بردميــد /شــد آن
تيــره گــي ســر بــه ســر ناپديــد
بفرمــود خســرو بــدان جايــگاه /يكــي
گنبــدي تــا بــه ابــر ســياه
در آن شارســان كــرد چنــدان درنــگ /كــه
آتشــكده گشــت بابــوي رنــگ
كيخســرو پــس از يكســال توقــف در دژ
بهمــن و بــه شــكرانه پيــروزي بــر اهرمــن
آتشــكدهاي بــه جــاي دژ اهرمــن در اردبيــل
ســاخت و بــه نــزد پــدر بازگشــت و بــا
ـره ايــزدي بــه پادشــاهي برگزيــده
كســب فـ ّ
شــد.
كــوه ســبالن مثــل عوامــل طبيعــي ديگــر
آذربايجــان در نــزد ايرانيــان از كوههــاي
مقــدس بــه شــمار مــيرود .بنــا بــه
روايتهــا و اســناد پهلــوي و كتــاب دينــي
ايرانيــان زرتشــت پيغمبــر ايرانــي در بــاالي
ايــن كــوه بــه پيغمبــري برگزيــده شــده
اســت .ســبالن روزي آتشفشــان بــود و
ناگزيــر از ايــن آتشفشــانها و نمايشهــاي

زيباســت كــه ايــن كــوه در بيــن ايرانيهــا
ـدس يافتــه و در قديــم پرستشــگاه مردم
تقـ ّ
آذربايجــان بــوده اســت .در س ـ ّنت ديريــن
ايرانيهــا زرتشــت در كــوه ســبالن باليــده
و بــه پيغمبــري مبعــوث شــده اســت.
ابــن حوقــل و ابوالفــدا در ســخن از
آذربايجــان از كــوه ســبالن يــاد كردهانــد و
آن را كــوه بــزرگ ناميدنــد (.صــورت االرض
 )335محمــد قزويــن در كتــاب آثــار البــاد
و اخبــار العباد آورده اســت زرتشــت از شــيز
آذربايجــان اســت و چنــدي از مــردم كنــاره
گرفــت و در كوه ســبالن بســر بــرد و از آنجا
كتابــي آورد معــروف بــه يســنا (آثــار البــاد
ص .)278ميرخوانــده .در روضــه الصفــا از
تاريــخ بنــا كتــي نقــل ميكنــد كــه:
«زرتشــت حكيــم در زمــان گشتاســب
ظاهــر شــد و در همــان دم كــه متولــد
گرديــد بخنديــد .چنانكــه تمــام حضــار آواز
او را شــنيدند و چــون بــزرگ شــد ،بجبلــي
از جبــال اردبيــل بــاال رفــت و از آنجــا فــرود
آمــد .كتابــي در دســت و ميگفــت كــه اين
كتــاب از ســقف خانــه بــر ايــن كــوه واقــع
شــده اســت نــازل شــده».
شهرســتاني در ملــل و نحــل از توليــد
روح زرتشــت در كوهــي از آذربايجــان يــاد
ميكنــد و ميگويــد« :روح زرتشــت در
شــجرهاي كــه در اعلــي علييــن بــود ،انشــاء
فرمــود و در قلّــه كوهــي در آذربايجــان آن
درخــت را غــرس فرمــود و از آن شــبح
زرتشــت شــير گاو ممــزوج گشــت .پــدر
زرتشــت آن شــير را بياشــاميد و آن شبح به
نطفــه او متصــور گشــت و در رحــم مادرش
مضغــه گشــت ....و چــون متولــد شــد لــب
بــه خنــده گشــود و آواز آن بــه هــر جهــت
كــه حاضــر بودنــد بشــنودند»... .
خاقانــي شــيرواني كــه در ســال 592
درگذشــته اســت ســبالن را يــك كــوه
مقــدس ميدانــد
قبلــه اقبــال قلــه ســبالن دان /كــو زشــرف
كعبــه وار قطــب كمــال اســت
كعبــه بود ســبزپوش اوز چــه زايــد /جامهي
احراميــان كــه كعبــه حال اســت
در خبــري خوانــدهام و فضيلــت آن را/
خاســت مــرا آرزوش قــرب ســه ســال اســت
رفتــم بــر ســرش نثــار كنــم جــان /كوســت
عروســي كــه امهــات جبــال اســت

موســي و خضــر آمــده بــه صومعــهي او/
صومعــه را دارد مگــر فقيــر مثــال اســت
از بــس بكــران غيــب و چــادر غيــرت /بفكن
خاقانيــا كــه بــر تــو حالل اســت
ســهند يكــي ديگــر از كوههــاي آذربايجــان
در اوســتا بــه نــام  Asnavantدر شــيز ياد
شــده اســت .در نامههــاي پهلــوي همچــون
بندهــش و روايت پهلــوي ،ســهند را يكي از
چهــل كوه معــروف ايــران در آذربايجــان نام
ميبرنــد .اســنوند (ســهند) همــان كوهــي
اســت كــه كيخســرو در بــاالي آن آتشــكده
ســاخت .كــوه ســهند محل ششــمين ديدار
زرتشــت بــا هفت امشاســبند مينوي اســت
كــه از آن ديــن پذيرفته اســت.
منابع و مآخذ :
 . 1دكتر محمد استعالمي
 . 2فرهنگ نامهاي اوستا
 . 3شيخ محمود شبستري
 . 4دكتــر منوچهر مرتضوي ،آذرآبــادگان در
آيينــه تاريخ
 . 5ســخنراني هانــري كربــن در دانشــگاه
آذرآبــادگان ســال  1355بــه نقــل از فلســفه
ايراني فلســفه تطبيقــي ترجمه ســيد جواد
طباطبايي
 . 6تاريــخ ادبــي ادوارد بــراون جلــد اول ص
36
 . 7تاريــخ طبــري بــه نقــل از تاريــخ تمــدن
ايــران ساســاني ص 124
 . 8ياقوت حموي ،معجم البلدان ص 356
 . 9بالذري فتوح البلدان ص 321
 . 10يشــتها ( گــوش يشــت و درواســب
يشــت) ص 383
 . 11برداشتي آزاد از شاهنامه به تلخيص
 .12برداشتي آزاد از شاهنامه به تلخيص
 . 13از ســعدي تــا جامــي ـ ادوارد بــراون
ص 123ـ 122
 . 14ديــوان خاقانــي شــيرواني بــه كوشــش
عبدالرســولي ص 596
 . 15بندهــش صفحــات 125و  71روايــت
پهلــوي كــرد  230ص 155
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دانشجویدکترایفیلولو ِژیدانشگاه
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پایه جاینامهای استان اصفهان
چکیده
هــر زبــان در طــول تاریــخ تکامــل آن ،پایـهای
از پایههــای توپونیمــی (اســم مــکان) را ایجــاد
میکنــد ،یــک الیـهای از فرمهــای کلمــه ،کــه
از طریــق روشهــای مشــتق و ترکیبســازی،
بعنــوان توپونیمــی تبدیــل میشــود ،تعــداد
اشــکال محــدود اســت
و در یــک ناحیــه یــا منطقــهای ،بســیاری از
اســم مکانهــا پایــه جانــام مشــترک دارد و
مشــابه دارنــد .محدودیــت تعــداد پایههــای
توپونیمــی (اســم مــکان) دلیــل ایجــاد ایــن
وضعیــت اســت .زمانیکــه نســخهای از همــان
پایــه جاینــام وجــود دارد ،بــه همــان زبانــی که
در آن منطقــه غالــب اســت ترجمــه میشــود.
تقسيمبنديتوپونيميبراساسنامگذاري:
- ١از نظر صرف واژه و ساخت مورفولوژی
 - ٢از نظر مفهوم و استناد مفهومی
-3منشاءیابي(اتیمولوژي)
كلمــات كليــدي :ایــران ،اصفهان،جاینــام
،پایــه جاینــام،ﺟﺎﯾﻨﺎمﺷﻨﺎﺳﯽ،رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺳﯽ.
Deh/ de
از فارســی قدیــم  dahyuمنبــع گرفتــه
مشــتقات آن در زبــان اوســتایی dax́ iiu-,
 daŋ́ huســغدی) dyxw/dixau ,هنــدی
قدیــم  dasyu.dahyuمعناهــای زیــادی
داشــته اســت .آن هــم ماننــد کشــور بــکار
رفتــه بمعنــای منطقــه ناحیــه ســرزمین در
کتیبههــای شــاهان هخامنشــی و کتیبــه
داریــوش در بیســتون کــه همــان معنــی
ســرزمین را میدهــد .کــه معنــی مــردم را
1
هــم نیــز دارد و همچنــان معنــی (خارجــی)
میدهــد بــه معنــی مردمــی از خــارج) در

فارســی قدیمــی : dahyu
•کشور آریائی airyanąmdahyunąm
• حکومتها . ērī�h ut dahyupatī�h
• کشور خوشبخت منبع عیالمیdahyu-
. farnah
• یعنی مهاجرین از کشور منبع عیالمی
dahyuvraisa. (Rastorgueva,
)288-286 :2000 Edelman
• صاحب کشور dahyuvad
• صاحب همه کشورها vispanam
dahyunam
• امپراطوری dahyusasti
• دروازه همه کشورها و ملتها duvartim
visadahyum
• خارج از کشور uz-dahyu
ایرانشــناس معــروف بــه نــام کریستنســن،
وقتیکــه دربــاره مردمــان اوســتا ســخن
میگویــد ( Dahyuکشــور اســتان ترجمــه
کــرده  .)Dahyuکــرده اســت .وقتــی آنــرا
مفصــ ً
ا شــرح میدهــد ایــن کلمــه را بــه
عنــوان ( مردم ) ترجمــه کــرده:)11:.opt.cit ,
(Christensen1907
 Dahyuاســم جمــع  -dahyavaدر
کتیبهــای بیســتون دیــده شــده (فهرســت
کشــورها ) ( )dahyavanبــا ایــن
کلمه()1995:476Diakonoff
حتمــاً در زبــان ( مــادی ) همــان کلمــه
 dahyuبایــد باشــد شــاه دیاکــو در واقــع
نــام  dahyauka < dahyu-patiیعنــی
( حاکــم ) کــه لقــب اســت و هــم dahyu
چــه ایرانــی چــه هنــدی  dasyuمیتــوان
بــه یــک واژه مشــترک آورد بــه ریشــه*das

برمیگردد(1993:590گنولی)اغلــب کلمــه
dah/dahaمیایــد از ایرانــی قدیــم dah
در زمانهــای فارســی قدیــم ایــن وضــع اغلــب
دیــده میشــود .در ختنــی  dah/dahaکــه
بــه معنــی نرومــرد بــه معنــی گروهــی از
مــردم اســت کــه در نظــام قبیله ای ســرزمین
پهنــاوری را اشــغال کــردن(:1979 Bailey
 :)155رابطــه قومیــت را بــا آن نشــان میدهــد.
در فارســی میانی  dih/ dehدر مانویdyh .
رفتــه رفتــه تغییــر شــکل پیــدا میکنــد بــه
معنــای ( کشــور اســتان ) *> -ahi-فارســی
میانه.eh-بــرای مثــال
 sairinam dahyunamدر فارســی میانه
:)ibid :1993 saram dehan (Gnoli
در فارســی معاصــر ,Dihتاجیکــی  ،فارســی
بختیــاری و مازندرانــی  ,Dehالتیــن کــردی
 ,Deتالشــی ,diســمنانی  deyزازا dawa,
 dauزبــان ارمنــی از پهلــوی گرفتــه dih/
 dehکلمــه را بمعنــای ( ســمت و طــرف ) و
بصــورت دی diاســتفاده شــده  ،مخصوصـاً در
ادبیــات اغلــب مــی بینیــد  7دختر  4طــرف او
نشســته مگــس دور میکنــد ) از اشــعار رزمــی
ساسونســی داویــت ) از همین ریشــه اســامی
نــژده .ده پــت .و دهــگان ) بوجــود آمدنــد
آچاریــان ()646 :1971 Acharian
ایــن ترکیــب را در اســتان اصفهــان مشــاهده
کنیــم :
Alī�ābād-e Dehkordایــن دهکــده
در اســتان اصفهــان شهرســتان ســمیرم
در دهســتان وردشــت قــرار دارد .بنــا بــه
سرشــماری ســال  58 ) 2006خانــواده داشــته
 260نفرجمعیــت .
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Alī�ābād-e Dehkordاولیــن قســمت
ایــن اســم اســم خــاص� Alīاســت ābād
جــای مناســب بــرای زندگــی و قســمت دوم
Dehkordاولیــن احتمــاالً  ،بصــورت وصــل
شــده بــه نــام دهکــده اســت از قــوم کرد یــا از
کلمــه کــرد کــه احتمــاالً چوپــان اســت یعنی
احتمــال میــرود کــه بــه آن روســتایی کــه این
نــام را گرفتــه انــد  ،دامپــروری رواج داشــته.
در لرســتان نیــز دهی اســت بــه همین نــام در
اســتان لرســتان شهرســتان بروجرد دهســتان
واالنجــرد  Dehkordدر ایــران فامیــل
معمولــی محســوب میشــود.
Bī�dehایــن ده در اســتان اصفهــان ،
شهرســتان ســمیرم در دهســتان پادنــا علیــا
قــرار دارد .سرشــماری ســال  2006نشــان
میدهــد کــه  297خانــواده در آنجــا ســاکن
هســتند  1250نفــر جمعیــت نــام ایــن ده از
اســم درخــت bī�dمیآیــد ( بیــده ) ده اســت
و همانطــور کــه مــی بینیــم در اســم یکــی از
(  ) dهــا حــذف شــدند .بــا کمــال اطمینــان
در ایــن دهــات درخــت بیــد زیــاد بــوده توجــه
کنیــد Deh Gօrdī�ān .ایــن ده در اســتان
اصفهــان شهرســتان اردســتان در دهســتان
همبــرات قــرار دارد .ده بســیار کوچکــی اســت
در اینجــا  6خانــواده زندگــی میکنــد ایــن نــام
ترجمــه میشــود ( ده قهرمانــان )  Gօrdیعنی
قهرمــان ســرباز – در افســانه هــای حماســی
ایرانــی دیــده شــدند ایــن اســامی و بــه واژه
*wṛdanaاحتمــاالً برمیگــردد.
Deh Kalb›aliدر اســتان اصفهــان
شهرســتان چادگان در دهســتان کبوتر ســرخ
ایــن ده قــرار دارد بــا آمــار اخیــر در ایــن ده
270نفــر ســاکن هســتند .یــا  93خانــواده بنــا
بــه ( دهخــدا ) � Kalb›Alīرســمی اســت کــه
در میــان مســلمانان شــیعه رواج دارد ›Kalb.
یعنــی ســگ آســتان امــام علــی یــا یکــی از
القــاب شــاه عبــاس دوم اســت امــکان اســت
کــه توضیــح نــام ایــن ده بــه یکــی از ایــن
توضیحــات مربــوط میشــود.
 Deh Nārدر اســتان اصفهــان شهرســتان
کاشــان دهســتان میاندشــت دهــی اســت بــه
ایــن نــام  Nārیعنــی انــار دهــی کــه در آنجــا
انــار فــراوان اســت بــه همیــن اســم روســتای
هســتند در کرمــان و کهکیلویــه و بویــر احمد
بــه ایــن نــام روســتایی در ارمنســتان نیــز
هســتند ( نورنــوس ) و یکــی دیگــر در اســتان
ســیونیک ( نونــادزر )
Deh Nesā-ye ‘Oliā Deh Nesā-ye

 Bālāاصفهان شهرســتان ســمیرم دهســتان
وردشــت در ایــن ســاخت واژه  Nesāدیــده
میشــود جائیکــه بــا کــوه هــا احاطــه شــده
اســت جائیکــه ســایه دار اســت و آفتــاب نمــی
خــورد.
Deh Nesā-ye Soflá Deh Nesā-e
 Pā‘ī�nنــام ایــن را میتــوان گفــت کــه
برعکــس نــام  ،ده باالئــی اســت کــه چونکــه
بجــای جــای بــاال اینجــا جــای پاییــن اســت
نیزنامیــده میشــود آن همچنان در شهرســتان
ســمیرم و دهســتان وردشــت قــرار دراد.
 Deh-e Nowدهــات زیــادی بــا ایــن نــام
در ایــران وجــود دارنــد .از اینجــا دوتایــی در
اصفهــان هســتند ) 1شهرســتان فریدونشــهر
دردهســتان پشــت کــوه موگویــی ) 2
شهرســتان نائیــن دهســتان کوهســتان و نــام
آن ترجمــه میشــود ( ده نــو )
 Deh Sorxبــه ایــن نــام نیــز تعــدادی
دهــات موجودنــد در نقــاط مختلــف ایــران در
اســتان اصفهــان در شهرســتان ( مبارکــه )
دهســتان نورآبــاد قــرار دارد ده بزرگــی اســت
نســبت بــه دیگــر دهــات  4000نفــر جمعیت
دارد و ترجمــه میشــود ( ده ســرخ )
 Deh Zī�rehایــن ده در اســتان اصفهــان
شهرســتان کاشــان در دهســتان خــرم دشــت
قــرار دارد در ایــن  70نفــر ســاکن هســتند
یعنــی  30خانــواده در اثــر زیــره یعنــی زیــر
در فارســی باســتان  -zī�r < *hača-aδariو
اســم ایــن ده بــه ترجمــه میشــود ده پائینــی
 Dehābādدر اصفهــان بایــن نــام دو ده
موجــود اســت یکــی بــزرگ اســت آن در
شهرســتان نطنــز در دهســتان خالدآبــاد قــرار
دارد و  1800نفــر جمعیــت دارد.دیگــری در
شهرســتان اردســتان در دهســتان ریگســتان
و برخــاف اولــی  35نفــر جمعیــت دارد نــام
ایــن ده خیلــی ســاده توضیــح میشــودDeh .
وābād
 Dehakدر ایــران بــه ایــن نــام اماکــن
مســکونی زیاد اســت اصفهــان در شهرســتان
شــهرضا  ،دهســتان منظریــه دهــی بــه ایــن
نــام وجــود دارد ایــن اســم از  Dehتشــکیل
شــده اســت  ak/-ik-بــه  Dehaqســبک
عربــی ســاخته شــده کــه آن نــام شــهری
اســت در اصفهــان شهرســتان نجــف آبــاد.
بایــن اســم  Dehaqدهــی اســت در اصفهــان
شهرســتان فریــدن در دهســتان ( ورزرد ) هــم
چنــان در اصفهــان بــه همیــن اســم محلــی
اســت کــه جــای مســکونی اســت و ( کارخانــه

دارد ) شــهرک صنعتــی دهــک در نجــف آبــاد
دهســتان حســین آبــاد
 Dehāqānدر جنــوب اصفهــان در ســال
 2003آن از شــهرضا جــدا شــده قبــ ً
ا
نامــش  Semirom Soflaبــوده – بخــش
مرکــزی شهرســتان دهاقــان تنها بخــش تابع
شهرســتان دهاقــان در اســتان اصفهان اســت.
در شهرســتان  Dehāqānبزرگتریــن مــکان
موســی آبــاد و پــوده اســت  .آمــار سرشــماری
در ســال  2006نشــان میدهــد کــه 340149
نفــر جمعیت.
در شهرســتان دهاقــان فقــط یــک شــهر
اســت  17000جمعیــت دارد در قســمت
مرکــزی کــوه هــای زاگــرس قــرار دارد 2038
متــر بــاالی ســطح آب از شــهر اصفهــان 70
کیلومتــر و از تهــران  402کیلومتــر فاصلــه
دارد .ایــن شــهر از دو قســمت تشــکیل شــده
قدیمــی و جدیــد رودخانــه هــا و چشــمه های
کوچکــی دارد ماننــد  češme Benoyکه از
آن آب معدنــی جریــان دارد گالبــی و گــردو در
اینجــا زیــاد اســت و در فصــل اللــه واژگــون
در اینجــا رشــد میکنــد .دانشــگاه اینجــا هــم
معروفیــت دارد دانشــگاه آزاد Dehāqān
ایــن کلمــه از  Dehیعنــی ده و ایرانــی میانــه
 ākānپــس ونــد  ākān-ســاخته شــدهبشــکل عربــی اســت .در تطبیــق بــه ارمنــی
آگان ماننــد واســپوراگان
Deh-e Bad-e Olya Deh-e Bād-e
 Sofláدر همســایگی یکدیگرنــد در اصفهــان
 ،شهرســتان چــادگان در دهســتان چنــارود
جنوبــی Bād .یعنــی بــاددر فارســی
قدیمــی * wātaدهــی کــه بــاد زیــاد دارد بــا
مشــخصات باالئــی و پائینــی
 Deh-e Bozorgدر شهرســتان ســمیرم
 ،در دهســتان ( پادنــای علیــا )  220نفــر
جمعیــت دارد نــام ایــن ده در ترجمــه = ( ده
بــزرگ اســت )
 Deh-e Rajabایــن ده در شهرســتان
بوییــن و میاندشــت در دهســتان سردســیر
قــرار دارد  200نفــر جمعیــت دارد.
 Deh-e Karamدر اســتان اصفهــان ،
شهرســتان در دهســتان بــاران جنوبــی قــرار
دارد ایــن ده بــه نــام  Shāhkaramنیــز
شــناخته شــده از  karamتشــکیل شــده.
 Rangī�n Dehایــن ده در اصفهــان  ،در
دهســتان رود رشــت شــرقی قــرار دارد شــهر
 150نفــر جمعیــت دارد  Rangī�nیعنــی
رنگارنگــی ایــن ده بــا رنگهــای ویژه مشــخص

میشــود کــه منعکــس کننــده تزییــن خانه ها
مــی باشــند.
در شهرســتان نائیــن  ،دهســتان هــای ســیاه
قــرار دارد  5خانــواده زندگــی مــی کنــد ایــن
نام از دو واژه ده و ســفید ســاخته شــده اســت.
 Š� īdایــن ده در اصفهــان در شهرســتان
� eh
اردســتان  ،در دهســتان همبــرات قــرار دارد
 Š� īdیعنــی روشــنائی و درخشــندگی کــه
�
وصــل شــده بــه ده و نــام را ســاخته
 Zardehدر نائیــن  ،در دهســتان کوهســتان
از دو واژه زرد و ده ســاخته شــده
Dez/dež
قلعــه و دژ کــه متصــل شــده بــه نــام محــل
مســکونی  ،مقایســه شــود و بــا اوســتایی
 -daēzقلعــه مرتــب کــردن  daēzaزمیــن
Bartholomae( ,)674-673 :1904
در فارســی قدیــم  -didaقلعــه (Bailey
 ,)137 :1981کســی کــه در قلعــه زندگــی
مــی کنــد Didā .قلعــه(:1953 Kent
 )191درمــادی* dizăkaکســی کــه در
قلعــه زندگــی میکنــد dizăقلعــه* ka-در
ســغدی ,]δyz’ [dizāدر مانــوی و فارســی
میانــه پارتــی dyz [diz] (Durkin-
 )153b :2004 Meisterernstدر
بختیــاری  diz, dizzکــوه بلند.وخــی diz,
 diz diدیــوار ســاختن
” ()148 :1999 Steblin-Kamensky
< daiźa-/*diźaالیــه ســنگی از یــک تکــه
از زمیــن – دیــوار – قلعــه – دژ در ایرانی قدیم
* - -daizســاختن.
ایــن نــام در اســم مــکان موجــود اســت .و
در اســتان اصفهــان در بخــش کــوه پایــه در
دهســتان تودشــک مکانــی هســت بــه نــام
 Pordezبــه معنــای پــر از قلعــه در زبــان
پهلــوی purr .
در بخــش مرکــزی دهســتان ( همگــن )
اســم مکانــی هســت بــه نــام  Dezajکــه
ســاخته شــده از <  Dezakیعنــی قلعــه و <
 Dez akکــه منبــع عربــی دارد یعنــی قلعــه
کوچــک « .بــه عربــی تغییر شــکل پیــدا کرد.
ایــن احتمــاالً ترجمــه میشــود قلعــه ای که در
جــای بــاال قــرار دارد  ،دهــی اســت بــه صورت
قلعــه اگــر  akرا در نظــر بگیریــم کــه کوچک
کننــده اســت پــس ایــن واژه ترجمــه میشــود
قلعــه کوچک
در ایــن نــام شــکل دیگــر آن در زبــان شــمال
غربــی `  dežاســت کــه در فارســی نــو حفــظ
شــده اســت بــا ایــن نــام چیــزی در ناحیــه

اصفهــان ثبــت نشــد.
ولیکــن در ایــن ناحیــه کلمــه  Qal‘eخیلــی
رواج دارد و قلعــه از مرحلــه اول منبــع عربــی
آن معلــوم اســت ولــی از عربــی به فارســی وارد
شــد ()63.fn ,203 :2003 Lurjeدر فارســی
میانــه kalāk .و دوبــاره بــه فارســی وارد شــده
مراجعــه شــود بــه ` kalak
در اصفهــان برخــوار میمــه در دهســتان زرکان
 Qal‘e Bolandمکانی هســت ( قلعه بلند
) بلنــد بــا مقایســه بــا فارســی .یعنی قلعــه در
همــان شهرســتان در دهســتان برخــوار غربی
 Qal‘e Bāqerābādمکانــی هســت بــه
معنــای قلعــه باقرآبــادی کــه در آن باقــر
اســم خاصــی اســت ابــاد محــل ســکونت در
شهرســتان ( مبارکه ) در دهســتان ( تلخونچه
)  Qal‘e Badrمکانــی هســت بمعنای قلعه
بــدر و در همــان دهســتان مکانــی هســت بــه
معنــای قلعــه ســفید  ،بنابرایــن بخاطــر قلعــه
ای کــه دیوارهــای ســفید دارد کــه مــن هــم
ویرانیهــای آنــرا دیــدم در موقــع بررســی
میدانــی خــود از اســم خــاص مــکان دیگــر
هــم هســت در دهســتان رضوانیــه Qal‘e
Mūsa Xān
در شهرســتانهای تیــران کــرون اماکــن
مســکونی موجــود بخاطــر قــرار گیــری
در جــای بلنــد اســم نگهبــان را گرفتنــد.
Qal‘eN ā z e r
آن ده در جــای بلنــدی قــرار داشــت و مثــل
نگهبــان بــود  Qal‘e Sārbānدر همــان
شهرســتان در بخــش مرکــزی در دهســتان
رضوانیــه قــرار دارد کــه نام آن ترجمه میشــود
( قلعــه صاحــب کاروانســرا و) بنــا بــه گفتــه
هــای مــردم محلــی آن ده را یــک صاحــب
کار بنــا کــرده و در ایــن ده مــردم همیشــه
از مســافرین اســتقبال کــرده انــد و در همــان
دهســتان  Qal‘e Morγمکانــی هســت
کــه تحــت اللفظــی ترجمه شــده قلعــه پرنده
فارســی میانــه  murvپارتــی  murγپشــو
 marγəآســی  ,Marγختنــی mura
ســغدی  mrγخــوری amγa
اصــوالً واژه پرنــده از زبانهــای دور بــه مــا
رســیده در ایــران قدیــم شــبیه جزیــره
ای* mrgastānaبــوده بــه همــان نــام
جــای مســکونی در ( پروگیــا ) کــه یــک ایرانی
فارنــاک ســاتراپ فارنــاک  ،زمینهائــی داشــت
آنجــا پرنــدگان زیــادی جمع میشــدند و جای
مناســبی بــرای شــکار بــود (Benveniste
:)199 :1960

در اصفهــان در شهرســتان چــادگان بخــش
چنــار رود دهســتان چنــار رود Qal‘e
Zanbūr-e Sofla –Qal‘e Zanbūr-e
 Olyāنــام دارد و کــه در اولــی واژه e Sofla
بمعنــای پائینی  Olyāبمعنــای باالئی ترجمه
شــده و جــای این مــکان قلعــه  Zanbūrو به
زبــان فارســی ر یعنــی زنبــور اســت و از ایــن
نــام متوجــه میشــویم کــه ایــن اماکــن ( قلعه
زنبورهــا ) اســت آنجــا طبیعــت خوبی داشــت
بــرای نگهــداری زنبورهــا و ســاخت عســل
 Kalakواژه ای اســت کــه وصــل میشــود کــه
خــود نشــان دهنــده آن اســت کــه در اصفهان
(شهرســتان ســمیرم در دهســتان وردشــت
 Siyāh- Kalakاســم مکانــی هســتŠ� īr� .
ایــن نــام میآیــد و نشــان میدهــد در فارســی
معاصــر کلمــه شــیر اوســتاییxšī�ra .پهلــوی
)802 :Š� īr� (Horn1893
� Š� īrبمعنــای شــیر ( حیــوان (:1893 Horn
 šī�r )803شــیر همچنان ( شــیر آب اســت )
وحــی در اینجــا معنــی خــوب و مناســب مــی
د هد .
آن از ایرانــی قدیمــی منبــع گرفتــه از ریشــه
* srī�raکــه در اوســتا ثبــت شــده و خاصــی
زبانهــای ایرانــی و شــرقی اســت در تطبیــق بــا
ســغدی šir-, širēیــا  širākیعنــی مهربــان
و خــوب
 šī�r-gī�magکســی کــه مهربــان اســت
احتمــاالً ایــن از ســغدی آمــده ایــن وازه در
اســامی جاهــای مســکونی بصــورت اصلــی
میآیــد ولــی بصــورت خــوب یــا جــای خــوب
ترجمــه میشــود بــا ایــن واژه اماکن مســکونی
نــه فقــط در اصفهــان بلکــه اســتانهای دیگــر
نیــز رواج دارد کرمــان چهــار محــال بختیاری
همــدان لرســتان خراســان گیــان مازنــدران
اردبیــل زنجــان فــارس خوزســتان همــدان
سیســتان و بلوچســتان.
در اصفهــان  ،شهرســتان اردســتان در بخــش
مرکــزی در دهســتان همبــرات  Lāšī�rاســم
مکانــی هســت کــه اولیــن واژه آن` -Lā
همانطور کــه ” < :)351 :1954 dī�z (Eilers
ذکــر کــرده معنــای قلعــه را دارد بنابرایــن این
میتوانــد معنــای ( قلعــه خوب ) داشــته باشــد
 ،قلعــه کــه در بــاال قــرار دارد .ایــن نظــر را
اســتادو راهنمایــی مــن آقــای آســاطوریان
پیشــنهاد کــرده انــد بمعنــای النــه.در ایرانــی
قدیــم < * dātаکــه در ارمنــی دانــاک کارد
شــکاف بریــدن معنــی دارد.در ضمــن در
زبانهــای شــرقی ایرانــی رشــد آواهــا میتــوان
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ایرانــی غربــی حســاب کــرد ( در موقــع
راهنمائــی و پیشــنهادات شــفاهی ) توضیــح
واژه  Lāاجــازه خواهــد داد که اســم مــکان را (
جــای مناســب بــرای ســکونت ) ترجمــه کرد.
در اصفهــان بخــش کــوه پایــه  ،دهســتان
تودشــک دهــی هســت بــه اســم Š� īr� ān
یعنــی بایــد توجــه شــود ( خــوب ) بــرای
ســکونت کــه در ســاخت آن  ānکــه خیلــی
رواج دارد در همــان ناحیــه بــا ریشــه همیــن
کلمــه دهــی هســت  ,Š� īr� ābādکــه از لحاظ
معنــای خــود همــوزن همــان اولی اســت ولی
ســاخته شــده از  ,ābādپــس ونــد محــل
مناســب بــرای زندگــی و جــای نــام مــکان
دیگــری کــه بــه همین اســم اســت در اســتان
اصفهــان شهرســتان نائیــن در دهســتان الیــه
ســیاه قــرار دارد بــا واژه چنــد کلمــه را بررســی
کنیــم ولــی در اســتانهای دیگر ایــران کلماتی
ماننــد  Golšī�rدر اســتان همــدان قــرار دارد
 Golاســت  ( šī�rخــوب ) ده گلهازیبــا ترجمه
شــد.
 Darehšī�rدر چهــار محــال و بختیــاری از
 Dareکــه ده اســت و  – šī�rبمعنــای داخــل
دره جــای خــوب ترجمــه میشــود در اســتان
خوزستان  ،شهرستان Rāmšī�r
اســم* Ā� rāmšī�rاســت تشــکیل شــده از
آرام در ایرانــی قدیمــی
* ā-rāma- < ramیعنــی اســتراحت
کــردن ریشــه اش اســت و واژه هــای  šī�rدر
ترجمــه میشــود ( مــکان مســکونی آرام ) در
مازنــدران  ،شهرســتان نوشــهر اســم مکانــی
اســت  Ā� šī�rدر ایــران قدیــم -ās ،آســیاب
* ar-θra- + -šī�rهمــه بــا هــم در ترجمه
مکانــی کــه آســیابهای خوبــی دارد.
 Xosrowšī�rدر خراســان – شهرســتان
ســبزوار ایــن مــکان موجــود اســت در ترجمــه
 Xosrow- + -šī�rجــای ســکونت خــوب
ســاخته شــده توســط خســرو .در همــان
اســتان دهســتان دســتگردان اســم مــکان
 Č� ešmešī�rدر اســتان چهــار محــال و
بختیــاری شهرســتان فارســان اســم مــکان
Sangšī�rیعنــی مکانــی بــا ســنگهای خــوب.
در اصفهــان  ،شهرســتان فریدونشــهر اســم
مکانــی هســتن کــه همــان معنــی را دارد.
Bardšīr
ســنگ < wṛtta* .در ایرانــی قدیمی  ،اوســتا
 varətaفارســی میانــه  ,wardو اصفهانــی
 wardمراحعــه شــود بــه  Bardو  šī�rولــی
ایــن مــکان را میتوانیــم تصــور کنیــم مکانــی

کــه در کرمــان اســت Bardašī�r Bardsī�r
کــه شــباهت دارنــد و نــام مــکان مســکونی را
میســازند .دومــی توســط اردشــیر اول آخریــن
پادشــاه سلســله ساســانیان از  2شــهر ســاخته
شــده  - Veh-Artašī�rشــکل گرفتــه ای از
عربــی اســت .در قــرن  XIVچهاردهم قزوینی
ایــن شــهر را  Bardsī�rخوانــده چون اردشــیر
ان را ســاخته در شهرســتان  Gavāšī�rکــه
آتشــکده قــرار دارد(� )90 :2000 Qazvī�nīدر
اصفهــان در شهرســتان اصفهــان در بخــش
مرکــزی دهســتان جــی شــیر  Jeyšī�rاســم
مکانــی هســت از  Jay šī�rتشــکیل شــده
واژه اول  Jayنــام دهســتان اســت و از اســامی
قدیمــی اصفهــان دربــاره ایــن اســم مــکان
مســکونی اصفهــان خاقانی در قرن  13نوشــته
بــود و هــم چنــان جغرافــی دان غــرب ابــن
ندیــم ( قــرن  ) 10ذکــر کــرده بودنــد.
بــا ریشــه هــای ایــن اســامی میتــوان هــم
چنــان یــک نــام دیگــری را نیــز بررســی
کــرد کــه در اســتان اصفهــان دیــده میشــوند
ماننــد  šī�rī�nدر اصفهان دهســتان کویر دهی
اســت بــه نــام کــه ترجمــه میشــود ( .چــاه
شــیرین ) یعنــی آب شــیرین چاهــی کــه
آبــش شــیرین اســت و در دهســتان کاشــان
شهرســتان میاندشــت مــکان هســت دربارهی
آنــرا همانطــور بایــد توجــه کــرد چاهــی کــه
آبــش شــیرین اســت.
 ‘Kahدر اســتان اصفهــان بخــش مرکــزی
شهرســتان اردســتان  ،دهســتان ( برزآونــد
) ده  Kahakموجــود اســت در اواخــر قــرون
وســطی از مراکــز نــزاری اســماعیلی اکنــون به
ده کوچکــی تبدیــل شــده اســت .جمعیــت
آن  500نفــر هســتند  0.3.4کهــک  kahدر
ریشــه ایــن اســم در ایــران یعنی کوچــک در
ایرانــی قدیــم *kāsya
 kahبــرای ایــن اســم ترجمــه ( کانــال ) <
*-kaθaدرایرانــی قدیــم .کنــدن kan- .
 kahrī�zکهریز پیشــنهاد کــرد:)357 :1954 .
( Eilersبــا ایــن ریشــه اماکنــی دیگــر نیــز
در اصفهــان موجودنــد Kehyāz Qehyāz .
ایــن مــکان در اســتان اصفهــان شهرســتان
اردســتان دربخــش زواره دهســتان ســوفال قرار
دارد 114 .نفــر جمعیــت دارد
 Qehyāzشــکل عربی شــده آن اســم اســت
بــه عقیــده مــا ریشــه آن کانــال یــا رود اســت
( :)ibid ,1954 Eilersبــرای ایــن اســم
 kahبمعنــی کوچــک  āz < ās-بمعنــی
آســیاب در لهجــه هــای مختلــف ازهمیــن

ســتاک باســتانی بــا دگرگونــی *-θr- > -s-
کــه ویــژه زبانهــای جنــوب غربــی ایران اســت
.ایــن مثالــی اســت بــرای ایــن چنیــن آواهــا و
ریشــه میگیــرد از -ar-θra- (*ar* .
یعنــی آســیاب کــردن بفارســی āsyāb
آســیاب و بــه لهجــه کاشــانی  ar/ārو غیــره
امــکان دارد کــه ایــن مــکان همچنــان بــه (
آســیاب کوچــک ) ترجمــه شــود.
 Kehrānدر اصفهــان بخــش کــوه پایــه
دهســتان جبــل مکانــی اســت بــه ایــن اســم
کــه احتمــال دارد همــان ریشــه  Kehرا دارا
باشــد ( کانــال رود ) و ( رود ) در اصفهــان
بخــش بــن رود در دهســتان گاوخونــی مکان
 Aškehrānقــرار دارنــد کــه از kehrān-
ســاخته شــده ولــی جــای آن غیــر معلــوم بود
بــرای مــا.
 Kahnagدر شهرســتان اردســتان بخــش
مرکــزی از دهســتان برزاونــد ,kohna
اســت ولــی ایــن اســم را مرتبــط مــی کنــد
بــه فارســی  kohnaبــه پهلــوی kahvan
پارتــی  kafnag .یعنــی ( کهــن )
 Kehratدر اســتان اصفهــان شهرســتان
خوانســار بخــش مرکــزی دهســتان پشــت
کــوه کانــال کهریــز  Kehو  atاز عربــی امــده
 Kahrūyeدر شهرســتان شــهرضا بخــش
مرکــزی  ،یکی از دهســتانها اســت کــه عقیده
داریــم کــه در ایــن اســم همچنــان  Kehآمده
بمعنای کانال و واژه دوم آن از  raftanریشــه
کنونــی ایــن فعــل هــم اکنــون  -rouمــی
باشد.
– telدرگویــش ایرانــی خصوص ـاً قســمتهای
شــمال غربــی بمعنــای آب گل tə/i/ul
اســتفاده میشــود.
بــه ,tülتاتــی گیالنــی  tī�l, tūl .طالــش
 tül, təl, təlī�n .بــه معنــی آب کثیــف
مازنــدران  Tī�l, tī�lənســمنان  ،تاتــی جنوبــی
 tī�lو غیــره ایــن نــام در اماکــن کــه ایــن
لهجــه هــا  tī�lرا بــکار میبرنــد دیــده میشــود.
در آذربایجــان  ،شهرســتان ( خلخــال ) اســتان
اردبیــل – اســامی به نــام  Tūlدیده میشــوند
در اردبیــل و طوالــش  Tūlamدر گــرگان
 Tī�lamمازنــدران شهرســتان ســوادکوه
 Təlamدر مازنــدران شهرســتان ســاری ر در
 Tūlān, Zar-tūlاردبیــل و غیــره.
دربــاره منبــع ایــن اســم ایرانــی ،
مدارکــی موجــود نیســت آن در قســمت
بخــش ایدوفونیــک محســوب میشــوند.
استادآســاطوریان – شــفاهاً فرمودند در اسامی

اســتان اصفهــان در اســامی زیر دیده میشــوند
کــه بــا ایــن امــر رابطــه دارنــد – ( بــه عقیــده
مــا )
 Təlakābādدر شهرســتان اردســتان ،
دهســتان ریگســتان واقع شــده از ak +ābād
ســاخته شــده ایــن را میتــوان ترجمه کــرد به
معنــای = ( دهــی بــر روی مــرداب باتــاق )
در شهرســتان اردســتان بخــش مرکــزی آن
 ،در دهســتان همبــرات مــکان هســت بــه
نــام  Lī�čکــه هــم چنــان مــورد بحــث قــرار
میگیــرد از لحــاظ منبــع ایــن اســم بعنــوان
باتــاق وارد میشــود بــه ایدوفونیــک  ،همانطور
کــه آســاطوریان اشــاره کــرده کلمــات ایــن
گــروه ( بتــاق – آب گل آلــود ) معنــی را
دارنــد و ایــن ســاخت آواهــا را دارنــد lVl/r, :
lVš/šVl, čVl/lVč, lVǰ�(n)/lV(n)ǰ� lVt
مثــ ً
ا در ســمنان الســگرد شــهمیرزاد
 ,lūt, laš, lī�šدر تالــش ,lī�r, lī�lدر
مازندرانــی  šal, šal, lašگیالنــی lāt, lī�ta,
 šal, čal, čəl, lōšə, lōčəکرمانــی čī�l,.
 ,lī�šالرســتانی  ,šalاصفهانــی  lā̄̌ tخراســان
فارســی  lūš, lūš-ābaفارســی جدیــد
)laǰ�an (lažan
Nar
بــا ایــن ترکیــب نــام مــکان در اصفهــان کــم
دیــده شــدند ولــی عقیــده داریــم کــه بررســی
آن مهــم اســت  Narامــکان دارد  2معنــی
داشــته باشــد 1-معنــی جنــس نــر اوســتایی
 narپهلــوی  narکــردی  ,nerافغانــی و
بلوچــی
,79 :1963 Bailey ,N1026 :1893 Horn
:,) 100 :1949 Benveniste ,5.n ,80
 ,و گستره معنایش -شجاع
 2Narبــه معنــی رنــگ (Asatrian ,)52 :2011گســتره معنایــش زیبــا و خــوب
 Narدر اصفهــان شهرســتان فالورجــان
بخــش پیــر بکــران در دهســتان ســهر و
فیــروزان مکانــی هســت بــه نــام Nargān
 1000نفــر جمعیــت دارد .یکــی از بزرگتریــن
اماکــن آن ناحیــه محســوب میشــود ایــن
اســم از پســوند جاینــام ســاز  gānبمعنــای
ده قهرمانــان شــناخته شــده جاینــام دیگــری
بــا ترکیــب narدر شهرســتان نائیــن بخــش
مرکــزی  ،دهســتان الیــه ســیاه Nargūr
ایــن واژه بمعنــای االغ تطبیــق ؛ پهلــوی .
 ,)37 :1971 gōr(Mackenzieو نــام آن
شــاید اینجــا ایــن نام آمــده بعلــت زیــاد بودن
ایــن حیــوان در اصفهــان شهرســتان کاشــان

مکانــی بــه اســم  Narāqهســت کــه پــس
ونــد  āq < -ākرا میتــوان توضیــح داد بــه
طــور ( قهرمــان ) یعنی مــکان رنگــی و( زیبا )
نتيجهگيري:
بــه عنــوان یک نتیجــه از تحقیق ،بســیاری از
پایــه جاینــام هــای ایرانــی در اســتان اصفهــان
شــاهدی اســت کــه الیــه هــای ایرانــی قدیــم
در ایــن منطقــه می توانــد در دوره هــای قدیم
و جدیــد رخ دهــد و شــامل گویشــهای محلی
وزبان فارســی اســت.پایه
جاینامهایکهمعنیمستقلدارند.مانند
Bard, Bī�d, Bāγ, Barzan, Č� āh (čāl),
Č� oqā, Deh/ de, Dez/dež, Van
آنهــای کــه فقــط بــرای کاربــرد
هســتن
morphemic
` And/andu, Ard, Barz, Č� am, Š� īr� ,
Kah, Tel, Nar Vār/var
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سازماندهی سیاسی فضـــــا و
خاستگاه حکومتهــا در انتخابات
102

چكيده
نظريههــاي متعــددي از زمــان پيدايــش
حكومــت درتاريــخ بشــر بيان شــده اســت و
در مورد منشــأ و خاستگاه آن انديشمندان و
نظريهپــردازان تأمالتــي نمودهانــد .هــر يك
از حكومتها روش خاصي را براي ســاماندهي
فضــاي حاكميتي خــود انجــام دادهانــد .كه
چگونگي ســاماندهي فضــاي حاكميتي اين
حكومتها و اســاس مشــروعيت و فرمانروايي
آنــان ســؤال ايــن تحقيــق ميباشــد .ايــن
مقالــه عــاوه بــر بررســي ماهيــت حكومتها
بــه اصــول و نحــوه ســاماندهي فضــاي
كشــور ،اركان و عناصــر آن باتوجــه بــه
رويكــرد امــروزي مفهــوم انتخابــات در قالب
حقــوق شــهروندي و حکمروایــی شــهری
ميپــردازد .يافتههــاي تحقيــق حاضــر ايــن
اســت كــه حكومــت مفهومــي هميشــگي
و دائمــي بــوده و بــدون جامعــه سياســي
ومدنــي مفهومــي نــدارد .حــال اســتمرار و
بقــاي حاكميتي ايــن حكومتها از روشــهاي
متفاوتــي تأميــن شــده اســت كــه رويكــرد
امــروزي آن بــا شــكلگيري حقــوق سياســي
مــردم از طريــق برگــزاري انتخابــات فراهــم
ميشو د .
واژههــای کلیــدی :حكومت ،ســاماندهي
فضــا ،حقــوق مدنــي ،انتخابات
مقدمه
بــه نظــر ميرســد كــه حكومــت از ابتــداي

تاريــخ بشــر وجــود داشــته اســت .دشــوار
اســت كــه زمــان پيدايــش آن را در تاريــخ
بشــر مشــخص نمــود بيشــك دامنــه آن
بســيار وســيع اســت .ايــن يــك مفهــوم
هميشــگي و دائمــي تلقــي ميشــود كــه
بــدون آن جامعــه سياســي و مدنــي
مفهومــي نــدارد .آنچــه بقــاي حكومتهــا
را حفــظ ميكنــد ،مقبوليــت و مشــروعيت
آن ميباشــد كــه امــروزه حكومتهــا آن را از
رأيگيــري و دموكراســي بدســت ميآورنــد.
رويكــرد نويــن آن مفهوم انتخابــات در قالب
حقــوق شــهروندي و حکمروایــی شــهری
ميباشــد يعنــي چيــزي فراتــر از تصاحــب
يــك ســرزمين و ملّــت.
بررســي و تحليــل اينكــه حكومتهــا چگونه
بوجــود آمدهانــد ،منشــأ و خاســتگاه آن بــه
چــه شــكلي در رشــتههاي تاريــخ و علــوم
اجتماعــي و ح ّتــي در جغرافيــاي سياســي
بيــان شــده و روش حاكميتــي خــود را بــه
منظــور اعمــال حاكميــت بــه چــه نحــوي
ســاماندهي نمودهانــد و چــه تحوالتــي
رونــد حاكميتــي آن را بــه چالش ميكشــد،
مبحــث مقالــه حاضــر اســت كــه بــا روش
تحليلي-توصيفــي تهيــه شــده اســت.
الزم اســت قبــل از آغــاز بحــث بــه تفــاوت
حكومــت و دولت اشــارهاي داشــته باشــيم:
منظــور از نظريــه حكومــت  ،توجــه بــه يك
سلســله نهادهائــي اســت كــه بــراي حفــظ

و ســازماندهي جامعــه بــه وجــود ميآينــد و
مشــتمل هســتند بــر دولــت ،قــوه مقن ّنــه،
نيروهــاي مســلح و غيــره كــه بازتوليــد
روابــط اجتماعــي را بــه گونهــاي تضميــن
ميكننــد كــه از عهــده هيــچ فــرد يــا گــروه
اجتماعــي منفــرد ســاخته نيســت .نظريــه
حكومــت ســعي در پاســخگويي بــه ايــن
پرســش اساســي دارد كــه چــرا بايــد يــك
نمايندگــي مجــزا بــه نــام حكومــت در
جامعــه بوجــود آيــد؟ ســابقه بحثهــاي ايــن
چنينــي بــه هابــز و الك ،ميــل و بنتهــام و
نظريهپــردازان اجتماعــي مثــل ماركــس و
وبر برميگــردد .ايــن متفكريــن برموضوعات
محــوري بســياري توجــه داشــتهاند ،مثــل:
طــرح يــك دولــت حداقلــي ،مشــروعيت
و نقــش مــردم در دموكراســي ،ماهيــت
ســركوبگرايانه بالقــوه نظــارت دولــت و
ديوان-ســاالرانه شــدن حكومــت .تحليلهاي
جــاري از حكومــت نوعــاً دربــاره شــكل،
نقــش و دســتگاه حكومــت انجــام ميشــود.
(ميرحيــد.)67-66 :1386 ،
-1نظريهخاستگاهالهي
قديميتريــن نظريــه دربارهــی خاســتگاه
حكومــت اســت .براســاس آن دولــت
حاكمــه ،آفريــده خداونــد اســت و شــاه
نمايندهــي خــدا روي زميــن ميباشــد.
نظريــه الهــي در امپراتوريهــاي باســتاني
شــرق رايــج بــوده و در آن فرمانروايــان بــه

صــورت زادگان خدايــان معرفــي ميشــدند.
بنــا بــه ارسطوشناســي ،شــرقيها بــه دو
قــدرت معتقــد بودنــد -1 :قــدرت اليــزال
-2فرايــزدي :ايــن
الهــي (مــاوراء طبيعــي) ّ
تئــوري از جامعــه شــرقي وارد يونــان شــد و
بــا كمترين تغييــر در جامعه روم گســترش
پيــدا كــرد .در ديــن اســام نيــز بنــا بــر
آيــات قرآنــي ،ايــن نظريــه اثبــات ميشــود
كــه « منشــأ دولــت و حكومــت در ابتــداي
امــر براســاس دســتور و وحــي خداونــد بوده
اســت»( .منتظــري.)86 :1374 ،
الزامــات اســتمرار حاكميتــي نظريــه
الهــي
-1پادشــاهي را خداونــد مقــرر كــرده اســت
و شــاه اقتــدار خــود را از خداونــد ميگيــرد.
-2شــاهان فقــط در برابــر خداونــد مســؤل
هســتند و در برابــر اتبــاع خــود هيچگونــه
مســؤليتي ندارنــد.
-3پادشــاهي مورثــي اســت و از پــدر بــه
فرزنــد منتقــل ميشــود.
-4هرگونــه مقاومــت در برابــر اقتــدار شــاه
گناهــي نابخشــودني اســت.
داليل بي اعتباري
 -1تئوريهايــي همچــون قــرارداد اجتماعــي
كــه بــر ارادهــي عمومــي ،عقــل و خــرد
جمعــي تأكيــد دارد ،برايــن نظريــه كــه بــه
اراده فــرد شــاه توجه داشــت ،ارجحيــت دارد
و آنــرا بياعتبــار نمــوده اســت.
ّ
تحــولت قــرون جديــد باعــث تنــزل
-2
اهميــت ديــن در مســائل دنيايــي شــد
ّ
و بــه تبــع آن ،نظريــه الهــي كــه متكــي
بــه نگــرش دينــي بــود تضعيــف نمــود.
همچنيــن در ايــن قــرون ،مــردم هرچــه
بيشــتر بــا حقــوق و تكاليــف خــود آشــنا
شــدند ،كــه بــا رونــد دموكراســي ،حكومــت
و حاكميــت حــق مســلم مــردم فــرض
شــد و اصــول و مفروضــات آن را بــا چالــش
مواجــه كــرد.
-2نظريهقرارداداجتماعي
بنابرايــن نظريــه ،انســان پيــش از تكويــن
حكومــت در «وضــع طبيعــي » زندگــي
ميكــرد .در ايــن وضــع جامعــه ســازمانیافته
نبــود و هيــچ قدرت سياســي وجود نداشــت
تــا قوانيــن و مقرراتــي را وضــع و اجــرا كنــد.
انســانها از قواعــد رفتــاري طبيعــي خــود
پيــروي ميكردنــد .عدهــاي ايــن وضــع را

(وضــع نشــانه و قانــون جنــگل) و عدهــاي
ديگــر (زندگــي معصومانه و ســعادت) تعبير
كردهانــد .انســانها بــه اختيــار و ارادهي خود
قانــون بشــري را جايگزيــن قانــون طبيعــي
كردنــد ،تــا بهتــر زندگــي كننــد.
بنابرايــن نظريــه ،حكومــت محصــول
كوشــش ســنجيده انســان اســت و اقتــدار
خــود را از رضايــت مــردم كســب ميكنــد.
از مهمتريــن طرفــداران ايــن نظريــه توماس
هابــز ( 11679-1588م) ،جــان الك
(1704-1632م) و ژان ژاك روســو (-1778
1712م) بودنــد .گرچــه در آثــار افالطــون به
قــرارداد ميــان شــهروندان حكومــت اشــاره
شــده اســت.
هابــز معتقــد اســت كــه افــراد جامعــه ،براي
رهايــي از مرحلــه «وضعيــت طبيعــي» -كه
درآن جامعــه فاقد امنيت اســت -و رســيدن
بــه «وضعيــت معقــول» -كــه در آن ،قانــون
حاكــم اســت -قــرارداد ميبندنــد .برمبنــاي
آن قــرارداد ،شــهروندان همــه حقــوق خــود
را بــه حاكــم ميبخشــند و حاكــم در قبــال
آن ،امنيــت را در جامــع برقــرار ميكنــد.
طبــق ايــن نظريــه مــردم پــس از قــرارداد
حــق شــورش و انقــاب ندارنــد .در حاليكــه
از نظــر جــان الك ،مــردم حــق شــورش و
انقــاب را دارنــد .مــردم هــرگاه مشــاهده
نمودنــد كــه حــكام برخــاف قــرارداد عمل
ميكننــد ،ميتواننــد از آنــان روي برتافتــه و
حكومــت را به گــروه ديگــري واگــذار كنند.
در نظريــه روســو ،حاكميت برآينــد و مظهر
اراده عمومــي اســت(.نوروزي.)88 :1388،
نقدنظريه
 -1مــردم صاحــب زندگــي اجتماعيانــد و
منافــع و مضــاري كــه از ايــن زندگي حاصل
ميشــود يكســره متوجه آنهاســت .پس خود
آنــان بايــد دربــاره كيفيــت تنظيم و ســامان
دادن امــور اجتماعــي و چگونگــي توزيــع و
تقســيم قــدرت و فرآوردههــاي گوناگــون
جامعــه اظهــار نظــر كننــد و آراي آنــان بايد
مطــاع باشــد.
 -2اينكــه عم ـ ً
ا چارهــاي جــز پذيرفتــن
رأي مــردم وجــود نــدارد؛ حتــي اگــر
صحيحتريــن و عادالنهتريــن نظــام حقوقي
و مطلوبتريــن قوانيــن اجتماعــي مــورد
پذيــرش مــردم قــرار نگيــرد نميتوانــد در
جامعــه مقبــول و اجــرا گــردد.

 -3از آنجــا كــه مــردم يــك جامعــه از
نامزدهــاي مقامــات اجرايــي شــناخت كافي
ندارنــد ،لــذا احتمــال دارد به شايســتهترين
آنهــا رأي ندهنــد و حتــي نااليقتريــن آنهــا
را برگزيننــد .نتيجهــی ايــن عدم شــناخت،
آن اســت كســاني بــا فريــب ،نيرنــگ و
شــگردهاي تبليغــي بــه حاكميــت دســت
يابنــد .از ايــن رو ميتــوان نتيجــه گرفــت
دموكراســي شايستهســاالري نيســت ،بلكه
حاكميــت تبليغــات و ســرمايه اســت(.
همــان)91-88 ،
 -3نظريــه طبيعــي ارســطو (تئــوري
خانــواده)
بــه عقيــده ارســطو ،دولــت بــراي تأميــن
نيازهــاي انســان بــه وجــود آمــده اســت.
خانوادههــا بــراي تأميــن نيازهــاي مــادي
و معنــوي انســان ميكوشــيدند و بــه دليــل
اينكــه توانايــي تأميــن تمامــي نيازهــا را
نداشــتند بــا يكديگر به مــراوده برخاســتند.
پيوســتن چنديــن خانواده ،خاندان تشــكيل
شــد ،از بــه هــم پيوســتن چندين خانــدان،
روســتا پديــد آمــد و اتحــاد چنديــن روســتا
ســبب پيدايــش حكومــت شــد.
از نظــر ارســطو ،انســان بــه حكــم طبيعــت
حيــوان اجتماعــي اســت و كســي كــه از
روي طبــع نــه براثــر تصــادف ،بيــرون از
شــهر(حكومت) باشــد ،موجــودي فروتــر از
آدمــي اســت يــا برتــر از او( .ارســطو:1364 ،
)4-2
شــيوه حكومــت در ايــن نظريــه ابتــدا بــه
صــورت خانوادههــا و قبيلهها اداره ميشــدند.
هــر خانــواده داراي سرپرســت بــود .ايــن
سرپرســتان فــردي را بــه عنــوان رئيــس
قبيلــه انتخــاب ميكردنــد و در واقــع آن
ريشســفيد قبيلــه شــده و از نفــوذ كالمــي
بااليــي برخــوردار بــود و خيلي از امــورات آن
قبيلــه را حــل و فصــل ميكــرد.
-4نظريــه ژنتيــك (پدرســاالري و
مادرســاالري)
ايــن نظريــه برايــن باور اســت كــه حكومت
محصــول گســترش طبيعــي خانواده اســت.
خانوادههــا بــه گــروه خويشــاوندي تبديــل
شــدند و از اتحــاد گروههــاي خويشــاوندي،
روســتا هــا شــكل گرفتنــد و از اتحــاد
روســتاها ،شــهرها پديــد آمدنــد و اوليــن
حكومــت درون شــهرها پديــد آمدنــد.
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بنــا بــر نظريــه پدرســاالري ،درجوامــع اوليه
ازدواج بــه صــورت دائمــي و اصــل پــدري
پذيرفته شــده بــود .نســل فقــط از راه مردان
ادامــه مييافــت و هيــچ فرزنــد مؤنــث در
تــداوم نســل بــه حســاب نميآمدنــد .اقتــدار
نهايــي در دســت رئيــس مذكــر خانــواده
بــود كــه بــر زندگي اعضــاي ديگــر خانــواده،
اختيــارات مطلــق داشــت.
ايــن نظريــه از ســوي نظريــه مــادر ســاالري
مــورد نقــد قــرار گرفتــه اســت .بنا بــر نظريه
مادرســاالري ،نخســتين گــروه انســاني كــه
تشــكيل شــد ،قبيلــه اســت و بعدهــا
قبيلــه بــه كالنهــا ،كالنهــا بــه خاندانهــا و به
خانوادهها تقســيم شــدهاند .در معــدودي از
جوامــع قديمي ،چندشــوهري مرســوم بوده
اســت .خويشــاوندي از طريــق زنــان منتقــل
ميشــده اســت و زن مالكيــت خانــواده را
تــداوم مي-بخشــيده اســت ،بنابرايــن زن
اقتــدار بيشــتري نســبت بــه مــرد داشــته
اســت( .آقاعلــي.)28-27 :1387 ،
انتقــادات زيــادي برايــن نظريــه وارد اســت.
آن را بيشــتر فرضيهاي اجتماعي داشــتهاند
تــا سياســي ،كــه دليــل مســتند تاريخــي
چندانــي بــراي آن وجــود نــدارد و در بيشــتر
مــوارد ،چنيــن نظريهــاي داراي كاربــرد
نيســت.
-5نظريهزور
طبــق ايــن نظريــه ،حكومــت محصــول زور
آشــكاري اســت كــه قويترهــا بــر ضعيفترها
اعمــال ميكردنــد تــا آنهــا را بــه انقيــاد
درآورنــد .بــه هميــن دليل حكومــت مبتني
ـر اســت.
بــر بي،عدالتــي و در اســاس يك شـ ّ
منتقديــن زور را بــه عنــوان اصــل مؤســس
هدف

حكومــت ،مــورد انــكار قــرار دادهانــد هــر
چنــد بــراي دوام آن نقــش زور را بــه
عنــوان شــرط الزم پذيرفتهانــد ،امــام كافــي
ندانســتهاند.
-6نظريهتكامليياتاريخيحكومت
ايــن نظريــه بــه گونهــاي منتقــد تمــام
نظريــات فــوق ميباشــد .حكومــت آفريدهي
خداونــد ،نتيجــه زور جســمي برتــر ،آفريــده
يــك قــرارداد اجتماعــي ،يا صرف گســترش
خانــواده نيســت ،بلكــه محصــول فرآینــد
تدريجي«رشــد اجتماعــي» اســت .ايــن
نظريــه پنــج عامــل اساســي را در تكويــن
و تكامــل حكومتهــا دخيــل ميدانــد كــه
عبارتنــد از :خويشــاوندي ،ديــن ،عوامــل
اقتصــادي ،كشمكشــها و جنگهــا و نيــاز بــه
قــدرت سياســي.
بــا توجــه بــه ايــن پنــج عامــل ،از لحــاظ
تاريخــي ما به ترتيــب شــاهد امپراطوريهاي
اوليــه ،دولت شــهرهاي باســتان ،امپراطوري
روم ،حكومــت فئودالــي و درنهايــت دولتهــا
درتعاريــف و تعابيــر جديد هســتيم .هرچند
كــه تكامــل و تحــول حكومتهــا مســتمر و
منظــم نبــوده اســت و بــا توجــه بــه جوامــع
و فرهنگهــاي مختلــف شــكلهاي متفاوتــي
داشــته اســت( .وينســنت .)51-44 :1387
طبقهبنديحكومتها
ارســطو بــراي طبقهبنــدي حكومتهــا
دومعيــار را مــد نظــر قــرار داده بــود:
 -1تعــداد افــرادي كــه حكومت را در دســت
دارند.
 -2هدفهايــي كــه ايــن افــراد در حكومــت
كــردن دنبــال ميكننــد( .قاضــي:1375 ،
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(حكومت خوب و با
فضيلت)
اعمال قدرت در
جهت خير عمومي

(حكومت بد و بي
فضيلت)
اعمال قدرت به سود
شخصي

يك نفر

مونارشي (نظام
پادشاهي)

تيراني
(خودكامگي)

پادشاه

چند نفر

آريستوكراسي
(نظام اشرافي)

اليگارشي
(امتيازطلبي)

زبدگان

شمار زياد

پوليتي_رپوبليك
(نظام جمهوري)

دموكراسي
(مردمساالري)

همه ي مردم (تهي
دستان)

تعداد زمام داران

جدول  - 1جدول مربوطه /ماخذ :همان

بهره-مندان

اقتدار ،فرمان برداري و مشروعيـــت
سياسی
امــروزه نــوع حكومــت هــاي جهــان بــه
شــكل حكومــت هــاي بســيط ،فــدرال،
ناحيــه اي يــا بيــن اينهــا اداره مــي شــود.
اقتــداري ،فرمــان بــرداري و مشــروعيت در
هــر جايــي كــه گروهــي از مــردم بــراي
انجــام عملي براســاس نقش هــاي اجتماعي
خويــش گــرد هــم مــي آينــد ،پديــد مــي
آيــد .البتــه مــا بــا جنبــه ي سياســي آن
مســائل ســروكار داريــم .لفــظ اقتــدار يــا
آمريــت از اصطــاح رومــي auctoritas
مشــتق شــده كــه بــه معنــي توانايــي نفــوذ
بــر ديگــران اســت .اقتــدار امــروزه بــه معني
برخــورداري از ميزانــي از قــدرت رســمي و
فرمــان بــرداري ديگــران و احــراز برخــي
مقــررات
وظايــف خــاص در محــدوده ي
ّ
خــاص اســت .ايــن معنــي از اعمــال قــدرت
يــا زور متمايــز اســت .بــه يــك معنــي اقتدار
كاربــرد مشــروع زور اســت.
واژه مشــروعيت از ريشــه التيــن بــه معنــي
قانــون ،گرفتــه شــده اســت و بــا كلمــات
قانــون گــذار و قانــون گــذاري هــم ريشــه
اســت .اقتــدار مشــروع اقتــداري اســت كــه
از جانــب كســاني كــه تحــت كاربــرد آن قرار
مــي گيرنــد ،معتبــر و موجــه تلقــي شــود.
چنيــن اقتــداري قانونــي ،عادالنــه و برحــق
شــناخته مــي شــود .مشــروعيت يــك
نظــام سياســي بــه عبــارت ديگــر همــان
ارزشــمندي آن اســت ،بــه ايــن معنــي كــه
مبيــن اراده ی عمومــي اســت.
آن نظــام ّ
(وينســنت.)67 :1387،
امــروزه ،بــا افزایــش رونــد شهرنشــینی
و گســترش مفهــوم شــهروندی  ،دولــت
هــای تمرکزگــرا عمــ ً
ا در پاســخگویی
بــه نیازهــا و حقــوق اجتماعــی ،سیاســی
و مدنــی شــهروندان دچــار چالــش شــده
انــد ،کــه متعاقباًـ موجبــات بــی اعتمــادی
شــهروندان از حکومــت مرکــزی را ســبب
شــده اســت .بــا توجــه بــه اینکــه در حــال
حاضــر یکــی از چالــش هــای بنیادیــن
شــهری ،توســعه مشــروعیت در اداره شهری
مــی باشــد رویکــرد حکمروایــی شــهری بــه
تمرکززدایــی از ســاختار قــدرت و ایجــاد
ائتــاف میــان ســه نهــاد یعنــی دولــت،
جامعــه مدنــی و بخــش خصوصــی در

اداره امــور شــهر اشــاره دارد .حکمروایــی
مفهومــی اســت کــه کارکــرد گســترش
نهادهــا و عرصــه عمومــی جامعــه را در
خــود دارد و بــه خاطــر ســاخت متکثــر و
همچنیــن مســئولیت آن در قبــال توســعه
حقــوق شــهروندی و ایجــاد فرصــت هــای
مشــارکت ،هــر چــه بیشــتر اهمیت خــود را
مــی نمایانــد .چــرا کــه حضــور و مشــارکت
شــهروندی متغیــری کلیــدی در راه توســعه
اجتماعــی اســت (پیــران.)150: 1382،
حكمرواييشهري
از تعاریــف مختلــف حکمروایــی ،مفاهیــم
مشــترک زیــر را مــی توان اســتخراج کــرد :
 -1حکمروایــی شــهری مفهومــی گســترده
تــر از حکومــت شــهری اســت و تمــام
ســازمان هــای رســمی و غیررســمی اداره
کننــده امــور شــهر را شــامل مــی شــود.
 -2حکمروایــی شــهری ،تحقــق منافــع

بخــش عمومــی را تقویــت مــی کنــد.
 -3حکمروایــی شــهری بــه علــت وجــود
خــرد جمعــی و مشــارکت در آن مــی توانــد
بــه ســازگاری و رفــع تعــارض هــا منجــر
شــود و بــه پایــداری توســعه شــهری یــاری
رســاند.
 -4دولــت ،محيــط سیاســی و قانونــی را
فراهــم مــی ســازد و بخــش خصوصــی
اشــتغال و درآمــد ایجــاد مــی کنــد و جامعه
مدنــی ،کنــش و واكنــش متقابــل سیاســی
و اجتماعــی را از طریــق بــه كارگيــري
گــروه هــاي مــردم بــرای هميــاري در
فعالیــت هــای گوناگــون را ايجــاد مــی کند
(. )1998:5,Mehta
مشــخصات حکومت و حکمروایی شهری از
نــگاه جغرافیــای شــهری نيــز بــه شــرح زير
مــي باشــد :

حکومت شهری

سازمان فضایی متفرق و واگرا ،سازمان
مدیریتی عمودی ،حکومت مدار و واگرا

توسعه ناپایدار و
قدرت-گرا

حکمرواییشهری

سازمان فضایی متکثر ،همگرا و منسجم،
سازمان مدیریتی افقی ،چند سطحی و
شهروند مدار ،متعادل و همگرا

توسعه پایدار و
انسان-گرا

دیاگرام شماره  -1مقایسه حکمروایی شهری با حکومت شهری /ماخذ :اقتباس از (پرهیزگار،
اکبر و کاظمیان ،غالمرضا)38 : 1384 ،

شروطدستیابیبهحکمرواییشهری
هایدن ســه دســته شــرط را برای دســتیابی
بــه اداره مردمــی و کارای شــهر معرفــي مي
كنــد (: )1995,Hyden
 -1تاثيرگذاری و نظارت شهروندان
• میزان مشارکت سیاسی باال
• ابزارهاي تجمیع ترجیحات مردمی
• روش-هــای پاسخگوســازی دولــت در
مقابــل مردم
 -2رهبری و مديريت مسئول و پاسخگو
• میــزان احتــرام واقعــی بــه عرصــه
هــای عمومــی_ مدنــی
• میزان پایبندی به قانون
• میــزان شــفاف بــودن فرآیندهــای
تصمیم-ســازی
-3تجميعوهمبستگیسیاسی
• میزان مدارای بین گروه ها
• میزان برابری سیاسی آحاد مردم

• میــزان پذیــرش همگانــی در عضویت
انجمــن هــا و نهادهــا بــدون محــروم
ســازی افــراد و گــروه هــا
بــر اســاس گزارش توســعه انســانی ســازمان
ملــل در ســال  2002میــادی ،ایــن مهم از
طریــق زیــر قابل دســتیابی اســت:
 -1یجــاد و گســترش بســترهای مؤثــر
مشــارکت رســمی سیاســی و حضــور فعــال
در چارچــوب احــزاب سیاســی
 -2یجــاد و توســعه قــدرت از حکومــت
مرکــزی بــه اســتان هــا ،بــا تأکیــد بــر
نهادهــای محلــی
 -3ایجــاد و گســترش وســایل ارتبــاط
جمعــی آزاد
 -4تقویــت ابــزار نظارتــی بــر نهادهــای
قــدرت
 -5تقــدم حکومــت قانــون و نظــام حقوقــی
غیرجانــب دارانه

مفهومشهروندي
شــهروندی یکــی از مــاک هــای مهــم
«دموکراســی» به شــمار می رود .شــهروندی
پویاترین مفهــوم اجتماعی در دنیــای مدرن
امــروز تلقــی مــی گــردد .بــه عبــارت دیگــر،
اســاس جامعــه مدنــی بــر محــور نهادهــای
اجتماعــی نظــام شــهروندی شــکل گرفتــه
اســت .از ایــن رو شــالوده هــای اصلی جامعه
مدنــی ،بــه مثابه نظــام سیاســی و اجتماعی
را ،نهادهــای شــهروندی ،مثــل نهــاد قانــون
گــذاری ،نهــاد حاکمیــت سیاســی مــردم
بــر مــردم در قالــب نظــام هــای دموکراســی
مــی ســازد .بــه طــور کلــی شــهروندی
یــک نــوع قــرارداد متقابــل اجتماعــی و
یــک سلســله حقــوق متقابــل مــردم بــر
دولــت و دولــت بــر مــردم و یــک احســاس
مشــترک عمومــی نســبت بــه هویــت ملی
و اجتماعــی در یــک محــدوده مشــخص
اســت (عاملــی .)2: 1380،از دیدگاه فلســفه
سیاســی ،شــهروندی دارای آرمانــی بــه نــام
«شــهر نیکــو» اســت کــه از کارکــرد بهینــه
دموکراســی نشــئت می گیــرد .در واقــع واژه
شــهروند مبیــن ارتبــاط شــهروندی بــا بــه
وجــود آمــدن جامعــه بــورژوازی و بــه طــور
خــاص مرتبــط بــا ســنت هــای جامعــه
مدنــی اســت (همــان .)8: 1380،
شــهروندي ،يعنــي همــان عضويــت در
محــدودهي اعمــال حاكميــت دولــت ملــي
را تعريــف رســمي يــا صــوري شــهروندي
گوينــد .فراتــر از چنيــن تعريفــي ،مفهــوم
جوهــري شــهروندي نيــز مطــرح اســت كه
اهميتــي بــهمراتــب بيــشاز شــهروندي
رســمي يــا صــوري دارد .در تعريــف جوهري
شــهروندي ،عضويت شــهروند در محدودهي
حاكميــت دولــت ملــي بــا تأكيد بــر حقوق
مدنــي ،حقــوق سياســي و حقــوق اجتماعي
هــر شــهروند همــراه اســت .چنيــن حقوقي
را «مجموعــهي حقــوق شــهروندي»
گويند(پيــران.)47: 1385،
حقوقشهروندي
یکــی از نظریــه پــردازان نــام آور در زمینــه
نظریــه هــای شــهروندی ،تــي.اچ مارشــال
( )1350اســت .او معتقــد اســت کــه حقوق
شــهروندی در ســه قــرن اخیــر در ســه
بخــش پدیــدار شــده اســت (عاملــی1380،
:)6:
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 -1حقــوق مدنــی :حقــی کــه امــکان
تملــک دارائــی هــا و التــزام بــه قراردادهــا
،آزادی هــای حزبــی و آزادی فکــر ،اندیشــه
و بیــان را فراهــم مــی کنــد .ایجــاد توقعــات
برابــر و قضــاوت بــی طرفانــه در نظــام
حقوقــی ،نســبت بــه همــه شــهروندان ،از
جملــه حقــوق شــهروندی مدنــی اســت.
 -2حقــوق سیاســی :حقوقــی کــه
امــکان مشــارکت مــردم را در تصمیمــات
عمومــی کشــور با تشــکیل احزاب سیاســی
و برگــزاری انتخابــات فراهــم مــی کنــد.
همچنیــن ایــن امــکان بــرای هــر یــک از
شــهروندان فراهــم مــی شــود کــه امــکان
دسترســی مســتقیم بــه موقعیــت هــای
سیاســی در مقــام رهبــری احــزاب ،دولــت
و یــا ســایر حلقــه هــای قــدرت را بدســت
آورنــد.
 -3حقــوق اجتماعــی :حقوقــی کــه
امکانــات رفاهــی ،حمایتــی از فــرد و خانواده
هــای آســیب پذیــر را ،بــه منظــور ایجــاد
تعــادل در زندگــی رفاهــی آنهــا فراهــم مــی
آورد .همچنین شــامل فراهم آوردن شــرایط
مســاوی بهــره منــدی از امکانــات آموزشــی
مســکن و ســامتی بــرای همــه اعضــای
جامعــه مــی باشــد .
مشاركتسياسيوانتخابات
مفهــوم مشــاركت سياســي ،درگيــري فــرد
در ســطوح مختلــف فعاليــت در نظــام
سياســي از عــدم درگيــري تــا داشــتن
مقــام سياســي اســت و اســاس مشــروعيت
نظــام هــاي سياســي ،مشــاركت ملــي افــراد
جامعــه در زمينــه هــاي سياســي ،اقتصادي
و غيــره اســت .مشــروعيت سياســي يــك
كشــور آن گونــه كــه موريــس دو ورژه مــي
گويــد «تطابــق رژيــم بــا اجمــاع عمومــي
اســاس رابطــه نظــام سياســي بــا جامعــه
اســت» و بديــن دليــل ،مشــروعيت خــود به
خــود رابطه مســتقيمي بــا دموكراســي دارد.
بــه عبــارت ديگــر اعمــال حكومــت زمانــي
مشــروع تلقــي مــي شــود كــه انعــكاس اراده
عمومــي باشــد .مادامــي كــه در جامعــه اي
همــگان ،اعــم از اقليــت هــاي قومي و اقشــار
پاييــن از حقوق سياســي برخوردار نباشــند،
نمــي تــوان بــا معيارهــاي دموكراســي قائــل
بــه مشــروعيت نظــام سياســي موجــود بود.
بــه عبارتــي شــرط رســيدن بــه مــردم

ســاالري ،مشــاركت شــمار ممكــن مــردم
در شــكل گيــري قــدرت اســت تــا درجهــت
وصــول بــه مناســب و منظورهــاي سياســي،
راه ورود همــگان مهيــا شــود .بنابرايــن نهــاد
انتخابــات از شــرايط الزم تحقــق مــردم
ســاالري محســوب مــي شــود (حافــظ نيــاو
ديگــران.)225-224 :1388 ،
نتيجهگيري
حكومــت مفهومــي هميشــگي و دائمــي
بــوده و بــدون جامعــه سياســي و مدنــي
مفهومــي نــدارد .انســان هــا در طــول تاريــخ
بــه انحــاء مختلــف تشــكيل حكومــت داده
كــه در مقالــه حاضــر بــه آن پرداختــه شــد.
هــر يــك از ايــن حكومــت هــا روش خاصــي
را بــراي ســاما-ندهي فضــاي حاكميتــي
خــود بــكار بــرده و مشــروعيت و فرمانروايــي
خــود را بــر اســاس اصولــي تنظيــم و اجــرا
نمــوده انــد .بديــن طريــق اســتمرار و بقــاي
حاكميتــي حكومــت خــود را از روش
هــاي متفاوتــي تأميــن و حفــظ كــرده انــد.
تحـ ّوالت بوجــود آمــده بعــد از قــرون جديد
و انتظــارات حاكــم ،امــروزه نحوه ســاماندهي
فضــاي كشــور ،اركان و عناصــر آن بــا توجــه
بــه رويكــرد نوين مفهــوم انتخابــات در قالب
حقــوق شــهروندي و حکمروایــی شــهری
شــكل داده اســت .بــه عبــارت ديگــر ،اعمال
حكومــت زمانــي مشــروع تلقــي مــي شــود
كــه انعــكاس اراده عمومــي باشــد .مادامــي
كــه در جامعــه اي همــگان ،اعــم از اقليــت
هــاي قومــي و اقشــار پاييــن از حقــوق
سياســي برخــوردار نباشــند ،نمــي تــوان بــا
معيارهــاي دموكراســي قائــل به مشــروعيت
نظــام سياســي موجــود بــود كــه رويكــرد
امــروزي آن با شــكل گيري حقوق سياســي
مــردم از طريــق برگــزاري انتخابــات فراهــم
مــي شــود.
منابع:

 .1آقــا علــي ،قــدرت الــه ( ،)1387ماهيــت
سياســت و دولــت ،مجلــه رشــد ،دوره يازدهــم
شــماره ،4ســازمان پژوهــش و برنامــه ريــزي
آموزشــي دفتــر انتشــارات كمــك آموزشــي.
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و ضــرورت آن در مدیریــت منطقــه کالن
شــهری تهــران ،فصلنامــه پژوهــش هــای
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شــماره .53
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( ،)1388افــق هــاي جديــد در جغرافيــاي
سياســي ،تهــران ســمت
 .7عاملــی ،ســعید رضــا ( ،)1380تعامــل
جهانــی شــدن ،شــهروندی و دیــن ،نامــه علوم
اجتماعــی ،شــماره 18
 .8قاضــي ،ابوالفضــل ( ،)1375حقــوق اساســي
و نهادهــاي سياســي ،جلــد اول ،چــاپ ششــم،
تهــران ،انتشــارات تهران
 .9منتظــري ،حســينعلي ( ،)1374مبانــي
فقهــي حكومــت اســامي ،ترجمــه محمــود
صلواتــي ،تهــران ،نشــر متفكــر.
 .10ميرحيــدر،دره ( ،)1386مفاهيم بنيادي در
جغرافيــاي سياســي،تهران ،انتشــارات ســازمان
جغرافيايــي نيروهاي مســلح
 .11نوروزي،محمدجــواد ( ،)1388فلســفه
سياســي اســام ،قــم ،چــاپ نــگارش.
 .12وينســنت ،انــدرو ( ،)1387نظريــه هــاي
دولــت ،ترجمــه ي حســين بشــيريه ،تهــران،
چــاپ غــزال
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چگونــه شــد کــه بــه فکــر
نوشــتن ایــن کتــاب افتادیــد؟
از دیربــاز یکــی از دغدغههــای فکــری ام
ایــن بــود کــه چــرا در طــول تاریــخ ،ایرانیان
در فرهنــگ سیاســی خــود ،دچــار یــک
ایســتایی در بحرانهــای خــاص هســتند،
مث ـ ً
ا همیشــه امــروز از فــردای خــود بــی
خبــر و یــا روزی محبــوب و روز دیگــر
منفــور و طــرد شــده جامعــه خویشانــد.
بــه صــورت دقیقتــر چــرا ایــن بحرانهــا
در ســیر تاریخــی ایــران زمیــن بهگونــهای
بــوده اســت کــه ســبب میگشــت تمامــی
افــراد شــاغل در نظــام حاکمــه ،از هــر طبقه
و قشــری ،از هیــچ امنیــت نســبی برخــوردار
نباشــند و بــه تبــع ،مــردم نیــز همــان ســان
امنیتــی در زندگــی روزمــره خــود احســاس

و اساســی در شــیوه حکومــت کــردن
میگشــت .امــا ایرانیــان در عــوض بــه جــای
برطــرف کــردن ایــن معضــل در ســاختار
فکــر سیاســی ،همیشــه ایــن مشــکالت را
بــه عهــده دس ـتهای نامرئــی و نیروهــای
افســونی مرمــوز و مــوذی میگذاشــتند.
همچنیــن در دوران معاصــر نیــز نخبــگان
سیاســی بــه اشــتباه کوشــیدهاند تــا برخــی
از عناصر ســاختار اجتماعــی را که برگرفته از
الگوهــا و تحلیلهــای تمــدن و فرهنگهای
دیگــر اســت را بــه عنــوان عامــل اصلی عقب
افتادگــی یــا اختنــاق معرفی کنند و دســت
بــه یــک قیــاس معالفــارق بزنند و پیشــینه
فرهنــگ سیاســی و اجتماعی خــود را نادیده
بگیــرد .بــه نظــر بنــده فرهنــگ سیاســی
ایــن جامعــه نــه تنهــا از تفکــر عمیــق
نســبت بــه تحلیــل دوره گذشــته خــود
عاجــز مانــده ،بلکه هنــوز آن ســنت برخورد
ســاده اندیشــانه و عوامانــه را در تمــام رفتــار
سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی ،همــراه
خــود دارد.

در ایــن کتــاب پیـشرو قصــد داریــم بــه کنــکاش فرهنــگ سیاســی
ایــران باســتانی بپردازیــم کــه در طــول تاریــخ خــود دارای حکومــت هایی
بــوده کــه مشــروعیت خــود را از تاییــد الهــی یــا فــره ایــزدی میگرفتــه
انــد و تنهــا خــود را در برابــر خداونــد پاســخگو میدانســتند.
نکننــد .در واقــع میتــوان ذکــر کــرد همین
ایســتایی بحــران در نظــام سیاســی ایرانیان
اســت کــه ســبب ناتوانــی در ســاختن یــک
ســاختار قابــل ادامــهی حیــات اجتماعــی
رو بــه ترقــی و ایجــاد مشــکالت ســاختاری

هــدف شــما از انتخــاب ایــن
موضــوع چــه بــوده اســت؟
در ایــن کتــاب پیــشرو قصــد داریــم بــه
کنــکاش فرهنــگ سیاســی ایــران باســتانی
بپردازیــم کــه در طــول تاریــخ خــود دارای

حکومــت هایــی بــوده کــه مشــروعیت خود
را از تاییــد الهــی یــا فــره ایــزدی میگرفتــه
انــد و تنهــا خــود را در برابر خداوند پاســخگو
میدانســتند .ایــن رونــد در طــول تاریــخ
ایــران ،نظــام سیاســی را دچــار یــک دوری
تسلســل کــرده ،کــه دائماً ســاخت سیاســی
را بــاز تولیــد میکنــد .ایــن دور عبــارت
اســت از :شــاه فــره منــد -بحــران -شــاه
فــره منــد ،کــه آنطــور مشــخص اســت
در آن مشــروعیت سیاســی تمامــاً از نــوع
ســنتی و فرهمنــد بــوده و باعــث گشــته
تــا ســاخت سیاســی هرگــز تغییــر نکنــد.
ایــن کتــاب قصــد دارد ضمــن نشــان دادن
ایــن بحرانهــا بیــان کنــد تــا هنگامــی کــه
ایــن نــوع نظــام ســنتی برقــرار باشــد ،نــوع
مشــروعیت سیاســی ثابــت بــوده و ســاخت
سیاســی نیــز پابرجــا میمانــد و تنهــا
روبنــای آن کــه همــان آمــد و شــد خانــدان
پادشــاهی اســت ،تغییــر میکنــد.
در ایــن ارتبــاط چــرا اندیشــه فره
ایــزدی را انتخــاب کردید؟
«فــره
در ارتبــاط بــا اینکــه چــرا اندیشــه
ّ
ایــزدی» انتخــاب شــده ،و علــت بررســی
ایــن مســأله در «شــاهنامه» بایــد نکاتــی
گفتــه شــود .ســرزمین کهنســال ایــران ،از
ســپیده دم تاریــخ تــا عصــر حاضــر ،همــواره
شــاهد و ناظــر رویدادهــای چــون شــورش،
بحــران جانشــینی و نخبــه کشــی و دیگــر
وقایــع آکنــده از حــوادث شــگفت و تحوالت
گوناگــون بوده اســت .تــورق تواریــخ و کتب،
بررســی مــدارک مســتند و شــواهد باســتان
شناســی نشــانگر ایــن حقیقــت اســت کــه

ایــن وقایــع و تحــوالت بــرای کشــور مــا
مضــر و مخــرب و بــرای مردمــان آن مهلک
و مســبب تیــره بختــی بــوده اســت .پــس از
جســتجو در تاریــخ سیاســی ایــران متوجــه
شــدیم ،در کشــاکشهای سیاســی و
گرفتاریهــای جنگــی ،کــه بــرای ایرانیــان
از زمــان بدســت آوردن قــدرت ،تــا گنجانده
شــدن آن قــدرت در قلمــرو حکومــت روی
داده ،همــواره یــک عامــل ثابــت و پابرجــا
دیــده میشــود :شــهریاری آرمانــی کــه
ـره ایــزدی باشــد تــا به واســطه آن
دارنــده فـ ّ
حکومتــی شــکل بگیــرد کــه نماینــده خدا
بــر روی زمیــن بــوده باشــد .ایــن اندیشــه و
اعتقــاد کــه الگــوی حکومتــی ایران باســتان
محســوب میشــود ،با بقــا و تداوم ســاختار،
پــس از اســام نیــز بــاز تولیــد و ادامــه یافته
اســت ،بهصورتــی کــه بــا ورق زدن تمــام
ســیر تاریــخ سیاســی ایرانــی ،از نخســتین
کتیبههــای دوران باســتان کــه بــه دســت
مــا رســیده تــا کتــب دوران معاصــر ،همــه
جــا شــاهد و ناظــر ایــن اعتقــاد هســتیم که
ـره ایــزدی تنهــا توجیه بــرای مشــروعیت
فـ ّ
بخشــی حکمرانــان ایــران بــه شــمار
میآیــد .بــه همیــن منظــور نقــش و جایگاه
ـره ایزدی در مناســبات قــدرت در
اندیشــه فـ ّ
ایــران را بــرای بررســی انتخــاب کردیــم.
امــا چــرا ســعی کردیــد در
شــاهنامه ،یکــی از بزرگتریــن آثــار
ادبــی و حماســی ایــران و جهــان،
اندیشــه فـ ّره ایــزدی را مورد بررســی
قــرار دهیــد؟ آیــا میتوانیــم
بپرســیم اصـ ً
ا ادبیــات و سیاســت با
هــم چــه نســبتی دارنــد؟
بــرای درک و آســیب شناســی ایــن
بحرانهــا در ســیر تاریخــی ایــران کــه
همچــون یــک دور تسلســل بارهــا و بارهــا
نظارهگــر آن بودهایــم ،یــک بــازه زمانــی
محــدود از تاریــخ ایــران را انتخــاب کردیــم
و بــه ریشــه یابــی و تحلیــل و بررســی ایــن
بحرانهــا بپردازیــم تــا شــاید بتوانیــم آن را
بــه تمــام دورانهــا تعمیــم داده و راهــکاری
بــرای آن بــی اندیشــیم .بــرای شــروع
پژوهــش دو منبــع تاریخــی کهــن معتبــر
تاریــخ بیهقــی و شــاهنامه فردوســی پیــش
روی مــا بــود .مــا از تاریــخ بیهقــی گــذر
کردیــم چــون تنهــا یــک تاریــخ بــود و

همچــون تواریــخ دیگــر مطلوبهــا را بیــان
میکــرد نــه حقیقتهــا را بــه بیــان دیگــر
تاریــخ برابــر مالحظــات خــاص و امکانــات
انســانی در مــواردی دم فــرو میبنــدد و
ممکــن اســت بخشــی از حقیقــت را بــه
فراموشــی ســپارد .همچنیــن تاریــخ بیهقی
سرگذشــت پیشــینیان چندان دوری را بیان
نمیکــرد و مــا قصــد داشــتیم تــا آنجایــی
کــه منابــع اجــازه میدهــد بــه عمــق
تاریــخ مردمــان ایــران زمیــن نفــوذ کــرده
و بــه صــورت اپیســتمولوژی و ریشـهای تــر
بــه حــوادث نــگاه کنیــم.
شــاهنامه چندیــن مزیــت
بــزرگ داشــت :ابتــدا
اینکــه بیــش از هــر کتاب
تاریخــی دیگــر در زبــان
فارســی سرگذشــت و روح
مــردم باســتان ایــران را در
خــود بازتــاب داده اســت
و بیــان کننــده روایــت
صادقانــه داســتانهای
پرفــراز و نشــیب زندگــی
ایرانــی بــا همــهی
بدیهــا،
خوبیهــا،
پیروزیهــا ،شکســتها
و دگرگونیهــا اســت.
فردوســی ایــن تفســیرها
از زندگــی ایرانیــان را از
مجمــوع روایتهــای
کتبــی و شــفاهی ،تاریخی
و افســانهای همچــون
خداینامههــا ،شــاهنامه
ت از
ابومنصــوری و برداش ـ 
منابــع دیگــر کــه ســینه
بــه ســینه در ســیر تاریخــی ایرانیــان نقــل
گشــته ،یکجــا در کتــاب خــود گــرداوری
کــرده اســت .بنابرایــن میتوانیــم از آن
گواهیهایــی بگیریــم کــه نظــام سیاســی
ایرانــی چگونــه بــوده اســت و نخبــگان
سیاســی چگونــه دســت بــه ســامان دهــی
قــدرت و رام کــردن مردمــان میزدنــد .در
ادامــه امــا بزرگتریــن ومهمتریــن برتــری
شــاهنامه بــر منابــع دیگــر حماســی بــودن
آن اســت و میدانیــم کــه اثــر حماســی
بیــش از هــر چیــز یــک اثــر هنــری اســت،
هنــری کــه بــه گفتــه هــگل بیــان کننــده

تاریــخ خــودآگاه یــک قــوم و ملــت اســت
کــه امیــال و آرزوهــای خــود را در قالــب
آن هنــر بیــان میکنــد .بنابرایــن حماســه
گونــهای تاریــخ راســتگویانه و آرمانــی
مینمایــد کــه بازگــو کننــده تصویــر یــک
قــوم از خویشــتن اســت .و برتــر از تاریــخ
اســت زیــرا از یگانگــی و تحلیــل بهرهمنــد
اســت و بیشــتر بــه زمینههــای اجتماعــی و
قومــی میپــردازد کــه تاریــخ از آن بیبهــره
فره
اســت .از ایــن رو بــرای بررســی اندیشــه ّ
ایــزدی در مناســبات قــدرت بــه ســراغ

109

کتــاب شــاهنامه فردوســی رفتیــم.

