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مجتمع کانونهای فرهنگی  -هنری ؛ اشکوب همکف ؛اتاق -9کانون فرهنگ و ایران شناسی

آوای سیمــــــرغ
بینوایی یک ملت ،تنها نداشتن سرمایه و توانایی نیست
بلکه نداشتن آگاهی بر توانایی ،دارایی و داشته های
فرهنگی خویش است که می تواند توشه امروز دارندگان
آن ارثیه تاریخی باشد .ایرانیان وارث گنجینه ای از
اندیشه های تابناک و رفتارهای درخشان از فرزانگان
خود هستند .این میراث ارزنده را فرهنگ ایرانشهری
می نامیم که دربرگیرنده جهان بینی تبار ایرانی در
دوران باستانی خویش و پیرو آن ،منش ،سامان باوری
و چراغ راه آینده ما می باشد.سراشیب زوال را در ایران،
پیامد دور افتادن از بینش انسانی و زندگی ساز فرهنگ
ایرانی و جایگزینی آن با مرامها و باورهای بیگانه می
دانیم .گر چه همه پدیده های آیینهای بیگانه ،ناگزیر
ویرانگر نبوده اند ولی آمیختگی نگاههای آتنی ،عربی،
مغولی و غربی نوین ،از سده های دور تا به امروز ،ما را
دچار بحران هویت و آشفتگی اندیشه نموده اند .ایرانیان
ناچار نیستند در میان چرخ دنده های خشک اندیشی
 ،بنیادگرایی  ،شرق گرایی و یا غرب ساالری  ،گرفتار
بماند .برای بازسازی اخالقی ،بهسازی اجتماعی و
نوسازی اقتصادی ،نیاز به بازگشت به نگاه ایرانشهری
و توشه نیاکانی داریم که در گذشته ،ما را به فراز ُبرده و
آزمون خود را پس داده اند .البته روشن است که زندگی
و پیوندهای اجتماعی در دوران کنونی پیچیده تر از
گذشته های کهن شده است .بنابراین در راه نیکبختی
و نوزایندگی میهن ،فرهنگ کهن خویش را که با دانش
روز همراه و هماهنگ است درمی یابیم و بکار می بندیم.

پیــــشکشبه:کسانیکهخواهانهمبستگی
ایرانیـــــانوسربلنــــــــدیایرانزمیناند.

شایسته و بایسته است ایرانیان  ،زندگی بر بنیاد
خردگرایی ،گستراندن داد و آبادسازی گیتی را در دستور
کار خویش قرار دهند و به شادزیستی ،روا داری ،آزادگی
و دهشمندی بها دهند و آنها را ارزشهای واالی فردی و
همگانی بدانند .ارجگذاری به جان و زندگی آدمی،
جانمایه فرهنگ ایرانشهری در نگاه به انسان و جایگاه آن
می باشد .چونان که سعدی میفرماید:
بنیآدم اعضای یك پيكرند
که در آفرینش زیک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی
رویکرد کانون فرهنگ و ایران شناسی دانشگاه فردوسی
برای برآورده کردن آرزوهای میهنی جوانان و دانشجویان
بر پایه فرهنگ ایرانی  ،فرآیندی است کامال فرهنگی و
دانشجویی و این کانون خویشکاری(وظیفه) خود را
پاسداری ازفرهنگ و تمدن ایرانی می داند؛ آنهم در
روزگاری که فرهنگ ملی و دینی ایران دستخوش گزندها
و نامردمیهای فراوان شدهاست .کانون فرهنگ و ایران
دوستدار ایران را میفشارد و
دست دوستی هر
شناسی
ِ
ِ
یکایک دانشجویان میهن
امیدوار است که با همکاری
ِ
دوست که به فرهنگ،تاریخ،تمدن و آینده ایرانشهر ارج
مینهند و بدان دلبستگی دارند گامی ،هر چند کوتاه
برای سربلندی ایران در دانشگاه فردوسی بردارند.

ـــــآغازـــــ
ـــسخنـــــ ـ
3

سال ]چهارم  -شماره هفتم  -بهار 96

علی فانی
کارشناسی علوم سیاسی

فرهنگ ایرانشهــــــری ،راه مقابله ب
بزرگترین بینوایی برای یک ملت،نداشتن
سرمایه و توانایی نیست بلکه نداشتن آگاهی
بر دارایی و داشته های فرهنگی است که ارثیه
گذشته است ولی می تواند راهگشای امروز نیز
باشد .ایرانیان وارث گنجینه ای پرمایه از اندیشه
های تابناک و رفتارهای درخشانی از فرزانگان
خود هستند .این اندوخته ها نه تنهادر زندگی
فردی بلکه در پهنه زیست اجتماعی می تواند
در کشورگردانی و گیتی آرایی راهکار شایسته و
ابزاری سزاوار در راستای برون رفت از بن بست
های زندگی همگانی باشد.
اندیشه کشور داری باید از زمینه فرهنگ
ملی هر سرزمینی بروید و ببالد و رفتارهای
اجتماعی باید بر بنمایه های فرهنگی بومی
بنا شوند تا آرمان های ملی واقعیت پذیر
بشوند .هر اجتماعی که هنجارهایش بازتاب
دهنده آرمان سرآمدانش نباشد ناگزیر به زوال
است .ایران زمین با پرورانیدن و بالندگی و
فراگستری اندیشه های برخواسته از گوهر و
سرشت خویش ،راه آبادانی را خواهد پیمود
نه با انبوهی از ترجمه های بیروح و ناکارآمد از
اندیشه های گوارش نشده و وارداتی بیگانگان.
در این نوزایندگی و در این رستاخیز فرهنگی
در پی این نیستیم که همانند دیگری بشویم و
یا برای بازگشت به هزاره های کهن دست و پا
بزنیم .بلکه باید خود ایرانی مان را بشناسیم و از
این راه آینده مان را بیابیم .هدف از نوزایندگی
فرهنگی مان بازگشت به گذشته ها نیست.
بلکه آماج ،یاری گرفتن از سرمایه های معنوی
روزگار کهن مان برای ساختن فرهنگی امروز و
فردایمان است.
ریشه گرفتاری های کالن کشورمان فرهنگی
است .زوال اندیشه و افت اخالقیات با خود

ـــسخنــــــ ـ
ــسردبیرـــــ
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فساد گسترده امروزی را به همراه آورده است
که از هیچ خردمندی پنهان نیست .از خود
بیگانگی به معنای دور شدن و بیگانه شدن
نسب به هویت و تاریخ خویش است .جامعه
وامانده از شناخت خود چند تکه ،آشفته حال
و بیمار رو به مرگ است و صالح و فساد را نمی
تواند از هم تمیز دهد.
با وجود چالش های امروزین که ریشه در
مناسبات فرهنگی دارد نوزایندگی برای ما
تنها پیشنهادی نیست بلکه می تواند ضرورتی
اجتماعی برای ماندگاری نیک است .افالطون
معتقد بوده است که بحران های سیاسی و
اجتماعی ریشه در بحران های فلسفی دارد
بنابراین به این نتیجه می رسد که اصالح کارها
جز با بهبود زیربناهای فکری انجام نخواهد
پذیرفت .با قبول ریشه آشفتگی های امروزی
در سازه های فرهنگی مان نسخه پیچی
سیاسی یا اقتصادی دوای ما نخواهد بود بلکه
باید با نگاهی ژرفتر نبض فرهنگ را بگیریم تا
بهین درمانگر باشیم.
فرهنگ ایرانشهری که در این نسخه و نسخه
های پس از این در سیمرغ به آن خواهیم
پرداخت ،مجموعه ای از اندیشه ها و منش
هایی است که برای سده های درازی در
روزگاری که ایرانیان در جهان سرفرازی می
کردند و سرآمد و پیشتاز ملتهای بسیاری
بودند ،ستون استوار جان و تبار ایرانی بود.
فرهنگی که ایرانیان را در آن روزگاران به فراز
تاریخی خویش برده بود و آبشخور آیین و
منش آنان بود در اوستا ،متون کهن پهلوی،
سنگ نبشته های هخامنشی و ساسانی و
صد البته در شاهنامه حکیم فردوسی توسی
می توان جست .فرهنگی که بر بنیاد آموزه

های برجسته و زندگی سازی چون خردگرایی،
دادگستری ،آبادسازی ،رواداری ،آزادگی،
شادزیستی و دهشمندی استوار بوده است
امروز نیز راهگشای گذرگاه فرهنگی مان
خواهد بود.
گرچه نام ایرانشهر تا جایی که می دانیم
نخستین بار توسط اردشیر بابکان ،بنیادگذار
ساسانیان بکار گرفته شد وللی اندیشه های
ایرانشهری به هیچ روی محدود به ایران
ساسانی نمی شود .با آنکه ایرانشهر تاریخ
در پیش از ساسانیان با این نام شناخته نمی
شده ولی جهان بینی روشن ،سامان اقتصادی
کارآمد ،هنجارهای رفتاری پسندیده و اصول
برتر فرهنگی و گیتی گردانی نزد فرهیختگان
ایرانی برگرفته از همان اندیشه های برجسته و
دیرپای تبار ایرانی از روزگاران کهن بوده اند .در
سیمرغ این مجموعه را با آنکه بخش بزرگی از
آن در پیش از ساسانیان پی ریخته شده بود،
اندیشه های ایرانشهری می نامیم.
سراشیب زوال پیامد دورافتادن از بینش های
گرانمایه و جایگزینی با آیینها و باورهای بیگانه
بوده است .گرچه تمام عناصر باورهای بیگانه
ویرانگر نبوده اند ولی آمیختگی دیدگاه های
آتنی،عربی ،ترکی-مغولی و نیز غربی نوین از
سده های دور تا به امروز ما را دچار آشفتگی
فرهنگی نموده است .فرهنگ ایرانشهری
ناچار نیست تا در میان اندیشه های بیگانه
و آوازه گری های دیدگاه های غربی که از
مشروطه به این سرزمین آمد گرفتار بماند .بلکه
برای بازسازی اخالقی ،بهسازی اجتماعی و
اقتصادی نیاز به تکیه بر خویش دارد .روشن
است بده و بستان های اجتماعی در زمان
کنونی پیچیده تر از گذشته است بنابراین در

با جهانی سازی هویت
راه نیکبختی آنچه را که در میراث فرهنگی
بومی یافت نشود باید از دستاوردهای ارزنده
بشری دیگر فرهنگ ها وام گرفت.
اندیشه ای که ایران را از موجودیتی صرفا
سرزمینی یا نژادی و یا دینی به یک کشور
گسترانید و بالنده نمود ،اندیشه ایرانشهری
بود .ایران کنونی و ایرانشهر پدیده های
همسان نیستند .ایرانشهر مفهوم گسترده تری
از ایران کنونی جغرافیایی و تمدنی را با خود به
همراه دارد.
پس از فروپاشی ایران ساسانی تا روی کار آمدن
صفویان ،با گسست ایرانشهر به عنوان یک
هسته سیاسی و حقوقی روبرو بوده ایم ولی
فرهنگ ایرانشهری با وجود گوشه نشینی و
کمرنگ شدن ،برجای ماند و درپاره ای از زمان
ها بر تارک آسمان زندگی ایرانیان درخشید.
روان ایرانشهر یا همان جانمایه شناسه ایرانی
در همه چهارده سده گذشته زنده بود و می شد
از خیزش های اجتماعی مانند سرخ جامگان
و سپیدجامگان گرفته تا جنبشهای فرهنگی
مانند شعوبیه و از شاهنامه سرایی دوران
سامانیان گرفته تا فلسفه خسروانی سهروردی
آن را دید و ستایش نمود.
آموختن از گذشته های ایران و شادکامی
و بازنیرویابی از بخش های تابناک آن که با
خودستایی و برتری جویی نسبت به دیگر
ملت ها تفاوت دارد ،راهکاری برای نهیب زدن
به خودآگاه ملی است که پیش از زوال کامل
فرهنگی بخود بیاید و جویای درمان شود .در
میان یاری گرفتن از پیشینه درخشان ایران را
نباید به کنایه باستانگرایی و یا شووینیسم نامید
و از این جهت از آن روی برتافت.
در هزاره نوین ،قدرت های جهانی برای

نگهداشت چیرگی سیاسی و اقتصادی
خویش ،آشکارا به درون دامنه فرهنگ چنگ
انداخته اند .در کارزاری که اینبار نه دولتهای
نیرومند بلکه شرکت های چند ملیتی غول
آسا برای کنترل بر منابع و سرمایه های جهان
آغازیده اند پدیده ای به نام استعمار فرانوین
زاده شده است .استعمارفرانوین بر پایه چیرگی
ناپیدای استعمارگر پی ریخته شده است .ویران
سازی شناسه های ملی از راه یکسان سازی
فرهنگی و جهانی کردن بازرگانی ،فن آوری،
هنر و فرهنگ از ابزارهای استعمار فرانوین
است .آماجش ،کنارزدن فرهنگ های بومی
و ناتوان سازی شناسه های ملی برای پیشبرد
راهبرد یکسان سازی فرهنگی در جهان است.
شایان یادآوری است که این روند هیچ پیوندی
با گفت و گوی تمدنها که رویکرد درخوری
برای کاهش تنشها و کشاکش های ملی و
دینی است ،ندارد .یکسان سازی فرهنگ
در پی سترون کردن ملتها و تهی کردن آنان
از خویشتن خود است تا به جای ایستادگی
ملی ،گواه بیخیالی و بی قیدی مردم باشیم.
اینگونه نه تنها حساسیت های افکار همگانی و
نهادهای ملی و پارلمان های کشورها به منافع
ملی بی رنگ و رو می شود بلکه برخی از چهره
های کلیدی آنها نیز برای سودپرستی و مقام
پرستی به زیر درفش شبکه بزرگ شرکت های
بی ملیت در می آیند.
استعمارگران فرانوین با شعار جهانی شدن به
جهانی سازی هویت پرداخته اند .نخستین
گام در روند جهانی سازی هویت ،شتاب دادن
به فرایند از خود بیگانگی فرهنگی و کاستن
از وابستگی به میهن و هممیهنان است.
جهانی شدن فرهنگی بر آنگونه جهانی شدن

که اقتصادی است چربش دارد .چرا که رشد
فزاینده فناوری رسانه ها ،اینترنت و ماهواره به
از میان رفتن فواصل زمانی و مکانی می انجامد
و یکسانی فرهنگی کشورها را به همراه خواهد
آورد.در این فرایند فرهنگی که باید چیره
گردد نه فرهنگ آمریکایی است نه فرهنگی
فرانسوی و یا فرهنگ ملیت مشخص دیگری
بلکه فرهنگی را که می خواهد در سراسر گیتی
جا بیاندازد ،منش بی اعتنایی به ریشه های
سرزمینی ،وابستگی های عاطفی و تاریخی
و منافع ملی است .در حقیقت در این فرایند
شناسه های ملی ایرانی ،ژاپنی ،آمریکایی،
روسی و غیره با بی هویتی جایگزین خواهند
شد.

استعمارگران فرانوین با شعار جهانی

شدن به جهانی سازی هویت پرداخته اند.
نخستین گام در روند جهانی سازی هویت،

شتاب دادن به فرایند از خود بیگانگی
فرهنگی و کاستن از وابستگی به میهن و

هممیهنان است.

این است که کانون فرهنگ و ایران شناسی
و نشریه سیمرغ ،رسانه رسمی این کانون
خویشکاری اش را بر پایه مکتب ایرانشهری
و رستاخیز فرهنگی آن نه تنها کوشش برای
برون رفت از این بن بست فرهنگی کنونی
جامعه ایرانی می داند بلکه می کوشد در این
بزنگاه تاریخی برای چیرگی توانگران بر ملت
ایران ،سپرپدافندی کارآمدی برای نگاهداشت
و پاسداشت شناسه ایرانی و داشته های
فرهنگی آن باشد.

ـــسخنـــــــ
ــسردبیرـــ
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اندیشــــه و سیــــاست
جستــــاری درباره مفهوم حکومت در حقوق عمومــــی ایران //دکتر سید
جواد طباطبایی
روشنفکــــران ایرانــــی /فرانسویان در میان ایرانیها  //دکتر محمد قزلسفلی
فراخوانــــي براي دگرگون ساختن هستـــي /دکتر شروین وکیلی
اندیشــه سیاسی ایرانشهری به چه معنـــا است؟  /روح اله اسالمی

جستـــاریدربـــــــــــــــارهمفهوم
حکومتدرحقــــــوقعمومیایران
دکتـــر سید جـواد
طباطبایـی
حکومت  :اصطالحی که در سدۀ نوزدهم
در زبان ترکی عثمانی به عنوان معادلی برای
 gouvernementدر زبان فرانسه به کار رفت
و به تدریج در زبان های فارسی و ترکی رواج
پیدا کرد552 ,III ,EI2( .؛ نیز لویس ،ص.
 )36-7حکومت از ثالثی مجرد «حکم»
در عربی و دیگر زبان های سامی به معنای
قضاوت ،حکمت و نیز طبابت است ،اما در
زبان عربی معنای غالب آن قضاوت و داوری
است و حکومت نیز معنای قضاوت و دادرسی
را افاده می کرده است .در ترکی عثمانی ،در
آغاز« ،حکومت» به معنای قدرت سیاسی،
تسلط بر امور دولتی و نیز نظام سیاسی یا رژیم
به کار می رفت و در معنایی نزدیک به le stato
در زبان ایتالیایی در سدۀ شانزدهم به کار می
رفت که بیشتر از آن که به معنای «دولت» در
مفهوم انتزاعی آن باشد ،معنای تسلط بر امور
یک کشور و قدرت سیاسی یک شخص را افاده
می کرد( .لویس ،همانجا) در زبان عربی،
حکومت بیشتر به معنای حکمیت و داوری
آمده استُ .
«الحکم بالضم القضاء  ...و جمع
الحکمة حکومات یقال هو یتولی الحکومات و
یفصل الخصومات  ...الحکومة ّرد الرجل عن
الظلم و ان سمی الحاکم بین الناس النه یمنع
الظالم من الظلم»( .تاج العرس )352/8 ،از

پیامبر اسالم نیز روایت شده است که فرمود :
ساعة فی حکومة خیر من عبادة ستین
«عدل
ٍ
سنة» (ابن عبد ربه ،ص )10 .ابن منظور نیز
از ابن اثیر نقل می کند که گفته است  :فی
َ َ
الحک ُم و الحکیم و هما بعمنی
اسماء الله تعالی
ًٌ
فاعل».
بعمنی
فعیل
فهو
القاضی،
الحاکم و هو
ٍ
(لسان العرب.)270/3 ،
اصطالح  gouvernementدر زبان فرانسه،
که به صورت  governmentدر زبان انگلیسی
وارد شده ،از فعل  gubernarerالتینی  -مأخوذ
از یونانی  - گرفته شده که در اصل به
معنای هدایت کشتی با سکان بوده است .در
زبان فرانسه gouvernement ،با gouvernail
به معنای سکان از ریشه است و در اصل به
معنای «تدبیر نفس» بوده و به تدریج در معنای
تدبیر امور کشور استعمال شده است.
در زبان فارسی ،در دورۀ سلجوقیان ،حکومت
به معنای مقام فرمانداران ایاالت و در دورۀ
عثمانی به معنای مدت فرمانداران حکومت
نیز به کار می رفته است .در عصر عثمانی نیز
در مناطق کردنشین همین اصطالح عربی،
که از طریق فارسی به ترکی عثمانی وارد شده
بود ،حکومت در معنای متفاوتی نیز به کار
رفته و منظور از آن سنجاق های موروثی تحت
فرمان حاکمان کردی بود از استقالل سیاسی

و اقتصادی بهره مند بودند)552 ,III ,EI2( .
با این همه ،تا آغاز دوران جدید ،در تداول ادب
فارسی حکومت به معنای داوری و حکمیت
به کار می رفت ،چنان که در گلستان سعدی
تعبیر «حکومت پیش داور بردند» آمده که
نشان می دهد داور یا قاضی به «حکومت»
در میان مردم اشتغال داشته است( .سعدی،
ص ،160 .حکایت  )14افزون بر این ،در زبان
فارسی منظور از «امارت و حکومت» تصدی
امور ایاالت به توسط نمایندۀ شاه – یعنی حاکم
– بود و این تعبیر تا آغاز دوران جدید به کار می
رفت( .به عنوان مثال ،ر.ک .حاج سیاح ،ص.
 )144با آغاز دوران جدید« ،حکومت» به این
معنا در مقابل «دولت» و عین حال به معنای
دولت مرکزی به کار می رفته است( .ر.ک .نامۀ
ثقة االسالم از تبریز به میرزا فضل علی آقا :
«اما امر حکومت  ...امر مملکتی خیلی سست
است و به حکومت حالیه قدرت و نفاذ نداده
اولیاء
اند  ...تعیین حاکم تکلیف ماها نیستِ ،
دولت ابصر هستند» .بحران دموکراسی)42 ،
تا آغاز سدۀ نوزدهم ،در زبان های عربی و
فارسی ،ابهام واژۀ «حکومت» باقی بود و به
هر دو معنای داوری و ادارۀ امور عمومی کشور
استعمال می شد ،اما در نوشته های برخی از
نویسندگان سیاسی ،به تدریج ،واژۀ «قضاء»
را به معنای داوری و به عنوان یکی از شئون
حکومت تثبیت شد .علی عبدالرزاق ،در اسالم
و اصول الحکم ،قضاء را از فروع حکومت و
قضای شرعی را از فروع حکومت اسالمی
می داند و حکم و حکومت را به عنوان معادلی

ــــا ندیشهــ
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برای اصطالح رایج در علم سیاست و خالفت
در تمدن اسالمی به کار می برد«( .و القضاء
بجمیع انواعه فرع من فروع الحکومة و تاریخه
ً
ً
یتصل بتاریخها اتصاال کبیرا و کذلک القضاء
الشرعی رکن من ارکان الحکومه االسالمیه و
شعبه من شعبها .فالبد حینئذ لمن یدرس
تاریخ ذلک القضاء ان یبدأ بدارسه رکنه االول
اعنی الحکومة فی االسالم .و اساس کل حکم
فی االسالم هو الخالفة و االمامة العظمی .ص.
7؛ نیز رک« .جعلتها تمهیدا للبحث فی تاریخ
القضاء و ضمنتها جمله ما اهتدیت الیه فی
شأن الخالفة و نظریة الحکم ».ص)8-7 .
پیش از آن که برخی از اصطالحات سیاسی
جدید از طریق ترجمه های متن های سیاسی
وارد زبان های جهان اسالم شوند« ،سیاست» و
«تدبیر» به جای حکومت و به معنای ادارۀ امور
کشور یا منزل نیز به کار می رفته است ،چنانکه

«حقوق مدنی ایران» ،که نویسندۀ آن معلوم
نیست ،آمده است که «حکومت بر چند قسم
است .یکی از اقسام حکومت منفرده است
و در حکومت منفرده مردم حکم یک نفر را
قبول می کنند( ».آدمیت و ناطق ،ص)472 .
در همان رساله ،قوای حکومت به سه قوه
قانونیه ،اجرائیه و محاکماتی تقسیم شده که
«حالت دولت موقوف و منوط بر آن هاست».
آن چه برای «امنیت و و ترقی ملت محافظت
ملت» و نگاهداری قانون و تامین حقوق عامۀ
مردم ضرورت داشته باشد« ،بواسطۀ قوۀ
حکومت مجرا می شود و قوۀ حکومت نیز
از تعلیم عامه و صنایع و علوم و ثروت ملل و
تدابیر منزل و تجارت و مالیه و غیره مواظب
است( ».همانجا) نویسندۀ رساله ،به رغم اینکه
در آغاز حکومت ایران ،یعنی نظام سیاسی
آن را منفرده خوانده ،اما تمایزی نیز میان

تمام قوای مملکت در دست پادشاه است،
پس ،تمام قوای حکومت در دست پادشاه
است  ...و پادشاه سرچشمۀ تمام اقتدارات
است(».همانجا)
میرزا ملکم خان تشکیل «حکومت» را آغاز گذار
اقوام از توحش به تمدن و آن را دستگاهی می
داند که «میان یک ملت منشأ امر و نهی می
شود» .حکومت انواعی دارد که عبارت اند از
سلطنتی و جمهوری و هر حکومتی نیز دارای
دو قوۀ وضع قانون و اجرای آن است( .ملکم
خان ،ص )31 .در همان زمان ،مستشار الدوله
تمایزی میان دولت و حکومت وارد نمی کند
و کمابیش هر دو مفهوم را به یک معنا به کار
می برد .او دربارۀ منشا حاکمیت می نویسد
« :اختیار و قبول ملت» «اساس همۀ تدابیر
حکومت» است( ،ص )57 .اما در جای دیگری
می نویسد که «حق انتخاب وکالء  ...مر اهالی

ــــاندیشهـــــ
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در عنوان کتابی از ابن ابی الربیع ،سلوک
المالک فی تدبیر الممالک و نیز در عنوان
رساله های مربوط به تدبیر منزل اصطالح
تدبیر به معنای ادارۀ امور به کار رفته و در معنای
اصطالحی «سیاست» به کار رفته است( .نیز
قس عنوان رسالۀ ابن باجه ،تدبیر المتوحد،
که تدبیر را در معنای gouvenement de soi
در زبان فرانسه به کار برده است ).ابن خلدون
نیز در مقدمه می گوید « :سیاست مدنیه همان
تدبیر منزل و مدینه برابر الزامات اخالق و
حکمت است( ».ج ،1 .ص 62 .و نیز  ،3ص.
( )127نیز ر.ک)52 ,X ,EI2 .
از دورۀ ناصری به بعد ،با آشنایی که ایرانیان با
مباحث سیاسی جدید پیدا کردند ،در برخی از
رساله های سیاسی واژۀ «حکومت» در مفهوم
گسترده تری نیز استعمال می شد و «حکم»
در معنای داوری در معنای عام تر اعمال قدرت
سیاسی نیز به کار رفت .در نسخۀ خطی رسالۀ

«حکومت» و «دولت» وارد کرده و گفته است
که «حالت دولت موقوف و منوط به» قوای
حکومت است و منظور او این است که ترتیب
قوای حکومتی اساس دولت  -یعنی نظام
سیاسی  -را متعین می کند .اما نویسنده در
ادامۀ همین فقره می نویسد که «در دولت
ایران سلطنت منفرده  ...برقرار است» و شاه
«صاحب استقالل تمام قوای حکومت است»
(همان )473 ،چنانکه مالحظه می شود ،هر
دو تعبیر «حکومت منفرده» و «دولت منفرده»
به یک معنا به کار رفته است و ابهامی که در
کاربرد این دو مفهوم حکومت و دولت وجود
دارد ،از این وضع ناشی می شود که در رساله
زمانی نوشته شده که در ایران سلطنت مستقله
برقرار بود و شاه ،به عنوان رئیس دولت ،در عین
حال ،رئیس حکومت نیز بود .از اینرو ،تمایزی
میان حکومت و دولت ،که هر دو عین سلطنت
بودند ،نمی توانست وجود داشته باشد« .چون

را در مقابل دولت» از اصول اساسی «حقوق
عامه» و از مجاری «مداخلۀ عظیم» مردم در
«افعال حکومت» است( .ص )62 .اما میرزا
آقا ،که با دقت بیشتری به معادل اصطالحات
جدید اروپایی توجه داشت ،در عبارتی از سه
مکتوب به تمایزی که میان حکومت و دولت در
زبان فرانسه ایجاد شده بود توجه نشان داده
و نوشته است « :حکومت عبارت از قانون و
سیاست دولتی است»( .میرزا آقا خان کرمانی،
سه مکتوب )301 ،منظور این است که دولت
سیاستی برای تدبیر امور کشور دارد که در
قانون ها بیان می شود و حکومت آن را به اجرا
در می آورد.
در ایران ،تا تدوین نخستین قانون اساسی
و تفسیرهایی که نویسندگان ایرانی از آن در
نوشته هایی با عنوان حقوق اساسی ،بخشی
از علم حقوق که تا آن زمان در ایران ناشناخته
بود ،عرضه کردند ،تمایزی دقیق میان دو

مفهوم دولت و حکومت وجود نداشت .اگرچه
از زمان ناصرالدین شاه ،صدر اعظم و در
مواردی وزیرانی نیز وجود داشتند که ادارۀ
امور دولت بر عهدۀ آنان بود ،اما در ادامۀ سنت
دیرین نظام های خودکامه صدر اعظم و وزیران
کارگزاران دولتی بود که شاه رئیس آن به شمار
می آمد و مجموع آنان حکومت نامیده نمی
شدند .بدین سان ،در واقعیت جامعۀ ایران ،که
قدرت سیاسی در یک تن متمرکز بود ،و نیز در
قلمرو نظر ،به سبب فقدان نظریه پردازی در
نظام های سیاسی ،چنین تمایزی ناشناخته
بود.
با پیروزی جنبش مشروطه خواهی و صدور
فرمان مشروطیت ،که ایران در شمار دولت
های مشروطه آمد ،قانون تمایز میان شاه غیر
مسئول و هیأت وزیرانی را که مسئول امور
اجرایی کشور بودند ،به رسمیت شناخت ،و

افزاید « :ترتیب صحیح این است که جماعتی
که ناظر بر اعمال دولت می شوند وکیل و
نماینده ملت باشند ،لهذا ترتیب مشروطیت
را ترتیب نمایندگی هم می گویندrégime( .
 )représentatifدولت اگر استبدادی باشد،
اساس نخواهد داشت .بنابراین ،دولت
مشروطه با دولت با اساس مرادف است( ».ص.
 )121منظور فروغی این است که سلطنت
مطلق یا استبدادی – که آن زمان «سلطنت
مستقل» نامیده می شد – فاقد قانون اساسی
است ،در حالی که هر سلطنت مشروطه مبتنی
بر قانون اساسی است و نمی تواند قانون
اساسی نداشته باشد.
فروغی در بحث از آن چه امروزه در حقوق
اساسی «تفکیک قوا» خوانده می شود ،آن را
ذیل عنوان «انفصال اختیارات دولت» آورده
است( .ص )123 .فروغی در توضیح «دولت

است( .ص )127 .اصطالح «رئیس دولت» نیز
که می تواند پادشاه یا رئیس جمهوری باشد،
در معنای دقیق معنای  chef de l'Etatبه کار
رفته است( .ص 154 .و بعد)
توضیح فروغی و اصطالحاتی که او برای شرح
واقعیت قدرت سیاسی جدید ،یعنی نظام
های مشروطه ،به کار برده ،به رغم اجمالی
که دارد ،بسیار دقیق است .کاربرد مفاهیمی
مانند «نمایندگی»« ،انفصال اختیارات
دولت»« ،دولت پارلمانی»« ،دولت با اساس»
و  ...مفاهیم جدیدی هستند که فروغی به
عنوان مقدمه ای برای شرح قانون اساسی
توضیح داده و نیازی به گفتن نیست که همۀ
آن مفاهیم از حقوق اساسی فرانسه گرفته شده
است .در نظام های مشروطه یا «با اساس»
حاکمیت از مردم ناشی می شود و شاه ،به
عنوان «رئیس دولت» ،که اگرچه در رأس قوۀ
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از آن ها به شمار می آمد .حکومت در تداول دیگری به قلمرو یا ادارۀ امور هر یک
از ایالت ها نیز اطالق می شود.

مفسران قانون اساسی نیز آن تمایز را با توجه
نظریۀ تفکیک قوا در حقوق عمومی فرانسه
توضیح دادند .بدیهی است که در نخستین
رساله درباره حقوق اساسی هنوز نسبت دو
مفهوم جدید دولت و حکومت به دقت معلوم
نبود .محمد علی فروغی ،در نخستین رساله
دربارۀ کلیات حقوق اساسی ،با تعریف قانون
اساسی یا «اساس دولت» ()constitution
دولت دارای قانون اساسی را «حکومت با
اساس» نامید و آن را به عنوان معادلی برای
 gouvernement constitutionnelفرانسه
آورد (فروغی ،ص )118 .که یکی از انواع نظام
های سلطنتی است و بنابراین از انواع دولت
هاست .فروغی اندکی پائین تر در بحث از
شکل دولت و با بیان این که دولت می تواند
دو شکل سلطنتی و جمهوری داشته باشد،
می نویسد که «دولت» یا استبدادی ()absolu
است است یا مشروطه ( )représentatifو می
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پارلمانی» نیز می نویسد که «ترتیب دولت
پارلمانی این است که امور دولت به دست
پارلمان است» و می افزاید « :نه این که پارلمان
مستقیما امور دولت را اداره کند ،بلکه به این
قسم که امور دولت به دست چند وزیر باشد».
وزیران را شاه از میان گروه اکثریت مجلس
انتخاب می کند و یک نفر نیز به ریاست هیات
وزیران انتخاب می شود .در اصطالح حقوق
اروپایی ،هیات وزیران را «کابینه» ()cabinet
می نامند و «این ترتیب را حکومت به توسط
کابینه ( )gouvenement de cabinetخوانند».
(ص )125 .در باب مربوط به «اختیارات
دولت» بار دیگر دولت به معنای نظام حکومتی
آمده است .دولت دارای دو اختیار یا دو قوه
است .اگر استبدادی باشد ،آن دو قوه «مختلط
و اگر مشروطه باشد از هم منفصل می باشند».
یعنی دولت مشروطه مبتنی بر تفکیک دو قوه
وضع قانون و اجرای قانون های وضع شده

اجرایی قرار دارد ،اما مسئولیت اجرایی ندارد،
وزیرانی را از میان نمایندگانی که در مجلس
اکثریت دارند ،انتخاب می کند تا «امور دولت
را اداره» کنند .مجموع هیأت وزیران (کابینه)
و رئیس هیأت وزیران ،در تمایز با «دولت» در
معنای دقیق آن« ،حکومت» نامیده می شود.
در نظام پارلمانی مجلس نمایندگان ملت قانون
وضع می کند و بر حسن اجرای قانون ها نیز
نظارت می کند.
منصور السلطنه که دو سال پس از فروغی
نخستین کتاب کامل دربارۀ حقوق اساسی
را نوشت ،برخی از واژگان حقوقی جدید وارد
شده در زبان فارسی را نیز با دقت بیشتری
تعریف کرد .توضیح فروغی از حقوق اساسی
فرانسه گرفته شده بود و از آن جا که رسالۀ
او تنها به کلیات حقوق اساسی اختصاص
یافته و او بخش مربوط به تفسیر قانون
اساسی ایران را ننوشته ،اشاره ای نیز به

ــــا ندیشهــ
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ابهام واژگان فارسی در حقوق جدید نکرده
است .منصورالسلطنه نخستین حقوقدان
ایرانی بود که شرحی بر قانون اساسی ایران
نوشت و در خالل رسالۀ خود به برخی از
ابهام های واژگان فارسی نیز اشاره کرد .او
دربارۀ معنای حکومت می نویسد « :کلمۀ
ً
حکومت دو معنای عمده دارد  :اوال حکومت
ترتیبی را گویند که به موجب آن اقتدارات
ً
سلطنتی ملت مجری می شود .مثال مملکت
فرانسه حکومت جمهوری دارد ،یعنی در آن
مملکت اقتدارات سلطنتی به موجب ترتیبات
ً
جمهوری مجری می شود .ثانیا حکومت
ً
قلمرو یک حاکم را می گویند .مثال حکومت
آذربایجان یا گیالن( ».منصورالسلطنه)16 ،
منظور از اقتدارات سلطنتی ملت همان قدرت
سیاسی و حاکمیت ملت است که در فرانسه
به لحاظ شکل آن جمهوری بود ،یعنی دولت
در فرانسه جمهوری است ،اما امور دولت
جمهوری فرانسه به موجب ترتیبات حکومت،
یعنی هیأت وزیران ،اداره می شود .زمانی که
منصورالسلطنه کتاب خود را می نوشت ،دولت
ایران ،با تدوین قانون اساسی ،از سلطنت
مستقل به مشروطه تبدیل شده بود .به این
معنا که دولت ،به لحاظ شکل آن ،سلطنتی
بود ،اما هیأت وزیران امور کشور را اداره می
کردند و شاه از مسئولیت مبری بود .در هر
دو مورد فرانسه و ایران ،دولت تبلور قدرت و
«حاکمیت» ملت در معنای دقیق آن بود ،اما
حکومت قوۀ اجرایی امور «حاکمیت» به شمار
می آمد .دولت در اغلب نظام ها دارای سه قوه
بود که قوۀ اجرایی یا دولت در معنای محدود
کلمه یکی از آن ها به شمار می آمد .حکومت
در تداول دیگری به قلمرو یا ادارۀ امور هر یک
از ایالت ها نیز اطالق می شود .در ایران ،تا
پیروی مشروطیت در رأس هر ایالتی حاکمی
قرار داشت ،که نمایندۀ شاه به شمار می آمد و
قلمرو و قدرت او را حکومت می نامیدند.
در ادامۀ همین توضیح ،منصور السلطنه به دو
تداول متمایز دولت نیز اشاره می کند« .کلمۀ
ً
دولت نیز دو معنا دارد  :اوال کلیۀ اعضای
مملکت را گویند که مأمور اجرای اقتدارات
ً
سلطنتی ملت هستند .مثال وقتی می گویند :
قرض دولت ،معلوم است ،شخص واحدی که
موسوم به دولت باشد مدیون نیست ،بلکه آن
هیأتی که مأمور اجرای حقوق سلطنتی است،
ً
به ِس َمت این مدیریت مقروض می باشد .ثانیا
کلمۀ دولت را تعیین یکی از قوای مملکتی که
بعدها در تحت اسم قوۀ اجرائیه ذکر خواهیم
کرد ،استعمال می کنند( ».منصور السلطنه،
ص )17 .توضیح منصورالسلطنه نخستین
تعریف از مفاهیم دولت و حکومت در تداول

جدید در زبان فارسی است و بدین سان
تعریفی دقیق بر مبنای حقوق عمومی عرضه
شد .رساله حقوق اساسی منصورالسلطنه
نخستین و مهم ترین رساله در این شاخه از
حقوق جدید ایران بود و نویسندۀ آن توانست
حدود و ثغور مفاهیم عمدۀ آن را توضیح دهد.
همۀ نویسندگان حقوق اساسی و شارحان
متن های حقوقی ایران به نوعی وامدار
منصورالسلطنه هستند و اصطالحات او را به
کار برده اند.
قاسم زاده ،استاد پیشین دانشکدۀ حقوق
دانشگاه تهران و جانشین منصورالسلطنه
در کرسی حقوق اساسی ،در توضیح حقوق
اساسی نوشت « :حقوق اساسی قسمتی
از حقوق داخلی عمومی است که شکل
حکومت و سازمان قوای عالیۀ مملکت و
وظایف اختیارات هر یک از آن ها و همچنین
روابط قوای مزبور را با هم تعیین می کند .به
عالوه ،حقوق اساسی حقوق عمومی افراد
را که دولت مکلف به احترام آن ها می باشد،
مشخص و معین می نماید( ».قاسم زاده ،ص.
 )7قاسم زاده ،در فصل چهارم برای رفع ابهامی
که میان دو مفهوم دولت و حکومت در تعریف
باال دارد« ،دولت» را در معنای «قدرت عالیه»
گرفته (ص )27 .و اقسام آن را توضیح داده
است (ص 55 .و بعد) همو در جای دیگری نیز
می نویسد « :قبل از  1324هجری ملت ایران
از مزایای حکومت ملی محروم بود» (قاسم
زاده )352 ،قاسم زاده در بحث از وزراء نیز با
بیان این که در امور سیاسی آنان «مسئول و
ضامن عملیات یکدیگر» هستند ،می نویسد
که «اگر یکی از آن ها در امری که مربوط به
سیاست عمومی دولت باشد ،مورد عدم اعتماد
مجلس شورای ملی یا سنا واقع گردد ،تمام
حکومت باید استعفا دهد» ،اما او در ادامۀ
همین بحث می گوید که در امور جزایی وزیران
به طور انفرادی مسئول هستند و اگر یکی از
آنان مرتکب جرمی شود« ،سایر اعضای دولت
از حیث جزایی مسئول نمی باشند»( .قاسم
زاده ،ص )369 .بدین سان ،حتی در نوشته
های حقوقدانان عمومی نیز ابهامی که پیوسته
میان دو مفهوم دولت و حکومت وجود داشت،
به نوعی ،ادامه داشته است و در هر موردی باید
با توجه به منطوق عبارت معنای حکومت و
دولت را فهمید.
این ابهام در نوشته های مفسران اخیر قانون
اساسی نیز وجود دارد .جعفر بوشهری می
نویسد « :اولین وظیفۀ دولت انتخاب سیاست
و برنامه است .در کشورهای مشروطۀ سلطنتی
و هم چنین در حکومت های جمهوری مع
الواسطه بقای دولت منوط به تصویب سیاست

و برنامۀ دولت است» و می افزاید « :مسئولیت
تنظیم سیاست دولت در غالب کشورهای
جهان با کابینه است( ».ص )104-5 .در
این عبارت «دولت» در معنای حکومت و
«حکومت» نیز در معنای نظام سیاسی به کار
رفته ،امور همان مفسر حقوق اساسی ایران در
مواردی «حکومت» را در معنای دقیق نخست
وزیر و هیأت وزیران نیز به کار برده است (همو،
ص )105 .و نشان از این دارد که در نوشته
های متأخر تمایز مفهومی میان «دولت» و
«حکومت» در حال تثبیت شدن است .رسالۀ
حقوق اساسی ابوافضل قاضی ،که دو دهه
پیش نوشته شده و تفسیر قانون اساسی
جمهوری ایران نیز شامل می شود ،از نظر
ایضاح مفهوم جدید «حکومت» بسیار اهمیت
دارد و به نظر می رسد که حقوقدانان ایرانی
توانسته اند حدود و ثغور مفهوم «حکومت»
در تمایز آن با مفهوم «دولت» به عنوان معادل
 stateرا روشن کنند .قاضی حکومت یا
 gouvernementرا از «مفاهیم مشترک» می
داند و سه معنا برای آن می آورد که عبارت
اند از  .1عمل حکومت و رهبری؛  .2رژیم
سیاسی؛  .3ارگان هایی که در عمل حکومت
را در یک دولت -کشور بر عهده دارند ،بویژه
ارگان هایی که قوۀ اجرایی را اعمال می کنند
(شورای وزیران)« .این معنی سوم ،که در زبان
فارسی از واژۀ دولت نیز افاده می شود ،بیشتر
از سایر معانی در اذهان رایج است( ».قاضی،
ص)315 .
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هیات علمی علوم سیاسی دانشگاه مازندران

روشنفکرانایرانی
فرانسویان در میان ایرانیها

ً
جمهوری فرانسه یا جهانی خواد بود یا اصال وجود نخواهد داشت.
آناکارسیسکلوتس
مقدمه
نوشتار پیش رو با برجسته کردن سه برههی تاریخی _پارادایمیبر آن است به این
پرسش محوری پاسخ دهد که اندیشهی سیاسی و اجتماعی ایران معاصر و گذارههای
روشنفکری به چه دالیلی و تا چه حد از اندیشهی فرانسوی و فرهنگ انتقادی
روشنفکران آن کشور تأثیر پذیرفته است؟ به منظور بررسی دامنه و نوع حضور متفکران
جمهوری فرانسه از سه پارادایم معرفتی و تاریخی گفتمان اندیشه ایرانی یاد میشود
که هر برهه در رویارویی با تجدد و غرب و تعیین موقعیت خود نسبت به آن شکل گرفته
است .1 :اولین برههی تاریخی _ پارادایمی"،سازگاری با غرب" بصورت غیر انتقادی
است .2 .برهه دوم نفی غرب تحت تأثیر غلبة فضای تفکر چپ در فرانسه و جهان
است .از خاطر نباید برد که این برهه تحت تأثیر شرایط ناشی از جنگ سرد بوده است.
 .3و سرانجام نفی غرب در سایهی چالش پسامدرن _ بومیاندیشی است .بر این
اساس فضای فکری معرفتی نظریهپردازی روشنفکران ما در فهم یا نفی تجدد (غرب)
ً
به فراخور هر برههی تاریخی ،از گزارهها و کلمات هم سنخ با آن بهره برده است .مآال
استدالل خواهد شد که اندیشه سیاسی و اجتماعی ما در محور فلسفهی کلگرا و
نوعی فورمالیسم سیاسی به شدت تحتالشعاع رویکرد قهرآمیز اندیشه فرانسوی در
قرن بیستم بوده است .براین اساس ابتدا و به اختصار در این باب سخن خواهیم گفت
که چگونه فرانسه و اندیشهی آن در جهان فربه شد .آنگاه در بخش دوم به ماهیت و در
حین حال مشکالت چنین اثرپذیری اشاره میشود .الزم به ذکر است مقاله ی حاضر
بخشی از کتاب راقم این سطور است که با عنوان "ایدئولوژی داو قدرت" به زودی از
سوی انتشارات امید صبا منتشر می شود.
فرانسه در گذار به جمهوری نوآئین
اگر این تعبیر الکسی دوتوکویل در کتاب «انقالب فرانسه و رژیم کهن» را بپذیریم که
تاریخ جدید جهان را میتوان به قبل و بعداز انقالب  1789فرانسه تقسیم کرد ،با
اندکی تسامح میتوان گفت ،سهم این کشور از حیث اثرگذاری چه در ساحت نظر و
چه عرصهی عمل ،در دوران جمهوری بیشتر از بقیهی کشورها بوده است .اما پیش از
 1789این انگلستان بود که کعبهی آمال اهالی فکر و سیاست شده بود .یعنی به همان
نسبت که رژیمهای سیاسی گوشهی چشمیبه ثبات جامعهی انگلستان داشتند ،از
قضا عالمان بنام فرانسوی چون ژان بدن ،مونتسکیو تا خود الکسی دوتوکویل نیز به
موقعیت خوب حکومت و بالندگی جامعه مدنی انگلستانی چشم دوخته بودند که به
قولهابرماس تنها در سدهی هجدهم شهر لندن آن بیش از  3هزار قهوه خانه را در
ً
"عرصه ی عمومی" خود جای داده بود .آنها عموما به انگلستان همچون آرمان و یک
الگومینگریستندکهمیتوانستجایگزینجامعهیاستبدادزدهیفرانسهگردد.
چنان که «ژان ُبدن» که مفهوم نوآئین حاکمیت را هم برای نخستین بار در سده ی
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شانزدهم مطرح کرد ،وقتی در روزگار اقتدار
« ملکه الیزابت» به انگلستان آمد ،تحت تأثیر
حسن ادارهی امور و رونق نهادهای این کشور
به ویژه پارلمان آن قرارگرفت .این درست در
شرایطی بود که کشور فرانسه دستخوش
بالی خانمانسوز جنگهای مذهبی میان
«هوگونتها» و «کاتولیکها» و در پی آن
شورشهای مذهبی و اجتماعی شده بود.
در سدهی هجدهم و در آستانهی روشنگری
هم «شارل مونتسکیو» شیفتهی اندیش ه و
گرای» انگلستان
حکمرانی به زعم او« ،اعتدال ِ
میشود .برای مثال در فصول گوناگون کتاب
«روحالقوانین» به تمجید از نظام سیاسی این
کشور پرداخته ،حتی ایدهی تفکیک قوا را
که در فصل یازدهم همین کتاب مطرح کرده
بود ،نوعی ادای دین به نظام سیاسی این
کشور تلقی میکند .همو در جایی از اثر همه
خوان خود به تصریح میآورد « :در جهان یک
ملت وجود دارد که موضوع نظام حکومتی
آن آزادی است و این ملت همان انگلستان
است( ».طباطبایی 379 :1393 ،نیز
شوالیه،1381،فصلمونتسکیو)
این تأثیر تا چند سالی قبل از رخداد  1789در
فرانسه از سوی ولتر به عنوان یکی از آخرین
حکومتی انگلستان باقی
افراد متأثر از ساختار
ِ
ماند .چه او با حضور سه ساله در این کشور
( ) 1729 -1726آن هم در عصر نیوتن،
مشاهده میکرد که چطور اندیشمندان از
چنین محبوبیتی گسترده برخوردارند« ،اما او
در فرانسهی به تازگی خالص شده از ّ
شر لویی
چهارده ،متوجه بود که از قضا در جامعهی
فرانسه برتری فکر موجب مقبولیت نمیشود».
(برونوفسکی) 336 :1381 ،
همینجا باید اضافه کنم در آستانهی انقالب
کبیر فرانسه ،فلسفهی روشنگری سویههای
مختلفی میگیرد :آلمان به رهبری متفکران
سرآمدی چون کانت و هگل علقههای فلسفی
نوین را نمایندگی میکند .روشنگری انگلیسی
به مدد امثال آدام اسمیت و بعدها دیوید هیوم

و عقب ماندگی سیاسی ،به ویژه در قیاس با
انگلستان ،به شدت صبغهای رادیکال به خود
میگیرد و بر این اساس در مرامنامهی اغلب
متفکرانش بر اجتنابناپذیر بودن گذار از رژیم
کهن و حمایت از اصل آزادی سیاسی تاکید
میشود .جلوهی بارز این رادیکالیسم سیاسی
همانا «ارادهعامه» روسو و اندیشیدن از جانب
تودهها از سوی امثال «آ به سی یس» در سالهی
معروف «طبقه سوم چیست؟» بود.
فارغ از خشونتهای گستردهی ناشی از
انقالب  ،1789پس از آنکه خردگرایی و
فلسفهی لیبرالیسم ،به مدد فراگیر شدن
جنبشهای سیاسی و اجتماعی توانست بیرق
خود را بر باالی دروازهی دول اروپا برافرازد،
حاال نوبت دیگر کشورها و به همین ترتیب
متفکران آنها بود که کعبهی آمال خود را این
بار در فرانسهی انقالبی جستجو کنند .تو گویی
فرانسه برفراز ساعتهای طالیی ایستاده است.
از هگل فیلسوف مدرن تا شوپن ،هنرمند پرآوازه
در موسیقی ،از ووردزوورث شاعر آزادیخواه
انقالبی پرشور ،هریک
انگلیسی تا تامسپین
ِ
به شیوهای برآن بودند که حال باید پرسمان کل
جامعه ،زندگی و اندیشه و عمل بر پایه ی خرد و
آزاداندیشی مشهور در فرانسه به داوری گذاشته
شود .هرچند از همان زمان وجهی از اندیشۀ
محافظهکاریلیبرالیتحتزعامتادموندبرک،
چنین رویکرد رادیکال را ناخوشایند و دستمایۀ
انتقادی قابل تامل قرارداده است« .تأمالتی
بر انقالب فرانسه» ( )1970او در سر تا سر
اروپا خوانده شد و حاکمان اروپایی با خواندن
آن به مقاومت در برابر خیزش های انقالبی و
جمهوری خواهی تشویق شدند (برک:1393 ،
 .)81اما برای سالها تفکر مدرن همپای
لیبرالیسم خود را وامدار این دگرگونی دانسته
است .برای مثال هگل با اشاره به تجربهی
انقالب فرانسه بر آن بود ،آزادی سیاسی تنها
در صورتی امکانپذیر است که شهروندان
گیری آن
به شکلی ارادی و عقالنی در شکل ِ
فلسفی او
نقش ایفا کنند .حال اگر این تعبیر
ِ

در آستانهی انقالب کبیر فرانسه ،فلسفهی روشنگری سویههای مختلفی میگیرد:

آلمان به رهبری متفکران سرآمدی چون کانت و هگل علقههای فلسفی نوین را نمایندگی

میکند .روشنگری انگلیسی به مدد امثال آدام اسمیت و بعدها دیوید هیوم صورتی
تجربی و ساحتی اقتصادی به خود میگیرد .اما تنها این فرانسه بود که در سایهی نقد

و درماندگی جامعه از ساختار "رژیم کهن" و عقب ماندگی سیاسی ،به شدت صبغهای

رادیکال به خود میگیرد.

صورتی تجربی و ساحتی اقتصادی به خود
میگیرد .اما تنها این فرانسه بود که در سایهی
نقد و درماندگی جامعه از ساختار "رژیم کهن"

را در نظر آوریم که «آنچه عقالنی است باید به
شکل ضروری اتفاق بیافتد» ،به نظر متفکرانی
همچون او ،در آن مقطع و در ذیل شعار «آزادی،

برابری و برادری» ،این انقالب فرانسه است که
مکان تجلی اندیشه سیاسی واقعی بوده است.
به این ترتیب چنانکه آنتونی آربالستر در
خوانش تاریخی ایدئولوژی لیبرالیسم نشان
داده است میتوان گفت «مقطع انقالب
فرانسه ،اوج تفکر لیبرالیسم» (آربالستر،
 )312 :1378بود.از لحظهی سقوط زندان
باستیل به دست مردان انقالبی ،بسیاری
در اروپا ،آمریکا و بهزودی در آسیا دریافتند
تحولی رخ داده که در تاریخ بینظیر یا کم نظیر
است .به این مناسبت آنها که میخواستند
بر پیوند معنوی وفکری میان فرانسهی جدید
و جامعه خود تاکید کنند ،به عبارتی از تامس
پین استناد میکردند که گفته بود« :آزادی و
برابری آنچنان موهبتهای مهمیهستند که
حال نمیتوانند فقط میراث فرانسه باشند».
(قزلسفلی ) 129 :1380 ،ووردزوورث در دیدار
تاریخی از فرانسه اینگونه نوشت« :دراین هنگام
اروپا به وجد آمده بود /فرانسه بر لحظات زرین
ایستاده /و انسان تولدی دوباره یافته بود».
به قول هانا آرنت ،انقالب فرانسه داستانی را
روایت میکرد که تاکنون شنیده نشده بود.
اهمیت این واقعه تا آنجاست که به زعم او
جهان هنوز تحتالشعاع این تحول تاریخی
است (آرنت .)176:1378 ،به این معنا در
وضعیتی که نظامهای کهن و فئودالی اروپا
نگران هزیمت خود بودند ،شور و شوقی در دل
طرفداران دگرگونی سیاسی و اجتماعی پدید
آمده بود .فرانسه پس از  ،1789نمایش خیره
کنندهای بود برای اهالی تفکر و سیاست که
هر بنا و مانعی را میتوان با طغیان از پایین و
از طریق «ارادهی عمومی» از میان برداشت.
دور از واقعیت نیست اگر گفته شود اهمیت
ایرانی نسل اول ،نه
رخداد  1789برای نوگرایان ِ
شورش علیه پادشاه بل علیه سیستم طبقاتی
بود که از بقایای فئودالی وجود داشت که
در آن مردم «هیچ» نبودند .به نظر میرسید
اندیشه سیاسی جدید در پهنهی این رخداد
برای همه کسانی که بر ضرورت دگرگونی
و گذار دموکراتیک تاکید داشتند ،آذوقهی
ذهنی فراهم میکرد .چه کسانی که خود را
شاگردان مونتسکیو و ولتر میدانستند ،بر
ضرورت حفظ و حمایت استبدادی روشنبین
با حفظ مراتب و شئون اقتصادی و اجتماعی
از منظر قانون تاکید میکردند .برای مثال
افرادی چون مونتسکیو و ولتر دههها قبل از
این رخداد متوجه شده بودند که پایههای بنای
رژیم کهن در عموم کشورهای غربی در حال
پوسیدگی و نابودی تدریجی است .در عین
حال از این هم میترسیدند که هرنوع دگرگونی
از پایین خطر بازگشت استبداد دیگر را به همراه

خواهد داشت.برای آنها که آثار روسو را خوانده
وحامیارادهعمومیدرپسشعار«فرمانفرمایی
از آن ملت است» بودند و چه حتی آنهایی که
مثل "گراکوس بابوف" سردمدار چپ افراطی
بودند که بر ایدهی برابری تاکید داشته و
مانیفست «مساوات طلبان» را به افتخار این
رخداد صادر کردند .به هر روی مسئله عبارت از
این بود که همۀ راههای تغییر بر مدار جمهوری
فرانسهمیچرخد.
اول ما
ی تاریخی ِ
اندیشة فرانسوی در برهه ِ
با این اوصاف که در بخش نخست گذشت
و اهمیتی که با رخداد انقالب فرانسه به
وجود آمده بود بدیهی به نظر میرسد که در
اولین پارادایم یا برههی تاریخی مورد نظر
در این نوشتار نیازی فوری و به تعجیل برای
دگرگونیهای عمده در ایران پیش آمده بود.
جدای از بسط آگاهی نوآئین در باب آزادی
فنی
خواهی ،عدالت و قانون و تمهید اسباب ِ
ترقی که کمابیش در نوشتههای اولین نوگرایان
ایرانی و رجال سیاسی به وجود آمده بود،
عوامل دیگری نیاز به بهرهگیری از تکنیک و
دانش نظری و عملی فرانسهی جدید در ایران
سده نوزدهم را تشدید میکرد :عمدهی آن
عبارت بود از آگاهی از بحرانی که به دنبال
شکست ایران در جنگهای ایران و روس (که
خود نمایندهی عقب ماندهای برای تمدن
غربی بود) در وجدان ایرانی پدید آورده بود،
و این زمینهساز طرح پرسشهایی شد که در
تاریخ فکر ایرانی سابقهای نداشت .همراه با آن
بحران خودکامگی دراز دامن در ایران قاجاری
که ناشی از ساختار رژیم کهن بود ،پرسش در
باب مبانی جدید مشروعیت را در ذهن ایرانیان
طرفدار دگرگونی و تحول تشدید میکرد.
حال اینکه چرا در آن مقطع و در ذیل این پارادایم
معرفتی توجهات به سمت فرانسه جلب شد،
غیراز عواملی که در بخش نخست و به مناسبت
اهمیت رویداد  1789گفته شد به دیگر عوامل
هم مربوط میشود .به عبارت دیگر ایرانیان در
آن مقطع به دو دلیل واضح در ذهن احساس
تقارن با فرانسویان و تجربهی نوگرایی سیاسی
ایشان داشتند .اول اینکه به دنبال چهارسده
تعطیل اندیشیدن در ایران ،برای اندیشه
کردن ،نیاز به ابزارهای مفهومیو معرفتی بود
که به ناچار بی التفات به دستگاه مفاهیم تفکر
فلسفی اروپایی که اینک در کورهی مفاهیم
نظریجدیدبهپشتوانهیانقالبفرانسهآبدیده
شده بود ،ناممکن میشد؛ با وجود اشارات
پراکنده نخستین نوگرایان ایرانی به ایدههای
مدرن پیرامون حکومت ،قانون و آزادی که از
مناطق مختلفی چون اروپای غربی میرسید

و گاه حتی از عثمانی و هند ،اما در این میان
عینی آنها در
اندیشمندان فرانسوی و دستاورد
ِ
تنظیمات کشوری بیشتر تأثیر داشت .این در
حالی بود که فلسفه آلمانی چندان محملی
برای بالندگی در آن مقاطع نداشت .جدای
از اینکه روشنگری آلمانی به نسبت انگلستان
و فرانسه تاخیر داشت ،همزمان در مباحث
متفکران آلمانی صبغهی فلسفی و انتزاعی
بیشتری به چشم میخورد .میتوان این مهم را
هم اضافه کرد که در قیاس با روس و انگلیس
که نشانههایی مشهود از دخالت ایشان در ایران
وجود داشت ،اما فرانسه  1789نماد ارادهی
ملی و ترقی به شمار میرفت .دوم اینکه در
ذهن نوگرایان ایرانی نسبت مشابهی هم میان
رژیم کهن فرانسه در دوران سلطهی طوالنی
بوربونها با عقب ماندگی و استبداد ناشی
از حاکمان قاجاری به چشم میخورد .این
تلقی هم در قهرمانان کتاب «نامههای ایرانی»
مونتسکیو مشهود بود هم در اشارات اندیشهی
نوگرایان ایرانی مثل آخوندزاده ،مستشارالدوله
 ،طالبوف یا سیاحانی چون آجودانباشی،
میرزاصالح و رضاقلی میرزا و برخی دیگر .به
زبان ملکم خان عموم این نوگرایان طالب تجدد
"آیین ترقی همه جا باالتفاق حرکت میکند .از
جمیع صنایع از باروت گرفته تا کفش دوزی!"
برای مثال آخوندزاده در «مکتوبات کمال
الدوله» و مستشارالدوله در رسالهی «یک کلمه»
قدمایی
با دریافتی که از ناتوانی اندیشهی سنت
ِ
ما پیدا کرده بودند ،برآن بودند عمده قوانین در
ایرانوحتیقانونشرعتنهادرصورتیمیتواند
به فلسفهی حقوق نوین ارتقاء یابد که با توجه به
الزامات دوران جدید ایران و روح مبانی نظری
جدید که در فرانسه تکوین یافته تدوین شود.
از سوی دیگر ،در اشارات تفصیلی میرزایوسف
خان آمده است که اعالمیهی حقوق بشر
فرانسه ،یکی از نخستین اسناد حکومت قانون
جدید است و چنان که بتوان مطابقت اصول آن
را با روح اسالم نشان داد میتوان نظام حقوقی
جدید ایران را تدوین کرد .به زعم این اهالی
فکر و عمل که سردمداران اندیشهی جدید به
شمار میرفتند ،موقعیت ایرانی در حالی گذار
از استبداد کهن به دوران نوین ،چونان گسست
فرانسه از حصار رژیم قدیم و حضور در جمهوری
نوآئین بود .و همانطور که آنجا مدتها فقدان
قانون اساسی مشهود بود ،علی االطالق قانون
اساسی جدیدی برای ایران موردنیاز است که
ریشه در افکار مونتسکیو ،روسو ،ولتر داشته
باشد .همسو با آن در سفرنامههای میرزاصالح
شیرازی و رضاقلی میرزا هم به اهمیت نهادهای
حکومت قانون در فرانسه اشارات متعدد آمده
است ،به این معنا که توفیق این کشور مدیون

به کارگیری مدیران دانا و اشخاص با عقل
و هوش از نجبای ملت و بزرگان مملکت و
تاسیس مجالس مشاوره ممکن شده است».
(طباطبایی) 249 :1385 ،
برای متفکران و روشنگران این برهه از تاریخ
ایران ،چالش و مواجهه با غرب «تجربهای
از شگفتی و حیرت بود» (آشوری:1384 ،
 ) 147گویی در نظر ایرانیانی که کمابیش
فرصت دیدار و تامل از جوامعی چون فرانسه
را پیدا کرده بودند ،به هر گوشه و کنار این
سامان که مینگریستند «چیزهای حیرت
آمیز» میدیدند .ازاین رو بدیهی بود با دیدن
نمودهای اسباب سازندگی ،هنر و سیاست
و صنعت ،جز حیرت اندر حیرت بهرهای
نمیتوانستند داشته باشند و فی الفور بر
بهرهگیری سریع از این الگو برای استحکام
دولت و ملت ایرانیان تاکید میکردند .اما
علیرغم این تالشهای جسورانه این متفکران
نتوانسته بودند به یک شناخت عمیق از
ریشهها ،خاستگاهها و مبانی فکری؛ تاریخی؛
اجتماعی و سیاسی آن مفاهیم و نهادها و به
طور کلی شناخت نقادانه از غرب به سرکردگی
جمهوری فرانسه منادی آزادی ،برابری و برادری
دست یازند .برخی از ایشان فهم و استدالل از
قانون مبتنی بر میراث انقالب فرانسه را تاویل
بر تمایز دین از سیاست کرده و گاه دین را به
کلی رد میکردند( .قیصری ) 39 :1383 ،و
برخی شان مثل مستشارالدوله میگفتند" :به
جمیع اسباس سویلیزاسیون ،از قران مجید
و احادیث صحیح ،ایات و براهین پیدا کرده
ام که دیگر نگویند فالن چیز مخالف اسالم یا
مانع ترقی است(".آجدانی )98:1386،به نظر
میرسد تعجیل در تبدل شیرازهی امور سامان
ناشناختهای چون غرب که جز در یکی دو مورد
از آرای متفکران این برهه  ،این معرفت دنیای
متجدد ،از ظواهر فراتر نمیرفت و نقادی ایشان
که به تعبیر جواد طباطبایی اسباب بی التفاتی
به نابسامانیهای اجتماعی و خودکامگی
نظام سیاسی ایران قرار گرفته بود ،با واکنش
پارادایم بعدی اندیشه ایران که یکی خوانش
چپ از محیط خود داشت و دیگری هویت
اندیش بود ،مواجه میشود .از قضا این هر دو
نیز از آبشخور تفکر فرانسوی سیراب میشوند.
به تعبیر یکی از پژوهشگران ایرانی «گرفتاری
[تاریخی] روشنفکران ایرانی در مدار فلسفهی
کل گرا ،تمامیت خواه و مطلقگرای روشنگری
فرانسه نهفته است که بخصوص در الگوی
بر آمده از انقالب فرانسه تبلور یافته است»
(مخبر در میرسپاسی .)9 :1386 ،الگویی که
با حذف رویکردهای محافظهکارانه و لیبرال
مکتوم در آرای امثال مونتسکیو و ولتر ،و قرن
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بیستمیهایی چون رمون آرون ،اینک بر مدار
گسست ناشی از رادیکالیسم انقالبیون فرانسه
میچرخید .الگویی که گذر به آزادی را حرکتی
خونین ،قهرآمیز ،برانداز و دین ستیز تصور
میکرد .این نگاه کلگرا یا تقلیدی مبتنی
بر حیرت اندر حیرت در دو برههی تاریخی
پارادایمی دیگر یا به نفی کلی غرب در ذیل
فربهشدن ایدئولوژی مارکسیسم منجرشد یا با
تفسیر به رأی و تلقیهای مابعد تجدد -مابعد
استعماری روشنفکر وطنی بر مولفههایی چون
ِ
«تقابل ،غیریت و نفوذناپذیری» و مخاصمۀ
«شرق -غرب» تغییر مسیر داد.
دوم ما
فرانسه در برههی تاریخی ِ
بر کسی پوشیده نیست که تفکر فرانسوی
و فرهنگ نقد رادیکال متاثر از بن مایههای
سارتری -فوکویی در برههی تاریخی دوم ،هم
در سطح جهانی و هم برای فضای فکری ایران
اهمیت قابل توجهی داشت .اگر بتوان از عنوان
کتاب «پاریس ،پایتخت مدرنیته» دیویدهاروی
وام گرفت باید گفت مجموعه شرایطی در
سدهی بیستم بویژه پس از جنگ جهانی اول
دست به دست هم دادند تا جریانهای فکری
فرانسوی به طور اعم در جهان و به ویژه در
فضاهای گفتمان روشنگران ایرانی رونق بگیرد.
اهمیت یافتن نهج فکری فرانسوی در این زمان
نیازمند اشارتی است .اولین نکته یا دلیل موجه
پاریس
در توضیح اهمیت کلوبهای فکری
ِ
فرهنگی ناشی از سالهای درماندگی میان دو
جنگ بزرگ بود که سبب طغیان اندیشهها
شد .طغیانی که در سپیده دمان عصر مدرن
با "سوژهی میاندیشم" دکارتی آغاز شده
بود و اینک پس از یافتن جایگاه استعالیی و
انقالبی از سوی سارتر و محافل چپ فرانسه
به بن فکنیهای فوکو و دریدا میرسد .بر
این اساس ایدهآل فرهنگی فرانسه روشنفکر
عمومیاست .از دیدگاه چنین فرهنگی برای
روشنفکر ،فعال اجتماعی بودن سیاسی بودن
است .به قول سیدمن که دست به مقایسه ی
کوتاهی میان فرهنگ روشنفکری فرانسه و
آمریکا زده است ،در فرانسه برخالف سنت
امریکایی،ازروشنفکراجتماعیانتظارنمیرود
که میان فعالیت دانشگاهی و جانبداری
سیاسی ،سیاست و اخالق تمایزی قائل شود.
(رک :سیدمن )1386،این سنت روشنفکری
مردمیاندیشه ای را سامان داده است که
بسیاری از متفکران بزرگ فرانسه همچون
سارتر ،سیمون دوبوار ،آلبر کامو ،لویی آلتوسر،
هنری لوفور ،روالن بارت تا فوکو و کریستوا را
به سمت خود کشیده است .به این معنا این
سرنوشت ازلی تفکر مدرن بوده است که از
دکارت تا سارتر و فوکو «ادیسهی روح مدرن»

ً
اساسا از طریق اندیشهی فرانسوی که به معنای
مصطلح و آکادمیک جامعه شناس یا عالم علوم
اجتماعینبودند،تمامیافتههاونقشهایخود
را بیرون بریزد .اینکه چرا «ادیسه روح مدرن»
رادیکالیترین صورت خود را در فرانسه به
نمایش گذاشت به ویژه در برههی دوم نیازمند
ارائه دالیل بیشتری است .مسئله مهم در ابتدا
آن است که توجه کنیم اندیشه ی اجتماعی
فرانسه بعد از جنگ دوم ،پدیداری روشنفکر
عمومیمتعهدی بوده است که پیوند ضعیفی
با فرهنگ علمیتخصصی دارد اما در همان
حال به وضوح خصلتی اخالقی و سیاسی و
رادیکال به خود گرفته است .جدای از اینکه نقد
رادیکال از ابتدا بن مایه و اساس مدرنیته بوده در
عین حال ،از دکارت -کانت به بعد «نوخواهی،
امروزگی ،مدام تازه شدن و حضور در قلمرو
تازگیها» (احمدی .)10 :1373 ،راه خود را
به آرای متفکران جدید و مطابق مذهب مختار
زمانه گشوده است .در اهمیت نقد بنیادین
آخوندزاده سالها پیش به نکتۀ درستی اشاره
کرده بود که «این قاعده در یوروپا متداول است
و فواید عظیم در آن مندرج ،این عمل قرتیقا
یا کریتیک است» .وقتی به روند تفکر نقاد در
سدۀ جدید نظر میافکنیم میتوانیم از تعبیر در
لفافه ی ادموند هوسرل اگاه شویم که میگوید:
«تفکر نقاد دچار یک گردش معکوس در اندیشه
شده و حال فلسفه خود تبدیل به معضل یا
بحران شده است».
پس از جنگ جهانی اول ،رویکرد به روزگار نو به
ویژه از سوی محافل روشنفکری پاریس با سمت
و سوی نیهیلیستی به زیر سئوال بردن معناها
و ارزشها و به تعبیر نیچه مرگ خدایان با رشد
جلوههای خیره کنندهی مدرنیسم ادبی هنری
کامل شد .همزمان بیکاری ،تورم ،جنگها،
قحطی و رشد رژیمهای توتالیتر همه دست
به دست هم داده به تعبیر استیوارت هیوز در
کتاب «راه فرو بسته» اندیشه سیاسی اجتماعی
فرانسه را به شکل پارادوکسیکالی از 1930
تا  1960در حالتی از پویایی اما در دوران
عسرت و درماندگی به نمایش گذاشت .به قول
او فرانسویان و روشنفکرانش جنگ هولناکی
را پشت سر گذاشته بودند و هر کسی این
احساس بد را داشت که در جهانی چون مغاکی
تاریک و آکنده از خطرها زندگی میکند.
فرانسه نزدیک به سه دوره ارتباط خود را با آمریکا
و بریتانیا قطع کرد و به تشویق متفکران خود بر
آن شد پیرامون فرهنگ فرانسه دیوار بکشد.
روژه مارتن دوگار ،ژول رومن ،بعدها آلبرکامو،
ژانپل سارتر و آندره مالرو این شرایط درماندگی
آدمی ،و تهوعی که نسبت به عقل خوشبین و
روشنگری نشان میداد را در آثار مشهورشان به

صریحترین وجه به نمایش گذاشتند.
به آنچه گفتم یک دلیل آکادمیک هم باید
افزود .واقع مطلب آن است که در نیمه قرن
بیستم یک تفکیک و تمایز دانشگاهی در
مطالعه جامعه و سیاست شکل گرفته بود که
در آن سخن از سه نگره بود :دانش سنتی که
ً
معموال با مقولههای سیاسی و جامعه شناسی
بر مبنای رهیافت تدریجی و قطعه قطعه برخورد
میکرد و تحت تأثیر مالحظات نهادگرایی
وتاریخ و حقوق بود و از آن به عنوان «رویکرد
بریتانیایی» نام میبرند (تانسی.)43 :1381،
دیگری رویکرد معروف به علوم اجتماعی است
که برداشت سنتی را نفی و از روشهای تجربی،
ً
آماری و کامال علمیپیروی میکند .این معرف
جامعه شناسی آمریکایی بود .اما «انتقادگری
رادیکال» با یک فاصله زیاد از موضع گیریهای
سنتی یا محافظهکارانهی علمیهواخواه تغییر
ً
تند و رادیکال جوامع بود و عموما مواضع چپ و
نومارکسیسم را که دعوی "بیان حقیقت و نجات
انسان" (بودن )24:1394،داشت ،مبنای
کار خود قرار میداد .اگر بتوان به استعاره
از عنوان کتاب الفونتن یعنی «قلب درسوی
چپ میتپد» بهره برد باید گفت ستونهای
اساسی تفکر شناخت جامع با موازین رادیکال
چپ در محافل فکری فرانسه تعبیه شده بود.
اهمیت این موضوع را میتوان با استناد به
حضور « 12مرکز مارکس شناسی» در فرانسه
یادآورد شد (نراقی در رحیمی ) 39 :1381 ،که
حتی متفکر نام آشنایی چون رمون آرون را در
سالهایی به محافل چپ میکشد .چنانکه او
گفته بود علت عالقهاش به مارکس این بوده که
مارکس میتوانسته بدون جزم اندیشی مسائل
را بررسی کند .به این اعتبار میتوان این ادعا
را مطرح کرد که «هرکشوری که شاهد درگیری
متفکرانش با مسائل بغرنج سیاسی اجتماعی
بود ،خود را وامدار روشنفکری فرانسه و این
وجه از رویکرد نقادانه قلمداد میکرد .چنین
جدیتی سبب شد از قرن هجدهم تاکنون
اندیشه فرانسوی حاکمیت بالمنازع خود را بر
جریانهای روشنفکری دنیا حفظ کند ( ».نقیب
زاده در قزلسفلی)241 :1380 ،
این عوامل گفته شده میتوانست عمدهی
جریانهای فکری و شرایط فرهنگی را در اغلب
جاها افسون خود کند و چه بسا مارکسیسم
مامنی فرانسوی پیدا کند .زندگی و اندیشه
بزرگانی چون سارتر مثال گویای آنچه گفته
میشود خواهد بود .از قضا با فربه شدن
«کمونیسم» در طول دوران جنگ سرد ،گاه
شاهد همپوشانیهای میان روایت شورویایی
از مارکسیسم با تأویل روشنفکری فرانسه از
این ایدئولوژی بوجود آمد .هرچه که بود به

قول مصطفی رحیمیاین شرایط نامیمون،
«یک نسل را در ایران فدای این توهم بزرگ
کرد!» (رحیمی )47 :1381 ،بسیاری از اهالی
ایران در این مقطع چون پروانهای به گرد شمع
«ماتریالیسم دیالکتیک» رفتند که تجسم آن
ارتش سرخ بود با بن مایههای سخیف تفکر
ً
لنین و استالین ،تو گویی اصال روایت دیگری
از مارکسیسم چنان که برنشتاین ،ژان ژورس
یا سوسیال دموکراتهای اروپایی میخواستند
نبوده است .و ای دریغا روشنفکرانی چون
فرخی یزدی ،عارف ،عشقی ،محمدنخشب
و تعدادی دیگر ،هریک به گونهای گرفتار این
افسون خوابآور شدند.
به نظر میرسید در آن سالهای درماندگی و
عسرت هم پیشگامان اگزیستانسیالیسم ،و چه
نویسندگان مستقلی چون آلبرکامو برای بیان
درماندگی ،الیناسیون ،تنهایی و گرفتن گریبان
رژیمهایسیاسیبهناچاربهمبانیمارکسیستی
نقد روی میآوردند .به قول مترجم کتاب "رمون
بودن" خواست ایجاد دنیایی عادالنه و انسانی
که در آن بردگی نباشد و کرامت انسان حفظ
شود و همه واجد حقوق برابر شوند تو گویی
نه در واژگان سرد و میان مایه ی لیبرالی بل در
شور شر مقابل آن دست یافتنی بود( .مردیها در
مقدمهبودن)12:1394،
به این اعتبار روشنفکران ایرانی و جهان اسالم
در نفی غرب ،تجدد ،صنعت و ماشین زدگی،
حاال با هر علت موجه یا ناموجهی از فلسفهی
یآلمانییاروشنفکریفرانسهبهره
ضدمدرنیته ِ
میبردند و دریغا که این همه در فضایی از جنگ
سرد سیاسی و فرهنگی شکل میگرفت ،که

با ظهور صفویه ،جایگاه حكومت

مركزی در ایران تثبیت گردید و
شاهنشاهی صفویه نیز به طور رسمی

از نام ایران برای یاد كردن از قلمرو
خود استفاده میكند .از عصر شاه

اسماعیل صفوی از ادبیات ایرانگرایانه
در شعارهای سیاسی به شدت بهره
برده میشود.سپاهیان ترك زبان صفوی

یك شعار رسمی داشتند و آن همانا شعار

«جاوید ایران» بود.

این جماعت یا از آن بی خبر بودند یا تمایلی به
آگاهی از آن نداشتند .چنان که پابلونرودا سالها
بعد اعتراف دیرهنگام به این حقیقت داشت که
متوجه فضای کینه و عداوت ایدئولوژیکی که
چون هاله ای عمدة متفکران را در بر گرفته بود،
نشده بود.

از قضا به قول داریوش شایگان پس از پایان
جنگ جهانی دوم بخش عمدهی معضالت
روشنفکران فرانسوی به کشورهای جهان
سوم از جمله ایران منتقل شد .افرادی چون
فرانتس فانون با کتاب «دوزخیان روی زمین»
که مقدمهای تفضیلی از ژانپل سارتر (نماد
حاکمیت فرانسه) نیز در آن بود و عدهای چون
آلاحمد و شریعتی بیانگر تداوم این جریان
های فکری بودند .به این معنا روشنفکری
ایرانی در این مقطع نیز در انتقال این مفاهیم
نقش «آگاهی باژگونه» را بازی میکرد.
برای مثال جالل آلاحمد که نشان میدهد در
نویسندگی چیرهدست و قابل تحسین است
اما بر کسی پوشیده نیست که آثار او و تفکری
که بازتاب میداد به بسط گفتمانی به شدت
انتقادی علیه سکوالریسم غربی منتهی شد.
او در تالش برای بازگشت به اصالت و ریشهها،
دیدگاههای بسیاری از متفکران فرانسوی را
طوری که خود عالقهمند بود تفسیر میکرد.
به این اعتبار روشنفکر بودن در فرانسه یعنی
ً
مخالفت با دولت و ایضا در ایران هم مخالف
وضع موجود شدن است( .قائد280 :1389 ،
) .به نظر او آلبرکامو ،اوژن یونسکو و بسیاری
دیگر همه دلشکسته از عاقبت کار بشریتاند.
قهرمان «ناباکوف» رو به مردم ماشین میراند.
«اروسترات» ژانپل سارتر چشم بسته رو به
مردم کوچه هفتتیر میکشید و «مورسو»ی
بیگانه فقط به علت شدت سوزش آفتاب آدم
میکشت .و این عاقبتهای داستانی هم
برگردانی انداز عاقبت واقعی بشریت .بشریتی
که اگر نخواهد زیر پای ماشین (تکنولوژی) له
ً
بشود باید حتما در پوست «کرگدن» برود.
برای اثبات اینکه تفکر رادیکال و چپ او تا
چه حد وامدار جریانهای فکری فرانسه است
میتوان به آثاری که برای ترجمه برگزیده بود
اشاره کرد( .بیگانه)کامو( ،دستهای آلوده)
سارتر و برخی دیگر که «حاوی مضامینی
اگزیستانسیالیستی دربارهی مقاومت فرد در
برابراجتماعتودهایمدرناست»(میرسپاسی،
 )176 :1384ازجمله این موارد است .او مکرر
ً
از این نمونه ها بهره میبرد تا مثال نشان دهد
آتی بشریت و از قضا ایران رو به
سرنوشت ِ
تجدد در صورت ادامهی راه غرب (و بخوانید
زبان فردیدی!) به کجا منتهی
«غرب زدگی» به ِ
خواهد شد .مختصر اینکه رازگشاییهای زندگی
و اندیشه آلاحمد که به ویژه در کتاب «غرب
زدگی» به نمایش در آمده است تلفیقی بود از
مارکسیسم و اگزیستانسیالیسم که در آن زمان
متمرکز بر اندیشههای روشنفکران فرانسوی
بود .هرچند این وجه از نفی غرب یا استفاده از
سوی غربیان منتقد (در
تفکر به ارث رسیده از ِ

برههی دوم) خود به میراثی دوباره در پروژهی
نفی غرب با رنگ بومیگرایی و شالودهشکنی
پارادایم سوم (پسا تجددگرایی) تبدیل شد.
به این معنا گذار او از مارکسیسم به علقههای
ً
رجای
اگزیستانسیالیستی و ماال خواست
ِ
آرامش در اسالم سیاسی میتوانست نشان از
ارتباط ظریف دو پارادایم و دو وهلهی تاریخی
از نسبت میان اندیشهی ایرانی و رادیکالیسم
فرانسوی دهه  1960باشد .شاید در اینجا
اشاره مختصر به تفکر و زندگی علی شریعتی،
مهمترین نماد چنین اندیشهای ،ضروری باشد.
علی شریعتی ،نویسنده منتقد و پرکار هم
رویکرد نفی غرب و خواست بازگشت به ریشهها
را بعد از آلاحمد پی میگیرد .او که سالها در
فرانسه زندگی کرده و فعالیتهای سیاسی
چون پیوستن و حمایت از جنبش آزادی
الجزایر تا مشارکت جدی در کنفدراسیون
دانشجویان ایرانی در پاریس را به همراه توجه
به اندیشههای امثال فرانتس فانون ،سارتر و
رژی دبره را پی میگیرد ،همزمان آثار متفکران
جورواجور فرانسوی را با شور و شوق پی گرفته بر
تفکر از بنیان
آن میشود تلفیقی میان این نوع ِ
انتقادی و نهیلیستی روشنفکران فرانسوی
را با اندیشههای متفکران معنا باوری چون
ماسینیون،هانری کربن ،روژهگارودی تلفیق
کند .هرچه که بود او در کافهها و پاتوقهای
فرانسویانبهقولخودش«معبودهای»خودش
را پیدا میکند .اما برخالف ایشان نوشتههایش
یا دشنام شد یا ناله (قائد .)280 :1389 ،به این
ترتیب خود را متقاعد ساخت که نسبت نزدیکی
میان چنین جریانهای فکری با شرایط سیاسی
و اجتماعی ایران و چه بسا سنت شیعی وجود
دارد .فلسفهی سیاسی «بازگشت به اصل» یا
ریشه ها در پارادایم دوم که مهمترین نمادهای
فکری آن آلاحمد و شریعتی هستند ،میراث
باژگونهای از آرای فیلسوفان و روشنفکران غربی
است که بسیاری از ایشان فرانسوی و تعدادی
نیز آلمانی بودند .به نظر میرسد پارادایم سوم
هم ایدهی نفی غرب با مؤلفههای زبانی و
شالوده شکن را تا حد قابل توجهی از متفکران
ایرانی برهه دوم واندیشمندان پساساختگرا
_ پسامدرن فرانسوی وام میگیرد .گویی
این حوالت تاریخی ماست که فرانسه بخشی
سیاسی ما باشد.
الیتجزا از سنت فکری و تاریخ
ِ
فرانسه در برههی تاریخی سوم و تقدیر تاریخی
ما
مشخصهی بارز برههی تاریخی سوم واقع
شدن در موقعیت پسامدرن است .پذیرش عدم
قطعیت در فرایند شناخت ،دیدگاهی بودن
واقعیت و باور به نبودن جوهرهی علمیثابت،
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مهمترین بن مایههای معرفتی این رویکرد انتقادی است.
به قول استیو سیدمن مشخصۀ بارز این رویکرد جدید همانا
بازنگری و عصیان در نظریههای پیشین است (سیدمن:
 )208که اگر بخواهیم نسبتی میان این جریان فکری
قدرتمند با برهه دوم که در سطور باال بحث شد برقرار
کنیم باید بگوئیم جهان فکری پسامدرن از آبشخور تفکر
مارکسیسم و اگزیستانسیالیسم سیراب شده است .اگر
این آخرین مرحلۀ اودیسۀ روح مدرن باشد بیش از همه
در پی واسازی و دگرگونی بنیادیترین مولفههای سپیده
دمان عصر مدرن و مولفههای عقل روشنگری مثل تاریخ
مشخص ،پیشرفت و ایدهآلیسم است .برکسی پوشیده
نیست که پست مدرن چه به مثابه ایدئولوژی یا یک برههی
مکانی -تاریخی در ذات خود فرانسوی است .اغلب کسانی
که متولی پسامدرن بودهاند مثل ژاک الکان ،فرانسوالیوتار،
ژان بودریار ،میشل فوکو و ژاک دریدا ،فرانسوی و از بقایای
رادیکالیسم دهه 1960محسوب میشوند.
پسامدرنیسم فرانسوی خود مبین جنبههای گوناگون
فرهنگ ماه مه  1968محسوب میشود .به عبارت دیگر،
مجموعه مباحث سیاسی -اجتماعی آن سالها به ویژه در
محافل روشنفکری این کشور به نفی اومانیسم و به ویژه
اندیشههای استعالیی سارتر از هویت انسانی به محور و
کانون مقاومت سیاسی و تحقق شخصیت اصیل اجتماعی
منجر شد .پسامدرنیسم هم در ادامه این روند بعضی از ابعاد
مهم ساختگرایی را به چالش گرفت ،اما تاکید این جنبش بر
زبان و نقش آن در فرهنگ و جامعه را مبنای رهیافت خود قرار
داد .به همین اعتبار هواخواهان پسامدرنیسم مدعی شدند
که هستی و به طور کلی واقعیت از آبشخور زبان سیراب
میشود .لذا زبان باید اساس شکل گیری هر پدید ه ای
شناخته شود .از این رو نقد فرایندهای اجتماعی و فرهنگی
بر بنیاد مناسبات ناشی از دانش ،قدرت و گفتمان صورت
میپذیرفت (ضیمران.)27 :1389 ،
مختصر آنکه موقعیت فرانسوی پسامدرن در پیوستار
فلسفی میان دکارت تا دریدا ،بیانگر گذار از مدلول استعالیی
«من میاندیشم» و اینک عنایت به دالهای شناور و رهایی
الکانی
از محوریت انسان و ذهنیت دکارتی به مفهوم
ِ
«میاندیشم ،در حالی که نمیتوانم بگویم که هستم!» و
ً
مآال ورود به حقایق و پدیدههای فرهنگی از منظر زبان بود.
ساختگرایی و پساساختگرایی جریان عمدهی فلسفی در
فرانسه بود که با بهرهگیری از نقد ادبی ،فلسفه ،نظریههای
روانکاوی ،نشانهشناسی و در پارهای موارد فمینیسم دیگ
در هم جوشی ساخته تا به جنگ مدرنیته برود .اگر در
ذهنیت مدرن انسان موجودی دارای هویت ،صاحب خرد
و خودیابنده تلقی میشد حاال در سوژه دیگر از وحدت
برخوردار نبوده و به تعبیر متفکران پسامدرن اغلب فرانسوی،
درگیر تمنیات و خواستهایی لجامگسیخته است .سوژهای
در حال گذار که چند بعدی است .به این اعتبار متفکران
فرانسوی دهه 1980و 1990با تجربۀ تلخ کمونیسم شوروی
و تجربه تلخ چپ قدیم ،ایدههای خوشبینانه دهه 1960
را که برخی از خود ایشان در جوانی مطرح کرده بودند زیر
سؤال میبردند .به این معنا بخشی از پسامدرنیسم بازتابی
از یأس فلسفی میتوانست باشد .آن هیجان انقالبی با

محافظهکاری و درگیری در کار دانشگاه و کالس از سوی
برخی رادیکالها میتوانست به خوبی پیامدهای این حرکت
ً
را نشان دهد .مثال در فرانسه رژی دبره عضو دولت بورژوازی
شد .بسیاریشان وارد دانشگاهها شده و به کار پژوهش
پرداختند .فوکو ،لیوتار ،موریس بالندل ،دلوز ،دریدا و بودریار
در زمرۀ همین افرادند (ضیمران.)52 :1389 ،
حال پرسش این است ،که این مجموعهی رادیکال از
متفکران فرانسوی در ذیل پست مدرنیسم و پساساختگرایی
چه رهاوردی میتوانست برای اندیش ه ورزی ایرانی داشته
باشد؟ چنان که گفتیم در چارچوب تفکر اجتماعی ،اندیشه

نظریهپردازان ایرانی اسیر واژگان مسحور کنندة زبانیِ پسا استعماری-

پسامدرنی میشوند که میگوید عقب ماندگی جوامعی چون ایران ،ارتباطی با

تاریخ و فرهنگ آنها ندارد و صرف ًا ناشی از استعمار و سرمایه جهانی و طبقه ی

وابسته داخلی آن و اینک فرهنگ مصرفی عصر جهانی شدن است.
معاصر ما در طول یک سده مدام در حال تجربه گزارههای
گفتمانی برای فهم یا نفی مدرنیته بوده است .البته چنان
که در این نوشتار و به فراخور نسبت سنجی حضور اندیشه
فرانسوی در فضای روشنفکری ایران مالحظه کردیم ،این
گزارهها ،کلمات متفاوت شده است .اگر در برههی تاریخی
اول تالش برای سازگاری با تمدن غرب بوده و نخستین
روشنفکران اصالح طلب در سده نوزدهم همپای تفکر
اجتماعی اثباتی و خوشبینی حاصل از انقالب صنعتی و
اسالف فرانسوی خود بر جنبههای اثباتی و فن ساالرانه و
کمتر دموکراتیک تاکید داشتند (وحدت )12 :1382 ،اما در
دو برههی تاریخی پارادایمیدیگر ،اندیشه ایرانی اگر نگوییم
به تمامیساختار تجدد حمله کرده آن را با همان ابزار تفکر
ً
انتقادی رهاورد غرب و به ویژه فرانسه نفی کرده عموما بر
جنبههایگزینشیتجددتوجهمیکند.
با تقویت تفکر پسامدرن از طرف اندیشمندانی که
تباری شرقی و جهان سومی داشتند وبنیان اندیشۀ پسا
استعمارگرایی را بنا نهادند ،ترکیب این دو حال برای اندیشه
ایرانی در مقطع سوم ،به مثابه «اندیشهورزی متفاوت»
سیاسی
(تاجیک ،)14 :1393 ،میتوانست چون امری
ِ
آنتاگونیستی ،به شورش یا فراخوانی برای شورش علیه
منظر و نظرهای مرسوم و مألوف سیاسی و اجتماعی باشد
یا با نوعی بشارت منجیانه وعده دهد که این میراث جدید
میتواند از خوشبینی ناشی از اجماع و سیاست هابرماسی
لیبرالی گذشته و حال به واسطه مفاهیمیکه تفکر رادیکال
امثال فوکو در «شورش دانشهای تحت انقیاد» میسازد
زمینهساز آنتاگونیستی شود که چه بسا بینوایان نیجریه،
سومالی و خاورمیانه از طریق آن به مبارزه علیه ستمها بروند
(دانیالی.)512 :1393 ،
تفکر پسامدرن -پسااستعماری برای اندیشه معاصر ایرانی
اگر به تکرار نگفته باشم همچنان برای ما طرح اندیش ه بی
جایگاه است ،با نگرانی از دستاوردهای نظری یکی دو
دهه گذشته باید گفت این مولفههای فلسفی و سیاسی
همچون دستاوردهای برههی تاریخی دوم در نفی تجدد
میتواند سبب تسویه حساب با تجدد هنوز نوپای ایرانی
شود .کما اینکه نظریهپردازان ایرانی در پس مبانی پسا

استعماری -پسامدرن ،از نو در پی برافراشتن بیرق مبارزه
با استعمارگرانیاند که سبب عقب ماندگی جوامع شرقی،
اصیل ما شدهاند .به این اعتبار ایشان اسیر واژگان
آسیایی و
ِ
زبانی پسا استعماری _ پسامدرنی میشوند
مسحور کنندة ِ
که میگوید عقب ماندگی جوامعی چون ایران ،ارتباطی با
ً
تاریخ و فرهنگ آنها ندارد و صرفا ناشی از استعمار و سرمایه
جهانی و طبقه ی وابسته داخلی آن و اینک فرهنگ مصرفی
عصر جهانی شدن است .متاسفانه جنبشهای فکری
خواهی وطنی در اینجا و آنجا آن هم در
بومیگرایی یا اصالت
ِ
ناهمزمانی با زمان کنونی ،با بهرهگیری از آخرین نحلههای
انتقادیعلیهمدرنیتههمینتفکرفرانسویپساتجدد،ضمن
واسازی بنیادین علم و دانش مدرن ،عرصهی خاص خود
را در تفکر و ذهنیت میگشایند .رادیکال ترین این گروهها
معتقدند تفکر برای ایشان امری ممتنع و غیرممکن نیست
ً
و از قضا برای اندیشیدن نیازی به غرب و کال علم مدرن هم
نیست .روشنفکر بومیگرا که کماکان در هوای فرهنگی و
ایدئولوژیک برههی سوم استنشاق میکند برآن است پایان
غربی
کار غرب که با نقد شالوده شکن خود اندیشمندان
ِ
مطرح بیش از پیش آشکار شده حاکی است این جوامع
نیازی ندارند تا در مسیری گام بگذارند که پیش از این غرب
از آن گذشته و در چاه ویل آن افتاده است!! مسیر تمدن یک
راه مشخص اجتناب ناپذیر نیست .پس نباید فرهنگ جهانی
و نمادهای استعماری ان را بزرگ جلوه داد و دستاوردهایش
را گرامیداشت! بلکه بعکس باید دست به مقاومت فرهنگی
زد .حاصل تفکر پسا تجددفرانسوی برای منتقدان بومیگرا
استعماری ما ،این دعوی آنتاگونیستی است که
و پسا
ِ
عموم دانشهای غربی ،نه علومیبیطرف و جهان
شمول ،بلکه ذهنیت معطوف به قدرت مرد سفید اروپایی
غربی را نمایندگی میکند .پس به زعم ایشان نقد «مابعد
تجددگرایانه» (کچویان )23 :1386 ،موقعیت یا فرصت
فرخندهای است که پرده از توهم و از هم گسیختگیهای
اجتماعی و فرهنگی غرب برمیدارد .
باری فردریک جیمسون ،به درستی گفته بود در گذار

اشتغال فلسفی به سود توجه به سیاست کنار گذاشته شد تا شماری

وظایف خیالی یا مفروض و از پیش آماده ی اخالقی و عملی تائید گردد ،و یا

شهرت و تصور رایجی حراست و ابقا شود .به همین علت است که طی این

یک سده و اندی رویاروی و خوانش افکار نوین غربی (و در اینجا فرانسوی) در
ایران ،به لحاظ فلسفی و نظری ،تا این حد مبهم و اتفاقی بوده است.

از مدرنیته به پسامدرن ،بیگانگی ذهن جای خود را به
چندپارگی وتوهم ذهن میدهد .حال پرسش این است که
با این چندپارگی ذهن اندیشه ایرانی چگونه میتواند در یک
بستر چندپارهی متناقض امکانی از ساخت هویت بدهد.
اندیشه انتقادی در بستر تفکر غربی همپای رشد تفکر
ایجابی مدرن ساخته و نهادینه شده در همان پارادایم قابل
درک است .سنت روشنگری و سنت نیرومند ضد روشنگری
توامان قابل هضم و درک است .میتوان در ساحت مدرن
گذار از دکارت به نیچه و از آنجا بههابرماس و فوکو را فهمید.
اما متاسفانه اندیشه معاصر ایرانی در برهه تاریخی سوم نیز

اندیشه پساساختگرای فرانسوی را با جنبش روشنفکری
ادبی امثال سارتر ،یونسکو ،بکت ترکیب کرده و به یک دیدگاه
بدبینانه برای غرب و متعالی برای خود میرسد« .طرفه آنکه
این ایدهها که همچون راه حل تلقی میشوند ،خود محصول
ً
ایدئولوژیک غرباند» (میرسپاسی )174 :1382 ،که نهایتا
به تنیدن تاری پیرامون خود یا برافراشتن دیواری منجر
میشود که امکان دید جهان فراسو را که هیچ ،شکلدادن به
زنجیرهای محکم برای پیوند با خاطرۀ قومیو ازلی یا میراث
کهن را هم از بین میبرد .به نظر میرسد در برخی واژگان
جالل آلاحمد این خودآگاهی نحیف به چشم میخورد اما
از قضا خود او نخواست یا نتوانست از این خطر رها شود .به
عبارت دیگر خود او اولین قربانی چنین بن بستی است .او
از درونگرایی و تنیدن حصاری پیرامون خود و روشنفکری
ایرانی واهمه داشت و بسا آن را به ساختار جغرافیایی تاریخی
جامعۀایرانی هم نسبت میداد!!
«ما در حصار دیوارهای بلندیم ...در درون هر آدمینیز چنین
دیوارها ،سربه فلک کشیده است هر آدمیبست نشسته در
حصاری است از بدبینی و کج اندیشی و بی اعتمادی و تک
روی همین حصار کشیدنها به دور خود است که بتدریج
هم علت و هم مظهر بیگانه ترسی ما میشود» (آلاحمد،
 )98 :1341به زعم نگارنده تامل در مفاهیم نقد شده در
این سه برهه تاریخی از حضور تفکر فرانسوی در ایران نشان
میدهد ،از همان سپیده دمان تجدد نوپای ایرانی تاکنون
بیگانه ترسی و تجدد ترسی مانع از آن شده که از حصار انزوا و
دیوار ایدئولوژیک بیرون زده و الجرم تنها زبان تقلید از مفاهیم
برساخته را مدام تکرار کنیم .پس امکان شناخت همیشه از
ما دور میشود.
جدای از «دیوار بلند بدبینی و کج اندیشی» که در کلمات
آلاحمد آمده است ،تامل در مولفههای گفتمانی این سه
برهه تاریخی نشان میدهد که مبانی معرفتی اندیشۀ معاصر
همواره از نوعی بدفهمی ،بدخوانی ،تفسیرهای ناروا یا هم
زمانی امور نا هم زمان ،رنج برده است .این بدفهمیو تفسیر
ِ
باژگونه سبب شده عموما نوعی شیفتگی از «متفکر متعهد»
ایجاد شود که توجه به مسائل و منافع سیاسی بی واسطه بر
جوهره و منطق درونی اندیشه و در نتیجه ،شکل گیری بر
اصول منطقی و بنیادین تفکر نقاد غلبه کرده است .اشتغال
فلسفی به سود توجه به سیاست کنار گذاشته شد تا شماری
وظایف خیالی یا مفروض و از پیش آماده ی اخالقی و عملی
تائید گردد ،و یا شهرت و تصور رایجی حراست و ابقا شود.
به همین علت است که طی این یک سده و اندی رویاروی
و خوانش افکار نوین غربی (و در اینجا فرانسوی) در ایران،
به لحاظ فلسفی و نظری ،تا این حد مبهم و اتفاقی بوده
است .به قول علی قیصری اندیشۀ اجتماعی معاصر ما با
وام گیری و تکیه بر مبانی معرفتی نوین غربی که به شدت
وامداروعالقهمندلیبرالیسمسیاسیفرانسویبوده است،در
وضعیتی که محروم از مبانی و شالودههای فلسفی آن بوده
از قضا در حوزهای قبول مسئولیت کرده است که به معنای
تراژیک (چنان که هگل در ایضاح منطق شکست قهرمانان
فلسفه خود آورده است) نتوانسته وعدهها و وظایفی که از
ایشان انتظار میرفته به انجام برساند؛ انتظاراتی که روزگاری
بر عهدۀ مذهب بود.
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دکتر شروین وکیلی
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فــــــــــراخوانی
بـــــرای دگــرگون
ساختن هستی
"کذب و تزویر را وعظ و تذکیر دانند و تحرمز و نمیمت را
صرامت و شهامت نام کنند .هریک از ابنائ السوق در زی
اهل فسوق ،امیری گشته و هر مزدوری دستوری و هر
مزوری وزیری و هر مدبری امیری و هر مستدفی مستوفی
و هر مسرفی مشرفی و هر شیطانی نایب دیوانی و هر کون
خری سر صدری و هر شاگردپایگاهی خداوند حرمت و
جاهی و هر فراشی صاحب دورباشی و هر جافی کافی
و هر خسی کسی و هر خسیسی رئیسی و هر غادری
قادری و هر دستاربندی بزرگوار دانشمندی و هر ّ
جمالی
از کسرت مال با جمالی و هر ّ
حمالی از مساعدت اقبال با
فسحتحالی...
 ...و مشاتمت و سفاهت را از نتایج خاطر بیخطر شناسند
در چنین زمانی که قحط سال مروت و فتوت باشد و روز
بازار ضاللت و جهالت اختیار ممتحن و خوار و اشرار
ممکن و در کار ،کریم فاضل تافتهی دام محنت و ائیم
جاهل یافتهی کام نعمت ،هر آزادی بی زادی و هر رادی
مردودی و هر نسیبی بی نصیبی و هر حسیبی نه در
حسابی و هر داهییی قرین داهیهای و هر محدثی رهین
حادثهای و هر عاقلی اسیر عاقلهای و هر کاملی مبتلی به
نازلهای و هر عزیزی تابع هر ذلیلی به اضرار و هر با تمییزی
در دست هر فرومایهای گرفتار"....
تاریخ جهانگشای جوینی ،جلد ،1ص 4به بعد

 .1زمانهای که در آن زندگی میکنیم ،یا بدان
زندهایم ،و زمینهای که در آن ایستاده ،و یا بر
آن خفتهایم ،آشوبی شگفت است که بدان
غیاب نظمهای پایدار
معتاد گشتهایم .در
ِ
سازندهی یک زندگی عادی و پیش بینی پذیر،
شتاب تنشهای پرشمار و پیاپی ،بسیاری از
و در
ِ
ما به ماشینهایی خودکار تبدیل گشتهایم که
سوخت دشواری و تنگنا و رنج را فرو میبلعد
ِ
و ناآگاهی و ناهشیاری و گریز از هستی
پیشارویمان و اندرونمان را تولید و بازتولید
میکند .آنچه که هستیم را برنگزیدهایم و از
آنچه که میشویم چشماندازی نداریم .آن
هستی که در بطنش قرار داریم و در بطنمان
قرار دارد ،رشتهای گسسته و روندی لگام
گسیخته است که ما با آن هیچ ارتباطی
معناداری نداریم ،جز آن که همان هستیم.
پلی از جنس قصد ،که میتوانست میان ما و
هستی برقرار باشد ،فرو ریخته است و گویی
هیچ نمانده ،جز آشوبی سردرگم و هرج و
مرجی بیامان ،و مایی که در آن زنده-ایم و
بر آن خفته.
ایرانی هستیم .پرشمار ،پرجمعیت ،نشسته بر
پل فرو ریختهی میان
میانهی دنیا ،مستقر بر ِ
شرق و غرب ،و میراثدار افتخاراتی درخشان و
شکوهی بزرگ که بسیار بدان مینازیم و بسیار
با خدشهدار شدنش آشفته میشویم .وارثان
نخستین تمدن جهان هستیم ،ایالمیانی
هستیم که با میانرودانیان ،اوراتوییها ،مانناها،
و اقوام و تمدنهای بسیار دیگر یگانه گشتیم،
پارسی شدیم ،ایرانی شدیم ،و بارها قبض و
بسط تمدن خویش را تجربه کردیم .بنیان
گذارندگان نخستین تمدن جهانی هستیم،
الملل پایدار
برسازندگان اولین قوانین بین ِ
هستیم ،و برای بخش مهمی از تاریخ بسیار
بسیار طوالنی خویش ،ابرقدرتی جهانی
بودهایم .هرکس که سودای جهانگشایی
داشت ،به خانهمان حمله کرد ،چرا که برای
دیرزمانی خانهمان مرکز جهان بود ،و با
سرسختی مقدونی و عرب و ترک و مغول و
روس را در خود هضم کردیم و باقی ماندیم تا به
میراث خویش و تداوم خویش ببالیم.
اینک این ماییم ،صد و چهل میلیون نفر
مردمان ایران زمین ،بسیاری جوان ،بسیاری
باسواد و بسیاری مهاجر و سرگردان ،که خود
را تاجیک ،افغان ،ترکمن ،ارمن ،گرج ،آذری
یا (بیشترشان هنوز) ایرانی میدانند .بر
اقیانوسی از نفت ،کوهستانی از مواد معدنی
ارزشمند ،دشتهایی پهناور و بارور ،و سرزمینی
بسیار بسیار غنی نشستهایم و شادمانیم
که چنین پرشماریم و چنین کهنسال ،و
بیحسیمان نسبت به آشوب و ویرانی را جشن

گرفتهایم.
اینک این ماییم ،مردمان ایران زمین ،که
دیرزمانی است به جنگ با یکدیگر و گیتی
مشغولیم .در خویشتن و دیگران رنج زادهایم،
آب و باد و خاک و آتش را آلودهایم ،جانوران را
درماندگانی فرو کاسته شده به هیچ و درختان
را کاغذهایی مزین به متونی پوچ ساختهایم.
خویشتن در این میان ،از همه هیچتر و از همه
پوچتر شدهایم.
افغان و خراسانی ،ایرانی و عراقی ،آذری و
ارمنی ،مسلمان و نامسلمان ،شیعه و سنی،
اقتدارگرا و مردم ساالر ،عرب وعجم ،مدرن و
سنتی ،پیر و جوان  ،زن و مرد ،و سبز و سرخ
و سپید ،در هم آویختهایم و برهم تاختهایم
و آسیبی بسیار به خویشتن وارد آوردهایم و
نیرویی چندان بزرگ را بر باد داده و زمانی
چنان گرانبها را هدر کردهایم که باقی ماندمان
و چارهجوییهای بیرمق و گهگاهیمان ،به
معجزه میماند .بر ایران زمینی از هم گسسته
سرافراز جهان جدید ،با
مردمان
و تکه پاره ،ما
ِ
ِ
شکافهایی بسیار و رخنههایی ناگوار تکه تکه
شده ،ناتمام مانده ،و از هم گسیختهایم.
ثروتمند همردهی
در میان سرزمینهای
ِ
خویش ،فقیرترینیم .اسیر نادانی و خرافه
و دروغیم ،اگر سه هزار بار در سیصدی
مسخرهمان کنند و ناممان را از خلیجی پاک
کنند و همچون غولها و دیوهایی ناشایست
تصویرمان کنند ،چیزی جز الفهایی پوچ از
گذشتهی زرینمان در دست نداریم .نه به
تنهایی ارجمند و نیرومند و پاکیزهایم و نه
در جمع .بیشترین آمار خودکشی ،و مرگ و
میر در اثر بد راندن خودروهایی وارداتی را در
جهان داریم و یکی از رکورد داران در زمینهی
ناپایداری خانواده ،اعتیاد ،جرم و جنایت،
و ورشکستگی اقتصادی هستیم .شاید از
این روست که وقتی تاریخی از عصر تاریک
غوغای مغوالن ،یعنی جهانگشای جوینی را
میگشاییم ،اگر بتوانیم آن را بخوانیم ،چنین
آشنا و نزدیکش مییابیم.
آشوبی شگفت است ،این دیرینترین و
تمدن تاریخ ،که
غنیترین و پرافتخارترین
ِ
این چنین حاشیهنشین و ناشایست و رنجور
و ناتوان گشته است .و سرشتی شگفتتر
هستیم ما ،که به این آشوب معتاد گشتهایم.
 .2داستانی از یاد رفته در میان پدران ما وجود
داشته که برای مدتی بسیار طوالنی والدین
برای فرزندان تعریفش میکردند ،و شاید
کار امروز ما آن باشد که این داستان از
ایراد ِ
یادها رفته است .این داستان چنین است که
دیرزمانی پیش ،در آن هنگام که هنوز بسیاری

امروزین ما وجود نداشت،
از دغدغههای
ِ
ماهیانی در کرانهی دریایی میزیستند.
اینان شرایطی سخت دشوار داشتند ،چرا
که در اعماق اقیانوس ماهیانی درندهخو و
شکارگر در کمینشان بودند و در آنسوتر،
در خشکی برابرشان ،دشمنی نیرومندتر
انتظارشان را میکشید ،که عبارت بود از
خشکی و سنگینی گرانش و سرما و گرما و
سایر دشواریهای کشندهی مخصوص زیستن
در خارج از آب .شرایطی سخت دشوار داشتند
ماهیان آویخته در میان هاویهی کوسههای
آن
ِ
خشکی ماهیخوار .شرایطی چنان
و
اعماق
ِ
ناامیدکننده ،خطرناک ،و شکننده ،که هیچ
مغز منطقی و تجربهگرایی تردیدی در مورد
نتایجش نداشت .در آن میان ماهیانی بودند که
با رجوع به جداول آماری ،با بررسی مقاالتی که
در مجلههای علمی جوامع ماهیان چاپ شده
بود ،و با تحلیل دقیق شرایط ،با اطمینانی
رشک برانگیز اعالم میکردند که زمان انقراض
ماهیان کرانه نشین فرا رسیده است .برخی
زمان دقیقش را هم تخمین میزدند ،و تا
حدودی هم حق داشتند .چرا که آن شرایط
دشوار ،پیامدی آشکار و روشن داشت و آن نیز
نابودی و زوال و انقراض بود.
اما در آن میان ،چند تنی از ماهیان بودند که
به انقراض باور نداشتند .چند تنی که دست بر
قضا ابله و نادان هم نبودند .از پیشبینیهای
علمی و استقرا و انتظار آماری نیز سر در
میآوردند ،اما سپردن خویشتن به قضا و
انتظار انقراض را کشیدن را هم شرمآور
قدر و
ِ
میدانستند و هم احمقانه .این اندک ماهیان،
حماقت تنبالنه در انتظار نابودی نشستن را
که
ِ
حماقت کوشیدن در مسیری ناامیدانه بزرگتر
از
ِ

زمانهای که در آن زندگی میکنیم،

یا بدان زندهایم ،و زمینهای که در آن
ایستاده ،و یا بر آن خفتهایم ،آشوبی
شگفت است که بدان معتاد گشتهایم.

ِ
غیاب نظمهای پایدار سازندهی یک
در

زندگی عادی و پیش بینی پذیر ،و در
ِ
شتاب تنشهای پرشمار و پیاپی ،بسیاری
از ما به ماشینهایی خودکار تبدیل
ِ
سوخت دشواری و تنگنا و
گشتهایم که

رنج را فرو میبلعد.

بست
میدانستند ،هر راهی را برای خروج از بن ِ
کرانه آزمودند .برخی به ژرفای دریاها بازگشتند
و دریده شدند .برخی یکباره دل به خشکی
نهادند و در آنجا خفه شدند ،و اندک شماری از
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ایشان نیز ،به تدریج راه زیستن در خشکی را
آموختند ،برای خویشتن ششی ابداع کردند و
گام به گام و قدم به قدم ،از کرانه و دریا فاصله
گرفتند .این ماهیان ،وقتی به زیستن در
لذت دویدن در خشکی و
خشکی خو گرفتندِ ،
سر برافراشتن بر آسمان و پرواز را درک کردند،
و حقارت و سادگی زندگی خویش در کرانهی
دریا را دریافتند ،پیمان نهادند و قرار گذاشتند
که خاطرهی تنگنای خویش را ،و سرگذشت
خیل عظیم آشنایانی را که رام و مطیع در انتظار
نابودی ماندند و منقرض شدند را برای فرزندان
خویش بازگو کنند ،و به یادشان بیاورند که
همواره در تنگناها ،بختی نهفته است ،هرچند
بختی دیریاب و دوردست ،که تنها اندکی بدان
دست یابند .بختی برای داشتن شش.
آن ماهیان جسور و بیپروایی که سطح
آیینهگون آب را شکافتند و تنفس در هوا را
صاحبان بالههای ناتوانی که
تمرین کردند ،آن
ِ
زمین آلوده با گرانش را پذیرفتند ،و
خزیدن بر ِ
آن دلیرانی که به دنیایی کامال ناشناخته گام
نهادند ،دیرزمانی پیش ،اگر نسلهایی پرشمار
مادران ما بودند.
به گذشته بازگردیم ،پدران و
ِ
 .3اینک تنگنای کرانه و اینک زمانهی انقراض.
اینک دادههای آماری و اینک پیشگویی
نابودی .برای چند نسلی است که ایرانیان به
خویش مینگرند و افسرده و نگران میپرسند،
بر سر فرزندانمان چه خواهد آمد؟ صد
سالی است که ایرانیان به خاطر سربلندی
نوادگانشان ،رفاه فرزندانشان ،و بقا و تداوم
فرهنگ و هویت خویش نگران بودهاند .امروز،
نسل موعودیم .ماییم
ما آن فرزندان و ما آن ِ
که دیگر نباید دربارهی فرزندانمان نگران
باشیم ،که خود همان فرزندانیم .ماییم که بر
سردوراههی ماندن یا رفتن ،ایرانی ماندن یا هر
چیز دیگر شدن ،و هستی داشتنی سرافرازانه
ِ
ماهیان
یا فرودستانه ایستادهایم .ماییم ،آن
ِ
درماندهی کرانهی دریایی که داستانش
دیرزمانی است از یادها رفته است.
دادههایی علمی و آمارههایی دقیق در دست
سرعت بیسواد
است .شمار جوانان معتاد ما،
ِ
رفتن
شدن جمعیت ما،
ِ
شتاب از دست ِ
و نادان ِ
توانایی مدیریت در جامعهی ما ،و سیر رخنهی
فقر و بدبختی در آشیانهای ما ،بسیار گویا و
ماهیان هراسان و نشسته
روشن هستند .ای
ِ
در بن بست ،زمان انقراض فرا رسیده است.
دیگر نگران فرزندانتان نباشید .سرنوشت آنان
روشن است .مردمانی فقیر ،هویت زدوده،
تحقیر شده ،حاشیه نشین ،نادان ،و واژگون
بخت خواهند بود .چنان که ما نیز هم .رنگین
پوستانی خواهیم بود مثال زدنی ،درگیر فقر و

درد و رنج و مرض ،و آغشته به جنگ و دروغ
و خیانت .پس آسوده باشید که زمان انقراض
فرا رسیده است.
اما شمایان که اینسان رام و مطیع به انتظار
تقدیری پیش بینی شده نشستهاید ،این را هم
به یاد آورید که داستانی در میان پدران و مادران
ما سینه به سینه نقل شده است .داستان
روزگارانی که این شرایط تکرار شد ،و این تنها
ماهیان دیرینه نبود .در آن هنگام
در زمان آن
ِ

تمدنهای گوناگون بوده ،و این که خاستگاهی
بارور برای هنرها و دانشهای بسیار بوده ،و این
که در هر فرصتی بر گیتی فرمان رانده است،
حقیقت بزرگ
همه و همه در برابر شکوه این
ِ
رنگ میبازند ،که این زنجیره منطقا میبایست
بارها و بارها پاره شود ،و تداومش از میان برود،
و با جسارت و همت گمنامانی که از دستاورد
خویش خرسند ُمردند ،چنین نشد .پس بیایید
ُ
از آن شش سازان جسوری یاد کنیم که در

زمانهایی هست که باید همه چیز بود ،یا هیچ چیز .و اکنون از آن زمانهاست .ما تا

شترنج جهان تبدیل
چشم برهم زدنی دیگر ،یا به مهرههایی ناتوان و شکست خورده در
ِ

خواهیم شد ،و یا بار دیگر سر بر خواهیم کشید و «چیزی» خواهیم شد .چیزی متفاوت
با آنچه که هستیم .شاید زمان آن رسیده باشد که کاله خود را قاضی کنیم ...آنچه که
هستیم نه شایستهی فخر است و نه بایستهی غرور .سرشکستگی نتیجهی آن چیزی

است که هستیم و رنج و ابتر ماندن و ضعف و پوچی پیامد آن است که هست.
که مقدونیان اسکندر صد هزار تن از مردم بلخ
–یعنی همه کس را -کشتند ،در آن هنگام که
تازیان خوانندگان خط و دانندگان ادبیات کهن
نیشابور
را کشتار میکردند ،آن وقتی که در
ِ
مغول زده سگ و گربهای زنده نماند ،و آن
روزی که تیمور لنگ از اصفهان گذشت و از
آن انبوه مردمان تنها کله منارهایی بسیار بر جا
گذاشت ،روزگار تاریکتر از امروز مینمود.
بیایید به جای افتخار کردن به آن زمانی که
بر گیتی فرمان میراندیم و نیرومندترین
جنگاوران و دانشمندترین مردمان را
میپروراندیم ،به لحظههای تیره و تاری بنگریم
که در آستانهی انقراض بودیم ،و خاطرهی
ماهیان
اوقاتی را گرامی بداریم که مانند آن
ِ
کرانه نشین ،قرار بود از میان برویم ،و نرفتیم.
اگر قرار است به چیزی افتخار کنیم ،باید در
خدایان
این زمانهی آشوب زده ،بیش از نیمه
ِ
سترگی که زادهایم ،به آن گمنامانی فکر کنیم
که در آن روزها ،سرنوشت محتوم خویش و
فرهنگ خویش را نپذیرفتند .مصریانی که دیگر
از هویت دیرین خویش بیبهرهاند ،ترکانی که نه
نشانی از هیتیها دارند ،نه رومیان شرقی ،و نه
تمدن از میان
حتی عثمانیان ،و دهها و صدها
ِ
رفتهی دیگری که بازماندگانش تهی از هویتی
بربافتن دروغهایی
راستیناند و محتاج جعل و
ِ
ِ
کمدوام ،فرزندان آن کسانی هستند که در این
شرایط تسلیم شدند و در کرانهای مرگآجین
باقی ماندند .زیبایی آنچه در ایرانی بودن نهفته
است ،تنها در عظمتی نیست که این مردمان
برای دیرزمانی به گیتی هدیه کردند .این که
شمار دینهای جهانی را
این تمدن بیشترین
ِ
برساخته و کانونی برای تولید معنا بوده است،
این که کارگاهی برای درآمیختن منشهای

آن شرایط بحرانی سرنوشت محتوم خود را
نپذیرفتند ،و امکانی فراهم آوردند ،تا یک دوران
دیگر از درخشش و شکوه ،و یک الیهی دیگر از
انباشت معنا و اقتدار ،در این تمدن آغاز شود.
 .4زمانهایی هست که باید همه چیز بود،
یا هیچ چیز .و اکنون از آن زمانهاست .ما تا
چشم برهم زدنی دیگر ،یا به مهرههایی ناتوان
شترنج جهان تبدیل
و شکست خورده در
ِ
خواهیم شد ،و یا بار دیگر سر بر خواهیم کشید
و "چیزی" خواهیم شد .چیزی متفاوت با آنچه
که هستیم .شاید زمان آن رسیده باشد که کاله
خود را قاضی کنیم ،و دریابیم که تفاخر به آنچه
دیگران در زمانی دیگر بودهاند ،و شادمانی
از میراثی که در دستهای تنبل و بیکارهمان
نهادهاند ،دیگر کارساز نیست .آنچه که
هستیم ،نه شایستهی فخر است و نه بایستهی
غرور .سرشکستگی نتیجهی آن چیزی است
که هستیم و رنج و ابتر ماندن و ضعف و پوچی
پیامد آن است که هست.
پس باید هستی را دگرگون کرد ،و باید به
شکلی دیگر بود .به شکلی دیگر بودن ،بدان
داشتن
معناست که شکلی متمایز از هستی
ِ
عبور
امروزین خویش را تجربه کنیم .همچون ِ
آن نخستین ماهی جسور از آیینهای که آب را
از خشکی جدا میکرد ،باید خود را بنگریم و
از تصویر خویشتن ،این ننگی که بدان معتاد
گشتهایم ،درگذریم ،تا شاید در فراسوی آن
عرصهای نو برای پیمودن بیابیم و هنگامهای
تازه برای جنگیدن.
پندی است برای برای ناامیدان و اندرزی برای
دلمردگان ،این حقیقت که همواره رخدادهای
ساز جهان ،در
ارزشمند و سترگ و تاریخ ِ

شرایطی از این دست پدیدار شدهاند .بخت،
زادهی آشوب است و آن کسانی خوشبخت
ی زمانه نشوند و
هستند که فریفتهی آشفتگ ِ
اسیر هرج ومرج زمینه نگردند و آن بخت را در
این غوغا شکار کنند .نظمهای نو همواره در
زمینهی آشوب زاییده میشوند ،مردان و زنان
بزرگ همواره در شرایط نابسامان میبالند ،و
دیدگاههای ارزشمند و نگرشهای تکان دهنده
همیشه در تماس با بحران است که صورتبندی
میشوند .به تاریخ بنگرید و هر دوران
شکوهمندی را که در هر تمدنی مییابید ،به
من نشان دهید تا دورانی از آشوب را در پیش
از آن نشانتان دهم ،و مردی و زنی ارزشمند
لذت خویش
را نام برید که
قدرت جامعهاشِ ،
ِ
و مردمش ،و معنای سپهر پیرامونش را افزوده
باشد ،تا زادگاه آشوبزده و زادروز آشفتهاش را
برایتانبنمایم.
میتوان در این زمانه دلمرده بود و از این زمینه
دلگیر .میتوان عاقالنه و صبورانه درانتظار
انقراضی ماند که قطعا برای منتظرانش سر
خواهد رسید .به همین ترتیب ،میتوان
تقدیری جز آنچه را که خود قصد کردهایم،
نپذیرفت ،و جور دیگر هستی داشتن را اراده
شانس
بودن
دانستن کم
کرد .میتوان با
ِ
ِ
ِ
کامیابی ،چندان در این راه کوشید که
حتما کامیاب شد .میتوان فارغ از توهم
قطعیتی که دلخوشی ایمان آورندگان است،
قاطعیت جنگجویان را برگزید .میتوان ایمان
ِ
متعصبانهی مخالف آزمودن راههای نو را فرو
نهاد و باوری نیرومندتر از آن را برگزید .میتوان
داشتن معمول و روزمره و عادی
به هستی
ِ
دستخوش آشوب خویش ادامه داد ،یا دگرگون
گشت و دگرگون کرد و شکلی دیگر از هستی
داشتن را آزمود.
 .5گفتهاند که اگر چرا زیستن را بدانیم،
چگونه زیستن را خواهیم آموخت ،و آشوب
شرایطی است که در آن مسئلهی چرا زیستن
با قدرت تمام از نو طرح میشود .چرا دگرگون
شدن ،چرا جور دیگر بودن ،و چرا جنگیدن،
در شرایطی که چیزی ناخوشایند ،نظمی
ناجور ،و نوایی ناسازه وجود دارد ،قابل طرح
است ،و زمانهی ما ازدحامی از این محرکهای
چراجویی است .چرخشهای بزرگ در تاریخ
تمدن ،در آن زمانهایی رخ نموده است که
آشوبهایی از همین دست ،پاسخهایی نو و
پرسش چرا زیستن پدید آورده
نیرومند را به
ِ
است .آنان که چرایی را پرسیدند و چگونگی را
یافتند ،منهایی نوظهور بودند .منهایی که با
پیشینیان خویش تفاوت داشتند ،نظمی نو را
میجستند و مییافتند و میساختند ،و از این

مدرن کلمه ،سوژههایی نو بودند.
رو به تعبیر
ِ
ماهیانی با شش ،و بالههایی مناسب برای
دویدن و پریدن...
شاید ما در آستانهی ظهور منهایی نو باشیم.
بخت این چرخش ،در آشوب پیرامونمان
ِ
هست ،و باقی ماجرا تنها وابستهی ارادهی
ماست و سرسختیمان ،و توانمان برای تبدیل
شدن به آنچه که باید باشیم ،و دل کندن از آنچه
من جدید،
که هستیم .صورتبندی
کردن این ِ
ِ
دستیابی به دستگاهی نظری که نظمی نو و
معنایی تازه را به آشفتگی هستی باز گرداند ،و
کردن هستی داشتنی در این چارچوب،
تمرین ِ
شرطهایی است که باید برای برداشتن این گام
بزرگ برداریم.
آنگاه ،چنان که بارها در تاریخ گیتی تکرار شده
است ،خواهیم توانست تمایزهای مندرس
و پیش پا افتادهی کنونی در میان خویش و
دیگران را بر اندازیم ،و بر تمایزهایی نوظهور
و ارزشمند تاکید کنیم .آنگاه است که دریدن
مخالفان ،جبهه آراستن در برابر همدیگر ،و
خودکشی گروهی و محترمانهمان به دست
یکدیگر را از دست وا مینهیم ،و به یاوری
کسانی بر میخیزیم که با ما تفاوت دارند ،و با
وجود تمایزهای ارزشمندشان با ما ،در سطحی
بزرگتر و عالیتر ،با ما همگون و هم هویت
هستند .آنگاه است که منهایی نوظهور بر
سرزمین کهنسال و فرسودهی ما گام خواهند
ِ
زد ،که دین خویش ،عقاید خویش ،ارزشهای
خویش ،قومیت و نژاد و زبان خویش ،و جنس
و سن و پایگاه و منزلت خویشتن را ارجمندانه
حفظ خواهند کرد ،بی آن که ناچار باشند
بزدالنه به خاطر دارا بودنش با دیگران بجنگند،
یا ساده لوحانه بکوشند آن را به دیگران تحمیل
کنند.
تنها درآن هنگام ،آنچه که اینک و اینجا غایب
"من ایرانی نوین" ،زاده خواهد
است ،یعنی آن ِ
شد ،و خشت به خشت و گام به گام ،خویشتن
را و هستی پیرامون و اندرون خود را واسازی و
آنگاه بازسازی خواهد کرد .این همان است
که بارها پیش از این در زمینهی این تمدن
رخ داده است .یکی از بارهایی که چنین شد،
گروهی از آن گمنامان که از برسازندگان جسور
این نظم نو بودند ،و اخوان الصفا نام داشتند،
چنین گفتند "و بدان برادر که دولت اهل
خیر نخستین بار از جمعی از علما و حکماو
برگزیدگان و فضال پدید خواهد آمد ،مردانی
که دارای اندیشهی واحد و مذهب واحد و دین
واحدند و در میان خود عهدی بندند که بیهوده
ستیزه نکنند و از یاری یکدیگر باز نایستند و در
اعمال و آرایشان چون یک تن واحد باشند".

 .6گویند در عصر هارون عباسی ،مردی پیدا
شد و ادعای معجزه کرد .او را نزد هارون بردند
و پرسیدند که کرامتش چیست .گفت که
میتواند با یک نگاه تشنگان را از مردمی که
تشنه نیستند تشخیص دهد .هارون دستور داد
تا این استعداد وی را بیازمایند .پس مهمانی
بزرگی برگزار کردند و غذایی بسیار بر خوانها
نهادند و نمکی بسیار به آن زدند و آب و دوغ و
نوشیدنی بر سر سفره نگذاشتند .هارون و مرد
مدعی نیز بر صدر مجلس نشستند و مردمان بر
سر خوانها حاضر شدند و به خوردن مشغول.
ناگاه از آن میانه کسی با صدای بلند گفت:
"آی خوانساالر ،تشنهام ،آب بیاور".
هارون از مرد پرسید که این یک تشنه است
یا نه ،و مرد گفت که نیست .سخن دیگری را
شنیدند که داشت با کنار دستیاش سخن
میگفت که":غذا بسیار شور است و از این رو
تشنه شدهام .و این را در کتاب فالنی و بهمانی
خواندم که نمک دلیل تشنگی است "...باز
هارون همان را پرسید و همان را شنید .دیگری
از خوردن دست بداشت و خشمگینانه فریاد
برآورد که تشنه است و آب میخواهد و مهمانان
را بر آشپز شوراند ،و باز مرد میگفت که او
نیز تشنه نیست .تا آن که در آن میان کسی
برخاست و سفره را ترک کرد و در گوشهای
جوی آبی یافت و مقداری آب نوشید .مرد او را
نشان داد و گفت ":او تشنه است".
از میان ماهیان ،تنها آنان که به راستی
مرز خشکی را شکافتند ،ششدار شدند،
و آن منهای نوظهوری که در برشهای
ساز تاریخ گیتی را دگرگون ساختند و
سرنوشت ِ
هستیهایی نو را بنیاد کردند ،آن کسانی بودند
که چنین کردند و این مهمترین نشانهشان
بود .تنها نشانهی جنگجویان ،جنگیدن است
سند بیداران ،بیداری .و چه خوش گفت
و تنها ِ
ابوالحسن خرقانی که" :همه یک بیماری
داریم ،چون بیماری یکی بود ،دارو یکی باشد.
جمله بیماری غفلت داریم ،بیائید تا بیدار
شویم".

شاید ما در آستانهی ظهور منهایی

ِ
بخت این چرخش ،در آشوب
نو باشیم.
پیرامونمان هست ،و باقی ماجرا تنها

وابستهی ارادهی ماست و سرسختیمان،

و توانمان برای تبدیل شدن به آنچه

که باید باشیم ،و دل کندن از آنچه که
هستیم.
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روح اله اسالمی

استادیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی

اندیشهسیاســـــــ
به چه معنـــــــــــــ
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منظور از شاخص های ایرانشهری همان مولفه
هایی است که از منابع اصلی اندیشه ایرانی
از خرد مزدایی تا شیعی تداوم داشته است و
عناصر اصلی اندیشه ایرانشهری به حساب
میآیند که در زیر به صورت مختصر و سریع
تحلیلمیگردد.
آرمان گرایی :ایرانیان دارای نظام فلسفه
معناگرای آرمانی هستند .در این نظام که
تجمیع امشاسبندان است جهان آنگونه که در
روایت پوزیتیویستی تفسیر میگردد مورد نقد
قرار میگیرد .عالم خلق شده توسط وجودی
مقدس است که دارای غایت میباشد .به
یک معنا جهان پدیداری آرمانی از نوع خرد
مزدایی دارد و ماهیت و محتوای مادی توسط
اهورامزدای برتر جهت دهی میگردد .راستی،
وفای به عهد ،آبادانی و مهر از آرمان های غیر
قابل نقض ایرانیان است که در اوستا بر آنها
تاکید شده است.
فلسفه تاریخ و جغرافیای قدسی :آرمان گرایی
روایتی شکل میدهد که در آن خدایان نیک
به رهبری اهورامزدا و خدایان شر به رهبری
اهریمن رو در روی یکدیگر قرار میگیرند .با
خلق کیومرث و شروع شدن تاریخ اسطوره ای
انسان اختیار محض دارد که جبهه خیر یا شر
را انتخاب کند و هر گونه پیروزی خشکسالی،
دشمن یا دروغ نشان دهنده ضعف تالش
انسان ها به حساب میآید .ایران مرکز عالم
است و ایران ویچ دارای فلسفه و تاریخی است
که برآمده اساطیر و روایت های قدسی است.
بار متافیزیکی زمان تاریخی و مکان جغرافیایی
ایران را خاص ساخته است تا از ابتدای آفرینش
تا ظهور سوشیانس را ترسیم نماید.
تداوم ایرانشهری :ایران به معنای سرزمین
نیکی ها ،خوبی ها و پاک نهادها تداومی
به اندازه تاریخ تمدن بشر دارد .همه عناصر
اندیشه ایرانشهری از واژه ایران گرفته تا شاخص

های ماهوی و ظاهری آن در تاریخ تداوم
داشته است .انسان آرمانی ،ارض ملکوت،
انتظار ،هستی شناسی اندوهبار ،متافیزیک
اشراقی در تاریخ ایران همیشه وجود داشته
است .این شاخص ها در خرد مزدایی سامان
دهی میشوند و با آنکه چندین حمله ویرانگر
در تاریخ به لحاظ نظامی و سیاسی ایران را از
شکل میاندازد اما فرهنگ و اندیشه ایرانی در
خرد شیعی ،اشراقی ،باطنی و  ...تداوم پیدا
میکند.
فرهمندی :کامال طبیعی است که از تاریخ،
فلسفه ،جغرافیا و روایت قدسی متافیزیکی
آنچه برای هرم حاکمیت تجویز میگردد انسانی
کامل است که به نیروی خرد و توانمندی و بر
اثر کارآمدی و تایید الهی سرنوشت جامعه را
به دست میگیرد .در اندیشه ایرانی به چنین
کارگزار حکومتی انسان فرهنمند میگویند.
فردی که نژاد ،تبار ،تربیت و تایید االهی و
مردمی را دارد و سعادت شهر به او گره خورده
است .اندیشه ایرانی همیشه در تمام طول تاریخ
خردی کیهانی داشته است که در آن ولی ،امام،
شاهنشاه ،سلطان یا پادشاه بر مسند سیاست
گذاری کالن جای داشته است.
چرخه عدالت :اساس حکمرانی ایرانی بر
عدالت است .عدالت به معنای کنار هم قرار
گرفتن شاخص هایی است که رابطه علت و
معلولی با یکدیگر دارند .در نگاه محافظه کار و
واقع گرای ایرانی هدف حکومت ایجاد امنیت و
شکل دهی به دولتی قدرتمند است .این دولت
تنها با داشتن ارتش نیرومند و منظم میتواند
جان رعیت را حفظ نماید .سپاه و ارتش
سامان مند به خزانه سرشاری برمیگردد که از
مالیات های مردم گرد آمده است .این مالیات
ها به زمین های آباد ،رونق تجارت و شکوفایی
اقتصاد ربط دارد و همه به عدل سیسام قضایی
و دادستایی رعیت بازخواهد گشت .این چرخه

دارای تکنیک های جزئی در امر سیاسی و
اجرایی است که در رساله های اندرزنامه نویسی
تحلیل شده است.
نظام خویشکاری :جامعه یکجانشین و تولید
کننده ایرانی برای اینکه بتواند روال ،رویه
و قواعد یکسان سیستمی در جامعه ایجاد
کند .در این نظام طبقات مختلف دربار،
وزیران ،سفیران ،قضات ،خزانه داران به عنوان
کارگزاران حکومتی وجود دارد .همینطور مغان
و دبیران و طبقات صنعت کار ،تاجر و دهقان نیز
در جای خود کارویژه تخصصی داشتند .امکان
تحرک طبقاتی اندک بود و به خصوص الیه های
سیاسی و عادی از یکدیگر جدا بودند .این
خویشکاری کارآمدی اجتماعی را شکل میداد
و نظام تربیت نظری و عملی را خودجوش تداوم
میبخشید.
تکنیکهایعقلمعاش:دراندیشهایرانشهری
عالوه بر وجوه متافیزیکی و صورت های معرفت
آرمانی امور معاش و توجه به امر روزمره بسیار
تاکید شده است .هدف اصلی آبادانی دنیا و
ساختن شرایطی است که قلعه ،قنات ،نظامیه،
مسجد ،راه ،کاروانسرا ... ،برپا باشند .بر همین
اساس ایرانیان در اندرزنامه ها متون کاربردی
و اجرایی و فنون و تکنیک های واقع گرای
پیچیده ای طراحی کرده اند تا ایران کشوری
آباد گردد .این عقالنیت سر در آسمان ها
ندارد بلکه زمین را مینگرد و راجع به مالیات
ستانی،خزانهگردانی،برقراریامنیت،سیستم
اطالعاتی و جاسوسی ،نظام جنگ ،تشریفات
حکومتی  ...فنون جایگاهی دارد.
همراهی دین و دولت :گزاره مبنایی همزادی
دین و دولت جز شاخص های اصلی اندیشه
ایرانشهری که در عین بدیهی بودن در اجرا
سطح پیچیده ای دارد .در اندیشه ایرانی دین
و دولت یکدیگر را حمایت میکنند به گونه ای
که دینداران بدون حمایت دولت نمیتوانند

ـــــیایرانشهــــــری
ـــــــا است؟
شایست و ناشایست را تشخیص دهند و از سوی دیگر حکمرانی بر مردم
بی اعتقاد و بی دین امکان پذیر نیست .عالوه بر این گزاره های شرطی
اصل اندیشه ایرانی چنین است که دولت بر دین برتری دارد و هسته
سیاست چنان مغناطیسی دارد که هیچ دستگاه معرفتی نمیتواند از
آن باالتر برود.
اشه و سلسله مراتب :هدف غایی اندیشه ایرانی شکل دهی به جامعه
اشه مند است یعنی جامعه ای که در آن فضیلت ،سعادت و اخالق
وجود دارد و هر چیز در جای خود است .اشون بودن معنایی خیالی و
توهمی نیست بلکه همنوایی با طبیعت یا همان اندیشه اشراقی است
که از عهد زرتشت تا سهروردی طراحی گردیده است .فردوسی به
عنوانیکیازحکیمانسیاسیاندیشهایرانشهریباتاکیدبرشاهنشاه
فرهمند ،چرخه عدالت و نظام خویشکاری ،اشه از دست رفته روزگار
باستان را آرزو میکند .اشه با تشریفات ،ادب ،حفظ جایگاه ها و سلسله
مراتب ارتباط دارد و هر گونه عوام گرایی و خارج سازی غیرتخصصی
امور سیاسی از جریان عادی نوعی بحران محسوب میگردد.
شاخصهایاندیشهسیاسیایرانشهری
آرمان گرایی :
تفسیر معنوی و آرمانی از هستی داشتن و رویکرد متافیزیکی به تاریخ
فلسفه تاریخ و جغرافیای قدسی :
دیالکتیک تاریخی خیر و شر و انتظار ظهور منجی در پایان تاریخ
تداوم ایرانشهری :
فرهنگ ایرانی از خرد مزدایی تا خرد شیعی تداوم داشته است
فرهمندی :
پدیدار سیاسی ایرانیان در مورد مشروعیت حکمران
چرخه عدالت :
وابستگی قدرت به سپاه ،به خزانه ،به رعیت و به دادگری و مولفه های
عینیکارکردیآنها
نظام خویشکاری :
تقسیم مشاغل و اصناف و نظام کاستی طبقاتی
تکنیکهای عقل معاش :
یکجانشینی و داشتن عقالنیت معاش جهت آبادانی دنیا
همراهی دین و دولت :
نزدیکی شاه و مغان به یکدیگر و مشروعیت مذهبی حکومت
اشه و سلسله مراتب :
پادشاه فرهمند و مشروعیت سلسله مراتبی جهت ایجاد نظم اشون

نگـــــــــــاه
ملـــــــــــی
علل و روند تحریف نام خلیج فارس //
دکترمحمد عجم
ِ
پروبلماتیک هویت  //محدثه جزائی
ایران و
معرفی کتاب« :جستارهایی پیرامون دریای
خزر»  //فرنام شکیبافر
مرگ زبان های محلی و لزوم حفظ آن //
محمد آمره

ـــــنگاه ـــــ
ـــــملیــــــ
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علل و روند تحـــــــــــــــــریف نـــــام
خلیج فارس
دکتر محمد عجم

دیپلمات و رایزن فرهنگی وزارت امور خارجه

کشورهای عربی قرون متمادی زیر سلطه
استعمارگران بودند و وقتی هم از زیر سلطه
استعمار عثمانی و استعمار غرب آزاد شدند با
کثرت دولتها و مرزهای مصنوعی و پدیده رژیم
اسرائیل روبرو شدند ،اعراب هویت عربی خود
را از قبل بیشتر در خطر می دیدند لذا برای
ارضای هوسهای عربیت و ناسیونالیزم عربی در
دوره عبدالناصر هوس تغییر نام خلیج فارس
بعد از بیشتر از دو هزار سال ایجاد شد .اتحادیه
عرب از سال  ،1964نام خلیج فارس را رسما
کنار گذاشته و به رسانه ها توصیه کرده است که
نام خلیج عربی را به کار ببرند .از همان زمان
هم تالش هایی صورت می گرفت که این نام
جدید جعلی را در خارج از جغرافیای عربی نیز
جا بیندازند .اما در آن دوره رسانه های عربی

برد چندانی نداشتند و خیلی موفق نبودند
در بیرون از جهان عرب این واژه رایج نشد و
کاربردی نیافت  .اما بدترین دوره در رابطه با
تغییر نام خلیج فارس ،دهه  1370بود که در
این سال ها شبکه های متعدد ماهواره ای
عربی رایج شد که به زبان های غیر عربی هم
برنامه پخش میکردند .این شبکه ها مخاطبانی
در سرتاسر جهان داشتند و در زبان های غیر
عربی نام جعلی را به کار می بردند .کمی
بعد شبکه های اینترنتی هم از راه رسید ،
کشورهای عربی در رسانه های مختلف خود
از این واژه نوساخته استفاده می کردند .در
نتیجه وقتی مطبوعات کشورهای غیر عربی
هم از آن استفاده می کردند ،همان واژه را
بدون اصالح در روزنامه ها و مجالت غرب

بکار می بردند .خصوصا االهرام و روزنامه های
مشهور دیگر عربی که نسخه آنالین انگلیسی
داشتند در جعل این نام به زبان های دیگر
خیلی تاثیر گذار بودند .شبکه های معروف
جهانی مانند" بی .بی .سی و " سی .ان .ان"
وقتی با کارشناس عربی حوزه خلیج فارس در
مورد مسائل خلیج فارس و جنگ و درگیری ها
و مانورهایی که انجام می شد ،مصاحبه می
کردند ،این مانورها پخش می شد و از واژه
تازه جعل شده استفاده می کردند .روزنامه
های عربی حتی روزنامه االهرام در سال 80
مقاله ای نوشت تحت این عنوان که "چگونه
خلیج فارس به خلیج عربی تبدیل شد" و در
آن توضیح داد که روند بسیار موفقیت آمیز!
این تغییر نام در کشورهای عربی و دیگران

چه بوده است .در همان زمان پاسخی را تهیه
کردم که برای بسیاری از مقامات فرستادم به
مقامات مربوطه هشدار داده شد که خلیج
فارس واقعا در جهان عرب به خلیج عربی
تبدیل شده و اگر بی تفاوتی ما ادامه پیدا کند
در سایر کشورها هم همینگونه خواهد شد ،و
با توجه به روند فعلی باید منتظر باشیم که این
نام در زبان انگلیسی و زبان های غیر عربی هم
تغییر کند(.همشهری  16تا  27مهر )1381
روند جعل این نام حتی در مطبوعات غربی به
گونه ای بود که احساس خطری را در مردم
به ویژه در بین اساتید دانشگاه به وجود آورد
و دانشگاهیانی که در داخل و خارج از کشور
بودند به این باور رسیدند که به مرور نام جدید
برای خلیج فارس در زبان انگلیسی هم رایج
خواهد شد .از حرکات پراکنده فردی تشکلی
شکل گرفت به نام "پرشین گلف آنالین" که در
آن تمام اعضا به صورت آنالین در سراسر جهان
در تاالر چت ،تبادل اطالعات و گفتگو می
کردند و این وظیفه را برای خود در نظر گرفتند
که با تحریف گران غربی مکاتبه و روشنگری
کنند و سابقه تاریخی نام خلیج فارس را برای
تحریف گران یادآوری نمایند .متن دفاعیه ای
مستند به پیشینه کهن نام خلیج فارس تهیه
شد و این که این نام در همه زمان ها  ،مکان ها
و زبان ها همواره خلیج فارس و معادلهای آن
بوده است و کشورهای عربی به تازگی به دالیل
سیاسی ،نام جدیدی را خلق کرده اند و اشاره
ای هم به دستورالعمل های سازمان ملل و قرار
دادهای بین المللی و رویه کشورها و بخصوص
عرب زبان ها در طول تاریخ می شد و از تحریف
گران خواسته می شد که عرف رایج بین المللی
را رعایت کنند .هزاران نامه و ایمیل به رسانه
ها و تحریف گران ارسال شد که بسیار موفقیت
آمیز بود در گروه آکادمیکی که جمع شده
بودیم پیشنهاداتی مبنی بر این مطرح شد که از
دولت جمهوری اسالمی ایران بخواهیم که یک
سری اقدامات عملی انجام دهد .زیرا به عنوان
دانشگاهی و مطبوعاتی عمال کار چندانی نمی
توان انجام داد .در آن جا بود که پیشنهاد روز

خواهد داشت ،حتما همراهی و اقدام خواهد
کرد .به هر حال ،دولتها و موسسات عربی و
هزینه های بسیار سنگینی پرداخت می کردند
که موسسات جغرافیایی دنیا نام خلیج عربی
را در کنار نام اصلی خلیج فارس داخل پرانتز
بگذارند و اطلس های زیادی منتشر شد که در
کنار خلیج فارس ،نام خلیج عربی را هم اضافه
می کردند .در کشورهای عربی خیابان ها و
موسسات و مکان هایی را بنام خلیج عربی نام
گذاری کردند و نام خلیج فارس را از بسیاری
از کتب و مراجع قدیمی حذف کردند و حتی
مجازات برای کاربرد آن اعمال کردند .حداقل
قبل از داستان نشنال جغرافی  8اطلس
مشهور دیگر این جعل را انجام داده بودند تا
این که این روند آبان  1383به نشنال جغرافی
هم رسید و نشنال جغرافی ،بعد از نزدیک به
حدود  120سال از انتشارش ،این نام جدید
را کنار نام همیشگی خلیج فارس اضافه کرد و
در این جا بود که موج عظیمی از همبستگی
میان ایرانی ها ایجاد شد و یک طومار اینترنتی
معروف  124هزار امضایی تهیه شد و از آن جا
بود که خوشبختانه روند شکل دیگری به خود
گرفت رسانه های داخلی کشور همراه شدند
و آن قدر بازتاب یافت که همه روزنامه نگاران و
موسسات داخلی و خارجی متوجه شدند که
باید مطالعه کنند و ببینند که حق با کیست؟
عربها و حتی غربی ها و حتی بسیاری از ایرانی
هم تصور می کردند که نام خلیج فارس و خلیج
عربی ،هر دو در طول تاریخ رایج بوده است و
ایرانیان به این خلیج فارس می گفتند و عرب
ها ،عربی .ولی خوشبختانه این موج اعتراضی
باعث بیداری شد و مطالب بسیار زیادی منتشر
و رسانه ای شد و برای پژوهشگران و خیلی
ها مشخص شد که نام خلیج فارس در همه
زبان ها بطور مستمر و الینقطع و یگانه مورد
استفاده بوده است .در همه زبان ها ،خصوصا
زبان عربی ،خلیج فارس به کار می رفته است.
تا سال  ،1958اصال هیچ نوشته عربی و یا
سند عربی وجود ندارد که به جای خلیج فارس
از خلیج عربی استفاده کرده باشد .و بسیاری

کشورهای عربی قرون متمادی زیر سلطه استعمارگران بودند و وقتی هم از زیر

سلطه استعمار عثمانی و استعمار غرب آزاد شدند با کثرت دولتها و مرزهای مصنوعی و

پدیده رژیم اسرائیل روبرو شدند ،اعراب هویت عربی خود را از قبل بیشتر در خطر می
دیدند لذا برای ارضای هوسهای عربیت و ناسیونالیزم عربی در دوره عبدالناصر هوس
تغییر نام خلیج فارس بعد از بیشتر از دو هزار سال ایجاد شد.

ملی خلیج فارس طرح گردید عده ای معتقد
بودند که دولت این کار را نخواهد کرد ،برخی
دیگر معتقد بودند که دولت با توجه به این که
می داند این جعل و تحریف چه پیامدهایی

از شخصیتهای علمی و پژوهشگر عربی به
این حقانیت اعتراف کردند که قدم بزرگی بود.
حتی یکی از نویسندگان عرب ضمن اعتراف به
کاربرد مستمر تاریخی خلیج فارس به شوخی

نوشته بود متوجه شدیم که نام خلیج فارس از
عهد دایناسورها رایج بوده است؟ نویسندگان
بسیار زیادی در جهان عرب دهان به اعتراف
گشودند و مطلب نوشتند و اعتراف کردند که
هیچگاه نام خلیج عربی تا قبل از دوره جمال
عبدالناصر برای این دریا بکار نرفته از جمله آنها
می توان به افراد مشهوری مانند :مفتی سنی
مذهب یوسف قرضاوی در تلویزیون الجزیره
برنامه شاهد علی العصر ،پروفسور عبدالهادی
التازی ،احمد الصراف ،محمد عابد الجابری،
عبدالله بن کران (نخست وزیر ۲۰17–۲۰۱۱
مراکش) ،عبدالمنعم سعید ،عبدالخالق
الجنبی ،سرلشکر مجدی عمر و تنی چند از
نویسندگان مشهور عرب و چند تن از رهبران
دینی سنی در مورد اصالت نام خلیج فارس
اشاره کرد.
نگاه های مختلف بازیگران منطقه ای و
جهانی به نام خلیج فارس
کشورها از نظر تحریف نام خلیج فارس دو
دسته هستند .دسته اول کشورهای عربی
هستند که تقریبا از اوایل دهه شصت تصمیم
گرفتند که نام جدید خلیج عربی را به کار
ببرند .دسته دوم کشورهای غربی هستند.
کشورهای عربی خود دو گروه هستند :گروه
اول  ،کشورهای عرب غیر از حاشیه خلیج
فارس هستند مانند کشورهای مغرب عربی
از جمله الجزایر که خود خیلی هوس تغییر
نام خلیج فارس ندارند دسته دوم  :کشورهای
شورای همکاری خلیج فارس هستند و این
ها بسیار برای تغییر این نام تالش می کنند
و هزینه می کنند و به موسسات مطالعاتی
و اندیشکده ها و به بسیاری از رسانه های
گروهی کشورها و موسسات جغرافیایی کمک
می کنند و از موسسات جغرافیایی می خواهند
که در سمینارها و مکاتبات و نوشته ها از واژه
خلیج عربی در کنار خلیج فارس استفاده
کنند .در دو کنفرانس بین المللی جغرافیایی
در دهه  1380شاهد این تالشهای آنها بودم
و یکی از آن ها موسسه جغرافیایی دولتی
روسیه بود که با مدیر اطلس جغرافیایی آن
علت آوردن نام جعلی را پرسیدم به صراحت
گفت ما با موسسه عربی خلیج عربی در زمینه
جغرافیایی همکاری داریم و به ما در تهیه این
اطلس مساعدت کردند .در مورد دیگر بحرینی
ها کتابچه ای چاپ و در کنفرانس توزیع کرده
بودند و تشویق به این موضوع بود که باید از نام
خلیج عربی در کنار خلیج فارس استفاده شود
و استناد آن ها هم به  4نقشه جعلی اروپایی بود
که در آن ها نام خلیج عربی به کار برده شده
بود که در مقابل حدود سه هزار نقشه و سند
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تاریخی خلیج فارس ذره در مقابل اقیانوس
است .اما دسته دوم کشورهای غربی یا
کشورهای غیر عربی اصوال تمایلی ندارند که
نامی غیر از خلیج فارس به کار ببرند ،زیرا می
دانند که خلیج فارس نام درست و اصیل این
پهنه جغرافیایی است .اما در هر جا که شاهد
جعل و تحریف این نام هستید ،یقین بدانید که
پشت سر آن کمک مالی نهفته بوده است یا
مثال در مانورهای نظامی که در این سالها غربی
ها در خلیج فارس دارند ،از واژه های جعلی
استفاده می شود که نشان دهنده سیاسی
کردن نام های جغرافیایی است و برخالف
قوانین بین المللی است .بعضی رسانه های
کشورهای غربی بخصوص انگلستان معموال
گاهی برای سادگی فقط از واژه خلیج استفاده
می کنند اما از اینکه نام جعلی بکار ببرند تا
حدودی اکراه دارند مگر در مواردی که تطمیع
در کار بوده باشد
اما حکام عربی خلیج فارس برای جعل این
نام ،یک سری دالیل کامال واهی دارند .از
جمله این که می گویند درست است که نام
تاریخی این جا خلیج فارس است ،اما زمانی
که یونانی ها و رومی ها نام خلیج فارس را به
این پهنه آبی دادند ،در آن زمان دولت قدرتمند
عربی در سواحل خلیج فارس نبوده است ،اما
در حال حاضر  6کشور عربی در سواحل خلیج
فارس وجود دارد و حق خود می دانند که هر
نامی را که تمایل دارند به این خلیج بدهند.
اما پاسخ آن ها بسیار روشن است و هر کسی
می داند که اوال اگر قرار باشد نام های پهنه
های آبی را بر اساس کشورهای جدید بعد
از تقسیمات استعماری و یا تعداد جمعیتی
عوض کنند ،اولین جا و مستحق ترین مکان
که باید تغییر نام دهد ،دریای عرب است.
زیرا دریای عرب که امروزه سواحل کشورهای
پاکستان و هندوستان تا مالدیو ویمن و بخشی
سواحل شرقی ایران را در بر می گیرد ،تنها یک
کشور عربی را در بر دارد .اگر مبنا جمعیت و

در مورد آینده تحریف نام خلیج

فارس و راهکارهای مقابله با آن باید
گفت که متاسفانه جایی که پول هزینه

میشود ،ممکن است در نهایت افراد به

هدفی که دارند برسند .وقتی آن ها به
موسسات جغرافیایی و  ...پول میدهند

و از آن ها می خواهند که در کنار نام
پرشین گلف یا خلیج فارس از نام خلیج

عربی استفاده کنند ،به مرور این انتظار

وجود دارد که این کار انجام شود .

تعداد دولتها معیار باشد پس پاکستانی ها
و هندی ها و ایرانی ها حق دارند نام ان را
برگردانند به نام تاریخی آن بویژه اینکه" دریای
عرب" نامی هست که برای اولین بار استعمار
بخصوص پرتغال و انگلیس آن را ساخت و
قبل از استعمار ،هیچ عربی و هیچ مکتوب
عربی  ،آن جا را دریای عرب ننامیده است و به
آن پهنه آبی " بحر فارس"  ،بحر محیط عجم
 ،مکران و گاهی بحر اخضر می گفتند لذا
چیزی به نام دریای عرب وجود نداشته است،
اما در حال حاضر در مکاتبات جهانی و نقشه
های بین المللی به پهنه آبی از خلیج عمان
تا کرانه های پاکستان ،هند و مالدیو دریای
عرب گفته می شود .ضمن اینکه کشورهای
عربی خلیج فارس تنها یک نام عربی را یدک
می کشند و هویت عربی ندارند اما در مورد
خلیج فارس دالیل بسیار متعددی وجود دارد
که این نام نباید تغییر کند ،از جمله نقشه های
رسمی ،رویه و عرف کشورها ،دالیل حقوقی و
معاهدات و قراردادهای رسمی خود عرب ها
و کنوانسیون های بین المللی ،کاربرد مستمر
چند هزار ساله این نام و احادیث نبوی و
حداقل در دو حدیث از پیامبر اسالم هست که
بحر فارس بکار برده اند حدود  60تفسیر قرانی
قرون گذشته به بحر فارس اشاره دارد .در قرون
گذشته و در  2500سال هیچ روندی و تالشی
برای تغییر نام این پهنه آبی وجود نداشته
است .از سوی دیگر اعتراف جغرافیدانان عربی
و مفسرین قرآن و کتب تاریخی عربی و احادیث
علمای عرب است که همگی بر صحت کاربرد
نام خلیج فارس تاکید دارند.
در مورد آینده تحریف نام خلیج فارس و
راهکارهای مقابله با آن باید گفت که متاسفانه
جایی که پول هزینه میشود ،ممکن است در
نهایت افراد به هدفی که دارند برسند .وقتی
آن ها به موسسات جغرافیایی و کارتوگراف ها
و اتاق های فکر و دانشگاه ها پول می دهند
و از آن ها می خواهند که در کنار نام پرشین
گلف یا خلیج فارس از نام خلیج عربی استفاده
کنند ،به مرور این انتظار وجود دارد که این
کار انجام شود .به برکت کوشش های بی
تکلف ایراندوستان و حقیقت جویان تاکنون
موفق نشده اند که سازمان ملل و سازمان های
رسمی را قانع کنند که این بدعت صورت گیرد
 .ولی در نهایت اگر ما سکوت کنیم و منفعل
عمل کنیم ،آن ها قطعا موفق خواهند شد.
اگر تاکنون موفق نشده اند ،یقین بدانید که
به دلیل عکس العمل های مردمی و یا رسمی
است که از جانب ایران انجام شده است.
درست است که نمی توان رسانه های خارجی
را مجبور به استفاده از نام کهن خلیج فارس

کنیم ،اما فرصت آگاه سازی را هیچ موقع نباید
از دست داد و باید دائما و مستمرا این آگاه
سازی در ارتباط با پیشینه این نام انجام شود
که بدانند با چه نام و هویتی کهن و غنی رو به
رو هستند و نام جدیدساخته چه جایگاهی
در تاریخ و اسناد تمدنی دارد .به این دلیل که
بسیاری از این روزنامه نگاران افراد جوان و بی
تجربه ای هستند و در مورد پیشینه موضوعات
بررسی انجام نمی دهند و در اینگونه موارد
تقلید گر و کپی گر هستند ،اما اطالع رسانی
ها و روشنگری ها بسیار کمک کرده است.
اطالع رسانی هایی که انجام شده است ،در
اینترنت موجود است و به راحتی قابل دسترس
است .در قدیم این تحریف و جعل نام را در
جراید و روزنامه ها خیلی بیشتر می دیدیم.
مطبوعات و اهل قلم و اندیشه و مردم البته باید
واکنش عاقالنه نشان دهند زیرا این نام هیچ
ربطی به قوم و نژاد ندارد و منسوب به سرزمین
ایران که در قدیم خارجی ها آنرا مملکت فارس
و یا پرشیا و یا ملک عجم می نامیدند ،بعضی
به اشتباه فکر می کنند این نام به قوم فارس
ارتباط دارد این اشتباه است قوم فارس وجود
ندارد بلکه زبان و تمدن فارسی داریم به هر
حال این هویت تاریخی تاکنون حفظ شده
است و  2500سال علی رغم تمام تهاجمات و
تغییرات و نامالیمات این نام تغییر نکرده است
و ما نیز در این دوره نباید اجازه دهیم که این
نام تغییر کند.

فرنام شکیبافر
کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی

پیشنهـــــــاد کتاب

«جستــــــــــارهاییپیرامون ـــــنگاه ــــ
دریـــــــــــــــایخـــــــــــزر» ـــــملیــــــ
نویسندگان :الهه کوالیی و شیوا علیزاده

ناشر :اداره نشــــر وزارت امـــور خارجه
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در گذشتهی دور ،در مقوله رقابت بر سر منافع
و عواید دریای خزر ،ایران باید در برابر دو
قدرت ،یعنی روسیه تزاری (بعدا شوروی) و
انگلستان صفآرایی مینمود اما با فروپاشی
جماهیر سوسیالیستی شوروی عالوه بر
بازیگران فرامنطقهاییی نظیر ایاالت متحده
آمریکا ،بازیگران منطقهای متعدد دیگری
وارد صحنه شده و بدین ترتیب دولتهای
قزاقستان ،ترکمنستان و آذربایجان نیز در کنار
ایران و روسیه به بازیگران این عرصه افزوده
شدند .کشورهای تازه استقالل یافته به دلیل
چالشها و کمبودهای خاص خود در دوران
استقالل سیاسی از مسکو ،تا حد زیادی چشم
به دریای خزر و ظرفیتهای قابل بهرهبرداری
آن دوختند و این امر بنا بر محتوای کتاب بر
پیچیدگیها و دشواریهای ایران افزوده است.
این کتاب به کشمکشها و روابط متقابل ایران و
چهار همسایه خود در حوزه مسائل دریای خزر
پرداخته و پس از بررسی ابعاد محیط زیستی
دریای خزر در بخش دوم ،رژیم حقوقی دریای

خزر را به بحث گذاشته است .سرکار خانم
دکتر الهه کوالیی ،در این بخش از کتاب ارزنده
خود مواردی چون منابع نفت و گاز ،خطوط و
مسیرهای انتقال حاملهای انرژی ،جایگاه در
رژیم حقوقی و روابط با سایر کشورهای حوزه
دریای خزر ،در پیوند با هر یک از این پنج کشور
مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته است.
کتاب «جستارهایی پیرامون دریای خزر»
ِ
با همکاری گروهی از دانشجویان دکتری
مطالعات منطقهای در دانشگاه تهران تدوین
و تألیف گردیده است .همانگونه که ذکر شد
بیش از هر چیز تمرکز این کتاب بر روی رفتارها
و سیاستهای کشورهای ساحلی پیرامون
حقوق و تکالیفشان در این دریاچه قرار دارد.
در این کتاب روابط کشورهای حوزه دریای خزر
و مسائل تأثیرگذار بر آنها ،به ویژه رژیم حقوقی
دریای خزر مورد بررسی قرار گرفته است.
در فراز مهمی از کتاب آمده« :تعارض پایدار و

حل نشدنی با آمریکا ،فرصتهای بسیار برای
دولت روسیه ،بویژه با توجه به روند ملیگرایی
و اوراسیاگرایی در حال گسترش در این کشور،
فراهم کرده است .تا وقتی ایاالت متحده
آمریکا فشارهایش بر جمهوری اسالمی ایران
را افزایش میدهد ،این بازی به نفع روسها
تمام میشود؛ زیرا آنها میتوانند امتیازهای
بیشتری در رابطه خود با ایران کسب نمایند».
نظر به محتوای کناب میتوان گفت داستان
ایران و دریای خزر طی چهار دهه اخیر از حیث
میزان تأمین حقوق و منافع ملی ایران داستانی
است حقیقتا پر از چشم آب! مطالعه این کتاب
را به هم ه کسانی که دل در گرو ایرانزمین و
منافع ملی میهن عزیزمان دارند ،سخت توصیه
میکنم .امید که ارکان اقتدار دولتی و اصحاب
ایدئولوژی قدری به عرصه واقعیات و مصالح
راستین کشور نیز نظری افکنند و از پی این
نصایحمشفقانه،اصالحرویهنمایند.

ایـــــــــــــــ
و
پر و بلمــــــ
هــــــــــــــ
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محدثه جزائی
دکترا علوم سیاسی دانشگاه فردوسی

زیست مشترک
کانون
سرزمین ایران ،به عنوان
ِ
ِ
ایرانیان ،فارغ از نوع دین و یا قوم و قبیله،
همواره منبعی مهم برای هویت بخشی به سکنه
اش بوده است .دلبستگی و تعلق خاطر به
سرزمین مادری که با مرزهای معین مشخص
می شود ،زمینه ساز ایجاد هویتی است که در
بین اهالی این سرزمین مشترک است .همین
محیط جغرافیایی نگارنده را
اشتراک در یک
ِ
بر آن داشته تا در این نوشتار ،بر خالف دیدگاه
هایپستمدرنیستی؛مفهومسرزمیندرایران
را یک پدیده ی تاریخی و نه مولود دوران مدرن
بداند .بخشی از تالش تاریخی جامعه ی ایرانی
برای حفظ خود ،در منازعه با اقوام بیگانه که گاه
بر کل فالت ایران مسلط می شده اند؛ صورت
گرفته است .به همین دلیل جغرافیای سیاسی
ایران همواره در معرض تغییر بوده است.گاه
حوزه ی تمدن ،فرهنگ و نظام سیاسی ایران از
رود آمودریا تا نیل را در می گرفت و گاه وسعت

سرزمینی آن محدودتر می گردید .بنابراین
جغرافیای ایران به گونه ای بوده که وضعیت
دوگانه ای را بر اجتماع ایرانی تحمیل کرده
است .از یک سو ،اجتماعات ایرانی را با شیوه
های زیست متفاوت پراکنده و خودبسنده
در آورده و از سوی دیگر این وضعیت در اثر
مهاجرت و هجوم اقوام غیر ایرانی در معرض
تغییر قرار گرفته است .تعامل و تعارض ایرانیان
با غیر ایرانی ها ،و تعامل میان سه وجه اصلی
جامعه ی ایرانی  -ایالت و عشایر ،روستاییان
و شهریان -جامعه ی ایرانی را در عین تفاوت
و تنوع به سمت عناصری یکپارچه کننده و
وحدت بخش پیش برده و یکی از مهم ترین این
عناصر ،اجماع جامعه بر سر حفظ بقا و توسعه
ی سرزمین ایران بوده است(.میرمحمدی به
نقل از قیصری )5-104 :1383 ،عالوه بر این
می توان گفت ،همین موقعیت ژئوپولوتیک و
تعامل و تنازع موجد نوعی ترس و ناامنی بوده
که در ایجاد روحیه ای منعطف و رفتار بر اساس
شرایط موجود بسیار اثرگذار بوده است.
بررسی تاریخ تحوالت ایران نشان می دهدکه
ايرانيان در طول تاریخ ،هويت خويش را در
ٌ
بيگانگان مهاجم نه واگذاشته و نه كامال
برابر
ِ

در برابر آنان مقاومت ورزيدهاند .بلکه راه سومی
را اختیار نموده که منجر به پذيرش اوليه اقوام
بيگانه و تغيير دادن تدريجي آنان در نوعي
مواجهه درازمدت بوده است .نوع مواجهه
ايرانيان با اعراب ،مغوالن و تركها چنين
واقعيتي را تاييد ميكند.
با توجه به این پیشینه چرا باید از بحران هویت
و تغییر ماهیت هویت ایرانی در مواجهه با این
عصر جدید سخن گفت؟ مگر نه این است
که تاریخ ما سرشار از هجمه های بی وقفه ای
است که هویت ما را نشانه رفته و در عین حال
ما نه تنها هویت خود را وانگذاشته ایم که اثری
از خود بر هویت مهاجم نهاده ایم .در واقع به
نظر می رسد روابط اجتماعي در ايران نه بر
اساس نظمي از پيش تعيين شده و ساختمند
بلكه از طريق حضور در موقعيت و بسته به آن
وضعیت شكل ميگيرد .بر همین اساس هویت
ایرانی دارای فراز و نشیبهای فراوان و وابسته به
موقعیت های مختلف دارای سیالیت است.
بر همین اساس می توان گفت امروزه سخن
گفتن از هویتی ناب ،خالص و یکپارچه که در
یک دوران تاریخی به صورت ممتد و خطی
ادامه داشته باشد ،تردید برانگیز است .اینکه

ـــــــــــران
و
تیک
ـــــــا ِ
ـــــــــویت
دوران پهلوی را دوران غلبه ی هویت باستانی و
امروز را دوران غلبه ی هویت اسالمی دانستن
نیز ساده انگاری است .تصور هر گونه هویتی
به عنوان مقوله ای یکدست ،خودمختار،
ناب و خالص تصوری غیر تاریخی است .به
عبارت دیگر چنین تصوری ایدئولوژیک است
و در مقام بازسازی و تحدید هویت بر می آید.
از چشم انداز دیالکتیک هویت ها همواره
در حال دگرگونی هستند و موزائیک وار در
هم می آمیزند .می توان گفت عوامل بحران
آفرین هویت ملی ،تهدیدی برای هویت های
ایدئولوژیک است و می تواند به زوال هویت های
ایدئولوژیکی که در پی یکسان سازی مردم در
جوامعگوناگوناستبیانجامد.
عنصر سخت
همواره از عامل جغرافیا به عنوان
ِ
هویتی یاد شده است و این خود نشانگر
اهمیتی است که مفهوم جغرافیا ،سرزمین و
مرز برای هویت بخشی دارد.اما در این نوشتار
همانگونه که ذکر شد ،نه تنها مخالف هر گونه
الیه بندی مفهوم هویت در ایران هستیم بلکه
عناصر سخت هویتی در مقابل
سخن گفتن از
ِ
عوامل سیال نیز مورد تردید قرار دارد .سرزمین
ایران و ابعاد جغرافیایی آن از گذشته های دور

ـــــنگاه ــــ
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تطور و تحوالت زیادی را به خود دیده است.
مرزهای جغرافیایی در ایران هیچگاه ثابت و
ال یتغیر نبوده اند«.جرالدو نولی» ،برجسته
ترین پژوهشگر ایران شناس نیمه ی دوم قرن
بیستم ،در اثر برجسته ی خود به نام ایده ایران
 ،نشان می دهد که چگونه «ایران» به مثابه ی
یک مفهوم هویتی سرزمینی از اواسط دوران
اشکانی برای ایرانیان معنا پیدا کرد و با ظهور
دودمانساسانیرسمیتیافت.بسیاریازشعرا
و نویسندگان ایرانی پس از اسالم همین مفهوم
سرزمینی را در قالب اشعار حماسی به ایرانیان
زمان خود منتقل کردند و همچون فردوسی
در ابیاتی چو ایران نباشد تن من مباد مفهوم
جغرافیایی هویت ایرانی را با موجودیت ایرانی
یکسان دانستند .مروری بر تاریخ نشان دهنده
ی این کش و قوس مرزی در ایران می باشد.
آیا مفهوم ایران برای ما ،همانند مفهوم ایران
ویجه ،ممالک محروسه و  ....برای اجدادمان
است؟به این پرسش می توان آری گفت ،به این
دلیل که در ادبیات ،داستانها و روایت هایی که
از گذشته به دست ما رسیده همواره سخن از
حب وطن و میهن پرستی بوده است .از سوی
دیگر می توان به این پرسش پاسخ نه داد ،چرا

که طول و عرض جغرافیایی در دوران باستان با
دوران ساسانی ،افشاریه ،زندیه ،قاجار و امروز
بسیار متفاوت بوده است .کمتر از دویست
سال از قراردهایی که به موجب شکست ایران
از روس ها منعقد شد و بخش هایی از کشور
ایران ضمیمه ی امپراطوری روسیه گشت ،می
گذرد.آیا سکنه ی این سرزمین های جدا شده
به رغم پیشینه ی مشترک تمدنی که با ایرانیان
داشته ،هنوز خود را ایرانی می دانند؟ مسلما
نه.آیا سکنه ی قسمتی از سرزمینمان که اکنون
به عنوان کشور دوست و برادر از آنان یاد می
کنیم ،ایرانی بودن خود را فراموش کرده اند؟
ظاهرا هم آنها و همه ی ما به راحتی می توانیم
حافظه ی تاریخی خود را دستکاری کنیم.
بنابراین؛ می توانیم حتی عوامل سخت هویتی
خود را ترمیم و اصالح کنیم زیرا هویت امری
است که ساخته می شود .هویت یعنی چیزی
که اکنون هست اما همواره برای دلبستگی به
آن چه امروز هستیم ،به قسمت هایی از تاریخ
رجوع می کنیم که موید امروز ماست.

محمد آمره
کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی و پژوهشگر مسائل قومی

مرگ زبان های محلی
و لـــــــــــزوم حفظ آن
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تنوع زبان در جهان با توجه به جغرافیا ،تاریخ،
فرهنگ بسیار گسترده و متنوع است .تخمین
زده می شود مردم دنیا به بیش از  7000زبان
صحبت می کنند 90 .درصد این زبانها توسط
کمتر از  100هزار تکلم میشود 150 .الی
 200زبان نیز توسط کمتر از یک میلیون نفر
مورد استفاده قرار می گیرد و حتی  64زبان
فقط یک گویشور دارد.
زبانها بر اساس تعداد گویشوران خود رده
بندی می شوند .به این ترتیب هر چه زبان
تعداد گویشوران بیشتری در جهان داشته
باشد زایایی بیشتری داشته است از سوی دیگر
زبانهایی که به هر دلیلی تعداد گویشوران
کمی داشته باشند درصد آنتروپی یا میرایی آنها
باال می رود و به مرور زمان با مرگ گویشوران
خود زبان نیز می میرد.
بسیاری از زبان های دنیا وجود دارند که از آنها
با عنوان زبان مرده یاد می شود .زبانهایی
مانند سومی ،بابلی ،هیروگلیف و که زمانی
به عنوان زبان یک کشور یا دولت شهر مورد
استفاده قرار میگرفتند اکنون با عنوان زبان
مرده شناخته میشدند .یکی از مهمترین دلیل
میرایی یا انقراض زبانها عدم توانایی آنها در
آموزش نسل جدید است .به بیان دیگر زمانی
که یک زبان به هر دلیلی نتواند به نسل جدید
منتقل شود ،با مرگ گویشوران خود منقرض
خواهد شد.
اما یک زبان در صورتی منقرض می شود که
سخنگویان آن از بین می روند که یا توسط
مرگ گویشوران است یا زبان دیگری را جایگزین
زبان خود می کنند .در اغلب موارد ،یک زبان
بزرگتر که توسط یک گروه قوی تر استفاده می
شود موجب این انقراض است .به صورتی که
زبان اقلیت در زبان قوم غالب حل می شود و
گویشوران زبان در حال انقراض زبان قوم برتر
را جایگزین زبان خود می کنند .زبان هایی
توسط نیروهای خارجی مانند نظامی ،انقیاد

اقتصادی ،مذهبی ،فرهنگی و آموزشی و ...
تحمیل می شود نیز می تواند باعث این نابودی
باشد .
یونسکو زبان در معرض خطر را زبانی می داند
که سخنوران صحبت به زبان خود را متوقف
کنند و محدوده استفاده آن را کمتر و کمتر
کننده به نحوی که ثبت و آموزش آن را رها
کرده و انتقال آن به نسل بعدی را انجام ندهند.
هیچ عاملی به تنهائی نمی تواند یک زبان را
در معرض خطر نابودی قرار دهد .از این رو
کارشناسان یونسکو عواملی را برای پویایی زبان
مشخص کرده اند که به شرح زیر است:
انتقال بین نسلی زبان
تعدادمطلقسخنرانان
نسبت مناسب سخنرانان در کل جمعیت
تنوع در حوزه استفاده از زبان
پاسخ به حوزه ها و رسانه های جدید
در دسترس بودن مواد برای آموزش زبان و
سواد
دولتی و نگرش زبان نهادی و سیاست از جمله
وضعیت رسمی و استفاده
نگرش اعضای جامعه نسبت به زبان خود
افزایش مقدار و کیفیت مستندات
اهمیت حفظ یک از این رو مهم است که با
حذف یک زبان بخش بزرگی از خاطرات،
فرهنگ ،فولکلور ،تولیدات فرهنگی یک گروه
قومی نابود می شود به همن دلیل در جهان و
مدیریت یونسکو برنامه های مهمی برای حفظ
زبان ها در معرض خطر اجرا می شود.
حفظ زبان های در معرض خطر از ظریق
آموزش ادبیات به نسل جدید ،حفظ و ثبت
فرهنگ نامه آن ،و گستردگی حوزه استفاده
آن است .اما احیای برخی از این زبان ها بسیار
سخت است زیرا که تنها یکنفر به ان تلکم می
کند.
گویش های هرزنی و گرینگانی در استان
اردبیل ،تالشی در استان گیالن ،وفسی و

آشتیانی در استان مرکزی و تاکستانی در استان
قزوین که همگی از گویش های زبان تاتی به
شمار می روند ،در خطر هستند .همچنین
گویشوران الهیجی ،باالخانی ،سوراخانی
و ...که گویش های تاتی جمهوری آذربایجان
محسوب می شوند نیز با چنان سرعتی در
حال کاهشند که از دیدگاه زبانشناسی جزو
زبان های «در حال انقراض» شمرده می شوند.
شماری از گویش های استان سمنان نیز در
معرض نابودی است.
همچنین «کمزاری» که یک زبان ایرانی است و
گویشوران آن در آنسوی تنگه هرمز و در کشور
عمان هستند نیز جزو زبان های در خطر است.
راهجردی ،دزیدی ،نطنزی ،گزی ،خونسازی،
نائینی،دریزرتشتی،سنها،سیوندی،کرشی،
الری و بشکردی ،از دیگر زبان های ایرانی در
خطرهستند.
• گویش کرینگانی ،شاخه :هند و اروپایی ،هند
و ایرانی ،ایرانی ،ایرانی غربی شمالی ،تاتی -
وضعیت :تهدید می شود  /گویشور17.600 :
• تات های مسلمان ،شاخه :هند و اروپایی،
هند و ایرانی ،ایرانی ،ایرانی غربی شمالی،
تاتی  -وضعیت :در حال انقراض  /گویشور:
حدود ( 5000جمهوری آذربایجان) ،گویش ها
و لهجه ها :الهیجی ،باالخانی ،سوراخانی…،
• تالشی ،شاخه :هند و اروپایی ،هند و ایرانی،
ایرانی ،ایرانی غربی شمالی ،تاتی  -وضعیت:
تهدید می شود  /گویشور، 912.000 :گویش
ها و لهجه ها :آستراِ ،لری ،تالشی شمالی،
تالشیمرکزی،ماسالی،تالشیجنوبی،لنکران
• تاکستانی ،شاخه :هند و اروپایی ،هند و
ایرانی ،ایرانی ،ایرانی غربی شمالی ،تاتی
 وضعیت :تهدید می شود  /گویشور:، 220.000گویش ها و لهجه ها :خلخال،
طارم ،خرقان ( ،)Kharaqanرمند (،)Ramand

زنجان
• سنگسری ،شاخه :هند و اروپایی ،هند و
ایرانی ،ایرانی ،ایرانی غربی شمالی ،سمنانی -
وضعیت :در خطر  /گویشور36.000 :
• سرخه ای ،شاخه :هند و اروپایی ،هند و
ایرانی ،ایرانی ،ایرانی غربی شمالی ،سمنانی -
وضعیت :در خطر  /گویشور10.000 :
• سمنانی ،شاخه :هند و اروپایی ،هند و
ایرانی ،ایرانی ،ایرانی غربی شمالی ،سمنانی -
وضعیت :در خطر  /گویشور60.000 :
• وفسی ( ،)Vafsiشاخه :هند و اروپایی ،هند
و ایرانی ،ایرانی ،ایرانی غربی شمالی ،تاتی -
وضعیت :در خطر  /گویشور18.000 :
• خلج ،شاخه :هند و اروپایی ،هند و ایرانی،
ایرانی ،ایرانی غربی شمالی  -وضعیت :در خطر
 /گویشور42.100 :
آشتیانی ،شاخه :هند و
•
اروپایی ،هند و ایرانی ،ایرانی ،ایرانی غربی
شمالی ،تاتی  -وضعیت :در خطر  /گویشور:
 ، 21.100گویش ها و لهجه ها :آشتیانی،
تفرشی
• ِسنایه (سورای) ،شاخه :آفریقاسیایی،
سامی ،آرامی  -وضعیت :در حال انقراض
 /گویشور در ایران :کمتر از  50نفر (در کل
جهان ،احتماال کمتر از  450نفر)
• هولئوال ( ،)Hulaulaشاخه :آفریقاسیایی،
سامی ،آرامی ،یهودی نوآرامی Trans-Zab
 - Jewish Neo-Aramaicوضعیت :در خطر
 /گویشور :کمتر از  9.500نفر
• نوآرامی آذری یهودی (لشان ددان ،لشانان)،
شاخه:آریقاسیایی،سامی،نوآرامی -وضعیت:
در خطر  /گویشور ، 4.450 :گویش ها و لهجه
ها :بیروغ ،سلماس ،نقده ،اورمی ،شبلق
• دزیدی ( ،Dzidiیهود-پارسی) ،شاخه :هند
و اروپایی ،هند و ایرانی ،ایرانی ،ایرانی غربی -

تصویرشماره(:)1
موقعیت جغرافیایی زبان های در معرض
خطر بر روی نقشه

وضعیت :در خطر  /گویشور :؟
ماندی نو (،)Neo-Mandaic
•
شاخه :آفریقاسیایی ،سامی ،آرامی ،ماندی -
وضعیت :در حال انقراض  /گویشور :بین 800
تا  ، 1000گویش ها و لهجه ها :اهواز ،نوماندی
عراقی،شوشتر
نطنزی ،شاخه :هند و اروپایی،
•
هند و ایرانی ،ایرانی ،ایرانی غربی شمالی،
ایرانی مرکزی  -وضعیت :در خطر  /گویشور:
7.030
• گزی ( ،)Gaziشاخه :هند و اروپایی ،هند و
ایرانی ،ایرانی غربی شمالی ،ایرانی مرکزی -
وضعیت :در خطر  /گویشور7.030 :
• خونساری ،شاخه :هند و اروپایی ،هند و
ایرانی ،ایرانی غربی شمالی ،ایرانی مرکزی -
وضعیت :در خطر  /گویشور21.100 :
• نائینی (بیابانک) ،شاخه :هند و اروپایی ،هند
و ایرانی ،ایرانی غربی شمالی ،ایرانی مرکزی -
وضعیت :در خطر  /گویشور ، 7.000 :گویش
ها و لهجه ها :خوری ،نائینی ،انارک
• دری زرتشتی ،شاخه :هند و اروپایی ،هند و
ایرانی ،ایرانی غربی شمالی ،ایرانی مرکزی -
وضعیت :در خطر  /گویشور،11.500 :
• سنها ( ،)Sonhaشاخه :هند و اروپایی ،هند
و ایرانی ،مرکزی ،مستقل بدون طبقه بندی -
وضعیت :در خطر  /گویشور14.700 :
• سیوندی ،شاخه :هند و اروپایی ،هند و
ایرانی ،ایرانی غربی شمالی ،مرکزی  -وضعیت:
در خطر  /گویشور7.000 :
کوروشی ( ،)Koroshiشاخه:
•
هند و اروپایی ،هند و ایرانی ،ایرانی غربی
شمالی ،بلوچی  -وضعیت :در حال انقراض /
گویشور180:
• الری ،شاخه :هند و اروپایی ،هند و ایرانی،
ایرانی غربی جنوبی ،فارس  -وضعیت :در
خطر  /گویشور ، 80.000 :گویش ها و لهجه
ها :خونجِ ،گراشِ ،ا َوز ،الری ،بستک ،بیخا
()Bikha
• بشکردی ( ،)Bashkardiشاخه :هند و
اروپایی ،هند و ایرانی ،ایرانی غربی جنوبی -
وضعیت :در خطر  /گویشور :حدود 7.000
،گویش ها و لهجه ها :بشکردی شمالی،
بشکردیجنوبی
• کمزاری ( ،)Komzariشاخه :هند و اروپایی،
هند و ایرانی ،ایرانی غربی جنوبی  -وضعیت:
در خطر  /گویشور( 1.700 :عمان)
• لواتی ( ،)Luwatiشاخه :هند و آریایی ،هند
و ایرانی ،مستقل بدون طبقه بندی  -وضعیت:
در خطر  /گویشور( 5.000 :عمان)
• بخارایی  ،شاخه :هند و اروپایی ،هند و ایرانی،
ایرانی غربی جنوبی ،پارسی  -وضعیت :تهدید
می شود  /گویشور( 110.000 :ازبکستان)
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• یغنابی ( ،)Yagnobiشاخه :هند و اروپایی ،هند و ایرانی ،ایرانی غربی
جنوبی  -وضعیت :تهدید می شود  /گویشور( 12.000:شمال شرقی
ازبکستان) ،گویش ها و لهجه ها :یغنابی شرقی و یغنابی غربی
• یزغالمی ( ،)Yazgulomiشاخه :هند و آریایی ،هند و ایرانی،
ایرانی ،ایرانی شرقی ،پامیری  -وضعیت :در خطر  /گویشور4.000 :
(جنوب مرکزی تاجیکستان ،هم مرز افغانستان) ،گویش ها و لهجه ها:
ُ
باالیزغالمی،پایینیزغالمی(اینگویش،بسیاربهگویششغنینزدیک
است)
• شغنی ( ،)Shughniشاخه :هند و آریایی ،هند و ایرانی ،ایرانی،
ایرانی شرقی ،پامیری  -وضعیت :تهدید می شود  /گویشور60.000 :
(جنوب مرکزی تاجیکستان ،هم مرز افغانستان) ،گویش ها و لهجه ها:
َ
شغنی ،روشانی ،ساریکولی ،خوفیَ ،برتنگی ،راشاروی ()Roshorvi
• ساریکولی َ
(سریکولی) ،شاخه :هند و آریایی ،هند و ایرانی ،ایرانی،
ایرانی شرقی ،پامیری  -وضعیت :تهدید می شود  /گویشور16.000 :
(شرقی ترین مرز چین ،هم مرز تاجیکستان)
• ایشکاشیمی ،شاخه :هند و آریایی ،هند و ایرانی ،ایرانی ،ایرانی
شرقی ،پامیری  -وضعیت :در خطر  /گویشور :بین  2400تا 2900
(جنوب تاجیکستان و شمال افغانستان) ،گویش ها و لهجه ها:
ایشکاشیمی،زیبکَ ،سنگلچ
• وخی یا واخی ،هند و آریایی ،هند و ایرانی ،ایرانی ،ایرانی شرقی
 وضعیت :تهدید می شود  /گویشور( 31.670 :شمال شرقیافغانستان) ( ،وخی یک زبان ایرانی شرقی است ،اما ویژگی های
مشترکی هم با زبان های هندی دارد .بسیاری از ویژگی های زبان های
باستانی ایران در وخی حفظ شده است .این گویش از گویش های
پامیری نیز کامال متمایز است).
• منجی ( ،)Munjiشاخه :هند و آریایی ،هند و ایرانی ،ایرانی ،ایرانی
شرقی ،پامیری  -وضعیت :در خطر  /گویشور( 3.770 :شمال شرقی
افغانستان) ،گویش ها و لهجه ها :منجی شمالی ،مرکزی ،جنوبی،
مامالقا
اینها بخشی از گویش ها و زبان های ایرانی در معرض خطر هستند.
تحلیل محتوا نشان می دهد که اکثر این گویش ها به وسیله زبان های
قومی دیگر از بین می روند .هر چند که دالیل دیگری از جمله عدم
انتقال به نسل جدید ،مرگ گویشوران و عدم آموزش ادبیات و ثبت و
ضبط لغات باعث مرگ آنها نیز می شود.
مرگ هر زبان مرگ بخش از تمدن و فرهنگ این مرز و بوم است .بنابراین
حفظ زبان های در خظر انقراض امری ضرروی به نظر می رسد که باید
با تکیه بر شیوه های نوین و استفاده از تجربیات سایر کشورها و به ویژه
سازمان یونسکو به عنوان متولی جهانی فرهنگ در این راه پیشقدم شد.
برای این کار دو مسر پیش روی ما است ابتدائا باید از نابودی این زبان ها
با استفاده از روش هایی مانند آموزش ادبیات ،تحقیق ،ساخت برنامه
های تلویزیونی و ...جلوگیری کرد و در مرحله بعد با مستند سازی از
این زبان ها با مکتوب ساختن زبان و ضبط فیلم و صوت گویشوران این
زبان ها اقدام به حفظ این عنصر فرهنگی در صورت نابودی کامل زبان
کوشش کرد.

فـــــرهنگ
کار ویژه «عالمات» در آیینهای سوگ //
سید محمدرضا قریشی

کار ویژه "عالمـــــــــــــات" در
آییـــــــنهای سوگ

سید محمدرضا قریشی
دکترا زبان و ادبیــات پارسی
دانشگاه آزاد کاشان

چکیده:
آیین ها و افزارهای نمادین آن برجسته ترین
جلوه گاه خواهانی ها و آرزوهای مردمانی
است که در غیاب زبان و خرد استدالل گرا،
شی ،افزار و نمایش های آیینی را به خدمت
گرفته تا نیازها و مطلوب های خود را در پرتو آن
برآورده سازند .بنابراین در پس آنها فلسفه ای
نهفته است که مالحظات و شرایط زندگی وی را
بازتاب می دهد .اگرچه شناخت و یابش فلسفه
و راز و رمزهای نمادها ما را در شناخت بهتر
انسان یاری می رساند ،اما این یابش و دریافت
ها به آسانی به دست نمی آید.
با رویکرد بدانچه گفته شد به ویژه از آنجا که
بخش بسزایی از هستی مینوی و چبود(هویت)
شهرآیینی هازمان بشری در گرو شناخت آیین
ها و افزارهای آن است ،نویسنده در این گفتار
آهنگ آن دارد تا یکی از این افزارها که در کنش
های سوگواری ایرانیان به ویژه در آیین محرم
کاربردی فراگیر دارد و به نام عالمت یا علمات
نامور شده مورد بررسی و واکاوی قرار دهد و
با پرداختن به ویژه کاری ها وکاربرد نمادین و
همچنین شکل نمایان و مراسمی که پیرامون
آن برگزار می شود به تبیین این برایند بپردازد
که -عالمت -ریشه در شهریگری کهن ایرانی
دارد و بادرخت بس تخمه که بنا به باورهای
دیرینه ی ایرانیان بذر و تخمه گیاهان و جانوران
را در خود اندوخته و گاه گاهی آن را در هستی
می پراکند تا از گسستگی زندگی جلوگیری
کند ،پیوند نزدیکی دارد.
واژه های کلیدی :عالمات  -درخت -
شهرآیینی  -آیین سوگ -
• دیباچه:
برجسته ترین چالشی که پژوهشگر در پیوند با
آیین ها و افزارهای آن درگیر می شود ،فقدان
نوشتارهایی است که در بردارنده ی فرانمودی
درباره ی چرایی و چگونگی این آیین ها و
نمایش ها باشد .بنابراین یک پژوهنده می
بایست بدون هیچ ابزار شناختی وارد فضای
پرتالطم و مه آلود ذهن انسان بدوی شود و با
درک ضرورت های زندگی و شناخت ترس ها
،آرزوها و دهها حس روانی و نیازهای مادی وی
این مفاهیم را بیرون آورده و بر آفتاب اندازد.
پرسش فراگیری که همواره ذهن خواننده را

درگیر می نماید ،این است که چه بایستگی
یی پژوهنده را وا می دارد تادر یابش و دریافت
ذهنیت بشر بدوی این همه رنج را برخود هموار
نماید؟ چه رازی در همه ی این ها نهفته است
که هنوز اندیشه بشر را به بازی می گیرد و او را
وا می دارد پای در راهی پرخطر نهد که حتا بیم
جان در آن می رود؟
پاسخ های بسیاری به این پرسش ها می توان
داد ،اما بدیهی ترین آن این است که،آیین ها و
اسطوره ها با سرشت زندگی آدمی عجین شده
اند و هرگز به نظر نمی رسد زمانی فرا برسد
که از زندگی ما رخت بربندند.آن ها با شیر در
اندرون جان ریشه می دوانند و جریان زندگی را
از گهواره تا گور تحت تاثیر خود قرار می دهند.
نکتهیدیگرخویشکاریهدایتگری یی است
که آیین ها و اسطوره ها در طول زندگی بشر
داشته اند.،باید گفت که اسطوره ها همچون
عالیم وراهنماهایی هستند که مسیر زندگی را
به ما نشان داده و بدان سامان و معنا بخشیده
اند.
این اطالعات جسته و گریخته از روزگاران کهن
و ناظر بر مضمون هایی که به زندگی بشر یاری
رسانده اند،تمدن ها را پدید آورده اند ،در گذر
هزاره ها ادیان را تغذیه کرده اند،به مسایل
عمیق درونی،رازهای درونی و آستانه های
گذر درونی ما می پردازند و اگر شما راهنما ها و
عالیم موجود در طول مسیر را نبینید ناگزیرید
شخصا مسیر را بیابید.اما به محض آن که
موضوع از مجرای یکی از سنت های آکنده از
اطالعات عمیق،غنی و زندگی بخش شمارا به
دام اندازد چنان احساسی پیدا خواهید کرد که
دیگر به هیچ وجه آن را کنار نخواهید گذاشت.
کمبل/قدرتاسطوره١٣٨٤/ص)٢٠
"علمات" یا "عالمت" به چم نشانه ها ست .در
فرهنگ و آیین ایرانیان به ویژه آیین سوگواری
امام حسین آرایه ایست چلیپایی که بر روی آن
تندیس هایی از جهان گیاهی و جانوری خود
نمایی می کند .این آرایه ی چلیپایی با آغاز
محرم ،با فرآویزهای ویژه و با شکوه همچون
پارچه های ترمه و رنگارنگ و پرهای شترمرغ
آذین شده و در پیشاپیش راهپیمایی آیینی
دسته های سوگوار به جنبش در می آید.و مانند
هر افزار آیینی که سرنویس نمادی سنتی و
بسامد داردر فرآیندی فرهنگی بکار گرفته می

شود،آداب و نمایش های ویژه ای نیز به همراه
دارد .از جمله سالم دادن و چرخاندن که چنین
می نماید از کارکردی دیرینه و به ناگزیر از چمی
ژرف و دور برخوردار است.
با بررسی آیین ها،اسطوره ها،افسانه ها و
نمادهای باشنده در شهریگری جهان باستان
به این برآیند می رسیم که هریک از آن ها بیان
دارنده ی برداشتهای مردمان روزگار کهن از
هستی و چیستی و چگونگی پدیدارهای آن
است.از دیگر سو کارویژه ای را می نمایاند که در
پرتو آن آمال ها ،آرزوها ،و خواهانی های ایشان
را محقق می سازد .در واقع جای زبان پیراسته
و فلسفی امروز با انبوهی از نمادها ،افسانه ها
و آیین ها سر و کار داریم ،که جایگاه ما را در
هستی استوار ساخته  ،پیوند مارا به عنوان
جزیی از کل با دیگر بخش ها شکل بخشیده،و
در برآیند پایانی می خواهد ما و کل هستی را به
یگانگی برساند.این افزارها در واقع رسانه های
انتقال دهنده ی این پیام هاست.
دو دیگر نکته ای که باید در ارتباط با این
آشکارگی ها و جلوه گری ها ی افزارهای آیینی
بدان پرداخته شود بی اعتباری ذاتی آنهاست.
بدین چم که آنها به خودی خود ارزشمند تلقی
نمی شوند،بلکه ارزش آنها وابسته به واقعیت
دیگریست که در اثر هنبازی با آنها واقعی می
شوند.در ارتباط با آیین عالمت گردانی می
توان چنین روشن ساخت که این آیین ارزش
خود را زمانی باز می یابد که آن را ناشی از
کاری بدانیم که نیاکان یا خدایان یا قهرمانان
در روز ازل آن را نمایان ساخته اندو آنچه ما
انجام می دهیم در حقیقت تکرار کاری است
که آنها انجام می داده اند.در واقع با استفاده
از جادوی تقلید و مشابه سازی نمایشی ازلی
که شوند پیدایی هستی شده مارا به حیات آیی
دوباره ی هستی کمک می کند.
«شی آوندی است از برای نیروی خارجی که
آن را از پیرامونش جدا می کند و بدان ارزش و
معنا ارزانی می دارد.این نیرو ممکن است که در
ذات و گوهر چیز جایگزین باشد و یا در صورت
و نمای ظاهری آن»( الیاده/اسطوره بازگشت
جاودانه١٣٨٢/ص)١٨
با رویکرد بدانچه گفته شد به این برآیند می
رسیم که آیین های وابسته به توغ کشی و به
جنبش در آوردن عالمت که در حاشیه ی
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بزرگداشت شخصیتی که رفتار و کردار وی
الگویی کهن جهت رهنمود همه ی هستی-نه
فقط انسان -در چارچوب های نهادینه شده که
در ازل تکلیف شده است فارغ از این دریافت
ها نیست .بنابراین کوشش خواهد شد تا در
چارچوب کردارهای کهن بشر به یابش زبان
امروزی این افزار آیینی بپردازیم.
در سرآغاز سخن به ویژگی های رویه ای و نمایان
آن می پردازیم ،سپس کارکردهای درونی آن
را به چالش می کشیم و در این باره آخشیج
ها و نمادهای وابسته به آن و همچنین سه
گوهر(موالید ثالث) و نمونه های آن را بررسی
می کنیم و در پایان برآیند خود را درباره ی
خویشکاری این افزار آیینی و جایگاه آن را در
بخشی از فرهنگ و شهر آیینی ایرانی پیشکش
مینماییم.
• (ساختار علمات یا عالمات) :
آن چه بیش و پیش از هر ویژگی دیگر شوند
پیدایش بحث ها و جدل هایی پیرامون این
افزار شده ،شکل چلیپایی آن است .علمات از
دو خط "همرس" شکل گرفته و تصویری بوجود
آورده که یادآور صلیب است.
چلیپا یا صلیب در فرهنگ جهانی نمادی
خورشیدی است و در آیین های مربوط به
تقدیس و ستایش خورشید جایگاهی ویژه دارد،
در آیین مهری گردونه خورشیدی به ریخت
صلیب شکسته است.پژوهشگران پیشینه
چلیپا را در تاریخ ایران به هزاره پنجم پیش از
میالد رسانده اند.
(بختورتاش /نشان رازآمیز/١٣٨٠/ص)٢٥
بختور تاش( ) -١٣٠٢می نویسد  " :چلیپا
نگاره ای است بسیار کهنسال و چون در نزد
پیشینیان گونه ای نماد نیروهای نهفته در
طبیعت و نیروهای آسمانی به شمار آمده در
بیشتر سرزمین ها که تمدن باستانی را در بستر
خود پرورش داده اند ،یافت می شود .از دیدگاه
نیروهای آسمانی و مینوی چلیپا روشنگر
خوشبختی ،آشتی ،نیروی زندگی بخش و
درمان کننده و سپاس از خدایان و درخواست
پشتیبانی و آمرزش از آنان به شمار آمده و نیز
عنصری بوده که مردم را از پلیدی ها و چشم
زخم ها ،بدبختی ها و اهریمنان نگهبانی می
کرده و ارواح شیطانی را دور می رانده است .از
دید نیروهای مادی نمایانگر پیوند با خورشید
و ماه و آخشیج های چهارگانه ،آب ،باد ،آتش
و خاک است که برپا دارنده و دهناد هستی
و آفرینش جهان و آدمیان است ،می باشد.
(پیشین/ص)٢٥
یادکرد این نکته بایسته است که صلیب مانند
هر ابزار آیینی دیگر نمی تواند تنها در یک
مفهوم ،محدود شود ،مفهوم آن همچون ویژگی

های پیدای آن پرطمطراق و چند جانبه نموده
و جلوه هایی متفاوت از طبیعت و عناصر آن را
پدیدار می سازد.
" صلیب هایی با پهلوهای برابر روزگاری داللت
بر چهار جهت اصلی یا بادهای باران زا داشت،
بنابراین صلیب به صورت نماد خدایان آسمان
و آب و هوا در آمد (...جیمزهال/فرهنگ
نگاره ای نمادها در هنر شرق و غرب/١٣٨٣/
ص)٥٥
در برخی نگاره ها دو رودخانه دیده می شود
که به صورت چلیپا عمود بر هم می گذرند از
جمله بر یک قالیچه ایرانی بافته سده ١٧تا
١٨میالدی ،دو رودخانه از درازا و پهنای آن
به چهره چلیپا می گذرد و نقش دوردست که
چلیپا گونه روی هم افتاده اند دیده می شود که
آن را هم درخت زندگی خوانده اند.
بر روی هم رودها و درخت ها هر یک چلیپایی
ساخته اند که روی یکدیگرند.بنابراین چهار رود
بهشت که از ریشه درخت حیات جاری می
شوند شکل صلیب را می سازند .آیا می توان
چنین تصویری را از عالمات نیز متصور شد؟
• (بررسی کارکرد عالمات در آخشیج آب) :
مهمترین ویژگی آب ،آفرینش و و فراوانی است.
نمودار این ویژگی درختان و گیاهان رسته بر لب
جوی ها و در سطحی کالن تر باغ ها و کشتزارها
و جنگل هاست .این ها خود حیاتهای جانوری
و انسانی را پدیدار ساخته و در انجام خود از
حضور انسان،جامعه و به پیروی از آن فرهنگ
و شهرآیینی با همه جلوه های مادی و معنوی
آن شکل می گیرد.
از عنصر معنویت ،آیین ها و نمایش های آیینی
و در پرتو آن افزارها ،موجودیت می یابند .بشر
به صورت ناخودآگاه و خودآگاه راز و عامل این
موجودیت را در می یابد .بنابراین به بزرگداشت
این عناصر می پردازد ،حال چه به صورت
طبیعی که خود آن موجود را می ستایند یا به
صورت افزاری نمادین ،تمامی کارکردهای آن
را متبلور می سازد .بنابراین علمات نیز نباید و
نمی تواند از این هنجار جدا باشد.
جلوهگــــریآخشیجهایچهـــــارگانهوپژواک

حیاتی آن در عالمت به زیبایی و در عین
کرانمندی به صورتی کامل و قدرتمند هویدا
شده است.
میله عمودی از پدیده های هستی را ازثرا تا ثریا
چون عقدی شاهوار به رشته می کشد  :نیاکان
آگاه و هنرمند ما این راز را با زنجیری که باالترین
نقطه تیغه میانی را بر محور افقی متصل می
سازد ،به نمایش می گذارند .این زنجیر حبل
المیتن یا ریسمانی است که با اعتصام و چنگ
زدن بدان راه عروج را به جایگاه الوهی میسر
ساخته و انهار زمینی را به سرچشمه های آبهای
آسمانی و کوثرگون بهشتی هموار می سازد.
آرام آرام راز آبی این شکل چلیپا گون آشکار می
شود.جهان گیاهی ،حیوانی و انسانی بر روی
محور افقی پدیدار می شود .پیکره های استوار
بر این خط از قدرتمندترین و پرکاربردترین
نمونه ها و آرکی تایپ های دنیای مینوی بشر
هستند که هر کدام جلوه های گوناگون گوهران
زندگی بخش را به ظهور می رسانند.
• (کارویژه چلیپا در سرشت آتشی) :
چلیپا در سرشت آتشین خود ،خورشید و تف
و گرمای زندگی را تداعی می نماید .در میان
آشوریان که در ١٨٠٠پ.م در شمال کشور
عراق می زیستند با شمش که دارای پیکره
ای چلیپاگون بود ،نماد خورشید و بخشاینده
زندگی به شمار می رفت .بر این پایه آشوریان نیز
چلیپا را نشان خورشید و آفتاب می دانستند.
(نشان راز آمیز/پیشین ص)٢٥
چلیپادردیرینهترینمفاهیمخودچهارآخشیج
آب ،باد ،خاک و آتش را جلوه گر می کند.
چهار شاخه آن مرتبط با چهار عنصر باد،
خاک ،آتش و آب بوده و در ارتباط با صفاتی که
طبق سنت منسوب به آن ها بود ،یعنی تری،
خشکی ،گرمی و سردی.
(فرهنگ نمادها /ژان شوالیه  /آلن گربران/
ج/١٣٨٤/٤ص)١٧٢
بختور تاش در برآیند خود درباره کارویژه صلیب
 ٧٣کارکرد برای آنها در نظر می گیرد که به
برخی از آنها اشاره می شود :
"خورشیــــد و حرکت خورشیـــد ،دو تـرکه برهم

نهاده برای روشن کردن آتش ،آتش ،فروغ،
آذرخش ،خشم خدایان ،چهار آخشیج آب،
باد ،خاک ،آتش ،چرخ هستی ،دهناد (نظم)
آفرینش ،حالت چهارگانه ماه ،پیدایش و گردش
چهارفصل ،حرکت آب ،سرچشمه گرفتن
هستی از آب ،باروری و افزایش ،نماد مهر و
مهرپرستی ،گردونه مهر ،دریافت بخشایش و
فراوانی از کردگار ،رحمت و برکت ،شاهین،
فروهر ،خورشید بهاری و پاییزی و "...
همو در پایان می نویسد  " :چلیپا نمودار نمودها
و چهره های گوناگون پرتو خداست .همچنان
که خورشید تیرگی ها را می زداید ،نمودهای
گوناگون و پرشمار خداوند روشنی بخش چهار
سوی جهان و جهان درون انسان است( .نشان
رازآمیز /پیشین /ص ٣٠٨و )٣١١
• (صلیب در خویشکاری خاکی) :
چنین می نماید که خط افقی در علمات نماد
مادر – زمین و عنصر خاک است .وجود حیات
بدون این عنصر بر روی زمین غیرقابل تصور
است ،در بسیاری از فرهنگ ها و شهرآیینی
های کهن ،خاک و زمین نماد الهه مادر است.
زمین همچون مادری مهربان چکیده ی
حیات ،یعنی باران را از پدر-آسمان دریافت
می کند و زندگی را به ظهور می رساند .بنابراین
حضور و نمود حیات گیاهی و جانوری بر محور
افقی ،بیانگر ارتباط آن با گوهر خاک و زمین
است.
" همانند مربع صلیب نماد زمین است اما وجود
واسط ،پویا سریع االثر زمین را شامل می شود
" ...
خاک یکی از شرایط مهم پیدایش حیات و
مدنیت بر روی کره زمین است .در ادیان بی
شماری خاک موجودیت بشر را تحقق بخشیده
و ماده اولیه آفرینش انسان است.
بی تردید زندگی گیاهی و جانوری بدون خاک
مدت زیادی دوام نمی آورد.
" و ما زمین را بگستردیم و در آن کوه هایی ثابت
و استوار کردیم و در آن از هر صنف و جفتی از
گیاهان زیبا و دل انگیز رویاندیم( ".آیه ی7سوره
ی ق)

عنصر خاک در عالمت ها در محور افقی نمود
می یابد جایی که موالید ثالث ،جماد ،نبات
و حیوان خود نشانه ای آشکار بر حضور مادر
زمین است که بر دامان خود به پرورش و رشد
و بالیدن فرزندان خود می پردازد .سروهای قد
برافراشته که در قالب تیغه ها نمایان شده اند در
سایه سار خود حیواناتی چون شیر ،طاووس،
خروس ،گوزن ،گاو ،مار و  ...در برگرفته است.
در ادامه به بررسی هریک از آن ها از نظر نقش
و ویژه کاری هایی که در فرهنگ جهانی به ویژه
ایران زمین ایفا می کنند می پردازیم.
با رویکرد به آنچه گفته شد به این برآیند می
رسیم که کارکرد آیینی " عالمات" با توجه به
شکل چلیپا گون آن باید مورد بررسی قرار گیرد
و بسیاری از کارکردهای چلیپا را بر آن مترتب
دانست.
• (پیوند درخت و صلیب و بررسی آن در
علمات) :
درخت از زنده ترین نمادهای حیات و فرهنگ
بشر به حساب می آید،جایگاه رمزآگین آن
چنان گسترده است که زندگی مارا از هبوط تا
عروج و از گهواره تا گور ،با جلوه های گوناگون
خود تحت تاثیر قرار داده است .در فرهنگ های
گوناگون ،از میان رودان گرفته تا سرخ پوستان
آمریکا و بوشمن های استرالیا با کارکردهای ویژه
اما همسان آن روبروایم.
نخستین نمودگاه آن در زندگی مینوی و
فرهنگی بشر در داستان آفرینش است که
کمابیش در تمامی شهرآیینی ها مشهود است.
در اسطوره های ایران زمین آفرینش مشی و
مشیانه (آدم و حوا) ی ایرانی در کالبد "ریواس"
اشاره شده است ،در افسانه های سرخ پوستی
شواهدی مبنی بر آفرینش زن و مرد از "ذرت"
دیده می شود .در اسطوره های مایایی ،خدایان
از به هم آمیختن آرد ذرت سفید و زرد نسل بشر
را پدیدار می سازد .در مالزی این بن مایه به
صورت آفرینش انسان از درخت "بامبو" در می
آید .در شعر فارسی به این هم تباری و پیوند
اشاره های زیادی شده است:
من از سالله درختانم

تنفس هوای مانده ملولم می کند
( فروغ/پرواز را بخاطر بسپار/١٣٨٣/ص)٣٧٠
پیش از این یعنی
روزگاری که انسان از اقوام یک شاخه بود
روزگاری که در سایه برگ ادراک
روی پلک درشت بشارت
خواب شیرینی از هوش می رفت ...
"سهراب"
در فرهنگ بدویان استرالیا ،این باور وجود دارد
که روح کودکان در درون برخی از درختان
وجود دارد که گاهی از آن جدا شده و از طریق
ناف به شکم مادر نفوذ می کند( .فرهنگ
نمادها/پیشین/ص)١٩٨
در فرهنگ عربی – اسالمی بشر با خوردن میوه
درخت دانش هستی می یابد.
وقتی درخت هست
پیداست که باید بود
"سهراب"
بنابراین اگر بشر اساطیری باور دارد که هستی
یابی اش به میانجی درخت محقق شده است،
پس به ناگزیر خاموشی حیاتش نیز در درخت
جلوه گر می شود.
کهن الگوی خاموش شدن زندگی درون
درخت از سرنمونه های مکرر است .چنان
که در اسطوره ها جمشید در پایان عمر به
درون درخت پناه می برد و از خون سیاوش،
سیاووشان می روید .در اسطوره های مغرب
زمین "بوسیس" و "فیلمون" در پایان عمر به
درخت بلوط تبدیل می شوند و اشعیای نبی در
درون درخت به دونیم می شود.
و مرگ آن درخت تناور بود
که زنده های این سوی آغاز
به شاخه های ملولش دخیل می بستند
و مرده های آن سوی پایان
به ریشه های فسفریش چنگ می زند
(فروغ/پیشین/ص)٣٢٩
به روز واقعه تابوت ما ز سرو کنید
که می رویم به داغ بلند باالیی

خاک یکی از شرایط مهم پیدایش حیات و مدنیت بر روی کره

زمین است .در ادیان بی شماری خاک موجودیت بشر را تحقق
بخشیده و ماده اولیه آفرینش انسان است .عنصر خاک در عالمت

ها در محور افقی نمود می یابد جایی که موالید ثالث ،جماد ،نبات و

حیوان خود نشانه ای آشکار بر حضور مادر زمین است که بر دامان
خود به پرورش و رشد و بالیدن فرزندان خود می پردازد.
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حافظ/دیواناشعار/پیامعدالت١٣٧٢/
"کمبل "١٩٠٤-١٩٨٧می نویسد :
"در سنت مسیحی ،مسیح بر صلیب ،در واقع
مسیح بر درخت است که همان درخت زندگی
(
جاودانی است و مسیح میوه آن است ...
قدرتاسطوره/پیشین/ص)١٦٧
چنین می نماید که خط افقی در علمات –
همچنان که گفته شد -نماد زمین و عنصر خاک
است.بنابراین حضور و نمود حیات گیاهی و
جانوری بر محور افقی بیانگر ارتباط آن با زمین
وآخشیج خاک است.
بی شک هریک از تیغه های "علمات" تداعی گر
درخت سرو است .سرو در فرهنگ های مختلف
و باستانی نماد جاودانگی ،طراوت و سرسبزی
همیشگی و جوانی دایمی است .پایداری آن
در برابر خزان ،آن را بدل به یکی از محبوب ترین
شخصیت های نمادین در عرصه جهانی کرده
است.
در فرهنگ میترایی وقف میترا و خورشید است.
ناگفته پیداست که آیین میتراییسم با آیین های
خورشیدی پیوندی تنگاتنگ دارد .جلوه های
حیاتجانوریبرمحورافقیعلماتهاهمچون
شیر ،خورشید ،طاووس و خروس این پیوستگی
را ژرف تر می سازد.
در باالی سروها شکل خاصی جلب توجه می
نماید که به نظر می رسد عقاب دو سر باشد که
در فرهنگ ایرانی جایگاهی ویژه دارد که در جای
خود بدان خواهیم پرداخت.
• (علمات و درخت بس تخمه) :
در ادامه بررسی خویشکاری "علمات " در نقش
درخت ،به ویژگی هایی می پردازیم که موجبات
همسانی آن را با درخت بس تخمه فراهم می
آورد.
 ...از این همه تخم درخت بس تخمه در دریای
فراخکرد رسته است که این همه گیاهان را تخم
بدوست ،با آن (تخم ها که از) گاو یکتا آفریده
پدید آمد.هرسالسیمرغ آن درخت رابیفشاند،
آن تخم های (فروریخته) در آب آمیزد ،تیشتر
(آنها را) با آب بارانی ستاند،به کشورها باراند.
نزدیک بدان درخت ،هوم سپید درمان بخش
پاکیزه در کنار چشمه اردویسور رسته است .هر
که آن را بخورد بی مرگ می شود و آن را "گوکرن"
درخت خوانند (.بندهشن /به کوشش مهرداد
بهار/انتشاراتتوس١٣٨٠/ص)٨٧
در نبردهایی که گیتی آفریده ها بااهریمن
نمودند چهارم نبرد را گیاه کرد.
"آنگاه که خشک شد ،امرداد امشاسپند که گیاه
از آن اوست آن گیاه را خرد نرم کرد ،با آبی که
تیشتر بستد ،بیامیخت .تیشتر آن آب را به همه
زمینببارانید.برهمهزمینگیاهچنانبرستکه
موی بر سر مردمان ،از آن یک نوع اصلی برای

بازداشتن ده هزار بیماری که اهریمن بر ضد
آفریدگان ساخت ،ده هزار نوع گیاه فراز رست.
از آن ده هزار ،یکصدهزار نوع در نوع گیاه فراز
رست .از آن همه تخم گیاهان درخت بس تخمه
فراز آفریده شد .در دریای فراخکرد فراز رست که
همه نوع گیاه را تخم بدان درخت است و از او
می رویند .نزدیک بدان درخت ،درخت گوکرن
آفریده شد برای بازداشتن پیری بددم .یاوری
بسیار جهان از او بود .این نخستین نبرد را گیاه با
اهریمنکرد(همان/ص)٦٥
" پس از آن یک صد هزار نوع گیاه تخم برگرفت.
از گردآمدن تخم ها درخت همه تخمه را میان
دریای فراخکرد بیافرید که همه گونه های
گیاهان از او همی رویند و سیمرغ آشیان بدو
دارد .هنگامی که از آن به فراز پرواز کند ،آن
گاه تخم خشک آن را به آب افکند و به باران
باز به زمین باریده شود .به نزدیکی آن درخت،
هوم سپید را بیافرید دشمن پیری ،زنده گر
مردگان و انوشه گر زندگان ( .بهار/پژوهشی در
اساطیرایران/نشرآگه/١٣٨٤/ص)١٢٤
درخت بس تخمه میان دریای فراخکرد رسته
است و تخم همه گیاهان بدو است ،باشد که او
را نیکو پزشک باشد ،که کوشا پزشک باشد ،که
همه پزشک خوانند .در زیر تنه آن  ۹کوه آفریده
شده است ،آن کوه سوراخ مند .نه هزار و نهصد
و نود و نه بیور جوی در آن کوه به صورت راه آبی
آفریده شده است که آب از آن جا بدان جوی و
گذر ،فراز رود به هفت کشور زمین ،که همه آب
دریای هفت کشور زمین که همه آب دریای
هفت کشور زمین را چشمه آن جاست(.همان/
ص)١٢٤
تمام این ویژه کاری ها با نمادهایی خاص بر
روی علمات جلوه گری می کند .پیش از این
درباره حضور آخشیج های چهارگانه بر جهان
نمای علمات سخن گفتیم و اینک در دنباله
بحث ،موالید ثالث (جماد ،نبات ،حیوان) را
که فرزندان آخشیج هایی چهارگانه یا امهات
اربعه هستند مورد واکاوی قرار می دهیم .هر
یک از این موجودات اگر چه کارویژه حقیقی
خود را نمایندگی می کنند از دیگر سو جلوه ای
استعاری به نمایندگی از پدیده ای دیگر را نیز
تداعی می نمایند که در پی به این باشندگان که
بر محور افقی چون بازیگران تئاتر صف کشیده
اند می پردازیم.
•(سرو):
پیشتر درباره نقش سرو در فرهنگ جهانی و
آیینی ایران زمین اشاره شد .شواهدی وجود
داردکهایرانیانبسیارپیشترازآیینمسیحیتبه
سپندینگی آن باور داشته و مراسمی را پیرامون
آن برگزار می کرده اند .دورترین نشانه که در این
ارتباط به دست آمده است نقش این درخت در

آیین میترایی است .سپندینگی آن چنان با تار
و پود زندگی مادی و فرهنگی ایرانیان در هم
آمیخته بود که پس از به زانو در آمدن این آیین
در برابر دین زرتشتی ،همچنان به حضور خود در
سامان باور داشت ایران زمینیان ادامه داد که می
توان به سروهای کاشمر که مورد توجه زرتشتیان
بود و "خاقانی" با عنوان "سرو سعادت" مرثیه
گوی آنان بود اشاره کرد.
سرو سعادت از تف خذالن زگال گشت
واکنون بر آن زگال جگرها کباب شد
(خاقانی/گنجور)
حتی پس از پیدایش اسالم نیز نه تنها از رنگ
و قدرت آن کاسته نشد بلکه در هنرایرانی-
اسالمی جایگاه ویژه ای یافت به گونه ای که
در کاشی کاری ها مساجد و مهراب ها تبلوری
آشکار دارد .بسیاری از پژوهشگران وجود
گلدسته ها و مناره های مساجد و زیارتگاهها را
سمبلی از سرو می دانند.
سرو در مراسم آیینی مرگ و زندگی نقش و
جایگاه ویژه ای دارد .در برخی از نقاشی های به
جا مانده از روزگار صفویان که توسط جهانگردان
خارجی از آیین خاک سپاری مردگان در ایران
آن زمان کشیده شده است درختی سرو گون
را می بینیم که در پیشاپیش جمعیت حمل می
شود.
از دیگر سو به کارگیری تابوت های ویژه ای به
نام "نخل"که برای خاک سپاری پیکر مقدسین
مذهبی به کار می رود در حقیقت بازمانده ای
از مراسمی قدیمی است .این کارویژه در شعر
برخی از شاعران بزرگ نیزبیان شده است.
به روز واقعه تابوت ما ز سرو کنید
که می رویم به داغ بلند باالیی
(حافظ/پیشین)
در آیین های باران آوری تابوتی را را در نهر آب یا
رودخانه قرار می دادند و تا زمانی که باران نمی
بارید آن را بیرون نمی آوردند.
شاملو در ذیل آیین های باران آوری به رویه یی
اشاره می کند که طی آن پیرمردان هر محل
تابوتی را که متعلق به مسجد محله ی خودشان
بود
بردوش گرفته به کنار نهر آب می رفتند و در حال
خواندن اوراد آن را در آب می گذاشتند و تا زمانی
که باران نمی آمداز نهر آب نمی آوردند.
(رک/کتاب کوچه/حرف ب/دفتر اول/
ص)276
چشمهها
از تابوت می جوشند
و سوگواران ژولیده آبروی جهان
ند...
شاملو/ترانههایکوچکغربت

از گذشته های بسیار دور تا امروز درختان سرو
چه به صورت زنده و چه به صورت حکاکی بر
روی سنگ گورها نمود دارد .این حضور چنین
تداعی می کند که سرو کارکردی زندگی بخش
نیز دارد و به رستاخیز مردگان و دوباره آیی آنها به
زندگی یاری می رساند.
"سروجنبهنرینه،نشانهمرگوتدفین،تصورمی
رفت که جسم را از فساد حفظ می کند و بدین
لحاظ آن را در گورستان ها می کاشتند .نقش
خورشید و ماه بر روی سرو مظهر دوجنسیتی
بود "...فرهنگ نماد های آیینی – جی .سی.
کوپر/انتشارات علمی/١٣۹٢/صص ٢٠٨و
٢٠۹
• (مار):
در جریان هبوط انسان "مار" کارکرد مهمی دارد.
اوست که به اهریمن رانده شده یاری می رساند
تا وارد بهشت شده و به اغوای آدم و حوا بپردازد.
شیطان ابتدا با حیله ای مار را به سرپیچی از
فرمان باری تعالی وسوسه می کند،مار ،شیطان
را در حفره ی دهان خود پنهان کرده و به دورپای
طاووس می پیچد و این گونه است که اهریمن
کامروا می شود و با راهیابی به بهشت آدم و حوا را

دهانش را باز نگه دارد.
برلب زبرین مار ،زنگی آویخته است که بی
ارتباط با کارویژه ی ازلی آن نیست .مهمترین
خویشکاری زنگ در آیینهای مذهبی آگاهی
بخشی است .درغارهای مهری همواره زنگی
آویخته بوده که هنگام ورود متشرفین به
صدادرمیآمده است .در دیانت مسیحی زنگی
به نام ناقوس در باالی برج کلیسا قرار دارد که
هنگام نیایش وعبادت به صدا درمیآید .از
دیگر سو میتوان به نقش این زنگها در دور نگه
داشتن اهریمن از محیط امن الهی و زندگی
بشری اشاره کرد .امروز این کارکرد را آژیر
هابرعهدهگرفتاندآژیرهایپلیس،آتشنشانی
و آمبوالنسها که هر کدام بیانگر وجود خطر
در پیرامون آدمیان می باشد  .به نظر میرسد
که زنگهای آویخته بر فک باالیی مارها همین
ویژگیها را بیان میدارد و در صدد آن است اگر
اهریمن بار دیگر خواست با دستاویز پارینه ی
خود محیط امن الهی را مورد تازش قرار دهد،
باآوای خود خداوند را آگاه نماید .
• (عقاب،عقاب دوسر):
عقاب،شاهین،باز از نمادهای خورشیدی

دورترین نشانه ای که از سرو به دست آمده است نقش این درخت در آیین

میترایی است  ...سرو حتی پس از پیدایش اسالم نیز نه تنها از رنگ و قدرت آن کاسته

نشد بلکه در هنرایرانی -اسالمی جایگاه ویژه ای یافت به گونه ای که در کاشی کاری
ها مساجد و مهراب ها تبلوری آشکار دارد .بسیاری از پژوهشگران وجود گلدسته ها و
مناره های مساجد و زیارتگاهها را سمبلی از سرو می دانند.

گمراه کرده و آنها را وا می دارد تا از میوه درخت
دانش بخورند .در نتیجه فرایند حیات زمینی
بشر شکل می گیرد .شاید به همین دلیل است
که در فرهنگ اسالمی مار نماد حیات می شود.
واژهعربــــــی"مار""حیه"استکهازنظـــــــر
اتیمولوژی خویشاوندی است که از نظر
اتیمولوژی خویشاوندی نزدیکی با واژه
حیات دارد و با یکی از نام های حضرت باری
تعالی "حی" هم ریشه است .شگفتی ما
زمانی بیشتر خواهد شد که بدانیم عربان به
درخت سرو "شجرالحیه" می گویند که از یک
سو تداعی کننده "درخت زندگــــــی" و از دیگر
سو به ارتباط مار و سرو می پردازد .آنها باور
دارند هرجا که سرو هست مار نیز وجود دارد.
در "علمات" این کارویژه نمود چشمگیری دارد.
در زیر هریک از سروها که به شکل تیغه های آن
هستند دو مار دیده می شود که هر یک چهره
اش به سمت مخالف آن دیگریست و چنین
می نماید که در حال پاسداری از درخت سرو
هستند .اعجاب انگیز آن که دهان مارها در حد
اعالی آن گشاده است گویا خداوند به پادافره
پنهان کردن شیطان ،وی را وادار کرده تا ابد

اساطیرهستند دراساطیرجهان عقاب پرنده
خورشید است .
 ...تصور میرفت که عقاب می تواند
تاکنارخورشید پرواز کند وبدون خیره شدن به آن
بنگرد وبا آن همسان شود.عقاب نشان دهنده
اصل معنوی دربشراست که می تواند به آسمان
ها صعودکند(...فرهنگ نمادهای آئینی/
پیشینص)٢٨٠
دراسطوره های آزتکی،عقاب نمادقدرت آسمان
،آسمان درخشان ،خورشید طالع فروبرنده
مارتاریکیاست(.همان/ص)٢٨٠
درآئینایرانمیتراییسمنیزعقابرانشانهمیترای
خورشیدیدانستهاند(.همان/ص)٢٨٢
درعلمات برباالی تیغه ها -که گفتیم نماد سرو
هستند – شکل خاصی مشاهده می شودکه
بابررسی هایی که نگارنده انجام داده به نظر می
رسد نگاره یی دیگرگون از عقاب دو سر باشد که
به غیراز کارویژه های عقاب دارای خویشکاری
هایدیگرنیزهست.
دربرخی اساطیر عقاب دوسر نشانه خدایان
دوقلوست ومی تواند عالمت دانش نامتناهی یا
قدرت دوگانه باشد .درفرهنگ سومری -سامی

نماد نرگال " "nergalگرمای شدید تابستان و
خورشید نیم روزاست.به نظر نویسنده حضورآن
برروی درخت سرو پاسداری همیشگی از
درخت زندگی را تداعی می کند.
دراسطوره های ملل همواره عقابی نشان داده
می شود که ماری را به چنگال یا به دندان گرفته
استکهنشاندهندهپیروزینیروهایخیربرشر
وروشناییبرتاریکیاست.
"کشمکش میان مارو عقاب یا عقاب که
ماری درچنگال دارد مظهر پیروزی معنوی
است وعقاب نماد قدرت های آسمانی نیکی
ومار،نشان بدی و قدرت خدایان و ارواح جهان
فروردین است؛عقاب روشنی تجلی نیافته ومار
به عنوان تیرگی نامرئی است آن ها باهم ،یک
مجموعه وحدت کیهانی ووحدت روح ومار اند.
(همان ص)٢٨٠
• (خروس و طاووس):
خروس پرنده ایرانی است که باخروش خود
اهریمن تاریکی را دور می کند و سپیده دم
و روشنایی نوررا بشارت می دهد.درفرهنگ
مزدیسنا خروس ازمرغان مقدس است و به
فرشته بهمن اختصاص دارد.خروس درسپیده
دم با بانگ خویش ،دیو ظلمت را می راند ومردم
رابه برخاستن وعبادت و کشت وکار می خواند
.اینحیوانباکمکسگدربرانداختندشمنان
ازهمکاران سروش به شمار می رود.
عالوه براین وظیفه پیک سروش نیز برعهده
خروس است و درسپیده دم مژده سپری شدن
تاریکی شب وبرآمدن فروغ روز رابه همراه دارد
درحالی که دیو بوشاسپ مردمان را به خواب
دعوت می کند(....یاحقی/فرهنگ اساطیر
وداستان واره ها درادبیات فارسی/فرهنگ
معاصر/١٣٨٦/صص)٣٢٤-٣٢٥
در زبان اوستایی به شوند پیش بینندگی خروس
که سحرگاهان را از پیش می بیند و خبر می دهد
آن را (پردرش)می خوانند به چم پیش بیننده.
(ر ک جنیدی/زندگی ومهاجرت آریاییان/بلخ
/1385ص)86
و عجم خروس را و بانگ او بوقت،خجسته
دارند،خاصه خروس سپید را.و چنین گویند که
خانه ای که اندرو باشددیوان اندر نیایند.
(تاریخ بلعمی/محمد بن جریر طبری/
هرمس/1386/ص)167
درفرهنگاساطیریایرانزمینخروسهمچون
عقاب دشمن ماراست .جدال ماروخروس ازبن
مایه های اساطیری است که در داستان های
عامیانه جایگاه ویژه ای دارد.
"به روایت بلعمی کیومرث سفارش کرد که
سیامک راباماکیان وخروسی سفید نگه دارند
تادیوان اوراگزندنکنندودرسیر عجم هست
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که دیوان آگاه شدند که او پدر همه شاهان
است وتدبیر هالکش کردند وماری رابگرفتند و
درخانه سیامک افکندند وخروسی سفید چون
ماراربدید بانگ کرد و غالم آگاه شد ومارراکشت
(.یاحقی/پیشین/ص)٣٢٥
درروایات مزدیسناخروس فدیه خوبی است و
نزد ایرانیان مانند عقاب نشانه ی سپاهیان به
شمار میرفت و چون شاهان و پهلوانان هر
جا میرفتند او را با خود میبردند همزمان با
کشورگشایی ها،سایر ملل نیز با آن آشنا شدند
(.همان ص)٣٢٥
ایرانیان کشتن خروس وخوردن گوشت آن
را روا نمی داشتند و باور داشتند آن را به جز
برای مقاصد مهم یا درمان نمیتوان کشت ...
یزاده/
(فرهنگاساطیریایران/دکترخسروقل 
کتاب پارسه /صفحه)١٩٢
طاووس نیز چون خروس ازنموذج های مکرر
در فرهنگ جهان است و در ارتباط با درخت
زندگی جایگاه ویژهای دارد به دلیل نقشی که
در وروداهریمن به بهشت دارد آن را به فال
بدمیگیرند.
"یزیدیان"برای طاووس ارزش و احترام خاصی
قائلند و آن را واسطه آفریدگار در آفرینش جهان
میداند در برخی مراسم آیینی کهن یک جفت
طاووس دردو سوی درخت مقدس "مورد" قرار
داشت که گاهی هر یک از آنها ماری درمنقار
گرفته بودند این پرنده را با خورشید مربوط
میدانستند شاید به آن جهت که مانندخروس
مبشر سپیدهدم بوده است طاووس درهنر
عیسوی نماد رستاخیز و جاودانگی است و به
همین سبب تصور میرفت که گوشت او هرگز
فاسد میشود و خوردن آن نوعی پادزهر به ویژه
بر ضد زهرمار است زیرا طاووس به مار حمله
میبرد و او را میبلعد …
(فرهنگ اساطیر و داستان واره ها/پیشین/
صفحه)٥٥٤
درعلمات ها طاووس در کنار خروس ،مار و سرو
حضور داشته و دربردارنده تمامی ویژگیهایی

به غیراز گونه های جانوری ،حضور

اشیا یی چون تبرزین یاتبردولبه بر

روی محور افقی جلب توجه مینماید

.تبریاتبرزین در فرهنگ جهانی نماد

آذرخش است و از این منظر بیانگر نقش

باران در زایندگی زمین و باروری خاک،

رشد گیاهان و جایگاه آن در امتداد
حیات جانوری است از دیگر سو با توجه
به جنبه آتشین صاعقه یادآور تف و

حرارت زندگی است .

است که بدان اشاره شد .شگفت آن که همه ی
موجوداتحاضربررویعلماتنرینههستندکه
بیانگر یک نیروی زاینده ای است که به باروری
خاک و رشد درخت زندگی یاری میرساند .
• (تبر و تبرزین):
بهغیرازگونههایجانوری،حضوراشیاییچون
تبرزین یاتبردولبه بر روی محور افقی جلب توجه
مینماید .تبریاتبرزین در فرهنگ جهانی نماد
آذرخش است و از این منظر بیانگر نقش باران
در زایندگی زمین و باروری خاک ،رشد گیاهان
و جایگاه آن در امتداد حیات جانوری است از
دیگر سو با توجه به جنبه آتشین صاعقه یادآور
تف و حرارت زندگی است .
تبرنشانه خورشیدی آسمان-خدایان ؛قدرت،
تندر ،باروری باران-خدایان آسمانی ؛غلبه بر
خطا ،قربانی ،حمایت ،پشتیبان و کمک رسان.
(فرهنگنمادهایآیینی/پیشین/ص)٨٥
در فرهنگ آفریقایی تبردولبه یوروبا ،قدرت
جادویی و آذرخش و توفان-خداست ".تبردولبه
نشانهوحدتمقدسآسمان-خداوزمین-الهه،
تندر و آذرخش است.
درمیان مایاها،حتادرجهان آمریکایی و مصر،
در میان سلته ها ،یا در میان چینیان دوره
"د،آنگ"تبرسنگی،سنگصاعقهنامیدهمیشد
عمومادر باورها بود که از آسمان افتاده است؛
همچنین دوگونهاویامباراهای "مالی"صاعقه
راتبری میدانند که خدای آبها و باروری از
آسمان به روی زمین پرتاب کرده است …
همانطور که تبر قدرت بارانسازی داشت در
صورتی که باران شدید باشد قدرت قطع باران
را نیز داشت این امر همچنان در آفریقای سیاه
رایج است (.فرهنگ نمادها /پیشین/ج٢ص
)٣١٥
تبروتبرزین در فرهنگ صوفیان و دراویش نیز
جایگاه خاصی دارد صوفیهای ایرانی همواره
به همراه کشکول تبرزین یاتبری که لبه دیگرآن
نقش ماری راداشت بر دوش خود حمل
میکردند صوفیان چون ابرهای بارورکننده
همواره در حال حرکت بودند و در روستاها و
شهرها آنها را مورد احترام و تکریم قرار داده
و برای آنها کرامات و معجزات قائل بودند و
همچنین دعا و آفرین آنها را گیرا می دانستند
.عالئمی که آنها با خود حمل میکردند دلیل
برکتبخشی آنها بود .
• (شیر):
شیرنیز همچون عقاب ،خروس،طاووس از
عناصر خورشیدی در فرهنگ جهانی و بهویژه
در شهر آیینی ایران است در آیین ایرانی میترا
یکی از همراهان میترا است  .طبیعتش خشک
و سوزان است و نماد ویژه اوبیلچه یی است
که به کار جابهجا کردن آتش میخورد (.رک

ورمازرن./آیین میترا/نشر چشمه/١٣٨٠/
صفحه)١٧٧
ورمازرن می نویسد:شیران دردین میترا مقامی
ممتاز دارند و به این دلیل است که در یکی از
تصاویر سنت ،پریسک موکبی مشتمل بر هفت
ردیف متشرفان نقاشی شده و دران ردیف
سربازان به ردیف شیران سخت حرمت میکنند
–نقش شیر در این شکل به طرز فراموشنشدنی
تصویرشده چشمان سیاه دارد و غرورازقامت او
هویدا است .به جامه ،دو دنباله ارغوانیرنگ
تندی دوخته شده است (.ورمازرن /همان/
صص١٧٩و)١٨٠
نشان رسمی دولت و پرچم ایران در گذشته
شکلی است مرکب از شیر .در پنجة راست
شمشیری دارد وبر پشت او آفتاب میدرخشد
(...یاحقی/پیشین/ص)٥٣٠
یاحقی( )١٣٢٦-مینویسد  :حقیقت این است
که میان برج اسد و خورشید رابطههای علمی
ونجومی برقرار است و در عرف منجمین برج
اسد خانه خورشید است زیرا هر کدام از بروج
دوازده گانه یک یا دوخانه خصوصی داشتند .
(همان /ص)٥٣٤
از سوی دیگر شیر در برابر گاو نماد تف و حرارت
زندگی است که با آغاز فصل بهار که در پی فصل
سرد زمستان با نمادهای قمریاش جلوهگر می
شودبیانگرتولددوبارهطبیعتاستاینهستی
آیی دوباره به صورت جدال شیر و گاو – نمادی
قمری در ارتباط با ماه و فصل زمستان نمایش
داده میشود که تصاویر آن به صورت متوارد در
بسیاری از فرهنگها و شهر آیینیهای کهن
دیده میشود جلوهگاه آن در فرهنگ ایران
زمیندیوارهایتختجمشیداست.نماد نبردفصل ها و آمدن نوروز را شاید بتوان
در بعضی از نقوشی برجسته که شیری (نماد
خورشید ) را در حال کشتن گاو(نماد باران )
نشان میدهد مشاهده کرد .
بنابرایننقوشبرجستهتختجمشیدایننظررا
پیش میآورد که جشن ساالنه ای در ایران وجود
داشته که با ستیز فصلها و نیروهای حیاتی
مربوطبودهاست(.قلیزاده/پیشین/ص)٢٩٠
ً
البته گاهی وقتها شیر نقشی کامال متضاد
ایفا میکند و کارکرد حیاتبخشی و زندگی
سازی  ،آن بدل به نقش مرگ آفرینی و حیات
سوزی میشود گویا خویشکاریی همسان اژدها
مییابد وبه امحای آثار حیات و نابودی گیاهان
و جانداران میپردازد ،داستان شیر و خرگوش
در مثنوی تداعی گر این جلوه از شخصیت شیر
است؛ به نظر میرسد نگرشی که در اساطیر
پهلوی به نقش و کارکرد شیر از جنبه اهریمنی
دارد برگرفته از این ویژگیها باشد.
• (بز و گوزن):

حیوانات شاخ دار به ویژه بز و گوزن در
فرهنگ ایران و جهان جایگاهی خاص دارد
در شهر آیینی ایران بز کالبد نهم ایزدبهرام
است .ایزدبهرام در هر یک از این ده کالبد به
آفرینش اورمزدی آسایش و چیرگی و توانمندی
میبخشد (.قلی زاده /همان /ص)١٢٩
از دیگر سو بز دایه ی اقوام ایرانی است؛
ازآنجاکه مشی ومشیانه نیای اولیه ایرانیان از
شیراونوشیدند.
ایشان را سی روز خورش گیاهان بودوخودرا به
پوششی ازگیاه نهفتند.پس ازسی روزبه شگرد
بزی سپید موی فراز آمدند وبه دهان شیرپستان
اورامکیدند(...بندهشن/پیشین/ص)٨٨
در برخی افسانههای مغرب زمین نیزبه این ویژه
کاری اشاره شده است.
دایه بزی ،که ِزیوس نوزاد را پرورش داد حکایت
ازاین امر دارد ،به نظر میرسد شاخ حیواناتی
چون بز ،آهو ،گوزن آنها را با جهان نباتی
مربوط کرده است و جایگاهی ویژه برای آنها در
آیینهای بهاری رقم زده است .
زمانی که یکی از شاخه های آمالته شکست
خداوند آن را با میوه ،گل ودانه پرکرد و نخستین
شاخ نعمت به وجود آمد.
(راونا و راپرت شفرد ١٠٠٠ /نماد در
هنر و اسطوره ،شکل به چه معنا ست/
نشرنی/١٣٩٣/ص)١٩٧
بز در فرهنگ و اسطوره های ایرانی نماد فصل
بهار با زایش و باروری است ؛شکل هاللی شاخ
هایش از عواملی است که او را با ماه مرتبط
نموده است  .بیشتر سنگ نگاره هایی که نقش
بز بر آنها حکاکی شده در کنار چشمه های
آب است که براین باورما مبنی بر ارتباط او با
سرچشمه زندگی و حیات صحه می گذارد  .در
برخی از فرهنگها از جمله در ایران ایزد بانوی
باروری و حاصلخیزی توتمی از بز در کنار خود
دارد  .که از آن جمله می توان به تندیس کشف
شده ای در لرستان اشاره کرد که مربوط به قرن
هفتم پیش از میالد است .
اینک به برخی از کارویژه های آن در فرهنگهای
مختلف اشاره می کنیم :
در اسکاندیناوی  ،گردونه (ثور) خدای تندر و
حاصلخیزی به وسیله بزهایی کشیده شد که
برای اومقدس بود  ،در اسطوره های سومری
– سامی ،بز یا بز – ماهی نشانه" ا آ"او آنس
فرمانروای ژرفای آب هاست .یونانیان آن را نماد
مردانگی،نیرویآفریننده،شهوت،مقدسبرای
زئوس دیکتونوس که اورا بزی به نام آمالتئا شیر
داد(.رک فرهنگ نمادهای آیینی /پیشین /
ص) ٥٩
همین ویژگی ها کما بیش درباره کارویژه های
گوزن نیز مشاهده می شود با درخت زندگی

ارتباط دارد بنابراین حضورآن در "عالمت "به
نوعی نماد درخت زندگی است ،قابل توجیه می
با شد کشمکش آن با مار جنبه خورشیدی آن
را نمایان می سازد .در فرهنگ سومری – سامی
خدای باروری به هنگام قربانی گاهی پوست
گوزن برتن دارد در آیین میترایی همراه با گاو
نر نشان دهنده لحظه مرگ است ( .همان/
صص٣٣٥و)٣٣٦

بسامد دار است .در کاوش های اخیر در شهر
افراسیاب (سمرقند باستانی) مجسمه های
آناهیتا با الگوی یونانی یافت شده که برخی از
آنها آناهیتا را در حالی نشان می دهد که اناری را
در دست دارد (.ر ک بهزادی/قوم های کهن در
آسیای مرکزی و فالت ایران/طهوری)1383/
در آیینهای مرگ در برخی نقاط ایران
شاخهای از درخت انار و انجیر در کنار متوفی

زنجیر نماد پیوستگی ،بستگی و ارتباط است .زنجیرعدل نوشیروان ارتباط دادخواهان

را با پادشاه دادگر برقرار میسازد.در فرهنگهای گوناگون زمین وآسمان را پیوند
میدهد  .افالطون به زنجیر یا ریسمانی از نور اشاره میکند که جهان را زنجیر کرده

است این زنجیر طالیی بدان خاطراست که آسمان را به زمین پیوند دهد.
در بندهشن آن را در "سرده" ی گاو طبقه بندی
نموده لذا می توان خویشکاری های گاو را برآن
مترتبدانست.
گوزن نر به دلیل تجدید دوره ای شاخ هایش
یکی از نمادهای آفرینش و تجدید حیات مداوم
است و در سنت یونانی گوزن نر با خوردن مارها
تجدید حیات می یابد .
• (انار) :
از میان موالید ثالث انار به همراه سرو در هستی
نمایی به نام عالمت تداعی گر حیات نباتی
است  .انار در فرهنگ جهانی بهویژه ایرانی نماد
توالد،تناسل ،باروری و زایش است برآمدگی
ظاهری آن و دانههای آن یادآور باروری و زایایی
ً
آن است  .رنگ غالبا سرخ آن ویژه کاری های
خون و حرارت زندگی را بیان میدارد حضور
نمادین آن در آیین یلدا که بزرگداشت میالد
خورشید است جنبههای خورشیدی آن را
برجستهترمیکند.
انار یکی از میوههای درخت مقدس است و
نشانه هریتی ،عفریته ای مربوط به افسانههای
بودایی که ،کودکان خود را میبلعید تا اینکه بر
طبق روایاتی بودا او را با خوراندن اناری معالجه
کرد  ( .فرهنگنگاره یی  ،نمادها در هنر شرق
و غرب/ص)٢٧٦
یاحقی مینویسد  :در اوستا ازاین میوه نامی
نیست اما در متون پهلوی و از جمله بندهشن
چندبار آمده و درفرگرد  ٢٧از میوههای خوب
قلمداد شده است  .در آتشکدهها نیز چند
درخت انار میکاشتند که شاخههای آن را به
عنوان (برسم)در مراسم دست میگرفتند .
پردانگی انار ،نماینده برکت و باروری ،نمادی
است از باروری ناهید .به روایت جاحظ بر سر
سفره ی نوروز و مهرگان چند شاخهای از درخت
بید وزیتون وانار مینهادند (.یاحقی/پیشین
ص)١٦٦
هم بستگی انار و آناهیتا در شهرآیینی ایرانی
و سرزمین های هم اندیش آن از بن مایه های

قرار میدهند گویا این رسم باقی مانده یک
آیین کهن در میان اقوام ایرانی است چنین
مینماید،شوند قرار دادن آن درگور یاری رسانی
به متوفی در هنگام رستاخیز است .
رستم را نیز پس از مرگ دربن نارون به خاک
میسپارند:
بشستندوکردشزدیباکفن
بجستندجاییبننارون
(شاهنامه/چاپمسکو)
پورداوود( )١٢٦٤-١٣٤٧مینویسد  :چنین
مینماید که فردوسی در شاهنامه در سخن از
داستان به خاک سپردن زال پسر خود-رستم-
را در بن نارون ،درخت انار اراده کرده است(.
آناهیتا/انتشاراتافراسیاب/١٣٨٠/ص) ٢٦٣
• باورهایی درباره انار:
انارمیوهایبهشتیاست.
در هر انار دانه یی از بهشت است و چون کافرمی
خورد ملکی می آید و آن دانه را بر میدارد که
او نخورد و به این سبب مستحب است انار را
تنها بخورند (.شاملو /کتاب کوچه/انتشارات
مازیار/١٣٨١/حرف الف دفتر اول /ص)٨٩٨
•(زنجیر):
نماد پیوستگی ،بستگی و ارتباط است.
زنجیرعدل نوشیروان ارتباط دادخواهان را با
پادشاه دادگر برقرار میسازد .در فرهنگهای
گوناگون سخن از زنجیری شده است که زمین
وآسمان را پیوند میدهد  .افالطون به زنجیر یا
ریسمانی از نور اشاره میکند که جهان را زنجیر
کرده است این زنجیر طالیی بدان خاطراست
که آسمان را به زمین پیوند دهد(.ژان شوالیه و
آلن گربران/پیشین /ج ٣ص)٤٧٣
در"علمات" زنجیر زرینی وجود دارد که نوک
بلندترین تیغه که در میانه آن قرار دارد را بر
محور افقی پیوند میدهد ،همچنان که پیشتر
اشاره شد محور افقی نماد زمین و عنصر خاک
و محور عمودی نماد آسمان است بنابراین زنجیر
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راه ارتباطی است که زمین را به آسمان پیوند
میدهد و بار دیگر عروج به آسمان و تماس با
خدا را برای انسان که به واسطه گناه به غم فراق و
هجران مبتال شده میسر میسازد .
بیهقی در وصف تخت نو و باردادن امیر ،به
زنجیری زراندود اشاره می کند که از سقف
جایگاه استقرار امیر آویخته و تاج را به او بسته
بودند.
وی می نویسد ..":و زنجیری زراندود از آسمان
خانه ی صفه آویخته تا نزدیک صفه ی تاج و
تخت،و تاج را در او بسته،و چهار صورت رویین
ساخته بر مثال مردم و ایشان را بر عمودهای
انگیخته از تخت استوار کرده،چنانکه دستها
بیازیده و تاج را نگاه می داشتند،و از تاج بر سر
رنجی نبود که سلسله ها و عمود ها آن را استوار
می داشت و بر زبر کاله شاه بود.(..بیهقی/
تاریخ بیهقی  /١٣٨١/ج / ٣نشر مهتاب/
ص)٨٧١
انسانهای نخستین با باال رفتن ازکوه ،درخت،
گیاهان باالرونده وغیره بهواقع بدون هیچگونه
زحمت و تالش قادر بودند به آسمان صعود
کنند ،پس از رویدادی اسطورهای و عموماگناه
یاقصوری آیینی ارتباط بین آسمان و زمین
قطع شد(درخت عالم ،گیاهان باالرونده قطع
شدند وغیره) و خدا به اعماق آسمان رفت(
.الیاده /تصاویر و نمادها/کتاب پارسه/١٣٩١/
ص)١٩٠
اینک بشر به شوند آنکه بار دیگر آن را ه را بازیابد
و به شرایط بهشت آغازین وارد شودبه آیینها
وافزارهای آیینی متوسل می شود ،این گونه
است که انسان و نموذج های برگرفته از کاری
که در ازل صورت یافته و با اعمالی آیینی که با
رنج و سختی هاوگاهی دردهای طاقتفرسا
همراه است سعی دارد حبلالمتین ازکف داده
ی خودرا به دست آورد و دوباره به جایگاه الوهی
خودبازگردد.
• (زنگ):
چنینمینمایدکهباآخشیجبادپیوستگیهایی
دارد ؛"ویو" یا فرشته باد که در فرهنگ جهانی به

به مطربان صبوحی دهم جامه چاک
بدین نوید که باد سحرگهی آورد
(حافظ/پیشین)
نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد
عالم پیر دیگرباره جوان خواهد شد .
(حافظ/همان)
مژده ای دل که دگرباد صبا باز آمد
هدهد خوش خبر از طرف سبا باز آمد
(حافظ/همان)
زنگها واسطه یی هستند که حضور باد را جلوه
گر می کنند ،بانگ زنگها پیام آور نسیم حیات
بخش و بهار آفرینی است که در میان آخشیج
های چهارگانه نادیده است .عنصر باد برای
جلوه گری نیاز به جنبش دیگرپدیده ها دارد
 .این فرشته حیات بخش با جوالن د رالبالی
برگها وایجاد هیاهو و تحرک ابرها به خود نمایی
می پردازد .زنگی که بردهان مارها آویخته شده
است ارتباط باد را با عنصرخاک برقرار می سازد،
چنین می نماید که با به تپش در آمدن آوای
زنگ ،تحت تاثیر باد  ،خاک بیدار می شود تا بهار
و جلوه های آن را بر گستره ی خود آشکار کند.
از نمای دیگربانگ زنگها دوردارنده اهریمنان
است که حیات برروی زمین را تهدید می کنند،
اهریمنی که یکبار در جلوه ی زمهریری ،آبها را
افسرده و دربند ساخته  ،مبادا که در بهاران با دم
آتشین خود تظاهرات حیات را بسوزاند .
این کارکرد به ویژه در آیین های مرگ ،در بین
سکاها ی ایرانی تبار رواج داشت.
مراسم تدفین بین سکاها تنها طی دو فصل از
سال یعنی بهار و پاییز بر پا می شد.روی قبرها
تیرهایی که روی آنها زنگوله آویخته بودند
قرار می دادند برای دور نمودن ارواح خبیثه.
(بهزادی/قوم های کهن در آسیای مرکزی و
فالت ایران/ص)112
از دیگر سوی اگربه کار ِویژه ی مار که در ازل
موجبات هبوط نیای بشر را از بارگاه امن الهی
فراهم آورد نظری بیندازیم بنابراین پی خواهیم

چنین به نظر میرسد که چرخاندن عالمت ها در آیینهای مذهبی و سنتی به

صورت سمبلیک تداعیگر حضور باد و کار ویژه آن در پراکندن تخمه درخت زندگی

در گستره جهان هستی است .

بنا بر سنت اسالمی باد موکل آب هااست خلقت آن از هوا و ابر بود و بی شماربال

داشت و مأموریتش نگاهبانی بود.

ویژه شهر آیینی ایرانیان پیامرسانی است که با
حضور خود خضروفراوانی وسرسبزی و باروباران
را نوید می دهد.
نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد
که روزمحنت وغم رو به کوتهی آورد

برد که مار یا به عبارت بهتر دهان مار راه ارتباطی
زمین و آسمان است با قرار گرفتن زنگ بردهانه
این راه ،اهریمن رانده شده نمی تواند دیگر باره
راه عروج به آسمان را بیابد و بارگاه کبریایی را
مورد تهدید قرار دهد.

زنگ عالوه بر نشان دادن مراحل پرستشی
دارای این تاثیرات است که صدای آن ارواح
خبیثه را دور می کند.
( فرهنگ نگاریی نمادها در هنر شرق و غرب/
پیشین /ص)١٤٤
نیایشگران شنیتو نیز برای آگاه گردن الهگان از
حضورشان زنگی به صدا در می آورند و دست
می زنند ،تصویر زنگ می تواند به معنای امید
به نتیجه موفقیت آمیز باشد .در معابد شنیتو
زنگ جایگاه مناسب الهگان نیز است و به همین
صورت طی نیایش ومراسم بودایی ،دائویی و
کنفو -سیوسی به کار می رود .در شهر آیینی
ایران از دیرباز نقش زن در مراسم و آئین های
معنوی بسیار پررنگ بوده است ،در معابد میترا
همواره زنگی آویخته بوده است همانگونه که
امروزه در زورخانه ها با توجه به مراتب و جایگاه
ورزشکاران برای برخی پهلوانان در هنگام ورود
زنگی را به صدا در می آورند .از ویژگیهای عیاران
و فتیان در روزگار صفوی و دوره تیموری زنگ و
خنجر آویختن بوده است ( .رک /محجوب/
ادبیاتعامیانهیایرانج١نشرچشمه/١٣٨٢/
ص)٣٥١
• (چرخاندن وگردش عالمت):
با رویکرد به نقش باد درلقاح گیاهان و پراکندن
ابرها و رویش درختان و کارکرد ویژهای که در
پدیداری حیات و زندگی در طبیعت دارد ،چنین
به نظر میرسد که چرخاندن عالمت ها در
آیینهای مذهبی و سنتی به صورت سمبلیک
تداعیگر حضور باد و کار ویژه آن در پراکندن
تخمه درخت زندگی در گستره جهان هستی
است .
بنا بر سنت اسالمی باد موکل آب هااست
خلقت آن از هوا و ابر بود و بی شماربال داشت
و مأموریتش نگاهبانی بود .سپس خداوند باد
را خلق کرد و به آن بیشمار بال عطا کرد و به او
امر کرد تا آب ها راحمل کند وباد آب ها راحمل
کرد ...و پایههای عرش بر روی آب بود وآب بر
روی باد.
(.فرهنگنمادهاج/٢پیشین/ص)٨
در سنت توراتی بادها نفخه ی خداوند اند نفخه
ی خدا هرجومرج اولیه را نظم داد .باد اولین
انسان را جان داد .نسیم دردرخت داغداغان
نزدیکی خداوند را بشارت داد(.پیشین /ص)٨
در فرهنگ ایرانی باد در زیر زمین جای دارد وآب
تیشتر را به همه جای زمین میرساند .باددرابر
باران زا زندگی میآورد و در ایران و شخصیتی
بزرگ و رازآمیز است( .قلی زاده-/پیشین/
ص) ١١٧
در داستان آرش کمانگیر نیز میخوانیم که او با
تمام وجود خود تیری را رها کرد که میبایست
مرز ایران و توران را مشخص سازد و بدین گونه

ایرانیان را نجات بخشد اما در واقع این ایزد
باداست که به دورترین نقطه خراسان میرساند.
( پیشین /ص)١١٨
بایسته یاد آوری است که آذین سرشاخههای
عالمتها با پر شترمرغ میتواند نمایانگر ویژگی
یی باشد که باید در ارتباط با عنصر باد تفسیر و
تأویل گردد .
در بسیاری از فرهنگها و شهری گریهای
دیرینه ،پر ،نماد باد و هوا در مقابل اصل رطوبت
است(.فرهنگ نمادهای آیینی /ص) ٧٠
دربندهشن درباره ویژگیهای باد و
خویشکاریها آن چنین آمده است:
گوید در دین که آن بادنیکو از این زمین فراز
آفریده شد به تن مردپانزده ساله ی روشن سپید
چشم که او را جامه پوشش سبز و موزه ی چوبین
است.چنان سخت دلپذیر است که چون بر
مردمان آمد و آنگاه ایشان را چنان خوشآمد که
به تن جان آید.از زمین برآمد ،تا جام می را،که
ابر است ،بوزاند نیمی به سوی راست خورشید
بازگشت نیمی به سوی تیغ ماه گشت به
سرچشمه ارنگ رود ،بر بلندی ،گذر او پیدا شد.
از بیم دیوان ،به هر چیز جداجدا بنگریست ،به
توانایی و به نیرومندی فراز وزید و آن زهر را از هم
دریدکه اهریمن در زمین و گیاه آمیخته بود چون
به نیرو آب را برفت و دریاها از او ساخت ،پس
دیوان از پس باد ،به کوشش فراز برفتند و باد را
نیز آلودند و سست بکردند .پس باد به تن خسته
ی خود بدان شتاب بر همه کشورها نیامد وتکه
تکهبشد(.بندهشن/پیشین/ص)٩٤
و در ادامه به نقش باد به عنوان حامل آب اشاره
دارد:
در آغاز آفرینش از ناحیت خاوران پیدا شد ،زیرا
باد آب را بدانجا تا زانند ،آنجا را بنکده ی ابر
خوانند اکنون نیز به همان آیین ،باد آن آب را به
خاوران میسپوزد ،از خاوران ابر را آراید به ناحیت
 ،ناحیت آورد ،بارد .آن نیکو ابر راگوید که من از
آب فراز آفریدم ابر را سخت دلپذیر که چون بر
مردمان فراز بارد چنان ایشان را خوش آید که تن
را جان باشد( .همان /ص.)٩٥
در آیین میتراییسم که آیین پیشا زرتشتی است
،به نقش باد در قربانی گاو مقدس اشاره شده
است:
اما چون خدایان میخواهند که به قطره ای از
آبزندگیدستیابندتصمیممیگیرندکهسوما
را بکشند .وایو خدای باد حاضر به انجام دادن
این کار میشود و میترا هم خواهش میکنم
تا در توطئه شرکت کند( .ورمازرن/پیشین/
ص) ١٩
به نظر نگارنده چنین مینمایند در آیینهای
سوگ ذکر "وای وای" و رفتاری ،که همراه با
این ذکر انجام و تکرار میشود ،بدین شیوه که

دستان سوگواران چون حرکت بال پرندگان
باالرفته و برسریا سینه فرود می آید در حقیقت
رسوباتی از همان آیینهای کهن است که
ن و آیین گزاران،وایو الهه باد را به یاری
سوگوارا 
طلبیدهاند.
در خرده اوستا ایزدباد " وات" ستایش شده
است:
وات ( ایزد باد ) را می ستاییم که خوب رفتار
است بادی که از چهار جهت میوزد(.رضی/
اوستا /انتشارات بهجت/چاپ سوم/١٣٨١/
ص)٥١٧
در پایان به کار ویژه باد در پیدایش حیات و بار
آوری برروی زمین میپردازیم.
مهردادبهار()١٣٠٩-١٣٧٣مینویسد:
بنا به روایات ایران کهن در آغاز آفرینش هنگامی
که اهریمن بر آسمان و زمین تاخته بوم وبر
خشک و بیآب بود و نشانی از دریاها دیده
نمیشد .آنگاه تیشتر فرشته پرشکوه باران آور
ابر را به هنگام غروب در باختر زمین پدید آورد
و آن را به نیروی باد در آسمان روان کرد و سی
شبانهروز باران ببارید......پس بادها به جنبش
درآمدند و همه آن آب ها را به کرانه زمین براندند
س که فراخکرد نام دارد پدیدآمدند.
و اقیانو 
این باران آوری تیشتر همه ساله تکرار میگردد،
و زندگی گیاهان و جانوران و مردمان وابسته به
اوست (.از اسطوره تا تاریخ/همان /ص) ٥٥٣
...پس چون جبریل دل مریم خوش کرد،به
مریم اندر دمید به فرمان خدای.مریم از آن باد
پاکبارگرفت(.تاریخبلعمی/پیشین/ص)672
• (زمان):
زمانعنصرالیتجزایهستیاستکهمهمترین
خواهانی بشر یعنی میل به جاودانگی را به
چالش می کشد.بشر همواره کوشیده بر این
دشمن دیرینه ی خود تسلط یابد و آن را در
اختیار خود بگیرد چه به شیوه ی آیینی چه
از طریق پیشرفت های دانشیک و روش های
فناورانه.زمانمیآفریندوویرانمیکند،بلعنده
و مخرب است و بشر در برابر نیروی ویران کننده
ی آن کامال بی دفاع است.نماد آن در اندیشه ی
ایرانی زروان است که ویژگی برجسته ی آن بی
کرانگی می باشد.در آیین های ایرانی از میترایی
وزرتشتی و مانوی تا زمانی که خود به صورت
آیینیمستقلدرمیآیدجایگاهویژهایداشته،و
چنین می نماید دوآلیسم ایرانی در وجود آن به
وحدت می انجامد.
مانی با اقتباس از افکار زرتشتی زمان خود،نام
زروان را به خدای بزرگ که به تصور او صاحب
دو فرزند به نام های اهورا مزدا و اهریمن است
اطالق کرده و در واقع ،در وجود زروان  .دو
گانگی مزدایی به وحدت تبدیل شده است(.
یاحقی/پیشینص)٤١٨

در بندهشن شوند پیدایش زمان را از کار افکندن
اهریمن عنوان کرده است.
او بناچار برای از کار افکندن اهریمن ،زمان را
فراز آفرید.آن را سبب این است که اهریمن جز
به کارزار از کار نیفتد.کارزار را گزارش این است
که کار به چاره مندی کردن باید.سپس از زمان
درنگ خدای ،ناگذرایی آفریده شدکه چیز هرمز
ازمیاننرود(.بندهشن/پیشین/ص)٣٥
در تفکر زرتشتی،بخت نیک و بد را به زمان
نسبت می دهند .به باور ایشان زمان بی کرانه
و ابدی است و در انجام جهان که اهریمن و
پتیارگی نابود می شود باردیگر جاودانه و بی
کرانه می شود.
چون (هرمزد) آفریدگان را بیافرید زمان درنگ
خدای نخستین آفریده بود که او فراز آفرید.
زیرا ،پیش از آمیختگی ،تماما بی کرانه بود و
هرمزد ،از آن بی کرانه ،زمان کرانه مند را آفرید،
چون از آغاز آفرینش که آفریدگان را آفرید تا به
فرجام که اهریمن از کار بیافتد به اندازه دوازده
هزار سال است که کرانه منداست .سپس به بی
کرانگی بیامیزد و بگردد که آن هنگامی است که
آفریدگانهرمزدبهپاکیباهرمزدجاودانهشوند.
چنین گوید در دین که زمان نیرومندتر از هر دو
آفرینش است .آفرینش هرمزد و نیز آن اهریمن.
زمان یابنده جریان کارهاست ،زمان از نیک
یابندگان یابنده تر است ،زمان از آگاهان آگاه
تر است ،چنان که داوری به زمان توان کردن.
به زمان است که خانمان برافکنده شود .اگر
تقدیر باشد ،در زمان ،آراسته فراز شکسته شود.
کس از مردمان میرنده از او رهایی نیابد ،نه اگر
به باال پرواز کند ،نه اگر به نگونی چاهی کند و
در نشیند و نه اگر زیر چشمه آب های سرد فرو
گردد(.بندهش/پیشین/ص)٣٦
با رویکرد بدانچه بیان شد ،زمان در اندیشه ی
ایران زمینیان جایگاهی بس برجسته و مهین
داشته.بنابراین بی توجهی به آن در هنگام
پرداختن به آیین های برخاسته از فرهنگ
ایرانشهری در حقیقت نادیده گرفتن بخش
مهمی از سامان باورمندی ایشان است .این
چالش در بررسی افزار آیینی "عالمت" نیز
غیرقابلچشمپوشیاست.
همچنان که پیشتر گفته شد،عالمت نماینده
تمامیت هستی است  ،و زمان بخش تفکیک
ناپذیرآناست.چنینمینمایدچینشمتفاوت
سروها (تیغهها) که از شرقبه غرب کشیدهشده
،با هدفی ویژه طراحی شده توگویی مسیری
خورشیدی را طی می کند تا آنگاه که در میانه
ی عالمت همچون خورشید نیم روز در اوج و
باالترین نقطه قرار می گیرد ،سپس سیر نزولی
خود را آغاز کرده و از اوج به حضیض می گراید،
این همه تداعی کننده ی مفهوم زمان ،طلوع
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و غروب خورشید و تولد و مرگ می باشد و در
این جا با صلیب و خویشکاری های زمانی آن
همسانیمییابد.
در فرهنگ سومری-سامی صلیب شش
پر،مظهر شش روز آفرینش و شش مرحله
ی طول زمان را نشان می دهد .در شهر
آیینی عبرانی صلیب با شش پرتو،شش روز
آفرینش و شش مرحله ی طول زمان را نشان
می دهد .در میان مصریان باستان صلیب
عنخ ترکیب نمادهای نرینه و مادینه عبارت
از وحدت دو جنس یا،وحدت آسمان و زمین
،زندگی،جاودانگی،حیاتابدی،حیاتآینده،و
زمانی که می آید...بازوهای صلیب از طول
و عرض،به مفهوم از بی نهایت تا کرانمندی
است.شاید هم نماد طلوع خورشید از شرق
باشد(...فرهنگ نمادهای آیینی/پیشین/
صص٣٤٩و٣٥٠
•(نتیجه):
با رویکرد بدانچه گفته شد،به این برآیند می
رسیم،که آیین ها،رسوم و نمایش های آیینی
در نگاه انسان بدوی کوشش دیالکتیکی
است جهت ایجاد یگانگی میان همه ی اجزا
ی هستی،که انسان صرفا جزیی از آن است.
بشر نانویسا هرگاه احساس می نموده که این
هدف بنا به دالیلی دچارفترت،رکود یا آشوب
شده و به این ترتیب از مدار نظم و سامان خارج
گردیده،با انجام آیین هایی که بر اساس الگویی
ازلی صورت می پذیرد،آن را بر مدار نخستین به
سامان می رسانده است.
نکته ی مهین و برجسته ی این تظاهرات
آیینی آن بود که نانویسان بدوی با انجام آیین
ها کوشش می کردندکه برکت و فراوانی همه
ی هستی را در بر بگیردنه یک قوم یا قبیله
یی خاص را .مثال آیین گزاران هندی آنگاه
که قربانی سوختنی را فدیه ی آتش می
کردند،کمال مطلوبشان آن بود که آثار برکت
و فیض و نیکبختی ناشی از قربانی را از طریق
آتش به خورشید احاله داده و به میانجی اشعه
های آن ،تمام هستی را آکنده از افزونی و
خجستگی کنند .کارکرد آیین عالمت گردانی
نیز خالی از این مفاهیم نیست.جنبش و
چرخش آن به وسیله ی افرادی خاص که عمدتا
از پهلوانان شهر بوده و در نگاه مردمان از پایگاه
ارجمندی برخوردارند،صورت می گیرد و برآیند
پایانی این است که نیروهای برکت بخش جهان
را سرشار از فراوانی  ،نور و گرمای حیات کند و
بذر زندگی را در اجتماع و اتحاد آخشیج های
چارگانه به ویژه نیروی باد پراکنده سازد.این
گونه است که در پرتو آیین ها و هنجارهای آیینی
فرهنگجهانیشکلمیگیرد،حماسه،تاریخ،
فلسفه ،دانش و ادبیات پدیدارمی شود و زندگی

نوینی به بشر ارزانی می دارد.
بنابراین در بحث "عالمت" نیز که در آیین
سوگواری حسینی جایگاهی ویژه و ممتاز دارد
،می توان تمام اجزای آن و کارکرد آیینی اش را
با همان تصویر ها و تصورات ازلی انطباق داد و
هم چنین در سایر مناسک دینی و آیینی چنین
کارکرد و خویشکاری هایی را در نظر گرفت.
رانی در معرض خطر هستند .تحلیل محتوا
نشان می دهد که اکثر این گویش ها به وسیله
زبان های قومی دیگر از بین می روند .هر چند
که دالیل دیگری از جمله عدم انتقال به نسل
جدید ،مرگ گویشوران و عدم آموزش ادبیات و
ثبت و ضبط لغات باعث مرگ آنها نیز می شود.
مرگ هر زبان مرگ بخش از تمدن و فرهنگ این
مرز و بوم است .بنابراین حفظ زبان های در خظر
انقراض امری ضرروی به نظر می رسد که باید با
تکیه بر شیوه های نوین و استفاده از تجربیات
سایر کشورها و به ویژه سازمان یونسکو به عنوان
متولی جهانی فرهنگ در این راه پیشقدم شد.
برای این کار دو مسر پیش روی ما است ابتدائا
باید از نابودی این زبان ها با استفاده از روش
هایی مانند آموزش ادبیات ،تحقیق ،ساخت
برنامه های تلویزیونی و ...جلوگیری کرد و در
مرحله بعد با مستند سازی از این زبان ها با
مکتوب ساختن زبان و ضبط فیلم و صوت
گویشوران این زبان ها اقدام به حفظ این عنصر
فرهنگی در صورت نابودی کامل زبان کوشش
کرد.
منابع:

)1امامی ،کریم /برگزیده اشعار سهراب سپهری/
سخن تهران١٣٨٢/
)2بختورتاش ،نصرت اله/نشان راز آمیز /فروهر/
١٣٨٠
)3بهار ،مهرداد /پژوهشی در اساطیر ایران /آگه/
١٣٨٤
)4بهار ،مهرداد /بندهش /توس١٣٨٠/
)5حافظ /پیام عدالت١٣٨٦/
)6شوالیه ،ژان /گربران ،آلن /فرهنگ نمادها/
سودابهفضایلی/جیحون١٣٨٢/
)7قلی زاده ،خسرو /فرهنگ اساطیر ایرانی بر پایه
متون پهلوی /پارسه١٣٩٢/
)8کمبل ،ژوزف /قدرت اسطوره /عباس مخبر/
مرکز١٣٨٤/
)9کوپر ،جی.سی /علمی /رقیه بهزادی١٣٩٢/
)10گرانت ،مایکل /هیزل ،جان /فرهنگ اساطیر
کالسیک /رضا رضایی /ماهی١٣٨٤/
)11محجوب ،محمدجعفر /ادبیات عامیانه ایران/
چشمه١٣٨٢/
)12ورمازرن ،مارتین /نادر بزرگزاد /چشمه١٣٨٠/
)13یا حقی ،محمدجعفر /فرهنگ اساطیر و
داستان واره ها /فرهنگ معاصر

زبــان و ادب پــــارسی
عشق در شاهنامه  //ندا سخدری
حکیم فردوســـــی پاسدار هویت و اصالت ایرانی  //ناصر قربانی سپهر

عشـق در شـــــــــ
ندا سخدری
کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی
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شاهنامه اثری عشقی نیست ولی داستانهای
دلدادگی و شیدایی را در خود دارد همچنان که
دفتر خشک تاریخی نیز نیست ولی دربرگیرنده
تاریخ مدون نیز هست و یا کتابی در دامنه اخالق
نیست ولی مملو ازآموزه های اخالقی است.
عشق نیز چون حکمت،حماسه،اخالق،تاریخ
و جهان بینی ایرانی در بستر پرمایه و درخشان
شاهنامه جاری است.داستانهای دلدادگی زال
ورودابه،رستموتهمینه،بیژنومنیژه،گشتاسب
کتایون خسروپرویز و شیرین درگرماگرم
رویدادهای بزرگ اجتماعی و نبردهای میهنی
و یا سیاسی،پیش آمده و پرداخته می شوند و
به زیبایی روند داستانی بزرگتر و پرشاخ و برگ
ترمیافزایند.
بر خالف نگاه رایج در سده های اسالمی
تاریخ ایران،در شاهنامه برای مهرورزی و حتی
کامجویی میان یک جفت ،این زن است که
پیشگام می شود.زن در بیان حس واالیی و

شیدایی خویش دالور است و در آشکار نمودن
غریزه زنانگی خود برای دلبرش،نترس و پرشور.
زن در پرده پنهان نمی ماند تا مردی از گرد راه
رسد و وی را از پدرش خواستگاری نماید.
ویژگی نخستین عشق در شاهنامه،نیک
فرجامی آن است.عشقهای شاهنامه ای
ریشه در ایران پیش از اسالم دارد چون
آبشخورشاهنامه،اسطوره ها،حماسه ها و
جهان بینی ایرانی است که بخشی از تاریخ
مدون ایران کهن را نیز شامل می شود.تفاوت
چشمگیرعشقهایشاهنامهایباداستانهای
عشقی موجود در ادبیات فارسی دردوران پس
از اسالم در این است که دلداده و دلبر شاهنامه
ای به وصال هم می رسند و از مهر هم کامیاب
می شوند ولی این نیکبختی در دلدادگان دوران
پسا اسالمی ایران دیده نمی شود.به نظر می
آید که هریک از این دو نگاه متفاوت،زائیده
زمان خود هستند.کامیابی و بهروزی عشقهای

شاهنامه اثری عشقی نیست ولی داستانهای دلدادگی و شیدایی را در خود دارد

همچنان که دفتر خشک تاریخی نیز نیست ولی دربرگیرنده تاریخ مدون نیز هست

و یا کتابی در دامنه اخالق نیست ولی مملو ازآموزه های اخالقی است.عشق نیز چون
حکمت،حماسه،اخالق،تاریخ و جهان بینی ایرانی در بستر پرمایه و درخشان شاهنامه
جاری است

شاهنامه ای بازتاب دهنده دوران سربلندی و
گردنفرازی کشور در روزگار کیانیان و ساسانیان
هستند و درد و رنج عشقهای بدفرجام و نافرجام
ادبیات دوران پس از اسالم،فرآورده تاریخ
دردناک واندوهبار ایران در قرون وسطی و پس
از آن می باشند.
ویژگی دوم عشق در شاهنامه،حسی بودن و
این جهانی بودن آن است.بر خالف ادبیات
فارسی دوران اسالمی ایران که در آن عشق
با عرفان آمیخته می شود و مرزهای عشقهای
زمینی و آسمانی ناروشن است،عشقها در
شاهنامه،زمینی و انسانی است.پیوندها در
شاهنامه میان یک مرد و یک زن است در
حالیکه در دوران پسا اسالمی،هجران عاشق
گاهی متوجه خداست،گاه متوجه جنس
مخالف،زمانهایی متوجه جنس موافق،در
برخی موارد به سوی پیر و مرشد و در خیلی
موارد،گنگ و مبهم است.گرچه شاهنامه به
هیچ روی خالی از بار مینوی نیست(پایان
زندگی این جهانی کیخسرو،بهترین نمونه
وجود رگه های مینوی در شاهنامه است)ولی
در دامنه عشق و دلدادگی،در گیتی(جهان
حسی و مادی)سیر میکند.برخالف متون
ادبی-عرفانی پسا اسالمی که به درست یا
نادرست،زلف یار،آهوی چشم،رخ دلدارو تیر

ـــــــــــاهنامــــه
مژگان در خیلی موارد به اشارات عرفانی تفسیر
شده اند،در شاهنامه هر آنچه در این زمینه ها
آورده شده است به بار معنای واژه برمی گردد
و تاویل و تفسیر غیر زمینی و فرا انسانی ندارد.
مردانی از شاهنامه که همسر دوم یا چند همسر
برگزیدند،خود و یا دیگران را دچار بدبختی
و بدشگونی نمودند.زال که از عشق جوانی
اش،رودابه،فرزند برومندی چون رستم را دارا
شده بود،از زنی دیگر،دارای فرزند نابکاری بنام
شغاد شد که سرانجام،کشنده جهان پهلوان
شاهنامهونابرادریخویششد.پیوندکیکاووس
با سودابه که چندمین همسر وی است،مرگ
اندوهبار و دردناک فرزند دلبندش،سیاوش را
در پی داشت.پیامد پیوند زناشویی فریدون با
دو خواهر یعنی ارنواز و شهرنواز که فرآورده اش
سه فرزند یعنی سلم و تور از یک مادر و ایرج از
مادری دیگر بود،جان باختن ایرج ستمدیده و
آشتیجوبود.ناخودآگاهنسلهایپیاپیایرانیان
در درازای هزاره ها که در درونمایه شاهنامه
بازتاب یافته و توسط فردوسی ساخته و پرداخته
شده است،زیرکانه پیامی را به نسلهای از راه
رسیده می دهد و آن اینکه مهرورزی پدیده
ای است ارجمند و وفای به عهد و پیمان
عشق،امری است ارزشی و اخالقی و سرباز
زدن از آن،سیاهی و تباهی را به همراه دارد.

زنان شاهنامه در دو مورد دست به خیانت
به شوی خود میزنند.در بخش اسطوره ای-
حماسی شاهنامه،سودابه،همسر کیکاووس
که زندگی در شبستان شاه،آرزوهای سالهای
جوانیش را دارد پرپر میکند و مهر شوهرش
را از سرش انداخته است،دل به فرزند شوی
خود یعنی سیاوش می دهد.البته سیاوش تن
به بیوفایی به پدر نمی دهد و سرانجام،پایان
تلخ و دردناکی برای هردویشان رقم می خورد.
در بخش تاریخی شاهنامه نیز گردیه همسر
گستهم(که دایی و در عین حال دشمن
سرسخت خسروپرویز است)در یک دسیسه
سیاسی،شوهر خود را با زهر می کشد تا به
عنوان همسر شاه به پایتخت برگردد.
گذشته از این دو مورد،زنان در شاهنامه در وفای
به شوهر خود کم نمی گذارند و پا به پای آنان
وهمراهآنانهستند؛ازفرنگیسهمسرسیاوش
تا منیژه جفت بیژن.
بی انصافی است اگر به جستار عشق در
شاهنامه بپردازیم و از بیان زیبای استاد
سخن،فردوسی بزرگ درباره همسرش یاد
نکنیم.پیش از آغاز داستان بیژن و منیژه،حکیم
توس به تشریح شبی می پردازد که همسرش
برای به ذوق آوردن شوهر خود سرگرم نواختن
چنگ و شادخواری می شود و راوی دلدادگی

بیژن و منیژه می گردد و فردوسی را برمی انگیزد
تا این داستان کهن عاشقانه را به شعر درآورد.در
آن بخش شاهنامه،استاد سخن از همسرش با
صفاتی چون بت مهربان،ماهروی،مهربان یار و
خوبچهر،یادمیکند.
خروشیدم و خواستم زو چراغ/برفت آن بت
مهربانم ز باغ
بدان سرو بن گفتم ای ماهروی/یکی داستان
امشبمبازگوی
...
از آن پس که با کام گشتیم جفت/مرا مهربان یار
بشنو چه گفت
...
بگفتم بیار ای بت خوب چهر/بخوان داستان و
بیفزایمهر
نگاه پرمهر و سراسر ارج فردوسی به
همسرش،بهترین نشانه و گواه رویکرد فردوسی
بزرگ به مقوله دلدادگی و زندگی زناشویی در
شاهنامهاست.
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حکیم فردوسی
نمی کرد هرگز به دست آسیابانی کشته نمی
شد و لشگر ایران از اعراب تازی هزیمت نمی
یافت و درفش کاویانی و گنج خسروانی توسط
اعراب به یغما نمی رفت.

ـ زبان و ادب ـ
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از شاهنامه ی حکیم فردوسی چنین می
پنداریم که با اولین حمله ی تازیان اعراب به
سرزمین ایران یزدگرد سوم پادشاه ایران به
وحشت افتادند و برای نجات تاج و تخت خویش
تیسفون پایتخت چند صد ساله ی ساسانیان را
در عراق کنونی رها کردند و به سمت خراسان
عقب نشستند که این عقب نشینی موجب
تضعیف روحیه ی فرماندهان و سربازان ایرانی
گردید رستم فرخزاد بر آن شد تا یزدگرد سوم را
از رفتن به سوی خراسان باز دارد تا بلکه روحیه
ی سربازان ایرانی تقویت یابد اما یزدگرد سوم در
پاسخ به فرخزاد گفت:هم اکنون من روانه ی
خراسان می شوم و پس از آنکه از هجوم تازیان
کاسته شد با ماهوی سوری فرمانده خراسان به
تیسفون باز خواهم گشت و بی گزند بر تخت
شهریاری باز خواهم نشست.
همان به که سوی خراسان شویم
ز پیکار دشمن تن آسان شویم
فرخزاد بر هم بزد هر دو دست
چنین گفت کای شاه یزدان پرست
همی نام جاوید باید نه کام
بینداز کام و برافراز نام
ز بغداد راه خراسان گرفت
همه رنجها بر تن آسان گرفت
خروشی برآمد ز لشکر بزار
ز تیمار و از رفتن شهریار
مگر باز بینیم شما را یکی
شود نیروی تازیان اندکی

اما گفته ی یزدگرد راست نیامد و سرنوشت به
گونه ای دیگر رقم خورد زیرا پیش از رسیدن
یزدگرد به خراسان ماهوی سوری فرمانده ی
آن سامان بدخویی پیشه نمود و هوس تاج و
تخت بر دلش افتاد و حیله بر آن کرد تا شهریار
را از میان بردارد و خود نیز بر جای او نیز بنشیند
پس یزدگرد سوم از حیله ی اهریمنی ماهوی
سوری آگاه گشت و به آسیابانی پناهنده گردید
و در آنجا به دستور ماهور سوری به دست همان
آسیابان کشته شد و از سوی دیگر هم لشگر
ایرانیان به فرماندهی رستم فرخزاد در برابر
حمله ی اعراب عزیمت یافتند و اعراب تازی به
بهانه ی اسالم گشایی طمع بر کشور گشایی
نمودند...
شهنشاه از آن خود نه آگاه بود
که ماهوی سوریش بدخواه بود
یکی موبدی بود زاروی نام
بجان از خرد بر نهاده لگام
به ماهوی گفت ای بداندیش مرد
چرا دیو چشم تو را خیره کرد
تو گر بنده ای خون شاهان مریز
که نفرین بود بر تو تا رستخیز
به شد آسیابان دو دیده پر آب
به زردی دو رخساره چون آفتاب
یکی دشنه زد بر تهیگاه شاه
رها شد بزخم اندر از شاه آه
اگر یزدگرد به پند و اندرز رستم فرخزاد گوش فرا
میداد و تیسفون پایتخت چند صد ساله را ترک

ز شیر شتر خوردن و سوسمار
عرب را رسیده است جایی به کار
که تاج کیانی کند آرزو
تفو بر تو چرخ گردون تفو
حکیم فردوسی با جهان بینی شگرفی که
داشتند تهاجم اعراب تازی را با شیوه ی
جامعه شناسانه مورد بررسی دقیق قرار دادند
و پیامدهای ناگوار پس از تسلط اعراب بر
سرزمین ایران را نکته به نکته با ظرافتی خاص
به نظم درآورده اند.
چو با تخت منبر برابر شود
همه نام بوبکر و عمر شود
تبه گردد این رنجهای دراز
شود ناسزا شاه گردن فراز
رباید همی این از آن آن ازین
ز نفرین ندانند باز آفرین
بداندیش گردد پسر بر پدر
پدر همچنین بر پسر چاره گر
شود بنده ی بی هنر شهریار
نژاد و بزرگی نیاید به کار
بگیتی کسی را نماند وفا
روان و زبانها شود پر جفا
ز ایران و از ترک وز تازیان
نژادی پدید آید اندر میان
نه دهقان نه ترک و نه تازی بود
سخنها بکردار بازی بود
همه گنجها زیر دامن نهند
بمیرند و کوشش به دشمن دهند
پدر با پسر کین سیم آورد

ی پاسدار هویت و اصالت ایرانــی
ناصر قربانی سپهر
کارشناس و پژوهشگر تاریخ ادبیات

خورش کشک و پوشش گلیم آورد
زیان کسان از پی سود خویش
بجویند و دین اندر آرند پیش
کنون زین سپس دور عمر بود
چو دین آورد تخت منبر بود
با سقوط ساسانیان عربهای تازی کامال
بر سرزمین ایران تسلط یافتند و باز هم با
شعار(اسالم دین نجات بخش انسانها)با نام
اسالم به کشور گشایی پرداختند و در سمت
شرق ایران تا ماورالنهر آن سوی سیحون و
جیحون پیشروی کردند و چندین خانواده
ی ترک نژاد افراسیابی را به خدمت خویش
درآوردند که پس از سه قرن به علت گستردگی
قلمروی اسالم،خلفای بنی عباس تصمیم
گرفتند تا از میان اقوام ترک افراسیابی جهت
اداره ی کشور ایران بهره گیرند که در میان
آن اقوام ترک بعدها سلسله های سلجوقیان و
غزنویان و خوارزمیان یکی پس از دیگری زائیده
شدند و به سر سپردگی خلفای بغداد کمر
همت گماشتند و با سلسله مراتب به دستور
خلفای بنی عباس به سلطنت ایران رسیدند و
با مالیاتهای سنگین که از مردم ایران به زور سر
نیزه می گرفتند برای خلفای بغداد ارسال می
نمودند تا آنها در قصرهای هزارو یک شب بغداد
خوشگذرانی نمایند در طول سه قرن خالفت
تازیان در ایران بارها و بارها مردم ایران برای
استقالل خویش دست به قیام و مبارزه زدند که
از جمله شعیبیه ها و خرمدینان و عیاران دلیرانه
تا حد پیروزی هم پیشروی کردند ولی متاسفانه
در برابر قداست خلفای اسالمی عقیم ماندند و
به حیله و تلبیس خلفای عباسی از میان رفتند
خلفای بغداد که خود نیز زاییده ی روح خشک
و خش صحرای سوزان بدوی کویر عربستان
بودند تمایلی به فرهنگ و اندیشه ی متعالی
نداشتند به همین جهت ترکهای افراسیابی را به

عنوان سر سپرده به خدمت گرفتند تا با کمک
آنان که زاییده ی یک روح منجمد و سرد آن
سوی سیحون و آریایی داشتند تهاجم دیگری
را بر علیه ایرانیان آغاز کنند.
شنیدم که از تازیان بی شمار
سپاهی همه رخ بکردار قار
ز ترکان بسی در پس پشت اوی
یکی قابلی تیغ در مشت اوی
تازیان که در هجوم اولیه به ایران تمام کتبهای
معتبر در دانشگاه جندی شاپور را به آتش
کشیده بودند پس از سه قرن چشم دیدن
اندیشه های عالی دانشمندان ایرانی را
نداشتند و از دو سو و دو جهت،اندیشه ی
متعالی ایرانی را مورد تهاجم قرار دادند و از
سمت غرب عربهای خشک و خشن و از سمت
شرق ترکان افراسیابی سرد و منجمد همانند دو

که با کلک و هنرش و با گردآوری شاهنامه کار
صدها صد هزاران نیزه و شمشیر را به تنهایی
انجام داده و با ظرافتی خاص آن را به ثمر
رسانده که قابل ستودنی است.حکیم فردوسی
یقین داشته اند که تهاجم فرهنگی ترک و تازی
و دیگر اقوامها پایان ناپذیر و تهدیدی جدی بر
علیه اندیشه بلند ایرانی می باشد که خود نیز
در این باره با جدیت تمام می گوید:شاهنامه اثر
جاودانهاستکهازتهاجمهایبیگانگانهمانند
طوفان و باد و باران می وزند گزند پیدا نمی کند
بلکه آنها را پس می زند و هضم می نماید.
بناهای آباد گردد خراب
ز باران و وز تابش آفتاب
پی افکندم از نظم کاخی بلند
که از باد و باران نیابد گزند
پس از هجوم تازیان و برافتادن ساسانیان آئین

حکیم فردوسی یقین داشته اند که تهاجم فرهنگی ترک و تازی و دیگر اقوامها

پایان ناپذیر و تهدیدی جدی بر علیه اندیشه بلند ایرانی می باشد که خود نیز در

این باره با جدیت تمام می گوید:شاهنامه اثر جاودانه است که از تهاجمهای بیگانگان
همانند طوفان و باد و باران می وزند گزند پیدا نمی کند بلکه آنها را پس می زند و
هضم می نماید.

سنگ گران آسیاب اندیشه ی متعالی ایرانی را
در میان گرفتند تا همچون گندم او را خرد کرده
و از بین ببرند اما در این جنگ و جدال افکار و
اندیشه،بسیاری از انسانها در ایران خونشان
توسط بیگانگان بر زمین ریخته شد و در این
جدال عالمان و دانشمندان عالی مقامی با
اندیشه های بلند سالم و بدون گزند از البه الی
آن دو سنگ گران سر برآوردند و چونان سرو قد
برافراشتند که یکی از آن سروهای بلند قامت
اندیشه ی بالنده ی ایرانی حکیم فردوسی است

و فرهنگ ما صورت دیگر گرفت کیش اسالم
جایگزین آئین زرتشتی شد و خط پهلوی جای
به خط عربی سپرد و زبان ایرانیان نیز به تدریج
تغییر پذیرفت و کم کم زبان فارسی کنونی
پدید آمد.با گذشت سالها مردم ایران با خط و
زبان قدیم بیگانه شدند و از ادبیات کهن دور
افتادند کمتر کسی بود که بتواند خط پهلوی
را بخواند و از آثار روزگار ساسانی برخوردار
شود اما یاد داستانهای کهن در دلها زنده ماند
و سرگذشت شاهان و دلیران ایران از سینه به
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سینه می گشت و از پدر به فرزند می رسید.
برخی از دانشمندان و هواداران آئین کهن نیز
هنوز به نوشته های زبان پهلوی آشنا بودند و
به آنها دسترسی داشتند.نزدیک سه قرن پس
از هجوم تازیان رادمردی چون حکیم فردوسی
نخست بیست و پنج سال به تحقیق پرداخت
و بر آن شد تا داستانهای پهلوانی ایران کهن را
گرد آورد و سرگذشت شاهان و دالوران دیرین
و غم و شادی و شکست آنان را در مجموعه ای
به زبان فارسی فراهم سازد.در این راه مقصود
از تنی چند از دانشمندان و موبدانی که از آثار
ایران کهن آگاه بودند و به خط و زبان پهلوی
آشنایی کامل داشتند یاری خواست اینان
همت کردند و داستانهای کهن و سرگذشت
شاهان و پهلوانان باستان ایران زمین را از آثار
پهلوی فراهم ساختند و به فارسی درآوردند.
پراکنده در دست هر موبدی
ازو بهره ای برده هر بخردی
فردوسی شاعر نامدار ما منظوم ساختن این
اثر برومند و گرانمایه را پیشه ی خود ساخت و
در سن شصت سالگی بر آن اثر جاودانه همت
گماشت و سی سال در آن رنج برد در این کار از
جوانی به پیری رسید و ناتوان شد حاصل این
رنج دراز شاهنامه است که ستون استوار تاریخ
ایران و ملیت ما و بزرگترین و پرشکوهترین اثر
زبان پارسی است.فردوسی رادمردی آزاده بود
که ایران را به جان دوست می داشت و خواستار
شکوه و سرافرازی ایرانیان و دوستدار شیوه ی
دالوران و پهلوانان بود با یاد پیروزی و نامداری
شاهان قدیم از شکست و افتادگی ایرانیان رنج
می برد.حکیم فردوسی آتشی در دل داشت
شور این آتش را در شعر خود نشاند و با همتی
که از شور عشق مایه می گرفت اری نیرومند
پدید آورد و یاد دلیری و نام جوانمردی را در
سرزمینی که پای کوب بیگانگان ترک و تازی
شده بود را زنده کرد و بر روانها جاری ساخت.
(استادشهریار)
فلک یک چند ایران را اسیر ترک و تازی کرد
در ایران خوان یغما دید و تازی ترکتازی کرد
گدایی بود و با تاج شهان یک چند بازی کرد
فلک این شیر گیر آهو شکار گرگ و تازی کرد
در مورد حکیم فردوسی گاهی نویسندگان دچار
اشتباه گردیدند و چنان پنداشتند که آن رادمرد
بزرگ،شاهنامه را به خاطر سیم و زر گردآوری
کرده است اما تحقیقات اخیر روشن کرده که
درباره ی فردوسی چنین تصوراتی خطاست
حقیقت آن است که حکیم فردوسی بدون هیچ
چشمداشتی به زر و سیم خود سرودن شاهکار
بزرگ خویش را آغاز کرده است زیرا نه تنها در

سال  370هجری قمری(سال آغاز سرودن
شاهنامه)هنوز سلطان محمود به پادشاهی
نرسیده بود بلکه در آن زمان شاعر بزرگ
فردوسی از مال و اموال نیز برای گذران زندگی
برخوردار بوده و نیازی به پاداش سلطان محمود
نداشته است که این در مقوله ی استاد شهریار
به صداقت گواهی می دهد:
گواه عزتت این بس که با آن جود محمودی
که هر یاوه سرایی سر به اوج آسمان سودی
جوانمردا تو از رنج تهی دستی نیاسودی
زبان و کلک بر مدح و هجای کس نیالودی
در آن روزگاران ماندگاری و پایان هر اثر به
حمایت پادشاهان و امرا نیاز داشته و حکیم
فردوسی نیز از این رو شاهکار خود را به دربار
سلطان محمود برده است تا هم در کتابخانه
ی شاهی از گزند حوادث در امان بماند و هم
رونویسی و نشر آن با اتکا به امکانات دربار با
سهولت بیشتر و به میزان گسترده تری انجام
پذیرد اما محمود غزنوی از خواندن آن برآشفته و
چنین شاهنامه ای مورد پسند وی نیامده است
زیرا پهلوانیهای رستم و دادگری فریدون جم
آتش رشک او را برمی انگیخته و نیز خودپسندی
وی حماسه ای را که در برابر شکوه و پاکی آن
حقارت و پستی جنگها و ویرانگریهای خودش
نمایانتر می شده تاب نمی آورده است به همین
دلیل از آن پس شاعران دربار سلطان محمود
کوشیدند تا شاهکار بزرگ فردوسی را با کوچک
و خوار جلوه دادن شاهنامه به گونه ای سلطان
محمود را دلداری دهند.یکی از آن افراد که
رشک محمود غزنوی را نسبت به فردوسی برمی
انگیخت حسن میمندی وزیر آن سلطان بود
که همیشه بدگویی حکیم طوس را در پیشگاه
سلطان محمود عرضه می داشت که فردوسی
خود نیز به این بی وفایی پاسخ بسیار نغز و
شنیدنی داده است که بیان آن خالی از لطف
نمیباشد.
ز میمندی آئین مردی مجوی
ز نام و نشانش مکن جستجوی
که ناپاک زاده بود خصم شاه
اگر چند باشد بر ایوان کاله
قلم بر سر او بزن همچو من
که گم باد نامش به هر انجمن
ایا شاه محمود کشور گشای
ز کس گر نترسی بترس از خدای
که پیش از تو شاهان فراوان بدند
همه تاجداران کیهان بدند
فزون از تو بودند یکسر بجاه
به گنج و سپاه و به تخت و کاله
همه داد کردند بر زیردست
نبودند چز پاک و یزدان پ

نجستند از دهر بجز نام نیک
وزآن نام جستن سرانجام نیک
هر آن شه که در بند دینار بود
به نزدیک اهل خرد خوار بود
گرایدونکهشاهیبگیتیتوراست
بگویی که این خیره گفتن چراست
که بد دین و بد کیش خوانی مرا
منم شیر نر،میش خوانی مرا
چو فردوسی اندر زمانه نبود
بدان بد که بختش جوانه نبود
منم بنده ی اهل بیت نبی
ستاینده ی خاک پای وصی
بدین نامه بر عمرها بگذرد
خواند هر آنکس که دارد خرد
جهان از سخن کرده ام چون بهشت
از این بیش تخم سخن کس نکشت
حکیم فردوسی نه تنها مدح سلطان محمود را
نگفته بلکه او را نصیحت و پند و اندرز داده است
و تمام شاهان و پهلوانان پیش از خود و پس از
خود را در شاهنامه پند و اندرز نموده و آنان را
به راست کرداری و راستگویی و یزدان پرستی و
دادگریرهنمونساخته.فردوسیشاعریملی
است که فقط برای شکوه و پایداری سرزمین
ایران و اصالت تاریخ کهن ملتی بزرگ حماسه
سرایی نموده و مقصودی جز سربلندی ایران در
خرد و اندیشه ی او راه نداشته است.
(استادشهریار)
چه فردوسی توانا شاعری شیرین سخنگویی
دلیر و پهلوان و جنگجویی سخت بازویی
پی افکند از سخن کاخی ز قصر آسمان برتر
که گردآورد شیرین داستانهای عجم یکسر
چه زحمتها به جان هموار در آن سال سی
کردی
به قول خویشتن زنده عجم زان پارسی کردی
پس از حمالت پی در پی و گسترده تحت
عنوان جهاد بر علیه دیگر ادیانها که اعراب تازی
از سال دوازده هجری قمری آغاز نمود و تا پایان
قرن هفتم ادامه داشت بسیاری از کشورهای
آسیایی و آفریقایی و حتی اروپایی مورد آن
هجوم گسترده قرار گرفتند که در بین آن
کشورها می توان کشور مصر باستان،عراق،تون
س،یمن،اردن،سوریه،لیبی و الجزایر را برشمرد
که هر یک از کشورها دارای دین،فرهنگ و زبان
خاص و بخصوصی بودند.اما در حمله ی اعراب
تمام کشورهایی که برشمردیم به راحتی و به
سهولت دین و زبان اعراب را پذیرفتند و به کلی
زبان و فرهنگ کهن اجداد خویش را به دست
فراموشی سپردند و به همان فرهنگ و زبان

تحمیلی اعراب بسنده کردند چون عالمان و
دانشمندانی هم طراز و همانند حکیم فردوسی
نداشتندتاازهویت،اصالت،فرهنگوتمدنشان
در برابر تهاجم اعراب دفاع نماید.آنچه بر
قابلیتهای حکیم فردوسی می افزایی آن است
که برگردیم به چهارده قرن پیش که اعراب تازی
با تهاجم بی امان فرهنگها و زبانها را از بین بردند
و دین و زبان عربی را به زور شمشیر بر دیگر
مردمان تحمیل کردند اما قلم حکیم فردوسی
برنده تر و تیزتر از شمشیر و سنان تازیان بوده و
با هوشمندی توانسته دوباره ارزشهای از دست
رفته ی یک ملت بزرگ را استوار کند و بر شکوه
و عظمت ایران بیافزاید.وی چنان سرزمین ایران
را می ستاید که حتی خویشتن را چون سربازی
جانباز می پندارد و به همگان درس ایستادگی
و جانبازی می آموزد و با اندرزی شیوا سخن
به ایثار و از خود گذشتگی در راه میهن می
گشاید.
چو ایران نباشد تن من مباد
بدین بوم و بر زنده یک تن مباد
اگر سر به سر تن به کشتن دهیم
از آن به که کشور به دشمن دهیم
شاهنامه اثر جاودانه ی حکیم فردوسی زمانی
بیشتر ارزش خود را پیدا می نماید و همانند

می رود و غافل از اینکه روزگار کهن مصریان
خود نیز دارای فرهنگ،زبان و تمدن غنی بودند
حال اینکه در طول چهارده قرن مردم کشور
باتانی مصر نسل به نسل چرا در غفلت به سر
بردند و زبان مادری خود را فراموش نموده و به
زبان عربی سخن می گویند پاسخش بسیار
ساده است،زیرا در درون فرهنگ و ادبیات
آنان اندیشمندی چون حکیم فردوسی نبوغ
نکرده.با این بررسی و مقایسه به خوبی می
توان دریافت که ظهور اندیشمندی همانند
حکیم فردوسی در درون یک ملت و یک کشور
به چه اندازه می تواند تاثیر گذار باشد.مردم
ایران زمین در چهارده قرن پیش دین اسالم
را به عنوان دین نجات بخش و برتر پذیرفتند و
تا قرن چهارم دانشمندان ایرانی مجبور بودند
تا به دستور خلفای بنی امیه و بنی عباس
کتابهای خویش را به زبان عربی تالیف کنند اما
در ابتدای قرن چهارم به لطف قلم و اندیشه ی
بلند حکیم فردوسی آن حصار قداست و سنت
اعراب شکسته گردید و زبان عربی به عنوان
زبان رسمی پذیرفته نشد و مردم کشور کهن
ایران زمین از تهاجم زبان و فرهنگ بیگانگان
ترک و تازی نجات پیدا نمودند.حکیم ابوالقاسم
فردوسی تا آنجایی که توانسته از الفاظ عربی در
شاهنامه پرهیز نموده و تمام شصت هزار بیت
آن را با کلمات شیرین پارسی آراسته و آرایش

شاهنامه اثر جاودانه ی حکیم فردوسی زمانی بیشتر ارزش خود را پیدا می نماید

و همانند خورشید عالم آرا بر تارک جهان می درخشد که ما دیگر کشورهای کهن و

باستانی همچون مصر و اقوامهای باستانی مثل آشوری،ایالمی و بابلی را با ایران مقایسه
کنیم که در هجوم اعراب همه چیز خویش از جمله خط و زبان فرهنگ را از دست دادند
و بیش از چهارده قرن است که به رسم و رسوم و زبان عربی خو گرفته اند.

خورشید عالم آرا بر تارک جهان می درخشد
که ما دیگر کشورهای کهن و باستانی همچون
مصر و اقوامهای باستانی مثل آشوری،ایالمی و
بابلی را با ایران مقایسه کنیم که در هجوم اعراب
همه چیز خویش از جمله خط و زبان فرهنگ
را از دست دادند و بیش از چهارده قرن است
که به رسم و رسوم و زبان عربی خو گرفته اند.
برای نمونه یکی از آن کشورهایی که دارای
زبان،فرهنگ و تمدن کهن غنی داشت کشور
مصر بود که مردمانش زبان سریانی و عبری
تلفظ می کردند اما پس از استیالی اعراب
در کشور مصر مردمان آن دیار به آسانی زبان
عربی و دین آن را پذیرفتند و به کلی تمام آن
دستاوردهای چندین هزار ساله ی باستانی
مصر را از یاد بردند و هنوز هم از خط و زبان
عربی پیروی می کنند و امروزه در سرتاسر کشور
مصر زبان عربی زبان رسمی آن کشور به شمار

داده که به همین جهت مورد قبول همگان واقع
شده و تا کنون هم به همت و کوشش اندیشه
ی بالنده ی فرزندان این سرزمین کهن زبان
مادری و زبان پارسی به نیکویی حفظ و حراست
گردیده است.در کل جهان شاهنامه اثر جاودانه
ی حکیم فردوسی را به عنوان هویت،اصالت و
شناسنامه ی ایرانی بر می شمرند.فردوسی در
حقیقت پاسدار هویت و اصالت ایرانی است که
با چشمانی بیدار و روحی آگاه سی سال رنج و
مرارت را بر خود هموار کرده تا فرهنگ و زبان
ایران و ملت ایران را دوباره زنده کند که سخن
آن حکیم خود گویای همین است که با صحت
گفتار و صداقت کالم به شیوایی تمام این چنین
سخن به فرجام می رساند.
نوشتم سخن چند بر پهلوی
ابر دفتر و کاغذ خسروی

بسی رنج بردم در این سال سی
عجم زنده کردم بدین پارسی
اما ده قرن پیش که شاهنامه به اهتمام حکیم
فردوسی به فرجام رسیده برای ما ایرانیان
همیشه سرآغاز بوده زیرا هم اکنون که بیش از
هزار سال است که از نظم سترگ شاهنامه ی
حکیم فردوسی می گذرد خوشبختانه ملت
بزرگ ایران زمین هنوز هم با زبان پارسی و
ادبیات ماندگار فردوسی سخن می گویند و بر
آن اثر جاودانه می بالند و افتخار می نمایند و
در برابر ملل جهان با قدی برافراشته حس
خودنمایی می کنند و بر آن قدر و منزلت می
نهند که بسی مایه ی سربلندی و سرافرازی هر
ایرانی است که قلبش برای پایداری،هویت و
اصالت ایران زمین می تپد.
اینجانب پیشتر از این در سال  1372هجری
شمسی با ارادت خاصی که به شخصیت
تاریخی و تاریخ ساز حکیم فردوسی داشته و
دارم بر آن شدم تا اندکی از رنجها و مرارتهای
دشواری که در مدت سی سال آن حکیم وارسته
در نظم و نگارش شاهنامه جهت سرافرازی
ایران زمین متحمل شدند بر روی صفحه ی
سفید کاغذ بیاورم تا ارادتمندان و دوست
دارانش بیشتر با حکیم فردوسی آشنایی
پیدا کنند اما آنچه پس از بیست سال موجب
دلگرمی اینجانب گردیده تا دوباره اهتمام به
بازنویسی این متن اقدام کنم این است که در
اسفند ماه  1392هجری شمسی برنامه ای
تحت عنوان(معرفت)از شبکه ی چهارم صدا
وسیمای جمهوری اسالمی پخش می گردید
که در آن برنامه جناب دکتر غالم حسین دینانی
استادمحترمدانشگاهباتسلطیشگرفوبیانی
شیرین تفسیر و تحلیلی بسیار عالی بر شاهنامه
ی حکیم فردوسی بیان فرمودند و سپس یاد
آور شدند که در اجالس گفتگوی تمدنها که
خارج از ایران برگزار گردیده بود یکی از اساتید
دانشگاه کشور مصر به دکتر دینانی اعتراف می
کنند که شما ایرانیان باید قدر و منزلت فردوسی
را بیشتر از پیش بدانید زیرا فردوسی توانسته با
گردآوری شاهنامه از هویت و اصالت ایرانیان در
برابر بیگانگان به خوبی حراست نماید و زبان
فارسی ایرانی را زنده کند اما ما مردم کشور مصر
فردوسی نداشتیم و به سهولت فرهنگ و زبان
عربی را پذیرفتیم.پس از پایان سخنان دکتر
دینانی بسیار اظهار خرسندی نمودم و بر خود
بالیدم که به عنوان فرزند کوچک ایرانی توانسته
بودم بیست سال پیشتر وظیفه ی خود را انجام
بدهم و ناگفته ها را درباره ی حکیم فردوسی
بیانکنم.
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تـــــاریخ و تمــــدن

بازتاب ایده ایرانشهری در تاریخنگاری و دولتداری عصر نادرشاه افشار//
حسین سیفالدینی
جغرافیای جهانی ایران باستان //محمد رضا مومنیان

بــــازتاب اندیشـــه

ایرانشهــــــــــــــری
در تاریخنگاری و دولتداری عصر نادرشاه افشار
حسین سیفالدینی
کارشناسی ارشد جغرافیــــای سیــــاسی
دانشگاه خوارزمی

دیدهمیشد.
كليد واژهها :تاریخ نگاری ،ایده ایرانشهری،
نادرشاهافشار،هویتایرانی،دولتمداری.

چكيده
مهمترین ویژگی و وجه ممیزه تاریخ و فرهنگ
ایرانزمین ،استمرار تاریخی آن در ادوار مختلف
است .تمدنهای باستانی مختلفی از آغاز تاریخ
تا به امروز وجود داشتهاند؛ اما کمتر تمدنی
را میتوان سراغ داشت که به زندگی و پویایی
خود از هزاران سال پیش تاکنون ادامه داده
باشد .تمدن یونان با تمام عظمت و اهمیت ،تنها
محدود به یک دوره باستانی شد و سپس از بین
رفت و درنهایت به بخشی از امپراتوریهای دیگر
تبدیل شد؛ اما تمدن ایرانی با ماهیت آریایی
خود در هر دوره به نحوی زندگی خود را ادامه
داده است و بهرغم اینکه دستخوش تغییراتی
شده اما همچنان هسته سخت خود را حفظ
کرده است.
یکی از دالیل این استمرار تاریخی ،سنت دیوانی
و دولتمداری در ایران بود که همواره از نسلی
به نسل دیگر منتقلشده و بخش مهمی از ایده
ایرانشهری را تشکیل میداد .در این نوشتار به
چگونگی استمرار ایده ایرانشهر در دوره نادری و
باتمرکزبرتاریخنگاریدرباریخواهیمپرداخت.
بررسی تاریخ درباری با این فرض مورد تأکید
است که به نظر میرسد این دست از نوشتهها،
به اراده و سلیقه پادشاه و جریان اصلی قدرت
نزدیکتربودهاند.
پژوهش حاضر با ماهیت بنیادی و روش
توصیفی ـ تحلیلی سعی دارد با استفاده از
منابع کتابخانهای به این پرسش پاسخ دهد که
چه تصوری از ایده ایرانشهری در عصر نادرشاه
وجود داشت .نتایج نشان میدهد که اندیشه
ایرانشهری در ساحت نظر پررنگ بود اما در عمل
و حوزه دولتداری و اداره رگههای کمرنگی از آن

مقدمهوطرحمسئله
جستوجو درباره یافتن کلیات سنت
ً
دولتمداری ایرانی احتماال یکی از حوزههای
مهم مطالعات ملی در کشور است .بررسی
عناصر معنوی و مادی مستمر و منتقلشونده
سیاست ایرانی از دورانی که دولت مستحکم
ساسانی پس از یک فترت ملوکالطوایفی احیاء
شد ،اهمیت بسزایی دارد .اگر این گفته هگل
را که ایرانیان نخستین «دولت /کشور» تاریخی
را تأسیس کردند و نظام سیاسی آنها بیش از
امپراتوری با مفهوم دولت امروزی مطابقت دارد
مدنظر قرار دهیم ،این پرسش مطرح میشود
که عناصر اصلی این حکومتداری چه بود؟
دیرزمانی است که پژوهشگران ایرانی دچار
فاصله معناداری با متون تاریخی و کالسیک
خود شده و بیشتر سعی دارند ،تاریخ گذشته را از
ً
منابعتاریخیدستدومواحتماالپژوهشهایی
که در غرب انجا م شده ،مطالعه کنند .هرچند
تحقیقات غربیها درخصوص تاریخ ،فرهنگ و
سیاست ایران بهویژه به لحاظ روششناسی از
اهمیت بسیار برخوردار است ،اما مطالعه این
آثار بدون تحقیق در متون اصلی کمفایده است.
به نظر میرسد با توجه به رشته مطالعاتی این
حوزه یک بازخوانی اساسی در متون کالسیک
تاریخی با هدف شناسایی رگههای «هویتی»
ضرورت دارد .مطالعه این آثار با عنایت به اینکه
«اندیشه کشور» چه جایگاهی در قرون گذشته و
در سنت تاریخنویسی داشته به ما نشان میدهد
که دولتمردان سنتی در باب بنیانهای «اداره
و دولت» چه تصوری داشتند .مهمترین نظریه
ارائ ه شده در این خصوص ،اندیشه ایرانشهری
است که جهانبینی حاکم بر ایران باستان و

دوره اسالمی را بر پایه یک سلسله عناصر کالن
تشریح میکند .ضرورت جستوجو در تعلقات
هویتی این دورهها از منظر حفظ میراث تاریخی
نیز حائز اهمیت است؛ زیرا در دورانی هستیم
که برخی از یادمانهای کهن ایران از سوی
برخی همسایگان جدید که پیشینه زیادی در
امر دولتمداری ندارند در حال تحریف و حتی
سرقت است .امروز در جمهوری آذربایجان
شاهد سیر جدیدی از تحریفات تاریخی
هستیم ،بهطوریکه گویا عصر «شاعر دزدی»
به پایان رسیده و «دوران دولت دزدی» آغازشده
و سلسلههای حکومتگر ایرانی یکایک در
حال تحریف و وارونه نمایی است .از همینرو
بازخوانی این متون این دوره بر شناخت مبانی
هویت نهفته در تاریخنگاری آن برای ما حائز
اهمیتاست.
سؤالتحقیق
پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این
پرسش است که تصور نادرشاه از هویت ایرانی با
توجه به تاریخهای درباری آن دوره چگونه بود و
فرضیه استمرار تاریخی ایران در این دوره تا چه
اندازه مشهود است؟!
روشتحقیق
روش مورداستفاده در این تحقیق روش پژوهش
تاریخی است و از شیوه تحلیلی استفاده
میکند .در این روش جستوجو در اجزای
یک کل و توضیح روابط متقابل میان آنها مورد
توجه است .شیوه گردآوری اطالعات ،روش
کتابخانهایاست.
چارچوبنظری
نظامهایسیاسیپسازاستقرارسعیمیکنند
به الزامات محیطی تن دردهند یا بهصورت
ناخواسته و بهمرور تحت تأثیر محیط سرزمینی
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به پذیرش سلسلهای از ارزشهای بومی روی
آورند .افشارها را ازجمله حکومتهای ترک
پایهای ب ه حساب آوردهاند که ریشه قومی خارج
از فالت ایران داشت .این سلسله به لحاظ
پیشینه نژادی به گروهی از ترکمانها منتسب
است که در تاریخ میانه از آنها با عنوان «غزها»
یادشده است .پس از اسکان این قبایل در داخل
فالت ایران و بهویژه ورودشان به بازی قدرت،
شاهد تطبیق هنجاری مهاجران با جامعه جدید
و بهعبارت دیگر جامعهپذیری آنها از طریق
دین ،سنت و پذیرش تاریخ یا هویت ایرانی
هستیم.
به نظر میرسد زمینه و لزوم ارتباط بین «ایده
و عینت» در عالم سیاست بهعنوان یک عامل
کارکردی از یکسو و سلطه اندیشه ایرانشهری
بر روح ،بستر و اندیشه جامعه ایرانی از سوی
دیگر باعث میشد که اغلب قبایل غیرآریایی که
در ایران اسکان مییافتند پس از مدتی با هویت
جمعی آن عجین شده و روح ایرانی را بپذیرند.
در این چارچوب ،اینکه چه کسی در ایرانزمین
حکومت (ایده) میکند همواره در سایه این
عینیت که حاکم در «کجا ایستاده» (ایده
سرزمین /ایران) قرار گرفته و در نهایت الزامات
عینیت به «ایده» تحمل شده است.
سیدجواد طباطبایی برای توضیح تداوم
تاریخی ایرانزمین به مفهومپردازی جدیدی
به نام «اندیشه ایرانشهری» پرداخته است .وی
در توضیح سیر ماهیت این اندیشه میگوید
مفردات اصلی اندیشه فلسفی دوره باستان در
دوره اسالمی تداوم پیدا کرده است.
از نظر طباطبایی استمرار تاریخی در کنار زبان
و اندیشه فلسفی و اندیشه ایرانشهری یکی از
عمدهترین عوامل تداوم ایرانزمین به شمار
میآید و تأمل درباره هویت تاریخی و فرهنگی
ایرانیان جز از مجرای تحلیل اندیشه سیاسی
ایرانشهری امکانپذیر نیست (طباطبایی،
 70 :1385و  .)71از نظر این متفکر عنصر
«تداوم تاریخی» مهمترین عامل زندگی تمدن
ایرانیاست.
بیتوجهی حاکم (چه ایرانی و چه غیر ایرانی)
به مفردات اندیشه ایرانشهری ،زمینهساز
سقوط و انحطاط حکومتها شده است .برای
نمونه طباطبایی معتقد است صفویه تا زمانی
که براساس مفردات اندیشه ایرانشهری مانند
عدالت ،مدارا و تعادل حکومت میکردند
س از آنکه در عصر
دولتی مقتدر بودند اما پ 
سلطان حسین از این مدار خارج شدند دچار
سقوط و انحطاط شدند .از نظر وی نهاد وزارت،
دیوانساالری ،عدالت ،دیانت و فره ایزدی
از مفردات مهم اندیشه ایرانشهری در حوزه
دولتمداری است که به ایران اسالمی نیز
منتقلشدهاست.

خاستگاهعشیرهای
نادرشاه از ایل ترکمانی افشار بود .مینورسکی
طایفه نادر را یکی از طوایف صحرانشین و
جزء میمنه سپاه اغوزخان دانسته است .وی
مینویسد ،طایفه افشار از بیم مغول ترکستان را
ترککردهوبهآذربایجانکوچیدند(مینورسکی،
.)7 :1383
جهانگشاینادریوعالمآراینادریدرخصوص
ً
تبار و نژاد نادرشاه عموما سکوت و بهصورت
ضمنی نیز به تبار قومی/عشیرهای نادرشاه
اشاره میکنند .جهانگشای نادری در مقدمه،
نادرشاه را «قهرمان سلسله جلیله ترکمانیه»
معرفی میکند و در ذکر سلسله نسب نادری
نیز به تبار ترکمانی وی اشاره دارد .استرآبادی
در ابتدای این باب اشاره میکند که جناب نادر
«نه مفاخرتش به نسب است و نه مباهاتش به
سلطنت مکتسب زیرا که به مدلول نص و کتاب
ایندودرپیشگاهنظربلندهمتانپستترینپایه
سلم اعتبار است و نازلترین مرتبهای از مدارج
افتخار» و سپس ادامه میدهد:
«اما چون غرض این کتاب ضبط کلیات احوال
این خدیو بیمهال است و ذکر انساب نیز لوازم
این مقال ،لهذا بر سر اجمال نگاشه لوح بیان
میگردد که آن حضرت از ایل قرقلو و قرقلو
اویماقی از نوع افشار و افشار از جنس ترکمان
میباشد .مسکن قدیم ایل مزبور ترکستان بوده
در ایامی که مغولیه بر ترکستان استیال یافتند ،از
ترکستان کوچ کرده در آذربایجان توطن اختیار و
بعد از ظهور خاقان گیتی ستان ،شاه اسماعیل
صفوی انارالله برهانه به تقریبات کوچ کرده و
در سرچشمه میاب کوپکان من محال ابیرود
خراسان» (استرآبادی.)26:1377،
روایت تاریخ عالمآرای نادری هم از تبار نادر مؤید
و مقوم مآخذ نخست است .نادرشاه پس از فتح
هندوستان با سلطان گورکانی هند مالقات
میکند و سعی دارد بهنوعی از وی دلجویی
و شأن این فرمانروای شکستخورده را حفظ
کند .از اینرو هدف خود را از سفر به هندوستان
مالقات فرمانروای گورکانی اعالم میکند؛ زیرا
افشارها و گورکانی از یک ریشه و تبار هستند:
«حضرت صاحبقران از راه مالطفت و احسان
درآمده ،کمال عزت و احترام به عملآورده،
فرمود که :چون بندگان همایون ما به جماعت
افشار اشتهار داریم ،افشار نیز از طایفه ترکمان
است و جدوآبای ما به سلسله ترکمانی متصل...
غرض از آمدن ما به این نواحی محض مالقات
بندگانعظیمالشأنشمااست»(مروی:1374،
.)733
درخصوص توجه ویژه نادر به ایل افشار و بهویژه
طایفه قرقلو منابع وحدت نظر دارند .منزلت
باالی افشارها در آن دوره مؤید این نکته است.
ُ
پس از افشارها ،ایل قاجار و سپس کردهای

قوچان در بلوک قدرت ایلی قرار میگرفتند
(درستی.)213 :1391 ،

درآمدی بر دولت و دیوان در عصر نادری
درخصوص ماهیت دولت نادری ،باید
پیشینه تاریخی آن را مدنظر داشت.
نادر از ابتدا بهعنوان یکی از سرداران
صفویه پا به میدان گذاشت و خود را خادم
آنان معرفی میکرد .پس از تاجگذاری و اعالم
تأسیس سلسله جدید نیز همانطور که خواهد
آمد ،در استمرار صفویان و اهداف کلی آنها گام
برداشت.
در بررسی ساختار دولت در عصر نادری و
تطبیق آن با اندیشه ایرانشهری موارد متناقضی
ً
قابلمشاهده است .نادر عمال در زمینهی
دولتمداری یعنی آرایش نهادها و ساختارهایی
مانند دیوانساالری ،نهاد وزارت و مذهب نسبت
کمی با سنتهای ایرانشهری دارد .حکومت
نادر بر ایران  12سال بود و پژوهش در زمینهی
ساخت نهادی دولت عصر نادری نشان میدهد
که نادر در زمین بایر حرکت نمیکرد و سنت
صفوی را پیشرو داشت؛ اما استبداد نادری
و نظامیگری مانعی بزرگ در برابر فهم اداری
و سیاسی ایرانشهری از حکومت بود .ساختار
نهادی دولت صفوی از سه الیه نظامی ،دیوانی
و مذهبی تشکیل میشد؛ اما در دوره نادری
تنها شاهد حضور الیه نظامی در ساختار دولت
هستیم و سایر الیهها اهمیت خود را از دست
میدهند .مینورسکی و جیمز فریز در تحقیقات
خود ،به تالش نادر برای از رسمیت انداختن
تشیعواستخفافروحانیت

پرداختهاند که شامل قتل «رئیس العلماء
صدرالصدور» و رسمیت ضمنی به مذهب
جماعت نیز میشد (فریز در مینورسکی،
 93 :1383و .)94
طردروحانیتشیعیدربلندمدتضربهمهمی
بر اعتبار نادر وارد کرد .روحانیون از دوران
ساسانی نقش مهمی در ارکان دولت داشتند
و این نقش در دوره صفوی به شکل دیگری
تجدید شد؛ اما در عصر نادر ،بهصورت تعمدی
کمرنگ شد .نهاد دین در اندیشه سیاسی
ایران از دوره باستان اهمیت وافری داشت .در
وصیتنامه بهجامانده از اردشیر بابکان به نام
«عهد اردشیر» که مسکویه رازی در تجارب
االمم متن آن را آورده گفته میشود« :بدانید که
پادشاهی و دین دو برادر همزادند که پایداری
هر یک جز به آن دیگری نباشد زیرا دین شالوده
پادشاهی است و تاکنون پادشاهی پاسدار دین
بوده است ...دین پایه کشور است» (مسکویه
رازی )116 :1369 ،و در ادامه میگوید« :شاه
نباید بپذیرد که مغان و هیربدان به کار دین از
وی سزاوارتر باشند».
سایر سیاستنامهنویسان مانند امام محمد
غزالی و خواجه نظامالملک نیز عین همین
عبارت عهد اردشیر را تکرار کرده و
بهکاربردهاند (طباطبایی:1385 ،
 157و  )158که دلیل روشن بر
تداوم و انتقال اندیشه سیاسی باستان به دوره
اسالمیاست.

نادر از دوران تاجگذاری در دشت مغان نسبت
به موضوع روحانیت و دین کماعتنایی کرد؛ اما
این بدان معنا نیست که نادر بهطورکلی نسبت
به ارزشهای دینی بیاعتناء بود ،طالکوبی

مرقد امیرالمومنین(ع) در نجف نشانگر اهمیت
ارزشهای دینی برای نادر بود؛ اما همانطور
که گفته شد ،نهاد دیانت در دولت و دربار نادری
منزلتمشخصینداشت.
«نهاد وزارت» از دیگر ارکان مهم اندیشه سیاسی
ایرانشهری و به گفته طباطبایی نهاد اصلی
تأمین مصالح عالیه ملی بود .از نظر وی نهاد
وزارت در اندیشه سیاسی ایرانشهری حائز
اهمیت است .با چیرگی ترکان بر ایرانزمین
وزارتبهنهادیپراهمیتتبدیلشد؛زیراشاهان
ترک در بهترین حالت جز جهانگشایی چیز
دیگری نمیدانستند (طباطبایی)29:1384،
از این دوره قاعده بر آن بود که «دولت بی وزیر
نمیپاید»؛ بنابراین در دوران حکومت حاکمان
غیر ایرانی بهویژه غزنوی و سلجوقی دستگاه
وزارت و وزیران ایرانی از اهمیت باالیی برخوردار
و حراست از مصالح ملی از نهاد سلطنت به نهاد
وزارت منتقل شد.
اما نهاد وزارت در عصر نادری اگر نگوییم
حذف شد تقلیل داده شد و این مسأله دولت
را به یکنهاد خودکامه و تکپایه (نظامی)
تبدیل و تمام ارکان حکومت را به شخص شاه
وابسته کرد .این فقدان ،باعث میشد که در
غیاب شاه کارایی دولت (امنیت و بقای کشور)
بهکلی مختل شود ،امری که با وزرای کاردان،
قابلکنترلبود.بههمیندلیلبامرگنادربنیان
دولتشنیزفروپاشید.
با این حال نادر از مشاورت برخی از بزرگان
ایرانی که بهطور سنتی در امر دولتمداری
مهارت داشته و به خانوادههای دهقان و
دیوانساالر ایرانی نژاد تعلق داشتند ،استفاده
میکرد .میرزاعلی اکبر مالباشی از خراسان،
میرزا ابوالقاسم شیخاالسالم از کاشان ،میرزا
زکی از کرمانشاه ،عبدالباقی خان از ایل زنگنه،
حسنعلی خان معیرالممالک از نسل گرجی،
احمدخان مروی و میرزا مهدی استرآبادی از
مهمترین مشاوران سیاسی نادر بودند (درستی،
.)223 :1391
«دیوانساالری» نیز در عصر نادر به اغماء
رفت .بهطوریکه بهجز دفترداران مالیاتی سایر
دیوانیانمرخصشدند.منزلتنهاددیوانکهدر
عصر صفویه بهخوبی تقویتشده بود در عصر
نادری فروریخت و همان دفترداران مالیاتی نیز از
گزندخشمنادردراماننبودند.نکتهمهماینکه،
پیش از عصر نادری دربار و دیوان از یکدیگر
متمایز بودند .تصمیمات سیاسی با «دربار»
و امور اداری با «دیوان» بود؛ اما در این دوره
«سپاه ،دربار و دیوان» یکی شدند و دفترداران
نیز همراه با سپاه نادر از دیاری به دیاری دیگر در
حرکت بودند بهطوریکه در زمان حرکت سپاه،
روحانیون ،دفترداران و کارگزاران کشوری مانند
فرماندهان سپاه ،مالزم شاه بودند.

عالوه برنهاد وزارت و دیوانساالری یکی دیگر
از مؤلفههای مهم اندیشه سیاسی ایرانشهری
در عصر نادر نادیده گرفته شد که عبارت از
«عدالت و دادگری» بود .نادر در اوج محبوبیت
و به نام امنیت و بیرون راندن افغانان از ایران به
قدرت رسید؛ اما حکومت مطلقه و سیاست
جهانگشایی ،شهرها را از رونق انداخت و
هزینههای بسیاری را به مردم تحمیل کرد .نادر
به کشورگشایی اهمیت میداد اما از کشورداری
غافل بود .طول مرزهای ایران در زمان نادر به18
هزار و 250کیلومتر میرسید که هند و خوارزم تا
فرات و قفقاز و بحرین را درمیگرفت(حافظنیا،
 )315 :1392اما بازرگانان و دهقانهایی
در آغاز از قدرتگیری وی خوشحال بودند،
بهتدریج از وی متنفر شدند .ویلیام فلور به نقل
از بازرگانهای هلندی ساکن ایران گزارش
میدهد که برخی مردم برای رهایی از ستمهای
مالیاتی حکومت نادر دست به خودکشی
میزدند (درستی.)230 :1391 ،
احمد درستی در پژوهش مهم خود تحت عنوان
ساخت دولت در ایران پیش مدرن ،میگوید که
نخبگان اصلی دولت افشاری نظامیان بودند
یعنی فرماندهان و رؤسای ایالتی که بهصرف
وفاداری به شخص پادشاه به حلقه قدرت راه
پیدا کرده بودند و اعالم وفاداری به «شخص»
و نه «نهاد» جهت ورود بلوک قدرت کافی بود.
در نتیجه سردارانی از مناطق مختلف اعم از
ایرانی و غیرایرانی (ازبک ،افغانی ،ترکمن و
هندی ،ترک) گرد هم آمده بودند .جمع شدن
نخبگانی از قومیتهای مختلف بدون آنکه
اقدامی جدی برای ادغام آنها در راستای حفظ
همبستگیشان صورت بگیرد خطرناک بود و
هر لحظه امکان داشت این جمعیت چندپاره
با کوچکترین ضربهای فروبپاشد .بهویژه آنکه
ُ
ایالت افشار و کرد که پیشینه طوالنیتری
در همکاری با نادر داشتند ،نسبت به ورود
تازهواردهای ترکمن ،هندی ،افغانی و ازبک
ً
شدیدا احساس نارضایتی میکردند (درستی،
 .)232 :1391پس از مرگ نادر این اتفاق رخ
داد و سرداران نادر برای کنترل نواحی تحت امر
خود شورش کردند .بیشک نهادینه نشدن یک
منبع وفاداری باالتر از شخص حاکم ،در این
فروپاشیدخیلبود.
ایده ایران در تاریخنگاری افشار
همانطور که گفت ه شده ساختار استبدادی
و نظامیگری نادر بهصورت مانعی بزرگ برای
تبدیلشدن دستگاه حکومتی وی به یک دولت
ماندگار تلقی میشود ،اما اندیشه حاکم بر
هماندستگاهحکومتینیزملهمازاندیشههای
ایرانشهری بود که از گذشته و بهویژه صفویه به
ارث رسیده بود.
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پس از یک دوره فطرت هویتی که موجب از رونق
افتادن ایده ایران در دوره سلجوقی است ،در
دوران ایلخانی و تیموری یکبار دیگر ایده ایران
بهمثابه یک کشور و سرزمین رونق یافته و در دوره
صفوی به اوج میرسد (اشرف ،در احمدی،
 .)174 :1395خواند میر از نخستین مورخان
مشهور صفوی است و فراوانی کاربرد نام ایران در
تاریخ وی ،در مضمونهای سرزمینی و هویت
جمعی از کثرت باالیی برخوردار است .همین
رویه در سایر تواریخ صفوی دیده میشود.
فراوانی نام ایران در تاریخ عالمآرای عباسی 300
بار (گودرزی )194 :1387 ،و در تاریخ عالمآرای
شاه اسماعیل  50بار است .دوران افشار نیز
بهعنوان تداوم دوره صفوی واجد همین ویژگی
مهماست.
برای بررسی موضوع هویت ایرانی در دوره
افشاریه دو منبع عمده مالک این پژوهش قرار
ک جلدی جهانگشای
گرفتهاند .نخست اثر ی 
نادری که توسط میرزامهدیخان استرآبادی،
مشاور ارشد نادر تألیف شده و دومی اثر
سهجلدی عالمآرای نادری تألیف محمدکاظم
مروی.
مرور دقیق این آثار نشان میدهد به اعتبار
فراوانی نام ایران و نمادهای ایرانشهری در این
آثار میتوان نشانههایی نیرومند از تداوم تاریخی
و سیطره اندیشه ایرانشهری بر روح حاکم بر
زمانهمشاهدهکرد.
«ایران» در ادبیات رسمی دربار و دیوان نادری
بهعنوان یک دولت مدنظر است که بقاء و اساس
آن برای دیوانیان و دولتمردان اهمیت دارد.
فراوانی نام «ایران و ایرانزمین» در سه جلد
عالمآرای نادری بیش از  180بار است و در
جهانگشای نادری 25بار است.
ً
مضامین اراده شده از مفهوم ایران ،عمدتا
به چهار دسته سرزمینی ،دولتمداری
(پادشاهی) ،نژادی و موصوفی قابلتقسیماند.
آنگونه که از متون برمیآید هدف نادر از قیام
«نجات ایران» از آشفتگی و خرابی بود بنابراین
میتوان گفت ایران در متون تاریخی این دوره
موضوعیتی تام دارد .در بخش «وقایع سال هزار
وسیصد و چهل و چهار قمری» میرزا مهدی
استرآبادیمینویسد:
«چون دوست و دشمن استوانه ذات نادری را
باعث قوام بنیان و موجب قرار و اساس دولت
ایران میدانستند( »...استرآبادی:1377 ،
 .)182همانطور که در سطور دیگر همین
معنی مستفاد میشود« :اعیان و اکابر همگی
عرض کردند که سررشته نظم دولت ایران که به
کشاکش دشمنان قویپنجه از کف به در بود،
بهزور بازوی آن حضرت [نادر] به دست آمد».
(استرآبادی.)187 :1377 ،
در سراسر تاریخ جهانگشای نادری ،مضامین

موصوفی مانند مردم ایران ،علمای ایران ،اهل
ایران ،اهالی ایران ،خاک ایران ،جواهر ایرانی،
هنرمند ایرانی ،پادشاهی ایران و غیره بهوفور
بهکار رفته .برای نمونه« :و چون از مردم ایران
حوصله غیرتش این معنا را برنتافت از راه غرور
آماده جنگ گشت».
جهانگشای نادری خطابه سفیر عثمانی به
نادر(پیشازپادشاهی)راچنینروایتمیکند:
«در جواب به حضرت شاه سابقالذکر مرقوم
شد که قبل بر این پادشاهی ایران به سالطین
ترکمان اختصاص داشت بعضی از ممالک روم
و هندوستان و ترکستان داخل حوزه آن طبقه
بودند .بعد از آن به اقتضای تقدیر الهی سلطنت
بهسلسلهعلیهصفویهانتقالیافت»(استرآبادی،
.)371 :1377
از سیاق جمله باال چنین برمیآید که سفیر
عثمانی ،صفویه را از قبایل ترکمان نمیداند؛
زیرا از عبارت «سابق بر این» استفاده شده
ق قویونلو،
است و حتی آنگا ه که ترکمانهای آ 
قره قویونلو و غیره نیز بر بخشی از این سرزمین
حکومت داشتند ،بر مسند حکمرانی «کشور
ایران» بودند .عبارت «پادشاهی ایران به
سالطین ترکمان اختصاص داشت» مؤید این
واقعیتاست.
ً
در تاریخ جهانگشا غالبا ایران بهعنوان «کشور»
محور بحثها است .شرط نادر هنگام پذیرش
پادشاهی در شورای دشت مغان این بود که سب
و رفض خلفا بهکلی متروک شود تا باب اختالف
با عثمانی بسته شود .نادر در یادآوری این شرط
میگوید:
«در شورای کبرای صحرای مغان در حینی که
جمهور انام و کافه خواص و عوام ایران از نواب
همایون ما استدعای امر پادشاهی میکردند به
ایشانتکلیففرمودیمدرصورتیمسؤولایشان
مقرون به قبول خواهد شد که ایشان نیز دست
از سب و رفض که از بدو ظهور شاه اسماعیل در
میان اهل ایران شیوع یافته بود نکول نمایند»
(استرآبادی.)373 :1377 ،
هنگامیکه نادر تصمیم داشت سلطنت را به
یکی از شاهزادگان واگذارد ،نام این سلطنت نیز
به نام سلطنت ایران گرهخورده بود همانطور
که میرزا مهدی استرآبادی در ذکر وقایع سال
1154مینویسد:
«روزچهارشنبهجشننوروزیوفیروزیدرکمال
بهروزی و عشرتاندوزی به تقدیم رسید .در
نفس قدسی سرشت همایون مخمر و معهود بود
که بعد از فراغ امور مملکت روم [عثمانی] اتساق
و اوضاع آن مرز و بوم سلطنت ایران را به یکی از
شاهزادگان کرام تفویض نماید» (استرآبادی،
.)376 :1377
عالوه بر ذکر «سلطنت ایران» که مدلول تعلق
کشوری نادرشاه افشار است ،برگزاری جشن

نوروز در آغاز سال خورشیدی که از آیینهای
دیرین ایرانی است نشانگر تعلق تمدنی افشاریه
هست.
در بخش دیگری از جهانگشای نادری ترکمانان
بهعنوان یک تهدید و «دیگری» علیه «ایرانیان»
یاد میشوند که نادر وظیفه حراست از آنان را
برعهد هدارند.
«تا اینکه رفتهرفته ترکمانیه دشت ،افغانیه
قندهار و رومیه از اطراف رخنه در بنیان ممالک
ایران انداخته و اساس سلطنت و ملک را ویران
کرده و قلع و استیصال ایرانیان را بر خود الزم
دانستند» (استرآبادی.)389:1377،
تاریخنویسرسمیدربارنادرحتیتغییرفصلها
را نیز در بستری از فهم ایرانی توصیف میکند:
«چون از دربار سلطان قضاء و سپهبد اسفند و
جنود شتا عزم ایرانزمین کرده ،اظهار صولت
بهمنی و سرلشگر رومی نژاد برف اعالن دائیه
روئین تنی مینمود» (استرآبادی:1377 ،
.)406
بهاینترتیب بهعنوان اولین یافته میتوان گفت
کهبسترایراندرروایتگریتاریخیعصرافشاریه
عنصری مهم به شمار رفته و آیینه از ماهیت
سیاست دوران خود است.
تبلور فهم ایرانی در انجمن دشت مغان
نادر پس از سامان امور یعنی بیرون راندن
عثمانی،روسوافغانازایران،انجمنیدردشت
مغان در نزدیکی رود ارس تشکیل داد ،وی در
ً
این شورا ظاهرا نسبت به پذیرش پادشاهی
بیمیلی میکند و سران کشور نیز اصرار بر
پادشاهی وی دارد تا جایی که «تا یک ماه گریبان
این مطلب در کشاکش سرپنجه گفتوگو بود».
سرانجام نادر پیمان صلحی با عثمانی منعقد و
بهشرطترکسیاستهایمذهبیدورانصفوی
پادشاهی را میپذیرد .سخنرانی نادر در مغان از
اهمیت تاریخی ویژهای برخوردار است زیرا پایان
یک دوره گذار است که از سقوط اصفهان آغاز
و به هرجومرج داخلی چندین ساله و اشغال
بخشیهایی از ایران توسط روس و عثمانی
انجامیده بود و اینک نادر پس از سالها تالش
و جنگ و بیرون راندن دشمنان انحالل صفویه
را اعالم میکرد.
به روایت میرزا مهدی استرآبادی نادرشاه در
سخنرانی خود در انجمن دشت مغان  13بار از
عبارت «ایران یا ایرانی» بهعنوان کشور و تابعان
ناممیبرد.
در این گردهمایی نادر دستکم در ظاهر به اراده
«اهالی ایران» نسبت به پادشاهی خود اهمیت
قائل است و در شورای مغان در نهایت چنین
میگوید« :هرگاه اهل ایران به سلطنت ما راغب
و آسایش خود را طالب باشند »...؛ و میرزا مهدی
درجایی دیگر از کتاب مینویسد:

«تا در این سال  1148در شورای کبری که
عموم وضیع و شریف ایران را احضار و مجلس
مشورت را انعقاد دادند که آن جماعت هر کس
را بخواهند به سلطنت اختیار نموده و بنایی
برکار خود بگذارند .اهالی ایران دست در دامن
ابرام و الحاح زده عرض کردند( »...استرآبادی،
.)390 :1377
عبارت «اهالی ایران» در اینجا برای اشاره به
نوعی «هویت جمعی» بهکار برده شده که
میتوان آن را معادلی قدیمی برای مفهوم «ملت
ایران» در عصر قدیم تلقی کرد .پررنگ بودن
چنین تعبیری مانند «اهالی ایران» و «عموم
وضیع و شریف ایران» در انجمن دشت مغان
نشان میدهد که در اواخر صفویه بنیادهای
محکمی برای شکلگیری هویت ملی مهیا
شده بود و این تعابیر را میتوان صورتی سنتی از
اطالق «ملت» در ایران بهحساب آورد که ربطی
به فهم مدرن و وستفالیایی از دولت ـ ملت ندارد
و برخالف نظر عدهای مانند ماشاالله آجودانی
که مفهوم هویت جمعی ایران را محصول دولت
مدرن یا انقالب مشروطه دانستهاند (آجودانی،
 )132:1387میتوان مشاهده کرد که در عصر
سنت انگارهای بسیار قوی از ملت ایران منتها در
قالب عبارتهای آن دوره مانند «اهالی ایران،
اهل ایران ،جمهور مردم ،مردم ایران و عموم
وضیع و شریف ایران» بهکار رفته است.
مضامین اراده شده از «ایران» در این سخنرانی
عبارتاند از :یکبار در معنای سرزمین ،چهار با
در معنای کشور ُ(ملک) ،سه بار در معنای ملت
(ایرانیان ،اهل ایران ،اهالی ایران) ،دو بار در
معنای ارضی (خاک ایران) و دو بار در معنای
منسوب به ایران.
با مطالعه رئوس مهم وقایع دشت مغان ،در
همین منبع متوجه میشویم که نادر خود
را ناجی «دولتمداری ایران» از آشفتگی
میدانست .چنانچه میرزامهدی استرآبادی
در اولین سطر از توصیف شورای دشت مغان
مینویسد:
«در هنگامیکه سرا بوستان نزهت نشان ایران،
به استیالی خزان حوادث ،رو به افسردگی
گذاشته ،از هر طرف سرکشی قوی شاخ ،مانند
شجر سر برافراخت و هجوم سبز بیگانه ریاحین
رنگ و بوی این گلستان را در میان گرفت ...درین
وقت که به قوت سرپنجه تائید الهی و نیروی
بازوی سعی و غیرت این خدیو عالم آگاهی،
کلید فتح تمامی ممالک از دسترفته به دست
آمد و بهزور بازوی اقبال همایون فال ،ایرانیان
از زیر بار گران این ننگ درآمدند»(استرآبادی،
.)366 :1377
وی همچنین در مقدمه خود بر جهانگشای
نادری چندین بار نادرشاه را ناجی ایران از فتنه
افغان و رسم «ملوکالطوایفی» معرفی میکند.

ازجمله در وصف قیام نادر مینویسد:
«از جور و ظلم کار اهل ایران بس که درهم
شد ،برای انتقام افغان [ناله] مظلومان مجسم
شد؛ و تخت سروری ایران ایمال دشمن و
آتش جور و بیدار مخالف از هر طرف به خرمن
هستی خشک و تر شعله افکن گردید و رسم
ملوکالطوایف شیوع و فتنه و آشوب از عالی و
سافل وقوع یافت» (استرآبادی.)2:1377،
استرآبادی در مقدمه کتاب ،هدف خود از تحریر
تاریخ نادری را چنین مینویسد:
«که تا بر عالمیان منکشفشود که ایران چگونه
ایران و ممالک چه قسم ویران بود که آن حضرت
به معماری عزم متین آن ویرانی را درست کرد و
گلهای این گلشن افسر را که از هجوم سبزه
بیگانه پنهان و لگدکوب ِحوادث زمان بود به
چه آب و رنگ از تازگی به عرصه ظهور آورد»
(استرآبادی.)4 :1377 ،
رایزنیهای نادری با بزرگان و نزدیکانش
درخصوص خلع طهماسب از پادشاهی و
تأسیس سلسله افشار در دشت مغان نیز خالی
رسوم و آییندولتداری ایران نیست .برای نمونه
کاظم مروی در عالمآرای نادری به مذاکرات نادر
با برادرش اشاره میکند .در اینجا برادر نادر بر
موروثی بودن پادشاهی و رسم وفاداری سرداران
با استناد به شاهنامه و تاریخ کیانیان اشاره دارد:
«چون چند یومی بر آن منقضی شد نواب
صاحبقران وارد خیمه برادر شده بعد از مالقات
تقریر مدقمه پادشاهی را در میان نهاد که :که
چون ریاضت بسیار و تعب و مشقت بیشمار
بردهام ،چه مانعی دارد که سکه و خطبه را به
نام نامی و اسم سامی خود موصوف نمایم و این
دولت شاید تا انقراض عالم باقی بماند».
ابراهیمخان در جواب برادر عرض نمود که:
«در این ممالک حال مدت مدید است که اوالد
و احفاد شیخ صفیالدین سلطنت میکنند
و مردم ایران حلقه متابعت آن خاندان را در
گوش کشیدهاند .شایسته نیست به جهت دو
روز دنیای غدار قصد حیات اوالد آن سلسله
واال تبار نمایند ...و اگر مدعی حکمرانی و
دارایی باشد ،الحمدالله که امروز چون رستم
دستان و سام نریمان به ضرب شمشیر عرضه
ممالک را به حوزه تسخیر خود درآورده ،جمیع
فرمانروایان سر برخط فرمانت نهادهاند و اسم
بلند صاحبقرانی در میان جهان افکندهای.
ً
چه شود که مجددا طهماسب شاه را به سریر
خالفت نشانیده خود را تهمتن تا بخش ثانی
خطاب نمایی .مگر نشنیدهای که کیکاووس
با هزاروهفتصد تن از امرا و بزرگان لشکر در
دارلمرز مازندران به علم سحر ،گرفتار دیو سفید
شده ،رستم دستان به نیروی عنایت یکه و تنها
قدم در آن ممالک گذاشته ...اوالد و سرداران و
سرخیالن را با کاوسکی نجات داده و مازندران را

از لوس وجود آن طایفه پاک ساخته ،کیکاووس
را به اسطخر برده و بر اورنگ پادشاهی نشانیده
مراجعت به سیستان نموده؛ و اگر پادشاهی
میخواست میتوانست به عمل آورد و آن حسن
خدمت برای پاس ادب آن سلسله بود» (مروی،
.)449 :1374
اشاره ظهیرالدوله ابراهیم به نجات
کیکاوسکیانی توسط رستم در مازندران ،پس
از عبور از هفتخوان و شکست دیو سپید است.
ً
وی تلویحا اشاره دارد که نادر نیز همچون رستم
گرفتار خیرهسری پادشاه زمان خود است؛ زیرا
طهماسب دوم نیز در غیاب نادر و بدون اطالع
او به جنگ با عثمانی در ایروان رفت و شکست
سختی متحمل شد که به موجب عهدنامه
آن تمام آذربایجان و قفقاز به عثمانی سپرده
میشد .این شکست بهشدت نادر را خشمگین
کرد اما سرانجام توانست به جبران آن مناطق از
ت رفته را از عثمانی باز پس بگیرد.
دس 
ابراهیمخانضمنمقایسهایندوحادثهتاریخی
طهماسب دوم را با کیکاووس و نادر را با رستم
مقایسه میکند و از او میخواهد به سپهساالری
سپاهصفویقانعباشد.
نادرنیزدرمقابلبهادوارتاریخایرانازپیشدادیان
تا صفویه،اشاره و استدالل میکند که اگر قرار
بود پادشاهی موروثی باقی بماند «میبایست
پیشدادیان که اول مرتب امور سلطنت بودند
هنوز پادشاهی میکردند» (مروی:1374 ،
.)449
ایده ایران در فرهنگ عصر نادری
دربار و دولت نادر بهجز در عرصه نامگذاری
قشون و برخی اصطالحات کشوری که از عهد
صفویه تحت تأثیر فرهنگ زبانی قزلباشان
آناتولیبود،دربقیهشئونمتأثرازایرانیتوتاریخ
ایران بود.
 -1القاب نادر
القاب نادر آنگونه که از آثار و منابع تاریخی
دستاول مانند جهانگشای نادری و عالمآرای
نادری برمیآید بیرون از دایره فرهنگ ایران و
سنت دولتمداری ایرانی نیست .برای نمونه
القابی که برای نادرشاه در این دو اثر عنوان
میشوند بیشتر یادآور پادشاهان ایران باستان
ً
است .احتماال نادر بیش از هر چیز عالقه داشت
با داریوش هخامنشی یا «دارا» مقایسه شود.
سایر القاب عمده مانند« :خدیو جهان خسرو»،
«خسرو نامدار»« ،خسرو فریدون اقبال»،
«سلطانفریدونحشمت»«،خسروفریدونفر»
نیز در این منابع بهوفور ذکر شدهاند.
با توجه به دو منبع اخیر ،عمدهترین لقب نادر،
«دارای زمان» بود ،عنوانی که دهها بار در این آثار
قید شده و نشاندهنده آن است که نادر عالقه
ً
دارد عموما با داریوش هخامنشی مقایسه شود.
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برای مثال در جلد دوم عالمآرای نادری در روایت
مقدمات تاجگذاری نادر آمده است« :این سخن
دارای زمان را بسیار خوشآمد» (مروی:1374 ،
 .)447در جلد سوم نیز یکبار دیگر نادرشاه را
«دارای دوران» مینامد« :چون دارای دوران
دانست که دست اجل بر قفای سر عسکر زده
است( »...مروی .)1057 :1374 ،در بخشی
دیگر از همین جلد آمده است« :و دارای دوران و
خدیو جهان از شدت و قوت بازوی قضا استفسار
آن معنی را هرگاه میکرد» (مروی:1374 ،
 .)1196در باب فتح هندوستان نیز این صفت
یکبار دیگر در عنوان فصل بهکار رفته است:
«امان یافتن پادشاه هندوستان از دارای زمان
و مشرف شدن به آستان مروت نشان»(مروی،
.)729 :1374
 -2آگاهی تاریخی ،بینش ایرانی
نادر خود با تاریخ دولت در ایران آشنایی کامل
داشت .در بخشی از کتاب عالمآرای نادری،
خالصه تاریخ ایران از زبان نادر نقل میشود .این
یادآوری در ذیل پاسخ نادر به برادرش است که
از او میخواست همچون رستم تاجبخش باشد
نهتاجدار:
«مزاج با ابتهاج آن حضرت از سخنان برادر
که خالف اراده او بود ،به هم برآمد .در جواب
گفت :اگر پادشاهی و فرمانروایی بهحسب ارث
میبود،میبایستپیشدادیانکهاولمرتبامور
سلطنت بود [هنوز پادشاهی میکردند] زیرا که
یازده تن بودند و مدت دو هزار و چهارصد و پنجاه
سال و بعد از آن کیان ده تن بودند .هفتصدوسی
و چهار سال پادشاهی کردند؛ و بعد ملوک
طوایف به دو شعبه شدند و عده ایشان بیست تن
بودوسیصدوهفدهسالپادشاهینمودند.چون
دولت ایشان به سر رسید ،ساسانیان که ایشان را
اکاسره خوانند سیویک تن بودند ،ملک ایشان
را انتزاع نمودند و پانصدوبیست سال پادشاهی
کردند و( »...مروی.)449 :1374 ،
به همین روال نادر خالصهای از تاریخ ایران را
بهدقت و «به سال و عدد پادشاهان هر سلسله»
تا سقوط صفویان بیان میدارد و نشان میدهد
که بهعنوان نامزد پادشاهی با تاریخ دولت و
پستیوبلندیهایآنناآشنانیست.
تاجگذاری نادر نیز توأم با رعایت سنتهای
دیرینه ایران در جلوس پادشاهان است .آنطور
که عالمآرا روایت میکند در دشت مغان:
«تاج شاهی و مغفر فیروز کالهی مکلل به
جواهر الوان در سر گذاشته و در باالی تخت
صاحبقرانی مشهور به نادری قرار و آرام گرفت»
(مروی.)456 :1374 ،
در این هنگام رسم دیرین مادهتاریخ نیز فراموش
نشد:
و در تاریخ جلوس که درروی سکه عباسی
نیز زده بودند و آقاحسین ولدعالیحضرت

مجتهدالزمانی آقا فرج خبوشانی به نظم آورد:
به تاریخ الخیر فیماوقع که «الخیرفیماوقع»
مادهتاریخ جلوس همایونی است و درروی دیگر
آن این است:
سکه بر زر کرد نام سلطنت را در جهان  ...نادر
ایرانزمین،خسروگیتیستان
آشنایی و اشارتهای نادر به تاریخ ایران در
موقعیتهایگوناگوندیدهمیشود.برایمثال
دربحبوحهجنگباعثمانیمیگوید:
«زبان گوهرافشان به تحسین و آفرین آن گشود
و فرمودند که من میشنیدم که کاووس و
کیخسرو را رستمی بود .الحمدالله که ما را چون
محمدبیگ رستمی است» (مروی:1374 ،
.)144
روایت پرسش و پاسخ نادر به هنگام ورود به مرو
در خصوص بهترین شهرهای عالم مثالزدنی
است:
در هنگام ورود به حوضخان به میر زازکی ندیم
خاص و حسنعلی معیرباشی میفرمود که:
در مملکت ایران کدام مملکت بهتر و خوشتر
است؟
به عرض همایون رسانیدند که مملکت خراسان
نیکوترین سایر بالد ایران است و ایران بهترین
ممالک عالم است .در جواب فرمود که بهترین
و نیکوترین والیت و قالع خراسان کدام شهر
است؟
به عرض آن حضرت رسانیدند که الکای مرو،
شاه جهان .چراکه بعد از خلقت و آفرینش
آدم صفی(ع) کیومرث و سیامک و هوشنگ و
طهمورث بنای مرو را نهادند( ...مروی:1374 ،
.)825
 -3الگوبرداری از شاهنامه فردوسی
تقلید از شاهنامه همچون دوره صفویه در دوره
افشاریه نیز رواج دارد .شاید یکی از دالیل آن
کوشش صفویان برای همهگیری و گسترش
شاهنامه چه در حوزه هنری خطاطی ،چه در
حوزههنرنگارگریوچهدربطناجتماعییعنی
قهوهخانههابود.
مؤلف عالمآرای در وصف پیروزی نادر بر ترکان
عثمانی در تبریز ،یک مثنوی حماسی در
توصیفاینپیروزیمیسرایدوچنینمیگوید:
ز بس خـون که از تیغ شــد آشکـار
زمیـنگشتچــوناللـهکوهســار
روان شد در آن دشت و صحرا و کوه
زخـــونیالنمـوجهـاکـوهکـوه
از آن رستـخیــز و از آن گیـــرودار		
در آن روز محشــر شــده آشکــار
هـر آنکس که این چــرخ را سـاخته
بسـیشعـبــــدهدوراوبـاخـتــه
زایــرانزمیــننـادرآردپــدیــد 		
کندصدهـزارانچـونآننـاپـدیـد
دلیــرانایــرانهمـهجنـگجـــوی

پـیقتــلرومینـهــادنـــدروی
جهــانآفــریـنتاجهــانآفـریـد		
چـونـادرزمــادرنیـامــدپـدیـد
(مروی)146 :1374 ،
عالمآرای «در ذکر انعطاف موکب جهانگشا به
عزم تسخیر قلعه موصل» لشکر نادر را ضمن
درآمدی حماسی در نظم آورده:
چـونادرشهآنخسـروسـرفــراز 		
ز کوکوت و ارول چو پرداخت کار
برافـروختکیخســرویبارگــاه 		
بـهرویدلیــرانایـــرانسپــاه
تاریخ عالمآرای نیز قطعات متعددی منظوم
بهصورت مثنوی و اغلب حماسی دارد که
بیشتر اوقات در شرح جنگهای نادر به نظم
درآمده است .تقلید از شاهنامه و اسلوب شعری
فردوسی در این مثنویها که بر وزن عروضی آن
نیز هست موج میزند .برای نمونه محمدکاظم
مروی در وصف شکست نادر از توپال پاشای
عثمانی در جنگ کرکوک ،مثنوی حماسی
میسراید که به نظر میرسد با الگو گیری از
شاهنامه فردوسی سروده شده است:
بهرویسپــهمــرکـبانگیختنــد دلیـــران به
یکـدیگـــرآویختنــد
زخون ،دشت و صحرا درآمد به موج
سهانــدرآنکشتیفــوجفـــوج
ازآنقیــرگـونشــدرخآفتــاب 		
ستاره به مـوج اندرون شـد حبــاب
سپهــدارایــرانشــدهمضطــرب
چـودیـدبخـتفیــروزرامنقلـب
تو گویی قضـا دست وی بسته بـود
و یا اختــر از وی بـرآشفتـه بــود
سپـهجملگـیبــودازقحــطآب چو ماهی به
دریـای خون پر ز تاب
بهیکبــارهآنلشکــرپـرشکــوه 		
زجـاآنـدرآمــد،مانـنــدکـــوه
جلوریـزیکســربهایــرانسپــاه 		
نهـادنـــدرو،بادلکینـهخـــواه
وزیـنسـو،دلیــرانایــرانزمیــن کههــریکبـه
مانندشیـرعریــن
زهــرســوبهدشمـندرآویختنـد همـان خـاک
باخــوندرآمیختنـد
چـونشـدبختفیـروزاسکنـدری
نگـونســـازشــدرایتنـــادری
عنانپیچشـد،شــاهایــرانسپــاه
قضـا را جـز این نیست آییـن و راه
(مروی)291 :1374 ،
نادر در نبرد دوم با توپالپاشا چیره شده و
انتقام شکست قبلی را میستاند .در اینجا نیز
محمدکاظم مروی صحنه نبرد را با توصیفات
شاعرانه و حماسی روایت میکند:
		
ز غـریـدن تـوپ اژدر تفنگ
صـدا رفت بر گنبد نیل رنگ

		

ز آواز تـوپ قیـامت شکـوه
بدرید دشت و بلـرزید کـوه
		
زتیـردلیــرانآهـنکمـان
مشبکشـدهصفحـهآسمـان
ز تیغ دلیـران سنـدان شکاف 		
بلرزیـد دل در بر کـوه قـاف
سکندرصفت،شاهجمشیدفر 		
بجنبیدازقلبچـونشیـرنر
بهپیشانـدرونرایتنـادری 		
به دست یالن طبل اسکندری
دلیـرانایـرانبهماننـدکــوه 		
بههمپشتیهمهمههمگـروه
بهقلبصفرومیانتاختنـد 		
ازایشـانفراوانبینداختنــد
(مروی)330 :1374 ،
مناجات نادر با خداوند پیش از آغاز نبرد با
عبداللهپاشای کوپورلو عثمانی نیز هم یادآور
سنت پهلوانان شاهنامه است که پیش از نبرد
به مناجات میپرداختند و هم اهمیت پیروزی
درنبرد با ترکان عثمانی میرساند .روایت این
مناجاتچنیناست:
الهـیتویـیرهبـرورهنمــا 		
توییجـرمبخشـایهربینـوا
تویی پادشـاه زمیـن و زمـان 		
تویی دادرس ،هر کس بیکسان
تو کردی مرا در جهان برقـرار 		
تو کـردی مـرا نـادر روزگـار
به ایرانزمینم چو کردی بلند 		
به فضلت به دو پای من رونق ببند
(مروی)397 :1374 ،
نبرد بخارا و دوگانه ایران ـ توران
نادرشاه و دستگاه حکومتیاش هر چند دارای
خاستگاه ایلی ترکمانی و قزلباشی هم بودند،
اما در مقام حکومتداری و مسند دولت چیزی
جز ایران در تصورشان نمیگنجید ،چنانکه
خواهیم آورد این جادوی فرهنگ ایران بود که در
کنار یک هسته سخت نژادی ،زبانی و تمدنی،
تازهواردان را مانند معجونی در «دیگ جوشان»
ادغام کرده و فرهنگی جدید و نوین به نام ایرانیت
به آنها میداد .تصویرگری که مورخ عالم آراء
از نبرد نادرشاه با ازبکان بخارا به سرکردگی
ابوالفیض خان دارد ،نشان میدهد که چگونه
سپاه نادر خود را در خدمت ایران میدیدند
و در مواجهه با ازبکان خاطره دوگانه تاریخی
ایران ـ توران در ذهن لشکر نادر زنده میشد،
درحالیکه بخشی از همین سپاه به لحاظ
ً
تاریخی و زبان و احتماال نژادی به همان تورانیان
نزدیکتر بودند اما به لحاظ «سرزمینی» ایرانی
شده بودند خود را در خدمت ایران میدیدند.
بخش منظوم روایت نبرد بخارا در عالم آراء چنین
روایتی به دست میدهد که سپاه نادر در مصاف

با ازبکان ،خاطره تاریخی جنگهای ایران و
توران را مجسم میکند و در مقام سردارانی چون
«رستم» درصدد دفاع از ایران هستند:
دگــربـــارهآنخســروتاجــدار 		
چو خورشید به چـرخ برین شد سوار
بـهآهنـگتسخـیـــرتـورانیـــان 		
چو رعدی که شور افکند در جهـان
همـهنامـــدارانایـــرانزمـیـــن 		
همـهپــردالنوهمـهخشمگیــن
بـهآییــنرستـمهمهجنگجــوی
همـهنامــداروهمـهتنـدخـــوی
نهـادنــدروانـــدرآنکـــارزار 		
کهآرنــدازجـانتـرکـاندمــار
(مروی)795 :1374 ،
و در توصیف جنگ دیگر با ازبکان یکبار دیگر
همینتعبیراتباالهامازحافظهتاریخیودوگانه
ایران ـ توران به کار میرود:
		
دلیـرانایـــرانوتـورانیــان
بههمریختندهمچوبـادخـزان
تـن و تـارک تـرکها بیدریـغ 		
شده چاکچاک از چکاچاک تیغ
(مروی)793 :1374 ،
نتیجهگیری
هدف نهایی این نوشتار ،بررسی چگونگی
استمرار تاریخی اندیشه سیاسی و تمدن
ایرانزمین از دورهای به دوره دیگر بود .این
استمرار و تداوم در هر دورهای به شکل خاص
انجا م یافته و در نهایت موفق شده است بقای
سرزمینیایرانراتضمینکند.
بررسی ایده ایرانشهر در عصر نادری با تفکیک
دو مقوله و خط سیر اصلی مقرون به نتیجه
است .از نظر عناصر بر سازنده اندیشه سیاسی
ایرانشهری در حکومتداری افشاریه ،باید گفت
که استبداد نادری مانع تبلور کامل اندیشه
سیاسی ایرانشهری بود که در آن وزارت ،دیانت،
عدالت و فر ایزدی جایگاه مهمی داشتند اما
ذهنیت حاکم بر تاریخنگاری زمانه و بقایای
دیوان و منشیان در استمرار نظام معنایی
ایرانشهری مؤثر بوده است .جنگساالری و
ناآگاهی نادر و «ایالت» غیرآریایی حاضر در
ً
طبقه قدرت ،احتماال از دالیل دیگر این ضعف
بودند .این ایالت به لحاظ سرزمینی ایرانی
شده بودند اما به لحاظ «آگاهی تمدنی» نسبت
به سنت «دیوان و دولت» در درجه ضعیفی
قرار داشتند .ولی این پیوند سرزمینی بود که
باعث عالقه افشارها به تاریخ باستانی ایران و
دولتهای کیانی و ساسانی میشد .یکی از
مشخصههای بارز تمدن ایرانی نقش حیاتی
عنصر جغرافیایی «سرزمین» در شکلدهی به
هویت ملی بود .به این معنا که سازندگان اولیه
تمدن و سرزمین ایران (آریاییها) چنان غنائی

از راه فرهنگ به سرزمین تزریق کردند که هم
تازهواردان را میپذیرفت و هم بهواسطه زیست
بلندمدت در این جغرافیا آنها را به سمت
«ایرانی شدن» سوق میداد.
مردمان شهرنشین برخالف مردمان کوچ گرد به
خاک اهمیتی بیشتر دادهاند .احمد اشرف نیز
ً
بر این باور است که ایرانیان غالبا هویت خود را
برمبنایخاکمعینمیکردند.ب هاینترتیبهر
چندکهنیاکاننادرازخاستگاهدیگریواردایران
شدند اما بهواسطه زندگی در سرزمین مشترک
از سوی جامعه پذیرفتهشده و نسل آینده آنها
زیست خود را بهعنوان ایرانی آغاز کردند .با این
همه نمیتوان انتظار داشت که آگاهی تمدنی
نزاده و نجبای ایرانی یکسان
این ایالت با دهقا 
بوده باشد .ولی از نظر جاری بودن ایده ایران
در تاریخنگاری دوره افشار عالئم زیادی از بار
هویتی ایرانخواهانه قابل مشاهده است که
فرضیه«استمرارتاریخیایران»رااثباتمیکند.
دوره نادری از ازنظر وجوه کالن بهویژه وجوه
نظامی و ژئوپلیتیک استمرار دوره صفوی بود.
ترکان ازبک و عثمانی ،همچون دوره صفوی،
یک تهدید دائمی برای بقای دولت محسوب
میشدند و نادر بخش بزرگی از زندگی جنگی
خود را صرف مقابله با این تهدیدات کرد .در
این دوره تهدیدی جدی به نام روس ،به مرزهای
ً
ایران رسید و نادرشاه توانست موقتا فشار آنها را
دفع کند که با فروپاشی دولت مستعجلش ،این
تالشهاناکامماند.
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میرزا مهدی خان ،استرآبادی ()1377؛ جهانگشای
نادری ،به تصحیح عبدالله انوار ،انجمن آثار و مفاخر
فرهنگی،تهران.
مینورسکی ()1387؛ ایران در زمان نادرشاه ،ترجمه
رشیدیاسمی،تهران:دنیایکتاب.
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جغرافیـــــــایجهـــــــانیایــ
جستار ادراک محیطی در جهت دهی به
رسالت جهانی اندیشی و جهان کنشی بسیاری
از گروه ها و ملت ها نقش تعیین کننده ای
داشته به گونه ای که از دیرباز پیوند این دو
سطح از سیاست (اندیشه) و سرزمین(کنش)
در قالب دانش واژه ها،گفتمان ها و مقیاس
های گوناگون کانون توجه حکوت گران و
اندیشمندان بوده است.در این میان؛تصور
ژئوپلیتیک به عنوان یکی از ابعاد ادراک
محیطی؛برآیند برداشتی است که اشخاص و
واحدهای سیاسی-فضایی در مقیاس خرد و
کالن از منزلت خود و دیگر واحدهای سیاسی-
فضایی دارند که این برداشت نقش مهمی در
تولید واقعیت های فضایی-اجتماعی داشته
است.داده ها و یافته های موجود گویای آن
است که تصور ژئوپلیتیک ایرانیان باستان که در
قالب اسطوره و تاریخ(حکومت با یک پادشاه)
نمود یافته،مقیاسی کالن گر و جهانی داشته
است.این در حالی است که هر ناحیه و گروهی
از آن ها می توانستند حکومت و سازمان
جداگانه داشته باشند اما درون مایه اسطوره و
تاریخ ایران باستان به ویژه هخامنشیان بر گونه
ای حکومت واحد جهانی با فرمان روایی یک تن
تاکیددارند.
سازه ها و فرهنگ های انسانی برآیند ذهنیت و
جهان بینی پدیدآورندگان و ویژگی های مکانی
و چشم اندازی همانند تاریخ،جغرافیا،بوم
شناسی و ...است که افراد در متن آن پرورش
یافته اند.واژه ادراک نیز ناظر بر درک روابط میان

همین اجزا به صورت یک کل سازمان یافته
است و ویژگی های ساختاری محیط به عملکرد
آن جهت می دهند.بدین مفهوم که الگوها
و معیارهای رفتاری را تقویت و برخی دیگر
تضعیف می کند.ادراک،فرآیند دریافت،تعبیر و
تفسیر محرک های پیرامونی است که برخاسته
از آن افراد پنداشت و برداشت هایی که از محیط
خود دارند را تفسیر و معنا می کنند.از این
رو،محیط ادراکی،بخشی از محیط واقعی است
و تصویر ذهنی برخاسته از محیط پدیداری به
شمار می رود.نتیجه آن که با گسترش قلمرو
محیطی ادراکی،محیط کارکردی نیز گسترش
می یابد و متناسب با افزایش درک افراد از
محیط،رفتارهای سنجیده تری در آن جا اتخاذ
می شود.تصور شخص از جهانی که می شناسد
به نقشه ذهنی معروف است نقشه ذهنی،نقشه
درونی فرد از جهان شناخته شده اوست.بخش
هایی از جغرافیا ماهیت ذهنی و تصوری دارد که
در پیدایش آن کشور و جهان زیست فرد نقش
داشته اند که گاه این تصورات در تعارض باهم
قرار دارند.جغرافی دانان به جستار نقشه ذهنی
افراد و اینکه چگونه آن ها فضای پیرامون شان را
سامان می بخشند عالقه مند هستند.پژوهش
درباره نقشه ذهنی نشان می دهد که پوشش
رسانه ای از مکان ها،تاثیر عمده ای بر ادراک
افراد از جهان پیرامون دارد.مفهوم نقشه ذهنی
تابعی از ادراک افراد و دیدگاه افراد از جهان
زیست شناسان است.جستار نقشه ذهنی مورد
توجه جامعه شناسان و جغرافی دانان نوگرا بوده

است.بی گمان ،کارکرد و پوشش اخباری رسانه
های فراگیر بر نقشه ذهنی جهان جغرافیایی
افراد اثر مستقیم دارد.نقشه های ذهنی نمودی
از آگاهی،از یک مکان یا یک محیط است که به
عنوان نماینده سازمان یافته از واقعیت در مغز
فرد بسط یافته و به عنوان نتیجه ای از اطالعاتی
که دریافت شده است محفوظ،قابل احضار
و تاثیر گذار می باشد و در نهایت رفتار شخص
را تعیین می کند.ادراک به عنوان منبع تمام
اطالعات محیطی،کانون هرگونه رفتار محیطی
است.ادراک محیطی و جغرافیای رفتاری
زیرمجموعه گسترده ای از جغرافیای انسانی
است که رویکرد منسجمی در مطالعه فعالیت
انسان در قالب فرهنگ و جامعه دارد و در این
قالب،طیفی از رفتار انسانی،ادراک،نگرش ها،
باورها،خاطرات،زبان،توجهات،استدالل و حل
مسئله در چهارچوب مکان و فضا به جستار
بینشمعنامیبخشند.بینشمحیطیبهکنش
و واکنش فردی و گروهی جهت می دهد و بنیاد
عمل آن هاست.به باور بسیاری از جغرافی
دانان در شکل گیری نقشه های ادراکی-ذهنی
و واکنش فرد نسبت به محیط،افزون بر محیط
عینی،تصور انسان(محیط ذهنی) و ابعاد روان
شناختی اوضاع اجتماعی محیط او اثرگذار
است به همین دلیل دانش جغرافیا به میزان
زیادی با مفاهیم ذهنی افراد سر و کار دارد.
هر کس از محیط جغرافیایی خود تصویر ذهنی
دارد.در یک گروه فرهنگی،تصویر ذهنی درک
شده تا حدود زیادی وجه اشتراک دارد.به

ـــــــرانباستــــــان
منظور توصیف چنین تصاویر ذهنی جغرافی
دانان از اصطالح ادراک محیطی یاری جسته
اند.پیروان مکتب ادراک محیطی بر این باور
هستند که نوع انتخاب انسان در محیط بیش
از آن که به ویژگی های کالبدی محیط وابسته
باشد به نحوه ادراک و نگرش وی از محیط
بستگی دارد.ادراک نیز به نوبه خود از آموزش
های فرهنگی اثر می پذیرد.انسان محیط عینی
را درک می کند این ادراک محیطی(یا محیط
ذهنی) که با محیط عینی تفاوت دارد برای
افراد مختلف،محیط متفاوتی ایجاد می کند.
رفتار در محیط واقعی،واکنشی برخاسته از درک
محیطی است که چشم انداز را تغییر می دهد.
این تغییرات،محیط عینی و ذهنی را در گذار
زمان دگرگون می کنند.
سرزمین ایران حدود  6000سال تمدن
شناخته شده دارد به گونه ای که آن را به
گهواره تمدن تبدیل کرده است.اسطوره های
این سرزمین خاستگاه هندوایرانی دارند.با این
حال،ناهمگونی محیطی ایران و هند و فرهنگ
متفاوت بومیان پیشاآریایی هر دو کشور،زمینه
ناهمسانی اساطیر آن ها بوده و آن چه امروزه
از اساطیر کهن ایرانی باقی مانده است ریشه
در اوستا دارد.بر بنیاد اساطیر ایرانی جهان
طی یک دوره دوازده هزار ساله آفریده شده
است که این دوره خود به چهار دوره سه هزار
ساله بخش می شود.در دوره نخست «دوره
مینوی» جهان شامل دو هستی نور و تاریکی
است.جهان باالیی نورانی و آن اهورا مزدا و

جهان پایینی تاریک آن اهریمن است که میان
این دو تهی است.بر بنیاد این اسطوره ها جهان
آغازین بی کرانه است اما اگر جهان بی کرانه
بماند اهریمن نیز جاودانه خواهد ماند که این با
فرجام آفرینش اهورا مزدا سازگار نیست چون در
اسطوره آفرینش ایران ،فلسفه هستی،نابودی
همیشگی بدی است.از این رو،برای نابودی
اهریمن،جهان باید کران مند شود تا در یک
دوره مشخص دوازده هزار ساله نیروهای
اهریمنی نابود شوند.در آغاز سه هزار سال دوم
اهریمن به زمین می تازد هراس برخاسته از این
تازش ،لرزش زمین و پیدایش پستی ها و بلندی
ها را در پی دارد.برخاسته از بارش ایزد تیشتر که
مایه آفرینش رودها و دریاهاست زمین به هفت
بخش تقسیم می شود و هفت اقلیم شکل
می گیرند(بند هش،بخش نهم،بند .)74-75
این هفت اقلیم بر بنیاد اوستا(مهریشت ،بند
 15و )133عبارتند از :آرزه در خاور،سوه در

محمدرضا مومنیان
کارشناسی ارشد اقلیم شهری
دانشگاه فردوسی

پراکنده شدند و پس از مدتی فرمان روایی بر
پا کردند به گونه ای که در اسطوره های ایران
از دو سلسله پیشدادی و کیانی نام برده اند.
دوره باستان حکومت ایران اساسا به دو بخش
تقسیم می شود-1:حکومت اساطیری-
حماسی شامل دو سلسله پیشدادی و کیانی
و -2حکومت تاریخی شامل سلسله های
:ماد،هخامنشی،اشکانی،ساسانی.در دوره
حکومت اساطیری پیشدادی حکومت جهانی
برقرار می شود.بدین معنا که یک تن بر جهان
فرمان می راند.این پدیده در دوره تاریخی
محدودتر و به سلسله هخامنشیان معطوف
می شود.در دوره تاریخی یعنی پس از تشکیل
دولتمادبابرپاییحکومتهخامنشیان،قلمرو
حکومت در پرتو کشورگشایی و سیاست های
پادشاهان هخامنشی،گسترش یافت و برای
نخستین بار حکومت جهانی برپا شد و بر بیشتر
جهان متمدن آن روزگار فرمان راندند.

در دوره حکومت اساطیری پیشدادی حکومت جهانی برقرار می شود.بدین معنا که

یک تن بر جهان فرمان می راند در دوره تاریخی نیز با برپایی حکومت هخامنشیان،قلمرو
حکومت در پرتو کشورگشایی و سیاست های پادشاهان هخامنشی،گسترش یافت و برای

نخستین بار حکومت جهانی برپا شد و بر بیشتر جهان متمدن آن روزگار فرمان راندند.
باختر،وروجرش و وروبرش در شمال،فرددفش
و یددفش در جنوب و کشور خنیرت(خونیرس)
که میانه آن هاست.در دوره سه هزار سال
سوم،نخستین زوج بشر پدید می آیند که از آن
ها نسل بشر رو به فزونی نهاد و در هفت اقلیم

بر بنیاد آموزه های اوستا زمین به هفت کشور
تقسیم می شود.بخش میانی خونیرس نام
دارد که همانند افسر(تاج) در میان شش
کشور دیگر است(وزیدگی های زادسپرم،بخش
،3بند  )35به دیگر سخن،کانون جهان است و
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سرزمین «ائیرانیم وئجه» در مرکز آن قرار دارد.
سرآغاز آفرینش در آن جاست و کیومرث و
«گاو یکتا آفریده» در این مکان آفریده شده
اند(بند هش،بخش دوم،بند .)21کوه های
اساطیری مانند هوگر بلند،چگاد دائیتی
که پل چینود بر فراز آن قرار دارد و رشته کوه
تیرک البرز که چگاد دائیتی در میان آن است
در این سرزمین هستند.همچنین رودهای
مقدس«:دائیتی نیک،ارنگ،وه رود،اردوی»،
همه یا در این سرزمین روان هستند یا آن را
آبیاری می کنند(بند هش،بخش نهم،بند
.)77-78دیگر آنکه این سرزمین در سنجش
با سرزمین های دیگر از مدنیتی پیشرفته تر
برخوردار بوده است به گونه ای که بیشترین
شمار مردم در آن می زیند(همان،بند .)76
در متن های اوستایی خونیرس با صفت
«درخشان» آمده است(مهریشت،بندهای15و
-133رشن یشت،بند -15وندیداد،فرگرد
،19بند .)39بنابراین،خونیرس ویژگی های
همانند کانون جهان،پهناور،بلند و درخشان
دارد که بلندی آن گویای نزدیکی به جایگاه
ایزدان است و وجود رودها و کوه های مقدس و
مهم آنجا بر واالیی آن می افزایند و این سرزمین
را شایسته مرکز شهریاری می کند.نخستین
بار دعای «اهون ویریه» توسط زردشت در
ایرانویج سروده شد(هوم یشت،هات ،9بند
.)14در بند  21هرمزد یشت به ایران ویج
درود فرستاده شده است.از آنجا که خونیرس
سرزمین پرفروغ و درخشان است ایران ویج
نیز از این درخشش بهره مند است و همانند
که یک بخش از هفت اقلیم است ایران ویج نیز
سیمایی کوچک مقیاس از هفت اقلیم به شمار

دیگر یعنی سلم و تور شد که در پایان،کشتن
ایرج را در پی داشت«.و معموره عالم به
ایرج[داد] بر اثر این تصمیم فریدون،سلم و تور
به ایرج رشک بردند و درصدد قتل ایرج برآمدند
و او را کشتند».در شاهنامه فردوسی هم مانند
اوستا و متن های پهلوی،ایران بهترین کشور و
ایرانیان بهترین مردم هستند.گزنفون به نقل از
کوروش بزرگ چنین می گوید«:ما باید به این
دعوی فرمان روایی کنیم که از مغلوبان خود
بهتریم».جایگاه و واالیی این سرزمین ایجاب
می کند کسی که بر آن فرمان می راند شناسه
ها و ویژگی هایی داشته باشد.بر پایه متن های
اوستایی،پادشان پیشدادی و کیانی هنگامی
به پادشاهی می رسیدند از ایزدان کامیابی می
خواستند که شهریار بزرگ ترین کشورها شوند تا
بر همه دیوان و مردمان و جاودان ،پریان،کوی
ها و کرپ های ستمکار چیره شوند که ایزدان
نیز آنان را کامیابی می دهند اما هنگامی که
افراسیاب تورانی خواهان بهره مندی از فره
ایرانی شد با مخالفت روبه رو شد(آبان یشت،بند
.)42از این رو،هر کسی نمی تواند شایسته
فره شاهی باشد چون در جامعه زردشتی شاه
جانشین و نایب اهورا مزدا در جهان است و در
حکم پرتو او بر زمین به شمار می آید همان گونه
که اهورا مزدا جهان قدسی را سامان می بخشد
شاه به عنوان قدرت واحد و متمرکز نیز بر زمین
فرمان می راند.به همین دلیل شاه جانشین
و نایب اورمزد در جهان است و باید در منش
یادآور دادگری اورمزد باشد و در کنش نیز تدبیر
و سامان مندی جهان آفریده او را به یاد آورد.
اهورا مزدا انسان را می آفریند و او را دستیار خود
قرار می دهد و به یاری انسان به نابودی اهریمن

ساماندهی سیاسی فضا در مقیاس های خرد و کالن به فراخور دروندادها

داخلی وبیرونی واحدهای سیاسی تابعی از ادراک محیطی و تصور ژئوپلیتیک اشخاص
و واحدهای سیاسی از موقعیت و منزلت خود از جهانی است که در آن می زییند.داده
ها و یافته های نشان می دهند که نمود فضایی تصور ژئوپلیتیک تاریخ اسطوره ای و

باستانی ایران در شکل حکومت با مقیاس و کارکرد جهانی نمود داشته است.
می رود.فضاهایی با کارکرد قدسی همانند
نیایشگاه ها،کاخ ها و سرزمین اسطوره ای
کانون آفرینش به شمار می آیند.این مکان ها
محور جهان هستند که پیوستگاه مراتب قائم
جهان هستی،یعنی آسمان(بهشت)،زمین و
زیر زمین(دوزخ) پنداشته می شوند.آفرینش
از مرکز می آغازد.زیرا مرکز خاستگاه هر واقعیت
و نیروی زندگی است.برتری سرزمین ایران بر
دیگر قلمروها از داستان فریدون-پس از آنکه
قلمرو خود را میان سه فرزند بخشید آشکار
است.فریدون مرکز قلمرو خود ایرانشهر و عراق
را که از دیگر سرزمین ها آبادتر و بهتر بود به ایرج
واگذارد.کاری که زمینه رنجش و رشک دو فرزند

می پردازد.اندیشه جهانی که اهورا مزدا آن را
می آفرید و سامان می بخشد بر بنیاد «اشه» و
«نظم گیهانی» است و همه چیز در چهارچوب
اشه معنا کاوی و علت کاوی می شود.بنابراین
«کوشش مشترک خدا و انسان برای دست
یابی به برقراری سلطنت راستی (اشه) بر زمین
است».از ویژگی های اهورا مزدا مزدا «خشثره»
است که به مفهوم «اقتدار معنوی» است که
آن مزدا است(یسن ،36بند .)1اهورا مزدا این
قدرت معنوی را از راه امشاسپندان به دیگران
وا می گذارد:مزدا به وسیله ی وهومنه قدرت
معنوی می بخشد(یسن،51بند.)21
از دیدگاه تاریخی هخامنشیان نخستین فرمان

روایی جهانی را تشکیل دادند«.آنان نخستین
پادشاهانی بودند که وحدت جهان را به عبارت
دیگر جهان متمدن و عناصر مختلف آن را تحت
یک نظارت سیاسی که پیش از هخامنشیان
پیشینه ای نداشت به هم مرتبط کردند،ایرانیان
نه تنها شاهنشاهی جهانی بنا کردند بلکه موفق
به ایجاد تمدنی جهانی با قلمرو نفوذ پهناور
شدند» .هگل درباره امپراطوری ایران می
نویسد:از دیدگاه سیاسی ایران زادگاه نخستین
امپراتوری راستین و حکومتی کامل است که
از عناصر ناهمگن(به معنای نسبی) فراهم
می آید،این امپراتوری نه همچون امپراتوری
چین،پدرشاهی و نه همچون امپراتوری
هند،ایستا و نه همانند امپراتوری مغول
زودگذر و نه همچون امپراتوری ترکان بنیادش
بر ستم کاری بود برعکس در اینجا ملت های
گوناگون در عین آن که استقالل خود را نگه
می داشتند،به کانون یگانگی بخش وابسته
بودند که می توانست انسان را خشنود کند.
فرمان روایی که از زمان کوروش پایه گذرادند
هدفش تنها فرمان روایی بر ایران نبود بلکه
فرمان روایی بر جهان بود.هر چند مفاهیمی
همانند«:هفت کشور،هفت سرزمین،ایران
ویج و سرزمین های ایران» که در اوستا آمده
است بخشی از مفاهیم رایج این دوره نیست
و در سنگ نوشته های هخامنشی نامی از آن
ها نیامده و فقط واژه «آریایی» بیان شده است
اما کوروش در منشور خویش،نخست خود
را پادشاه انشان می نامد اما پس از گشودن
سرزمین های دیگر«ماد،لیدی و بابل» خود
را «شاه جهان» و «شاه چهار گوشه جهان»
نامید«:من کوروش هستم،شاه جهان،شاه
بزرگ،شاه دادگر،شاه بابل،شاه سومر و
اکد،شاه چهار گوشه(جهان)».داریوش اول هم
همین سیاست کوروش را دنبال کرد و خود را
«شاه سرزمین بزرگ و دور و دراز » نامید«:من
داریوش،شاه بزرگ،شاه کشورهای شامل همه
گونه مردم،شاه در این زمین بزرگ و دور و دراز».
هخامنشیان تقریبا بر سراسر دنیای متمدن آن
زمان چیره شدند،هخامنشیان سراسر قلمرو
خود را به صورت خشترپاون یا ساتراپی های
نیمه مستقل در آوردند و آن ها را از حقوقی برابر
برخوردار کردند که متظور آن ها از این کار یک
دست کردن جهان از دید دادگری بود.
سیاست های هخامنشیان در نگهداشت
حکومتدورهدیپلماسی:
-1سیاست رواداری:
هخامنشیان برای پایداری حکومت خود که
بیش از دو سده دوام آورد کنش و منش رواداری
را پیشه کردند.آنان گزینه «قدرت و مهربانی» را
در برابر «قدرت و نابودگری» آشوری ها اختیار
کردند،در میان پادشاهان هخامنشی کوروش

جایگاه ویژه ای دارد،او حکومتی بر پایه مدارا
و رواداری نسبت به هماوردان بنا کرد.در
آجرهای شهر اور ثبت شده است که:کوروش
شاه همه،شاه انشان،پسر کمبوجیه،خدایان
بزرگ،همه سرزمین ها را در اختیار من قرار
داد،سرزمینی که من با ساکنانی صلح جو
ساختم».
-2داد و ستد فرهنگی:
از سیاست های حکومت هخامنشی ارج نهادن
به اقوام تابعه و بهره گیری از توانایی های آنان
در امور حکومتی بود به گونه ای که خط آرامی
را به عنوان خط اداری پذیرفتند و کاتبان آرامی
وظیفه مهم نوشتن و ترجمه مکاتبات درباری را
در سراسر قلمرو به عهده داشتند و این باعث
شد که خط آرامی «خط امپراتوری» هم نامیده
شود.هخامنشیان در نوشتن کتیبه های خود
سه زبان پارسی،عیالمی و بابلی را به کار بستند
و با این کار هم خواندن کتیبه ها را برای اقوام
مختلف آسان کردند و به نوعی هم اقوام تابعه
شاهنشاهیراگرامیداشتند.هر چنددرزمینه
هنری این داد و ستد فرهنگی نیز گسترده بود
اما هخامنشیان از هنر اقوام تابعه تقلید نکردند.
آن ها هنر مورد نظر را گرفتند،بخش هایی به آن
افزودند و اثری را به جای گذاشتند که با روح و
فرهنگ ایران هماهنگ و دم ساز بود.
-3پرهیز از دروغ:
داریوش اول در کتیبه خود دروغ و دشمن و
خشکسالی را نکوهش می کند و از اهورا مزدا
می خواهد که کشورش را از این نمودهای
اهریمنی بپا دارد«:اهورا مزدا،این سرزمین را
از دشمن،از خشکسالی(سال بد) ،از دروغ
بپاید به این سرزمین میایاد،نه سپاه دشمن،نه
سال بد،نه دروغ».در متون ایران باستان دروغ
یا دروج به معنی نادرستی و فریب است و حتی
ابعاد گسترده تری دارد.در مینوی خرد آمده
است:آن کس شجاع تر است که با دروج(دیو)
خویش بتواند ستیز کند و به ویژه آن که این پنج
دروج را از تن دور دارد که عبارتند از :آز و خشم
و شهوت و ننگ و ناخرسندی.بر پایه آموزه
های اوستا بهشت جاودان آن کسی است که
دروغ را در بند کند«:ای اهورا مزدا هنگامی که
کیفر تو برای گناهان فرا رسد و هومن از فرمان
تو،کشور جاودان (بهشت) را برای آنان بیاراید
که دروغ را در بند کرده به دست راستی سپرده
اند(اهونودگاه،یسن ،30بند .»)8دروغ در برابر
راستی است اگر دروغ رواج یابد راستی نابود
می شود پس باید در همه حال با دیو دروغ
پیکار کرد و آن را از میان برد تا راستی در جهان
بگسترد.
نتیجهگیری:
ساماندهی سیاسی فضا در مقیاس های خرد

و کالن به فراخور دروندادها داخلی وبیرونی
واحدهای سیاسی تابعی از ادراک محیطی و
تصور ژئوپلیتیک اشخاص و واحدهای سیاسی
از موقعیت و منزلت خود از جهانی است که در
آن می زییند.داده ها و یافته های نشان می
دهند که نمود فضایی تصور ژئوپلیتیک تاریخ
اسطوره ای و باستانی ایران در شکل حکومت
با مقیاس و کارکرد جهانی نمود داشته است
و کانون این حکومت ایران ویج،سرزمینی
فرهمند و مقدس است.رهبری جهان بر پایه
نظم گیتی اهورامزدا و در چهارچوب «اشه»
انجام می شود.در اندیشه اساطیری ایران
شاه به عنوان فرمان روا قدرت معنوی خود
را از اهورا مزدا می گیرد.از این رو کارکردی
ملکوتی می یابد.او یاور اهورا مزدا است و هم
زمان نابودگر اهریمن و گسترنده حاکمیت
اشه بر جهان است.سرزمین ایران ویج چون
از عنایت ایزدی برخوردار است کانون جهان
است و شاه در فرمان روایی این کانون تا
هنگامی که شایستگی پاسداشت فره ایزدی
دادرد فرمان روای جهان است.هخامنشی
ها در پرتو توانش مندی رهبری،قدرت جهان
گشایی،تاثیرپذیری از باورهای اساطیری و
رواداری فرهنگی-فضایی آن شکل از تصویر
ژئوپلیتیک را به اجرا در آوردند که فرمان روایی
آن ها را ماندگار و جهانی کرد.همین عوامل
باعث شد که فرهنگ ایران باستان سرشتی
سازگار،انعطاف پذیر و روادارانه بیابد.
پاورقی ها:
ژئوپلیتیک:علمی که درباره ی اوضاع جغرافیایی
و سیاسی کشورها و ویژگی های ارضی و سوق
الجیشی آن ها بحث می کند.
تیشتر:در منابع رزتشتی،ایزد باران دانسته شده
است که هر سال پس از چیرگی بر اپوش(دیو
خشکسالی) مخزن باران در دریای فراخکرد را می
گشاید.
کیومرث:نام نخستین نمونه انسان در جهان
شناسی اساطیری مزدیسنیان و نخستین شاه در
شاهنامهاست.
گاو یکتا آفریده:نخستین حیوان جهان،گاو سفید
رنگ یکتا آفریده بود.بر پایه روایت زرتشتی،اهریمن
این گاو را کشت و نطفه اش به ماه رفت،هنگامی
که این نطفه کامال پاک شد،گونه های فراوانی از
حیوانات از آن پدید آمدند،همچنین آن بخش از
نطفه که بر زمین ریخن مایه رستن گیاهان متعدد
شد.این گاو بر کرانه وه دئیتی(وه رود) می زیست
که از دریای فراخکرد به خاور روان بود.
اهون ویریه:مهم ترین و مشهورترین نیایش مزدا
پرستان است که از نخستین واژه های آن گرفته
شده است.این نیایش در سراسر اوستا پیوسته تکرار
می شود و همواره بر سر زبان پیروان دین مزداست.
اشه:در دین زرتشتی اشه مفهوم گسترده ای دارد
به قولی چکیده دین زرتشت است.اشه به معنی

راستی و درستی است اما معنی ژرف تر آن قانون
ازلی و ابدی اهورا مزدا است که بر بنیاد آن هر
کنشی،واکنشی را در بر دارد و هر کار نیک یا بدی
پاداش خود را در پی دراد.به گونه نظم موجود در
طبیعت که بن مایه راستی دارد را اشه می گویند.
خشثره:نخستین آفریده اهورا مزدا و یکی از
بزرگترین ایزدان مزدیسناست.در عالم روحانی نماد
اندیشه نیک،خرد و توانایی خدواند است.
منابع:
-1حافظ نیا،محمدرضا،اصول و مفاهیم
ژئوپلیتیک،مشهد،پاپلی1385،
-2دوست خواه،جلیل،کهن ترین سرودها و متن
هایایرانی،تهران1370،
فر،مرتضی،تاریخ
-3ثاقب
هخامنشیان،تهران،ققنوس1384،
-4علیخانی،بابک،بررسی لطایف عرفانی در
نصوصعقیقاوستایی،تهران،هرمس1379،
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بانـــــوان ایـــــران

مشروطه زنان و الگوی « مقاومت مادرانه »  //علی باغدار دلگشا
ش روانشناختی اجتماعی نسبت به جنسیت //ندا حاجی وثوق
نقدی بر نگر 

نقدی بر نگــــــرش روانشناختی
اجتماعـــــــی نسبت به جنسیت
توجهی را در حوزه فمنیستی بیان کرده است.
ندا حاجیوثوق
دکتری علوم سیاسی (مسائل ایران) دانشگاه این مقاله سعی دارد ضمن معرفی و ارائه تصویر
آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
کلی از این کتاب ،نگاهی نقادانه نسبت به
موضوعات مطروحه در آن داشته باشد.
واژگان کلیدی :جنسیت ،روانشناسی
چکیده
امروزه جنسیت به موضوعی جذاب و با اهمیت اجتماعی ،زبان ،آموزشوپرورش ،شخصیت،
برای حوزههای مختلف علوم اجتماعی تبدیل اشتغال
شده است .یکی از نگرشهای غالب علمی به
بحث جنسیت ،رویکرد روانشناسانه اجتماعی مقدمه
میباشد که ورود پرقدرت و تأثیرگذاری در هر چند که تفاوتهای جنسیتی از بدو تاریخ
مباحث جنسیتی داشته است .طی سالهای یکی از موضوعات مهم انسانی و اجتماعی بوده
اخیر آثار و مطالب گوناگونی در حوزه مسائل است ،اما بعد از شکلگیری تجدد و نوسازی
جنسی در ایران منتشر شده و هریک از سیاسی و اجتماعی جوامع ،به تدریج جنسیت
نویسندگان و متفکران ایرانی از منظری ویژه نمود و تبارز بیشتری در تعامالت انسانی
به این مقوله نگریستهاند .یکی از نویسندگان پیدا نموده ؛ با طرح مباحثی چون توسعه
پرکار در این زمینه عباس محمدیاصل است و توسعهنیافتگی کمکم تفاوتهای حقوقی و
ً
که اخیرا کتاب «جنسیت و روانشناسی سیاسی جنسیت زنانه با جنسیت مردانه در
اجتماعی» را روانه بازار نشر کرده است .در حوزه عمومی آشکارتر شد .مردان به سیاق
این کتاب وی با رویکردی نقادانه و از منظر گذشته سهم بیشتری از مواهب و مناصب
روانشناسی اجتماعی به مقوالتی چون سیاسی و اجتماعی را به خود اختصاص دادند و
جنسیتوشخصیت،جنسیتوزبان،جنسیت زنانباکسبآگاهیبیشترمتوجهبیعدالتیها
و آموزش و جنسیت و اشتغال مقوالت قابل و تبعیضهای عدیده نسبت به خود شدند

و برای غلبه بر آن حوزه عمومی را جوالنگاه
حضور مؤثزتر خود کرده و با تشکیل جنبشهای
اجتماعی در رفع تبعیضهای موجود برآمدند.
در قرن بیست و یکم توجه به مسائل جنسیتی
از لوازم رشد و توسعه یک کشور میباشد چرا
ً
که اوال ،از آنجا که نیمی از جمعیت هر جامعه
را زنان تشکیل میدهند و آنان نقش تأثیرگذاری
در پرورش و شکوفایی نسلهای آتی جامعه
دارند ،اهمال از وضعیت و مسایل آنان به مثابه
نسیان از توسعه امروز و فردای جامعه میباشد.
ً
ثانیا ،توجه و برجسته ساختن جنسیت در
مباحث علمی ،سبب اصالح باورهای غلط
مبنی بر جایگاه و موقعیت زنان در اجتماع
شده و در دراز مدت منجر به کمرنگ شدن
کلیشههای جنسیتی و حرکت در جهت عدالت
ً
اجتماعی خواهد بود .ثالثا ،از آنجا که تمایزات
جنسیتی در تاروپود جامعه ما آمیخته است،
بازخوانی مباحث جنسیتی با رویکردی علمی و
نگاهی نو به عرفها و سنن دیرینه در این راستا،
راهگشای برابری دو جنس خواهد شد.
در سه قرن اخیر همزمان با رشد شاخههای
مختلف علمی ،اندیشمندان و متفکران زیادی
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ازمنظرهایمتفاوتیبهکاوشدرخصوصمقوله
جنسیت پرداختهاند .یکی از شاخههای علمی
کهعالقهمندیویژهاینسبتبهمقولهجنسیت
نشان داده ،روانشناسی اجتماعی است .توجه
اینرشتهعلمیبهساختهایجنسیتی،اهمیت
زیادی در تعالیبخشی وضعیت زنان ایفا نموده
و همچنین بر غنای مباحث نظری در این حوزه
افزوده است و به شکل ریشهای گرایشها،
ایدئولوژیها و ساختهای جنسیتی را در فرد و
گروه مورد بررسی قرار داده است.
هر چند ادبیات مربوطه به مباحث جنسیتی در
ایران فقیر است ،اما فقدان آثار علمی ارزشمند
که از منظر روانشناسی اجتماعی مقوله
جنسیت را مورد بحث و بررسی قرار دهد بیش
از دیگر حوزههای علمی احساس میشود .از
اینرو،انتشارآثارعالمانهدراینحوزهبرایفارسی
زبانان یک فرصت بسیار مغتنم به شمار میآید.
ً
در این فضای کم رونق ،اخیرا کتابی تحت عنوان
«جنسیت و روانشناسی اجتماعی» از عباس
محمدیاصل توسط انتشارات افکار منتشر
شده است که بخش عمدهای از اهمیت نگارش
مطلبحاضرازهمیننکتهنشاتمیگیرد.
عالوه بر این ،جایگاه علمی رفیع نویسنده و
اشراف وی به مباحث جنسیتی و تالشهای
عملیایشاندرجهتافرایشآگاهیجنسیتی
جامعه در قالب یادداشتهای مختلف در
نشریات ،مصاحبهها و شرکت در نشستهای
متعددباموضوعجنسیت،اهمیتکتابحاضر
را در جامعه علمی برجسته میسازد .گواه این
ادعا تألیفات متعدد نویسنده در حوزه جنسیت
با عناوینی چون ،جنسیت و مشارکت ،تحلیل
جنسیت ،جنسیت و آگاهی تاریخی ،جنسیت
و سالمت ،جنسیت و جغرافیا ،جنسیت و
زبانشناسی اجتماعی ،جنسیت و خشونت،
زنان و محیط زیست ،جنسیت و دیدگاههای
نئوفمینیستی ،نیمه دیگر :نابرابری حقوقی
زنان در بوته نقد میباشد .این حجم از تألیفات
تخصصی مرتبط با جنسیت نشان از عالقه،
احترام و پشتکار نویسنده به یکی از موضوعات
مهم جامعه امروز ایران دارد .از اینرو در این مقاله
سعی داریم به معرفی ،بررسی و نقد این اثر مهم
علمی بپردازیم تا افقهای جدیدی را به روی
خوانندهفارسیزبانبگشائیم.
برابری جنسیتی در سایه روانشناسی
اجتماعی
عباس محمدیاصل محتوای کتاب «جنسیت
و روانشناسی اجتماعی» را در قالب مقدمه،
کلیات و هفت بخش اصلی سازماندهی نموده
است .او در مباحث اصلی خود به بررسی و
تحلیل مفهوم جنسیت از منظر نظریههای
روانشناسی اجتماعی ،پژوهشهای

روانشناسی اجتماعی ،روانشناسی کاربردی
و برخی از مفاهیم اجتماعی چون زبان،
آموزشوپرورش ،اشتغال و شخصیت پرداخته
است.
نویسنده در مقدمه کتاب بیان میدارد« :پدیده
جنسیت از منظر روانشناسی اجتماعی ،مبین
واقعیتی فردی -جمعی است که پرده از اهمیت
پیوندهای مثبت و منفی زنان و مردان درون-
برون گروه برمیدارد و ارتباطی معطوف به تأثیر
و تأثر متقابل و همرنگی با جماعت یا سرکشی و
نافرمانی را برمال میسازد» .او همچنین خاطر
نشان میکند که تحقیق علمی در روانشناسی
اجتماعی راجع به پدیده جنسیت از تحلیل
انتزاعی و تالشی روشمند جهت تهیه الگویی
برای فهم آن و مفهوم پردازی در این زمینه
سرچشمهمیگیرد.
در بخش کلیات ،نویسنده تالش نموده
تصویری کلی از وضعیت زنان و مردان در
جامعه ایران ترسیم نماید .او این ترسیم را از
انتخاب اسباببازیها در سالهای اولیه زندگی
آغاز نموده و سپس به کاربرد کلمات و انتخاب
پوششورشتهدانشگاهیدرسایهسهمیهبندی
جنسیتی پرداخته است .نویسنده در صفحه
 ۱۸کتاب ،در قالب مباحث زبانشناسی بیان
ً
داشته زنان عمدتا شنونده هستند و یا سعی
میکنند با جمالت کوتاه پرسشی در بحث
مشارکت کنند .نگارنده در این میان معتقد
است از آنجا که ورود مباحث زبانشناسی در
ً
حیطه جنسیت نسبتا جدید میباشد؛ شایسته
بود نویسنده نکتهبینی چون محمدیاصل
همچون بسیاری از کارهای خود ،از تحلیل
کمی نیز در این مبحث استفاده مینمود و
صحت ادعای خود را با کمک جامعه آماری
تقویت مینمود .البته گمان میرود عدم ورود
جدی و کمی به این بحث به دلیل وجود کتاب
دیگری تحت عنوان «جنسیت و زبانشناسی
اجتماعی» به قلم نویسنده میباشد .در ادامه
بخش کلیات ،نویسنده به نکتهای ارزنده در
مباحثجنسیتیاشارهمیکند؛محمدیاصل،
فشار مضاعف خانوادگی و اجتماعی را بر
زن امروزی تبیین میکنند و بیان میدارند:
«زنان شاغل ،فشار مضاعف اشتغال درآمدزا و
خانهداری و شوهرداری و فرزندپروری را با هم
و علیرغم مسئولیت یگانه مرد در نانآوری
متحمل میشوند .با این همه زنان در این امور،
مسئولیتپذیرترندوبخشبیشتریازدرآمدشان
را صرف خانه و خانواده میکنند».
پرقوتترین بحث در قسمت کلیات نقدی
است که نویسنده بر روانشناسی کالسیک
داشته و برخی از مباحث آن را باعث ترویج
نابرابری دو جنس معرفی نموده لذا برای برون
رفت از آن روانشناسی اجتماعی جنسیت پا

به میدان علمی روانشناسی مینهد و نظریات
ً
غالبا فرویدی را -که تجربیات اولیه زندگی و
سائقهای سرکوفته در ضمیر ناخودآگاه دوران
کودکی را محرک اصلی رفتارهای ناسازگار
میداند -متوجه مناسبات نابرابر زنان و مردان در
پارادایم مذکر میکند .اگرچه از منظر جنسیتی
و رویکردهای فمنیستی ،تصور حقیرانه از زن
در روانکاوی فرویدی بسیار نقدپذیر است اما
انصاف حکم میکند به نقش سازنده فروید در
مواردی چون کشف ناخودآگاه ،ارتباط جسم
وروح ،مطالعه امیال جنسی و بررسی ارتباط آن
با سایر پدیدههای اجتماعی اذعان داشت .به
ویژه در آثاری چون کتاب حاضر که نویسنده به
نوعیبازتولیدبخشیازنظریاتفرویدرابهشکل
غیرمستقیم به عهده دارد .بیشک هنگامی
که نویسنده نقش آموزشهای دوران کودکی
و جامعهپذیری را در شکلگیری سازههای
اساسی شخصیت فرد و آینده اجتماعی او
دخیل میداند نفوذ نظریات فروید در آن مبرهن
به نظر میرسد.
نویسنده پس از بیان شمای کلی تفکر خود
در ارتباط با دو متغییر جنسیت و روانشناسی
اجتماعی ،در دو بخش اولیه کتاب  ،چگونگی
شکلگیری و رشد هر یک از نظریههای
روانشناسیاجتماعیوتحقیقاتصورتگرفته
در راستای جنسیت را از منظر روانشناسی
اجتماعی بررسی نموده و نقدهای هنجارشکن
خود را در البهالی مباحث مطرح نموده است.
علیرغمانتظارخوانندهمبنیبرتقویتمباحث
نظریوتدارکستونیمحکمبرای طرحمباحث
آتی،قلمشیواینویسندهبهشایستگیتوانسته
گزیده نظریات و تحلیل آنها را در راستای هریک
ازشاخصهایجنسیتیجامعهبیاندارد.
در بخش سوم کتاب با عنوان «جنسیت
و شخصیت» نویسنده معتقد است بر اثر
جامعهپذیری ما از کودکی انطباق رفتارهای
مقبول فرهنگی را با اوضاع گوناگون اجتماعی
میآموزیم حال آنکه بسیاری از رفتارهای
مقبول که زیربنای بسیاری از قضاوتها و
سمتگیریها میباشد زیربنای علمی و دقیق
ندارد .به عنوان مثال ،نویسنده در صفحه ۶۸
کتاب بیان میدارد« :بیثباتی خلقوخوی زنان
در دوران قاعدگی به تغییر سطح هرمونهای
خون نسبت داده میشود که این انتساب اما از
سوی تحقیقات دقیق علمی نفی گردیده است.
گویا شواهد روانشناختی مربوط به تناسب
پرخاشگری با میزان اندروژن و تستسرون خون
ً
از دنیای حیوانات و خصوصا رفتار موشهای
ً
آزمایشگاهیاخذشده».مسلماجهتشکستن
یک قاعده کلی نیاز به ادله بسیاری است از اینرو
انتظار میرفت که محمدیاصل ادعای فوق را
بر اساس جامعه آزمایشی خود یا ادله قویتری

مطرح میکرد چرا که اثبات آن در جهت رفع
بسیاریازکلیشههامفیدخواهدبود.
در سایر بخشهای کتاب نویسنده تالش نموده
ارتباط جنسیت را با مفاهیم دیگر اجتماعی
چون آموزشوپرورش ،زبان و اشتغال با نگاهی
کامالنقادانهبررسینماید.آنچهمسرتخواننده
را در این بخشها میافزاید؛ استفاده از کلمات
نوآورانه و خالقانه در مباحث مربوطه میباشد.
واژههای چون بیساالری جنسیتی – تالش
برای برقراری حقوق برابر برای زنان و مردان از
طریقکارسازیتغییراتاجتماعی،-خودپنداره
جنسیتی–اتخاذارزشهایرفتارجنسیکودک
از طریق جامعهپذیری ، -نظم نابرابر ساالر –
نظمی که بر اساس نابرابری دو جنس شکل
گرفته است -و ...
دومین نقطه قوت در این صفحات تحلیل
محتوایی است که نویسنده بر کتب درسی،
برنامههای تلویزیونی ،زبان گفتاری و
موقعیتهایسیاسیو اجتماعی جامعه داشته
است و در نهایت خواننده را به این سمت سوق
میدارد که تفکر قالب اجتماع در موارد یاد
شده طبیعی بودن نابرابری دو جنس را تقویت
میکند.
اغماض از سیاست در پدیده جنسیت
آیا میتوان در جوامع امروزی نقش سیاست را در
پدیدههایاجتماعینادیدهانگاشت؟
آیا میتوان در جامعهای سنتی و مردساالر که
قاطبه پستهای کلیدی و تأثیرگذار سیاسی،
در اختیار یک جنس میباشد ،از تصمیمسازی
و سیاستگذاری در راستای برابری و بیساالری
جنسیتیسخنگفت؟
آیا اصالح نظام آموزشوپرورش ،اشتغال ،زبان
اجتماعیو...بدوناصالحنظامسیاسیمحلی
از اعراب خواهد داشت؟
ً
آیا اصوال موفقیت روانشناسی اجتماعی به
عنوان علمی بین رشتهای ،بدون در نظر داشت
سیاست و تأثیرات آن بر شکلگیری سوژههای
مورد مطالعه روانشناسی اجتماعی ،تضمین
خواهدشد؟
یکی از جذابیتهای این اثر آن است که
پرسشهای بسیاری از این نوع ،هنگام مطالعه
کتاب ذهن خواننده را درگیر میکند .بهتر بود
نویسنده با نگاه ریزبینانهای که دارند هنگامی
که به تحلیل محتوای کتب درسی میپردازد
این نکته را یادآور میشد که محتوای کتب
درسیبرمبنایسیاستهایکلینظامسیاسیو
بازتولیدفرهنگدیرینهاینسرزمینتنظیمشده
است .هنگامی که زن ایرانی در راستای قوانین
داخلی حق برخورداری از بسیاری از مشاغل
و پستهای کلیدی را ندارد تأکید بر تحصیل
زنان در سطوح عالیه چه معنا و مفهومی خواهد

داشت؟ انتظار میرفت عالوه بر تمرکز به جا و
شایستهای که نویسنده در این بخش از کتاب بر
وظایف و مسئولیتهای متعدد زن داشته است،
گوشه چشمی نیز به چشماندازها و انگیزههای
زنان در جامعه مردساالری میانداخت که قدرت
و ثروت در اختیار مردان است.
به طور کلی نگاه نویسنده به اصالحات و تالش

خواننده قرار میگرفت و به این شکل نظم و
چشمنوازی صفحات کتاب را افزایش میداد.
بر این بر اساس عرف رایج خواننده به دنبال
سمت و جایگاه حرفهای نویسنده در یک اثر
میباشدتابهنوعیبتواندبدینوسیلهذهنخود
را با قلم نویسنده گره بزند؛ مزیتی که خواننده
این کتاب از آن محروم است.

نویسنده در مقدمه کتاب بیان میدارد« :پدیده جنسیت از منظر روانشناسی

اجتماعی ،مبین واقعیتی فردی -جمعی است که پرده از اهمیت پیوندهای مثبت و منفی

زنان و مردان درون-برون گروه برمیدارد و ارتباطی معطوف به تأثیر و تأثر متقابل و
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در جهت برابری جنسیتی ،نگاهی از پائین
به باالست .از نظر او اصالحات باید از خرده
نظامهای اجتماعی شروع شود ،اما در این
میان نباید نقش سیاستهای کالن جنسیتی
را نادیده انگاشت .هنگامی که خرده نظامهای
اجتماعی همپوشانی با سیاستهای کلی
جامعه نداشته باشد ،طرح مباحثی چون
تفکیک جنسیتی دانشگاهها ،سهمیهبندی
دانشگاهها و  ...سبب تعارضات روانی در فرد
نخواهدشد؟
بیمداریروششناختیوساختاری
در جهان امروز یکی از ویژگیهای اثر علمی
بهرهگیری از روششناسی مناسب با محتوای
کار میباشد .پژوهش در پدیدههای اجتماعی،
مستلزم تعامل و گفتگو میان محقق و موضوع
تحقیق است که روششناسی کار چگونگی و
ساختار این تعامل را بیان میکند.
عباس محمدیاصل در کتاب «جنسیت
وروانشناسی اجتماعی» رویکرد انتقادی را
برگزیده و همچون بسیاری از آثار دیگرش روش
تحلیل محتوا را در جهت ارائه مطالبش گزینش
نموده اما غافل از اینکه تحلیل محتوا روشی
کمی است .اعداد و ارقامی که جای خالی آنها
در بسیاری از مطالب کتاب مشهود است.
نقدشکلیاثر
پس از بررسی و نقد محتوایی اثر ،برخی از موارد
شکلی نیز به ذهن متبادر میشود« .جنسیت و
روانشناسی اجتماعی» کتابی در قطع رقعی،
ظاهری آراسته و شناسنامهای کامل میباشد.
اما انتظار میرفت در شناسنامه کتاب یا در جلد
آن نام التین اثر و نویسنده عنوان شود.
فونت و قطع انتخابات شده مناسب میباشد
و نکته مهمتر اینکه نوع ارجاعات و رفرنسها
درونمتنی است که شیوهای زودیاب و معقول
است .علیرغم رفرنسدهی مناسب ،معادل
التین برخی از کلمات درونمتنی میباشد که
بهتربهنظرمیرسیدبهشکلزیرنویسدراختیار

تیتربندی در یک اثر عالوه بر اینکه به لحاظ
محتوایی مطالب را از یکدیگر تفکیک مینماید
در انتقال و نهادینه شدن مطالب در ذهن
خواننده نقش بهسزایی دارد .در این اثر نام هر
یک از فصول به عنوان تیتر اصلی در نظر گرفته
شده و از تیترهای فرعی ،که در برخی موارد
ضرورت هم داشتند صرف نظر شده است.
نتیجهگیری
کتاب «جنسیت و روانشناسی اجتماعی»
تألیفدکترعباسمحمدیاصل،نمونهکوچکی
از تالشهای علمی او در عرصه جنسیت و
مسائل مرتبط با آن میباشد .رزومه تألیفات
نویسنده در راستای جنسیت ،گویای اهمیت
این موضوع به عنوان دغدغهای جدی در
ذهن محمدیاصل میباشد که خواننده را به
رغبت دنبال کردن آثار نویسنده وادار مینماید
و از طرفی به اصالت مکتوبات نویسنده به دلیل
مداومتوپیگیریمطالعهعلمیجنسیتصحه
میگذارد و در عین حال سطح انتظار خواننده
را از یک نویسنده تخصصی ،باال میبرد؛
گویی بخشی از ایرادات وارده بر کتاب که در
قسمتهای مختلف مقاله به آن اشاره شد،
برگرفته از این مطلب باشد.
سست بودن مباحث نظری ،عدم توجه به
ریشههای موضوعات و پررنگ بودن تحلیل
محتوا ،نادیده انگاشتن سیاستگذاریها
در زمینه جنسیت ،نداشتن نگاه جامع
به راهکارهای ارائه شده و عدم استفاده از
روشهای کمی در روند کار عمدهترین ایرادات
محتوایی وارد شده بر اثر میباشد.
در پایان به نمایندگی از تمامی زنان ایران زمین،
به دکتر عباس محمدی اصل ادعای احترام
نموده که در فرهنگی مردساالر و سازوار با
منافع جنسیتی خود ،در راستای همبرابری و
بیساالری جنس -جنسیتی در این مرز و بوم
میکوشند.
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ـــروطه
مشــ
ــــــــــــــــــــــــان
زنــــ
و الگوی مقاومت مــــــادرانه
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علی باغدار دلگشا
دکتری تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

مشروطه یکی از مهمترین ادوار تجددگرایی
جامعه ایران است.تجددگرایی که هرچند
برخی از آن با عنوان "مشروطه آبکی" یاد کرده
اند.اماباهمان"آبکی"بودنش،تغییراتیمهمدر
حوزه اجتماعی پدید آورد.
در حوزه جنسیتی و مطالعات مربوط به
جنسیت،این دوره را مهم ترین دوره ی تاریخی
ایران میتوان دانست.دوره ای که برای نخستین
بار،زنان عالوه بر انتقاد از ساخت های مرد
مدارانه ی جامعه و سخن گفتن از مطالبات
و"حقوق زنان" از"جنس زن"نیز سخن گفته اند.
زنان ایرانی در آن زمانه،ابتدا ساختار های مردانه
ی جامعه ی سنتی ایران را نقد کرده پس از آن
با طرح مطالبات اجتماعی زنان برای نخستین
بار در تاریخ اجتماعی ایران،طرح برخی
نگرش های مدرن چون حق تحصیل،حق
رای،ممنوعیت تعدد زوجات،نقد ازدواج زود
هنگام دختران و دیگر موارد را نمودند.نگرش
هایی که بنظر میرسد بیش از آن که ریشه در
"تجدد بومی"داشته باشد،ریشه در آگاهی های
نسبی از تحوالت"فرنگ" دارد.
زنان "حق طلب" ایرانی در زمانه مشروطه پس
از نقد ساختار مردانه ی جامعه ی ایران و طرح
مطالبات خود،به دگرگونی های زبانی نیز روی
آوردند.
آنان ابتدا به حذف الفاظی چون"ضعیفه"

و"ذلیله"روی آوردند و پس از آن برای جایگزینی
الفاظی چون"زنان" تالش نمودند.برای
نخستین بار در برخی مکتوبات خود از "جنس
زن" سخن گفتند،زمینه برای استفاده از واژه
"زن" برای معرفی "نسوان ضعیفه"را فراهم کرده
و برای اولین بار،در سومین روزنامه ی منتشر
شده خود با نام"زبان زنان"،لفظ "زنان" را وارد
گفتمان های اجتماعی زمانه خود کردند.این
تغییر را نباید تغییری سطحی و جزئی دانست.
"زنان" پس از این برای تحقق برخی مطالبات
خود از الگویی با نام "مقاومت مادرانه"استفاده
کرده اند.
"مقاومت مادرانه"اصطالحی است که در
فلسفه سیاسی فمینیستی از آن استفاده
میشود".مقاومت مادرانه"را میتوان تاکیدی
خاص بر نقش مادری زنان دانست.
در این الگو بر مواردی چون"ذات مهرپرور
زنانه""،تجربه های مادرانه ی زنان""،صفا
و خلوص مادرانه" و"مهر زنان"تاکید شده
است.این الگو توسط زنان ایرانی در دوره ی
مشروطه،در برخی موج های فمینیستی مانند
موج اول و برخی کشور های آفریقایی مورد
استفاده بوده است.
زنان ایرانی در استفاده از این الگو که ابتدا
مردان به طرح آن پرداخته بودند،تاکیدی خاص
نمودند.زنان"،ایران"(=کشور ایران)را "مام
وطن" معرفی کرده و با عنوان "مادر ایران"به
ستایش از آن الگو پرداخته اند.
"ملت"و "مردم"را نیز "مردم ایران" و "ابناء
وطن"(=فرزندان کشور ایران)معرفی کردند

و بر استفاده از الگوی"مقاومت مادرانه"تاکید
ورزیدند.
الگوی"مقاومتمادرانه"هرچندتوانستنقشی
مهم در تحقق برخی از مطالبات زنان ایرانی
ایفا کند اما پس از آن انقیاد و انحصاریخاص
را برای "جنس زن"پدیدار ساخت.انقیادی
با عنوان"نقش مادری"که افراط در آن باعث
گردید دیگر نقش های اجتماعی زنان نادیده
گرفته شود و تنها وظیفه زنان"،نقش مادری" در
معنی توالد و تناسل شناخته شود.
در ادامه تصاویری از "مقاومت مادرانه"و مادر
انگاری اران در دور مشروطه پیوست است.
پی نوشت:
.1این اصطالح را هما ناطق در مقاله ی "روزنامه
قانون:پیش درآمد حکومت اسالمی"به کار برده
است.
.2رجوع شود به کتاب "نامه های زنان
ایرانی"،چاپ شده توسط انشارات روشنگران و
مطالعاتزنان.
.3این روزنامه به سردبیری صدیقه دولت آبادی
بود و در اصفهان منتشر شده است.
.4رجوعشودبه:منسریج،جین،مولراوکین
سوزان و ویل کیملیا،1394دو جستار درباره
فلسفه سیاسی فمینیسم،ترجمه نیلوفر
مهربان،نشرنی،ص13

نقش مادری ،طفل مشروطه ،ابناء وطن و
ِ
مادر ایران در قالب ِ
سرباز کمان به دست استبداد

مام وطن در قالب زنی جوان ،به دامان رضا شاه پناه برده است
ِ

ظهور مشروطه در قالب زنی جوان

ظهور مشروطه در قالب زنی جوان

نگــــرشی نو به
جغرافیای ایران
ارزیابی اجرای طرح های هادی روستایی
ایران در توسعه روستاها //مجید خادم قاسمی
 آزاده منیری مقدمسیستان توسعه یافته ،تمرکز زدایی از
شهرهای بزرگ  //رضا سرحدی

مادر وطن به دست حیوانات استبدادطلب
محاصرۀ ِ

مجید خادم قاسمی
کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه فردوسی
آزاده منیری مقدم
کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه فردوسی
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ارزیـــــــــابی
اجرای
طرحهای
هادی
روستایی
ایران
در
توسعه
روستــــاها

چکیده:
پس از جنگ جهانی دوم و تجربیات موفق برنامه ریزی روستایی در
جهت توسعه اقتصادی اجتماعی کالبدی آنها  ،ایران نیز مانند سایر
کشورها آسیایی با استقرار نظام جمهوری اسالمی ایران طرح هادی
روستایی را جهت بهبود شرایط اجتماعی اقتصادی و توسعه کالبدی
روستا به اجرا گذاشته است  .هدف این پژوهش ارزیابی کلی عملکرد
طرح های هادی روستایی ایران در توسعه روستاهای کشور است .
برای ارزیابی علمکرد اجرای طرح های هادی در توسعه روستاهای
کشور از نتایج بدست آمده در سایر پژوهش های مورد مطالعه بهره
گرفته شده است که این نتایج نشان میدهد اجرای طرح هادی
روستاییدررسیدنبهاهدافکلبدیمانندبهبودکیفیتمعابروبهبود
وضعیت مسکن و ساخت و ساز ها موفق بوده اما در بهبود وضعیت
زیستمحیطی،کشاورزیوجلوگیریازمهاجرتطرحهایروستایی
نتوانستهاستتغییرمثبتیبرشرایطنامبردهایجادکند.
کلید واژه  :ارزیابی  ،طرح هادی  ،توسعه روستایی
مقدمه :
طرح هادي روستايي عبارت است از تجديد حيات دوباره روستا به
لحاظ ابعاد اقتصادي  ،اجتماعي و كالبدي(آسايش ، )78:1393،
بسیاری از نظریه پردازان معتقدند زمین به عنوان ثروت ملی محسوب
میشود (,ژان باستیه )1377لذا دولت ها با تعیین کاربری اراضی
و ترسیم خط محدوده قانونی-خدماتی روستا که مبتنی است بر
نیازمندهای اجتماعی ,اقتصادی ,فیزیکی و باتوجه به امکانات مالی
و برنامه های عمرانی و تامین خدمات روستایی سعی در توسعه ی آنها
دارند(آسایش)1375
 ,اولین کشوری که اقدام به تهیه ی برنامه های توسعه اقتصادی
اجتماعی روستاها نمود  ،کشور شوروی پس از انقالب کبیر 1917
میالدی بود ( رحیمی موقر  1372ص )11سپس ،پس از جنگ
جهانی دوم سایر کشور ها به خصوص کشور های اروپای شرقی بعد
چین فعالیت های برنامه ریزی را برای حل مشکالت روستایی خود
شروع نمودند ( عبدالمجید خان 1364ص.)11موفقیت برنامه ریزی
توسعه روستایی در کشور های اروپایی یکی از عوامل تشویق کشور
های در حال توسعه در راستای تهیه ی برنامه های عمرانی بود  .در
آسیا اقدامات اولیه برای تهیه برنامه های عمرانی در کشور هایی چون
فیلیپین  ،هندوستان  ،پاکستان و ایران اغاز گردید ( .سازمان ملل
 1368ص.)88
از جمله اقداماتی که دولت جمهوری اسالمی در راستای توسعه
روستایی غالبا بر روی کالبد و سیمای فیزیکی روستا ها متمرکز شده
است که از طریق طرح های هادی روستایی که بر گرفته است از طرح
های هادی شهری است انجام میگرد  .در تعریفی که بنیاد مسکن از
طرح هادی روستایی ارائه داده است  :طرح هادی روستایی طرحی
است که عالوه بر ساماندهی و اصالح بافت موجود  ،میزان و امکان
گسترش در آینده و نحوه ی استفاده از زمین برای عملکرد های
مختلف از قبیل مسکونی ،تجاری ،کشاورزی ،تاسیسات ،تجهیزات و
نیازمندی های عمومی روستایی را بر حسب مورد در قالب مصوبات
طرح های سازمان دهی فضا و سکونت گاه های روستایی یا طرح
های جامع ناحیه ای تعیین مینماید ( .بنیاد مسکن انقالب اسالمی
 1389ص .)24در سال  1362تجارب حاصل از نخستین طرح هایی
که به منظور ساماندهی کالبدی نقاط روستایی ،تحت عنوان (روان
بخشی)به صورت موردی در چند استان کشور تهیه شد که منجر به
برنامه ای گسترده و فراگیر در سال1367برای تهیه طرح های هادی
روستاییدرایرانگردید(.احمدی.)1374
یکی از مسائل و مشکالت روستاهای کشور نابسامانی وضع کالبدی

و کیفیت نامناسب مساکن روستایی است.اکثر
روستاها در کنار بافت قدیمی دارای بافت جدید
نیز میباشند.بافت قدیمی روستاها متناسب با
شرایط اقتصادی,اجتماعی,فرهنگی و فناوری
گذشته بوده و با زندگی امروزی هماهنگی الزم
را ندارد,در نتیجه الزم است اصالحاتی در آن
صورت گیرد تا بتواند شرایط مناسب زندگی را
فراهم آورد(رضوانی.)51:1383
تهیه واجرای طرح های هادی روستایی با
اهداف عمده ی زیر اجرا میشود  -1 .ایجاد
زمینه ی توسعه و عمران روستا یا توجه به شرایط
فرهنگیاقتصادیاجتماعی-2تامیینعادالنه
ی امکانات از طریق ایجاد تسهیالت اجتماعی،
تولیدی و رفاهی  -3هدایت وضعیت فیزیکی
روستا  -4ایجاد تسهیالت الزم برای بهبود
مسکن روستاییان و خدمات محیط زیستی و
عمومی (.بنیاد مسکن انقالب اسالمی 1369
ص )32در میان آن ها ،فراهم ساختن امکانات
و زیرساختهای فیزیکی مختلف و بهسازی و
توسعه کالبدی فضایی روستاها ،یکی از مولفه
هایاصلیبرنامهریزیتوسعهروستاییبهشمار
می رود()Liu 564:2007
اما انچه که در این میان ضرورت برنامه ریزی
کالبدی را محرز میکند نابسامانی وضع کالبدی
مناطق روستایی و کیفیت نامناسب مساکن
روستایی است.بافت فیزیکی روستاها ،با توجه
به اینکه به صورت خودجوش بوده،عمدتا
بر اساس طرح و نقشه از پیش تعیین شده
نبوده ،از سوی دیگر با توجه به قدمت بیشتر
روستاها ،بافت فیزیکی روستاها معموال قدیمی
و نامتناسب با شرایط اقتصادی،اجتماعی
،فرهنگی حاضر نیست.بدیهی است عرصه
های مختلف بافت قدیم با زندگی امروزی
هماهنگی الزم را ندارد و حداقل الزم است
اصالحاتی در آن بوجود آید تا بتواند شرایط
مناسب زندگی را فراهم کند.مسائل و مشکالت
بافت فیزیکی روستاها به همراه الزامات دیگر
ضرورت و اهمیت اصالح بافت روستاها را
ایجاب می کند .مهمترین مشکالت بافت های
روستایی و نیز الزاماتی که اصالح وبهسازی آنها
را ایجاب میکند ،به شرح شکل شماره  1است.
(رضوانی.)1383
به هر حال،همانطور که اشاره شد ،اگرچه تکيه
وتمرکزاصليطرحهاديبرجنبههايفيزيکي
و کالبدي استوار شده است ،اما بدون ترديد،اين
تغيير و دگرگوني در کالبد روستاها ،ديگر ابعاد
محيط روستايي را نيز تحت تاثير قرار خواهد
داد(وارثي و صابري.)3:1388،
مبانی نظری :
به عبارت ديگر طرح هادي روستايي عبارت
است از تجديد حيات دوباره روستا به لحاظ ابعاد
اقتصادي  ،اجتماعي و كالبدي است(.آسايش

)78:1393،از نظر لغوی ارزیابی به معنایی
تعیینارزشیکچیزاست(بهزادنسبت1386
ص)17ارزیابی به جنبه های گوناگون یک طرح
و نیز ابعاد مرتبط به یک برنامه می پردازد  .از نظر
موضوع ارزیابی به ارزیابی کالبدی  ،اجتماعی و
اقتصادی قابل تفکیک است (.موسی کاظمی
محمدی  1378ص )88
طرح هادی روستایی با در پیشگرفتن رویکرد
مبتنی بر محدودیت تحوالت کالبدی در توسعه
روستا به اجرای پروژهای ده گانه ای پرداخت که
همگی در پی دگرگونی سازی کالبد و به طبع ان
توسعه روستا بوده است ( .پاپلی یزدی )1382
اسکات اعقتاد دارد سیستم برنامه ریزی کاربری
زمین باید مبتنی بر حفظ اراضی کشاورزی
اطراف شهر ها و نقاط روستایی باشد و بایستی
مصلحت عموم در کاربری ها در نظر گرفته شود
(.پیتر هال . )1992
عنابستانی و اکبری معتقد هستند که این طرح
ها بر ساختار های چهارگانه کالبدی ،اقتصادی
 ،اجتماعی و زیست محیطی توجه دارند
(.عنابستانیواکبری.)1391
علیمردانی در پژوهشی به ارزیابی طرح های
هادی روستایی پرداخته است و به این نتیجه
رسیده که طرح هادی در زمینه ی معیار های
اقتصادی –اجتماعی  28درصد در زمینه ی
معیارهایزیستمحیطیواقلیمی 30دردصد
و در زمینه های معیار های کالبدی  29درصد
موفق بوده است ( علیمردانی . ) 1371
بر اساس نظریه دوگانگی اقتصادی بوکه نیز
روستاهابهدلیلتوجهناکارامدوکمبوداعتبارات
الزم جهت انجام طرح های مختلف نظیر طرح
هایفیزیکیازجملهبخشهایسنتیاستکه
در مقابل ان  ،شهر ها بیشترین امکانات به خود
اختصاص داده اند  .بنابر این از دیدگاه منطقه
ای با یک دوگانگی روبه رو میشویم که بخش
سنتی روستا در برابر بخش مدرن شهری قرار
میگیرد  .در این راستا  ،برای از میان برداشتن
دوگانگی به وجود امده باید در بحث برنامه ریزی
های منطقه ای و محلی توجه بیشتری به روستا
نمود تا از این طریق تعادل های منطقه ای میسر
گردد و دوگانگی بین مناطق شهری و روستایی
تا حدی کاهش یابد ( .مهندسان مشاور دی اچ
وی هلند ) .1371 35-33،
روش تحقیق:
روشپژوهشحاضربهصورتتوصیفیتحلیلی
و روش گرداوری داده ها نیز به صورت کتابخانه
ای بوده است  .در این پژوهش جامعه اماری
شامل تمامی روستاهای تحت پوشش طرح
هادی روستایی در ایران است .
نتیجه گیری:
نتایج نشان میدهد که اجرای طرح هادی
روستایی در ایران علی رقم برخی از کاستیها

شکل -1نمودار ضرورت تهیه طرح های
کالبدیدرسطحسکونتگاههایروستایی
درحفظمحیطزیستروستایی،بهبودوضعیت
کشاورزی و جلوگیری از مهاجرت به شهر ها
توانسته است در افزایش کیفیت مسکن و
ساختمان های روستایی ،توسعه شبکه معابر و
توسعه کالبدی روستا تاحدی مورد قبول واقع
شود .
اینیافتهگویایآناستکهاثراتمستقیمطرح
بر محیط کالبدی روستا مثبت بوده است اما
برخی از ضعف های اجرایی و ناهماهنگی های
نهادی میتواند عامل بروز کاستی های یاد شده
باشد .
راهکار ها و پیشنهاد ها :
با توجه به اطالعات بدست آمده در ارزیابی
موفقیت طرح های هادی روستایی از نظر
روستاییان به این نتیجه میرسیم که اگر
مهندسان طراح طرح های هادی روستایی
از روستاییان در جهت اجرای طرح هادی
روستایینظرخواهینمایندعملکردموفقتری
خواهند داشت .
منابع:

رضوانی,محمدرضا(,)1383مقدمه ای بر برنامهریزی توسعه روستایی در ایران ,تهران انتشارات
قومس,چاپاول.
آمار ،تيمور؛ صميمي شارمي ،رضا ) ،( 1811ارزشيابي اثرات کالبدي اجراي طرحهاي هادي
روستايي )مطالعه موردي :بخش خمام شهرستان
رشت( .مسکن و محيط روستا ،شماره  ، 121سال
بيست و هشتم ،صص)45
پاپلي يزدي ،محمد حسين؛ ابراهيمي ،محمدامير ) ،( 1815نظريههاي توسعه روستايي ،سمت،
تهران.
بنیاد مسکن انقالب اسالمی 1389دستاورد هایپزوهش و فناوری بنیاد مسکن انقالب اسالمی و
شرکت های تابعه تهران  :اداره کل روابط عمومی
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امروزه شهرهای بزرگ و یا شهرهایی که از آن ها
می توان به عنوان متروپل نام برد ،به شدت رشد
کرده اند و تمامی امکانات را به خود اختصاص
داده اند .همین امر سبب شده است تا معضالت
و مسایل ناشی از رشد شهر گرایی و تمرکز
نامطلوب نظیر کمبود مسکن ،مساله حاشینه
نشینی و تخریب محیط زیست هر روز بیشتر و
بیشتر شود .از طرف دیگر شهرهای کوچک از
توسعه بازمانده و در مسیر پیشرفت به کندی
حرکتمیکنند.
این مشکالت باعث شده تا بسیاری از دولت ها
به توسعه و عمران منطقه ای روی آورند .توسعه
منطقه ای به این معناست که در محدوده ی یک
کشورعمرانوتوسعهتماممناطقموردنظرباشد
و از عمده اهداف توسعه منطقه ای می توان
به ایجاد تعادل منطقه ای ،عدالت اجتماعی
و تمرکز زدایی از کالن شهرها نام برد (فنی،
 .)20 :1375یکی از مهم ترین راهکارهایی که
در حال حاضر در کشورهای مختلف به اجرا در
می آید ،توسعه شهرهای کوچک به عنوان یکی
از مهم ترین راه های مقابله با عدم تعادل و توازن

بوده و هیچ زمانی توسعه سیستان محروم علی
رغم دارا بودن پتانسیل بسیار خوب برای توسعه
مورد توجه قرار نگرفته است که در ادامه به این
پتانسیلاشاراتیخواهیمداشت.
 -1هامون خشک ،خشکیدن امید مردم
سیستان
شرق و جنوب شرق ایران و شهرهای مرزی
سیستان و بلوچستان دارای موقعیت
ژئواکونومیکی و ارزش زیست محیطی ویژه ای
هستند .این منطقه از دیرباز به دلیل جایگاه
ویژه جغرافیایی ،اقلیمی ،همجوار بودن با رود
هیرمند و تاالب هامون ،همسایگی با افغانستان
به عنوان کشوری که مدت طوالنی است که
مورد توجه قدرت های بزرگ است .اشراف آن
به دریای عمان و اقیانوس هند و دسترسی به
آب های آزاد بین المللی بیرون از تنگه هرمز و
امکان ارتباط با کشورهای آسیای خاوری ،هند،
شیخ نشین های عرب و بازارهای آفریقایی،
بر اهمیت این منطقه افزوده است (خلیلی
و منشادی .)88 :1390 ،ناحیه سیستان با
 8117کیلومتر مربع ،با مرکزیت شهرستان زابل

توسعه منطقه ای به این معناست که در محدوده ی یک کشور عمران و توسعه

تمام مناطق مورد نظر باشد و از عمده اهداف توسعه منطقه ای می توان به ایجاد تعادل
منطقه ای ،عدالت اجتماعی و تمرکز زدایی از کالن شهرها نام برد .یکی از مهم ترین

راهکارها ،توسعه شهرهای کوچک است که به عنوان یکی از مهم ترین راه های مقابله
با عدم تعادل و توازن در توسعه شهرها قلمداد می شود .
در توسعه شهرها قلمداد می شود و از این طریق
می توان از مهاجرت های بی رویه به سمت کالن
شهرهاجلوگیرینمود.
در این میان شهر زابل دارای شرایط مناسب و
خوبی برای رشد و توسعه یافتگی و به دنبال آن
تمرکززدایی از شهرهای بزرگ است که همیشه
مورد غفلت دولتمردان جمهوری اسالمی ایران

عمدتا دشت پهناوری است که در شمال شرقی
استان سیستان و بلوچستان و در شرق ایران
واقع است.
مهم ترین و با اهمیت ترین رودخانه ی تامین
کننده آب سیستان ،رودخانه هیرمند است.
خشک سالی شدید سال های ،1349 -1350
قطع جریان آب هیرمند و به دنبال آن خشک

شدن هامون طمه ای جبران ناپذیری بر دام
داری و کشاورزی منطقه وارد کرد.
در منطقه سیستان خشکسالی عالوه بر
تاثیرپذیری از نقصان بارش ،ناشی از فعالیت
های سد سازی در باالدست حوضه ی آبخیز
هیرمند در کشور افغانستان و عدم رعایت
حقابه ایران است .این عوامل باعث تغییرات
گسترده ای در کاربری ها شده است .تبدیل
اراضی کشاورزی و مستعد ،به اراضی رها شده،
تخریبمراتع،خشکشدنتاالبهاو...موجب
خشکسالی دیگری تحت عنوان خشکسالی
اقتصادی -اجتماعی را در منطقه سیستان
به وجود آورده است و نتیجه آن بیکاری ،فقر،
مشاغل کاذب و قاچاق بوده است .عالوه بر
این موارد ،خشک شدن دریاچه هامون ،آن را
به عنوان مرکز طوفان های شن معرفی می کند.
همچنین اراضی رها شده در اثر خشکسالی نیز
از مناطق مستعد برای فرسایندگی باد هستند.
بنابراین یکی از خصوصیات اصلی منطقه
سیستان پس از خشکسالی ،طوفان های شن
و گرد و غبار است که به دلیل خشک سالی های
متوالی و بستن آب سد کجکی که باعث خشک
شدن هامون شدت این طوفان ها به مراتب
بیشتر شده است .به سبب این امر بسیاری از
زمین های کشاورزی باعث انتقال ذرات خاک
شده اند و یا خود زیر ماسه ها دفن شده اند.
با توجه به وجود حوضه آبگیر هیرمند در خاک
افغانستان ،تردیدی نیست که آورد بیشتر
ً
هیرمند ،صرفا در چارچوب توسعه روابط
سیاسی  -اقتصادی با دولت افغانستان جهت
فراهم آوردن زمینه های دوستی دو کشور در
آینده و همکاری دولت افغانستان برای عرضه
بیشتر آب امکان پذیر خواهد بود .همچنین با
عنایت به این که امروزه در سطح جهان ،مدیریت
عرضه و تقاضای آب به طور همزمان مورد توجه

می باشد و در این راستا ،تأکیدهای بیشتر
به سمت مدیریت تقاضای آب در حال تغییر
است .بنابراین یکی از مهم ترین اقداماتی که در
خصوص توسعه سیستان می توان انجام داد،
گرفتن حقابه ایران از افغانستان است .به طوری
که با تامین آب هامون که به عنوان بزرگترین
تاالب آب شیرین کشور شناخته می شود ،مردم
سیستان قادر خواهند بود تا به زندگی خود ادامه
دهند و از یک مهاجرت گسترده جلوگیری شود.
شهرسوخته،بهشتباستانشناسان
ریچارد فرای در بازدید از سیستان ،در وصف این
سرزمینگفته«:سیستانبهشتباستان
شناساناست»
در حالی که صنعت توریسم با رشدی بی سابقه
وارد عصر جدید شده و انتظار میرود در سیستم
اقتصاد جهانیبر اهمیت آن افزوده گردد ،دست
اندرکاران و مردم به صورت فزایندهای متوجه
ارتباطمستقیمومؤثرجهانگردیوآیندهجوامع
شده اند .در این بین ارتباط تنگاتنگی بین
توریسم بویژه توریسم فرهنگی و توسعه پایدار
مناطق وجود دارد که می تواند آینده روشن یک
منطقه را به خوبی تضمین و ترسیم سازد.
شهر سوخته نام محوطه باستانی و سلسله تپه
های به هم چسبیده گستردهای است که در
حدود  ۵۱کیلومتری جاده زابل  -زاهدان و
جنوب شرقی شهر زابل واقع شده است .ارتفاع
این تپه های شمالی -جنوبی بین  ۱۲تا  ۱۸متر
از سطح زمینهای اطراف بوده و مساحت آنها با
حدود  ۱۵۱هکتار وسعت از بزرگترین محوطه
های باستانی دوران آغاز تاریخی فالت ایران
به شمار میرود که  ۵۲۰۰سال قدمت دارد و
از این نظر تنها شهر باستانی انگشت شماری
چون شوش و تپه ملیان در ایران ،موهنجودارو
در پاکستان و گورستان سلطنتی اور در بین
النهرین با آن قابل مقایسه هستند .این شهر

در سال  ۳۲۰۰قبل از میالد بنا و در حدود سال
 ۲۲۰۰قبل از میالد ناگهان از بین رفته است.
اگر چه تاکنون کمتر از  ۱۰درصد از محوطه
باستانی شهر سوخته مورد کاوش واقع شده،
اما آثار مکشوفه از مناطق مسکونی و گورستان
آن ،اطالعات زیادی از جمله نخستین جراحی
مغز ،نخستین انیمیشن و بسیاری از نخستین
های دیگر را در اختیار کاوشگران قرار داده
است .این شهر موجودیت خود را طی هزاره
های چهارم و سوم پیش از میالد مدیون رودخانه
پر آب هیرمند و دلتای آن بوده است .باید گفت
از وسعت  ۱۵۱هکتاری این شهر در حدود ۱۲۰
هکتار آن دارای آثار و بقایای باستانی امبت.
بیش از نیمی از سطح شهر پوشیده از توده
سفالهایشکستهوسنگوفلزوخردهسنگهای
نیمه قیمتی و سایر مواد منقول باستانی است.
شهر قابل تقسیم به سه بخش اصلی و سه بخش
فرعیمیباشدکهعبارتنداز:منطقهبزرگمرکزی
شامل بخش های مسکونی شرقی ،مرکزی و
بناهای یادمانی ،منطقه شمال غربی یا منطقه
صنعتی و بخش جنوبی یا منطقه گورستان.
آثار ُ
المعماری به دست آمده در بخش مسکونی
نشاندهندهوجودنوعینظموترتیبدرتقسیم
بندی ساختمانها و واحدهای مسکونی است
(بزی .)32 -31 :1387 ،بنابراین سیستان
در خود بهشت بستان شناسان را جای داده
است که با رسیدگی به این امر و فراهم کردن
فضای گردشگری و توریسم می توان به اقتصاد
سیستان و آبادانی آن کمک ارزنده ای کرد.
تامین حقابه هیرمند نجات اقتصاد روستایی و
کشاورزی
خشکسالی های پی در پی و همچنین عدم
پایبندی افغانستان به تامین حقابه ایران بر
اقتصاد روستایی سیستان تاثیر بسیار منفی
و گسترده ای گذاشته است به طوری که در

حال حاضر با قطع کامل جریان آب در رودخانه
هیرمند ،هامون نیز به کفه ی خشک تبدیل
شده است .اثرات این پدیده بر معیشت و اقتصاد
مردم منطقه تا حد بحران و فاجعه ی اکولوژیکی
پیش رفته است .شغل اصلی مردم سیستان
را می توان کشاورزی و دامداری دانست که با
این وضعیت بخش زراعت و دامداری سیستان
ضربه ای شدید خورده و بسیاری از مردم
دچار خسارت های جبران ناپذیری شده اند
که این امر خود به اقتصاد سیستان لطمه ای
بزرگ وارد ساخته است .به طوری که در سال
1376مجموع اراضی زیر کشت محصوالت
زراعی سیستان حدود  119624هکتار گزارش
شده در حالی که این رقم در سال  1382به
حدود  25407هکتار نزول یافته است (نوری
و بذرافشان .)57 :1384 ،بنابراین کشاورزی
و دامداری که از شغل های اصلی مردمان
سیستان است در معرض نابودی قرار گرفته
است و خطه سیستان که روزی انبار غله ایران
بود به دست فراموشی سپرده شده است.
پی نوشت ها :
فنی ،زهره .)1375( ،شهرهای کوچک :رویکردی
دیگر در توسعه منطقه ای ،تهران :نشر آذرخش.
خلیلی ،محسن و مرتضی منشادی.)1390( ،
«بایسته های ژئواکونومیک جنوب شرق ایران»،
فصلنامه روابط خارجی ،سال سوم ،شماره چهارم.
بزی ،خدارحم« .)1387( ،شهر سوخته از نام
و آوازه تا وضعیت گردشگری» ،مجله ی فضای
جغرافیایی ،سال هشتم ،شماره بیست و یکم.
نوری ،هدایت الله و بذرافشان ،جواد.)1384( ،
«اثرات خشکسالی های  83 - 1377بر اقتصاد
روستایی سیستان و راهکارهای مقابله با آن» ،مجله
جغرافیا و توسعه ،شماره پنجم.

ــجغرافیاـــ
ــــ ایران ــــ
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