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ســیمرغ در حــوزه هایــی همچــون
ایــران پژوهــی ،ادب پارســی ،یادمــان
هــای فرهنگــی و زیســت بــوم اســت و
مــی کوشــد رویــداد هــا را از نــگاه ملــی
بررســی و گــزارش کنــد.
ســیمرغ دیــدگاه هــا و نوشــتار هــای
اســتادان ،دانشــجویان و خواننــدگان را
پذیراســت.
ســیمرغ خــود را در کوتــاه کــردن
،ویرایــش یــا پارســی گردانــی و ســره
نویســی واژگان نوشــتارهای دریافتــی
آزاد مــی دانــد.
بهــره بــردن از نوشــتارهای ســیمرغ
بــا یــاد آوری منبــع آزاد اســت.

کانون فرهنگ و ایران شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
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ی
س
م
آوای رغ
بسم اهلل الرحمن الرحیم
بینوایی یک ملت ،تنها نداشــتن 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 اندیشــه های تابناک و رفتارهای
درخشان از فرزانگان خود هستند .این میراث ارزنده را فرهنگ
ایرانشهری می نامیم که در بر گیرنده 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
مرام ها و باورهای بیگانه می دانیم .گرچه همه پدیده های آیین
های بیگانه؛ ناگزیــر ویرانگر نبوده اند ولی آمیختگی نگاه های
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،
شــرق گرایی و یا غرب ســاالری گرفتار بماند .برای بازسازی
اخالقی ،بهسازی اجتماعی و نوسازی اقتصادی ،نیاز به بازگشت
بهنگاهایرانشهریوتوشهنیاکانیداریمکهدرگذشته،مارابهفراز
بُرده 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
در می یابیم و بکار می بندیم.

شایسته و بایسته اســت 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 آن ها را ارزش های واالی فردی و همگانی بدانند .ارجگذاری
به جان و زندگی آدمی ،جانمایه فرهنگ ایرانشــهری در نگاه
به انسان و جایگاه آن می باشد .چونان که سعدی می فرماید:
بنی آدم اعضای یک پیکرند
که در آفرینش ز یک 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 دانشــجویان بر پایه
فرهنگ ایرانی ،فرآیندی اســت کامال فرهنگی و دانشجویی و
این کانون خوی شکاری)وظیفه( خود را پاسداری از فرهنگ و
تمدنایرانیمیداند؛آنهمدرروزگاریکهفرهنگملیودینی
ایراندستخوشگزندهاونامردمیهایفراوانشدهاست.کانون
فرهنگ و ایران شناســی دست دوستی هر دوستدار ایران می
فشارد و امیدوار است که با همکاری یکایک دانشجویان میهن
دوســت که به فرهنگ ،تاریخ ،تمدن و ایرانشهر ارج می نهند و
بدان دلبستگی دارند گامی ،هرچند کوتاه برای سربلندی ایران
در دانشگاه فردوسی بردارند.
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چشمهایش راگشودوبه مهتابنقاشی شدهدر میان ابرهانگریست.به
پا خواست ،گرد و غبار چندین هزار ساله را از روی بالهای خود تکانید .به
سویآسماناوجگرفتوازفرازالبرزبهزندانابدیضحاکنگریستکه
ریسمانهایفریدونبرصخرههایدماوندبرجاماندهبودامازندانیدر
بندنبود .آه ،افسوس!! این دیو اهریمنیدیگردربندنبود.پس رستاخیز
فرارسیدهاست!!!سرنوشتجوردیگررقمخوردهاست.
چشمانش را از غار تاریکی برمی گیرد و به سوی شهر آلوده از دود و غبار
پرواز می کند به امید دیدن فرزندان عاری از گناه و با نشاط و دیدن خانه
هاییکهباگرمایصمیمیتگرگرفتهاند.بهپیشمیرود،خانههابزرگتر
میشوند.بهشهرمیرسد،کودکانرامیبیندامابینشاطباصورتهایی
چرکین در خیابان ها ،پیرمردان را می بیند اما با دستانی دراز در گوشه
خیابانها.جوانانیرامیبیندکهعاریازهرگونهامیدند،جوانانیکهغریب
ازایرانند.آهمیکشد!!!چهشدهاستکهاینگونهگردیدهاست.برسرعتش
میافزایدوازاینشهرتاریکوبیگانهازگذشتهاشعبورمیکندتادیگر
بیشتر از این درد مردمان سرزمینش رانبیند .سخت در فکر فرو می رود
بهیادگذشتههایدور.
به یاد هوشنگ می افتد که در کنار آتش بزرگ با دوستان و مردمانش بر
گردآتشمیگردندوسدهراجشنمیگیرند،آه،چهحیفاینمردمان
اسیر چاه تنگ و تاریک بیژن گردیده اند و دیگر آتشی نیست تا بار دیگر
روشناییرادرخاطرشانزندهکند.
ازفرازطاقکسریعبورمیکند،طنینسازباربدگوشهایشرانوازشمی
دهد،لبخندتلخیمیزندبهیاددرگیریهایباربدونکیسا،بهیادریزش
طاقکسری،گوییاینطاقبااقتدارایرانپیوندخوردهبود.گوییهمچون
ارداویرافمحکوماستبهدیدنزجرهاودردهاوعذابهاامابااینتفاوت
کهاوزجراهریمنیانرادیدواینزجرفرزندانایرانزمینرا.
با قلبی مملو از درد به سوی توس می رود به سوی تنها امید ایران زمین،
مخزن اسرار اساطیر ،به دروازه های توس می رسد ،مردمان سیاه پوش
بسیاری می بیند با تابوتی بر فراز دستهایشان ،کیست این فرد خفته در
ارابه مرگ؟! باد می وزد ،پارچه از چهره اش کنار می رود .آه ،اوست!! این
بزرگمردایرانی.چگونهممکناست؟!تنهاامیدایرانزمیندرآغوشمرگ
خفته است .ایزدا ،این چه بازیست که با این مردمان می کنی؟؟ با قلبی
شکستهازشهرگذرمیکند،گردوغباریرامیبیندوارابههاییکهمملو
از طالیند .زمزمه های پیرمرد کمر خمیده ای را می شنود که می گوید
اینپاداشحکیماستاماچهسودکهنوشداروپسازمرگسهراباست.
بهسویدشتمرغابپروازمینمایدتاشایدایندلخستهازجورروزگار
آرامگیردوباخودزمزمهمیکند:
قدرتجمشیدوکیقبادچهشد؟؟
حشمتفیروزومهردادچهشد؟؟
بر سرستون های سنگی تخت جمشید می نشیند که روزگاری جایگاه
دیرین هما بوده است .به روزگاران پس از فردوسی می اندیشد ،زمانه به
مانندبادازمقابلچشمانشگذرمیکند.مردیرامیبیندبابوستانیدر
دستکهغریبانهدربیابانبهدلیلجورروزگاراززادگاهخودکوچوبهسوی
بغدادوحجازمیرود.درزیرلبواگویهمیکندسخنانیسرشارازارامشو

پندبرایمردمانزجردیدهازحملهخوفناکفرزندانچنگیزِ .گذرمیکند
ومردرادرگردابتنهاییهایشبادردهایفراوانپشتسرمیگذارد.زنی
رامیبیندبالباسهاییرنگین،سواربراسبیتیزپاوقدارهایدرپشتو
اسلحهایدردستکهمیتازدبهسویدشمنانایرانزمین.دردلشامید
جوانه می زند ،خوشحال است از این که می بیند مردمانی هنوز هستند
کهازدردایرانزمین،دردشانمیگیردوبرایآزادیاینسرزمینجان
میدهند.کنجکاومیشود؛کیستاینزنبیهمتایایرانی؟؟کیست
کهآزادیرابرترازجانمیداند؟؟صداییکنواختمردم رامیشنودکه
یکصدا فریاد می زنند زنده باد بی بی مریم .زمانی که تکه های شکسته
قلبش به یکدیگر پیوند می خوردند؛ به سوی دیگر فرزندان ایران زمین
پیش می رود تا پیش از پیش با دردمندان ایران آشنا گردد .جوانی را می
بینددربند،جوانیرامیبینددرخون.جواندربندباخودزمزمهمیکند:
ایوطن،ایدلمراماوا/ایوطن،ایتنمرامسکن
ایکویرتوبهشتجانمن/عشقجاویدانمن،ایرانمن
وجودش را شــعف فرا می گیرد ،از دیدن فرخــی در بند که اینگونه به
وطنشعشقمیورزد.بهسویجوانغرقدرخونمیرودکهباچشمان
اشکبارش که سرشار از درد است ،خود را به کنار جوی آب می کشاند و
چشمهایشرابررویهممیگذاردواشکیلجوجازکنارچشمهایشروان
میشودوبهآرامیفرشتهمرگرابهآغوشمیکشد،مردیکهحتیدر
خانهابدیش،دردوطنرافراموشنکردوسنگقبرشراباشعرهایوطن
دوستانهاش،مزینکردهبود.
معشوقعشقیایوطن،ایعشقپاکمن
ایآنکهذکرعشقتوشاموسحرکنم
دیگر غمگین نیست ،چون می داند که هنوز هم مردمان ایران شیفته
سرزمینشانهستند،مردمانیکهدرجنگهاینابرابردربرابرابرقدرت
هایجهانمیایستندوخودراسپرترکشهاوتوپهامیکنندتامبادا
سرزمینشــانخدشهدارشــود.آریاینایرانزمیناستوداردهنوز
فرزندانیدلســوزچوندولتآبادیهاوکدکنیهاوخالقیمطلقهاو
آموزگارها که با نثر و نظم شیوایشان این زبان شیرین ،این تاریخ پربار و
اینسرزمینبیهمتارازندهنگهداشتهاندوامیداستتاابداینگونهباقی
بماند،یقیناباقیخواهدماند.لبخندمیزندامااینبارنهبهتلخیشوکران،
امیدواراستوشادازاینمردمانآزاد.سختاستامامیگذرد،زمانهبه
همینمنوالنمیماندوایرانباردیگریکدلمیشود.رویبرمیگرداندو
بهسویالبرزبالمیگشاید،بهسویجایگاهدیرینخود.امانه،دیگرآنجا
جایگاهاونیست!! جایگاهجدیدیبایدیافت،جایگاهیدرمیاندلسوزان
اینسرزمین.برفرازآسمان،ابرهارامیشکافدودوستدارانایرانزمین
رامینگرد.نامخودرااززبانآنان می شنود،کیستاین سیمرغدیگر؟؟
نشانی این سیمرغ تازه متولد شده را در خراسان می یابد ،به آن سو می
شتابد.جوانانیرامیبیندکهگردهمآمدهاندوازافتخاراتایرانوایرانی،
داستانهامینویسند.پسروزیکهنویدشدادهشدهبود،رسید؛سیمرغ
بایدسیمرغشودوهرمرغبایدراهوسنتوطنپرستیوعشقبهوطنرا
بهفرزنداناینخطهبیاموزد،اینگونهبهتراست.سیمرغبهترازسیمرغ
خفتهدرغاراست.

سورباستانی:

مهرگان
یلدا
جشنسده

بازیسیاست:

اندیشهسیاسیفردوسی
اسطورهتاواقعیت:

شرححالزناندوزخیدرارداویرافنامه
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ایــزد بانوی ناظر بر عهد و پیمان ها و نماد دوســتی و محبت ،نام
مهر را بر خود داشــت که بر طبق سنت ایرانیان بر یکی از ماه ها و
روزها داللت پیدا می کرد و در هفتمین ماه از ســال زمانی که در
شانزدهمین روز ،دو مهر بر یکدیگر رخ نمایان می کردند ،مهرگان
نامیده شد و خود را در جرگه یکی از جشن های دوازده گانه سال
قرار داد .در تمامی صفحات تاریخ ،نام این جشن کهن به چشم می
خورد ،صفحاتی که ابتدای آفرینش را به رشته تحریر درآورده اند
و برای شــروع مهرگان ،چنین سرآغازهایی را شرح می دهند که
اهورامزدا در این روز زمین را گسترانید و به کالبد مشیه و مشیانه
روح بخشید .همچنین چون به ماه که پیش از این تاریک و بی فروغ
بود ،نور بخشــید و آن را نورانی نمود ،بدین سبب گفته اند که ماه
مهرگان از آفتاب برتر است .این جشن را با اساطیر پیوند می دهند
و آن را پیروزی نیروی اهورایی بر روان اهریمنی می دانند .چنانکه
ضمیر ناخودآگاه ایران ،حکیم ابوالقاسم فردوسی در حکایت این
روز می ســراید :به رســم کیان تاج و تخت مهی /بیاراست با کاخ
شاهنشهی /به روز خجسته ســر مهر ماه /به سر بر نهاد آن کیانی
کاله /زمانه بی اندوه گشت از بدی /گرفتند هر کس ره بخردی /دل
از داوری ها بپرداختند /به آیین کی جشــن نو ساختند /نشستند
فرزانگان شاد کام /گرفتند هر یک ز یاقوت جام /می روشن و چهره
شــاه نو /جهان نو زداد و سر ماه نو /بفرمود تا آتش افروختند /همه
عنبر و زعفران سوختند /پرستیدن مهرگان دین اوست /تن آسانی
و خوردن آیین اوست
به گفته حکیمان و بــزرگان روزی را که فریدون بر ضحاک فائق
آمد و ضحاک را در دماوند به بند کشــید ،مهرگان نام نهادند و در
باب این پیروزی از آن پس به سرور و شادی پرداختند و همچنین
خیزش کاوه آهنگر بر ضد پادشاه اهریمنی(ضحاک) را نیز از علل
جشن گرفتن این روز می دانند .مبدا این جشن
را از دریای اسطوره به ساحل تاریخ رسانده اند
و به روز تاجگذاری اردشــیر بابکان نسبت می
دهند که تاجی خورشید نشان را در این روز بر
سر نهاد اما قدمت این جشن در طول تاریخ به
سالیان دورتر از این روایت باز می گردد و خود را
در ریگ ودا نمایان می دارد و در دربار پادشاهی
ایران ،کتزیاس از عصر اردشیر دوم یاد می نماید
که شاهان هخامنشی هرگز باده گساری نمی
کردند مگر در این روز و برای پاس داشــتن آن،
جامه ای به رنگ ارغوانی بر تن می کردند.
در عصر فرمانروایی ایرانیان ،پادشاه در این روز،
تاجی منقش به طرح خورشید که در میان ارابه
ای جای گرفته بود بر ســر می نهاد و بارعام می

داد و نمایندگان مختلف طبقات به حضور شاه می رسیدند و به او
هدایایی را ارزانی می داشتند و شاه در این روز کاری را انجام نمی داد
تا مبادا عمل ناپسند باشد و بدان عمل ،تمام سال بر او شوم گردد و
سعی بر این داشتند به شیوه فریدون عمل نمایند و دادگری را در
این روز پیشه خود سازند.
مردمان با خانه تکانی و نظافت خویش و به تن نمودن لباس نو به
استقبال این جشن می رفتند و سفره ودرین(( vederinرا پهن
می نمودند وانواع شاخه درختان و میوه ها و بوهای خوش و آینه و
سرمه دان را بر روی آن قرار می دادند .در روز فرخنده مهر از مهر ،بره
ای را که از زمان تولد ،نذر ایزد مهر کرده بودند را قربانی می نمودند
و خانواده های کم توان نیز مرغی را در این روز به ایزد مهر ارزانی می
داشتند و با خواندن دعا آن ها را تناول می کردند و اگر کودکی در
این روز متولد می شد ،نامی بر او می نهادند که ترکیب مهر را دارا
باشد .و به موجب تقویم اوستایی ،سال دو قسم می شد که شامل
تابستان و زمستان بزرگ بود و مهرگان در آغاز زمستان و در نقطه
مقابلنوروزقرارداشتوهمچنیندرگاهشماریهخامنشیپیش
از اقتباس از تقویم مصری ،آغاز سال ایرانیان اول پاییز و مهرگان
جشن آغاز سال آنان بوده است.
مهرگان ،شانزدهم مهرماه تا بیست و یکم این ماه را در برمی گرفت
و هر روز به طبقه ای اختصاص داشــت و به مهرگان خاصه و عامه
تقسیم می شد .همچنین از این جشن به عید برزگران نیز یاد می
کنند زیرا که در این روز بر خالف نوروز که فراورده های دامی مانند
ماست و پنیر را بر سفره می گذاشتند ،از میوه های آبدار و رسیده
و آجیل اســتفاده می کردند و ماه مهر در جامعه کشاورزی ،فصل
برداشت محصوالت قلمداد می شود.
بر اثر تحوالت عظمیی که در ســرزمین ایران به وقوع پیوســت،
جشن های ایرانی به ورطه فراموشی سپرده شدند و در این میان
مهرگان بــا تمام توانی که در جانش باقی بود ،به حیات خود ادامه
داد؛ چنانکه بیهقی از شکوه برگزاری این جشن در دربار غزنویان
سخن به میان آورده است و در اشعار شاعران نیز به این روز باشکوه
گریزهایی زده شده و در عصر حاضر در خطر فراموشی قرار گرفته
است و در روایاتی که مربوط به سالیان گذشته است از
برگزاری این جشن در میان هموطنان زرتشتی در یزد و
کرمان گزارش به عمل آورده اند ،در حالی که این جشن
هم تراز با نوروز بوده اســت و سلمان فارسی از نوروز به
عنوان یاقوت و از مهــرگان در مقام زبرجد یاد می کند
که در راس دیگر جواهرات هستند و فردوسی سوگند
یزدگرد سوم را در نامه ای که به توس نوشته بود به نظم
در آورده است:
به نوروز و مهر این هم آراسته است
دو جشن بزرگست و با خواسته است
و از همپایگی و هم مرتبگی این دو جشن یاد می کند
روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان
مهر بفزای ،ای نگار مهر جوی مهربان
(مسعود سعد سلمان)

یلدا

زیرآبادی ،علی
باد آسایش گیتی نزند بر دل ریش
صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود (سعدی)
یلدا اخرین شب از فصل پاییز را در برمی گیرد ،شبی که در فرهنگ
مردمان ایران زمین به طوالنی ترین شــب سال اطالق می شود و
پس از آن شب ،مدت زمان حکمرانی خورشید افزوده می گردد.
عنوان یلدا را برای جشن شــب پایانی آذر ماه  ،وام گرفته از زبان
سریانی می دانند که معنای میالد و زایش می دهد و آن را با عیسی
مسیح پیوند می دهند ،چنانکه در اشعار شعرای پارسی زبان نیز
این ارتباط به چشم می خورد:
ایزد دادار ،مهر و کین تو گویی
از شب قدر آفرید و از شب یلدا
زان که به مهرت بود تقرب مومن
زان که به کینت بود تفاخر ترسا (امیر معزی)
سنایی غزنوی از شعرای قصیده گو و مثنوی سرای زبان پارسی که
در قرون پنج و ششم می زیسته است ،یلدا را در قامت شخصی می
پندارد که خدمتگزار عیسای ناصری بوده است و آن را این چنین
به تصویر می کشد:
به صاحب دولتی پیوند اگر نامی همی جویی
که از یک چاکری عیسی چنان معروف شد یلدا
برگزاری این جشــن بر چند دلیل استوار بوده است از جمله آنان:
پیوندی کــه فرزندان ایران زمین با ایزد مهر داشــته اند و آن را با
خورشید،یکیمیدانستهاند.اینفرزندانکهبامشاهدهکمفروغی
روزها ،نگران ایزد بانویشــان بودند تا مبادا با غلبه تاریکی ،نیروی
جان او برای به پرواز درآمدن کاسته شود و زمانی که در پایان خزان،
بارقههایامیددردلهایشانقوتمیگرفتکهباردیگرروشناییبر
تاریکی غلبه می یابد و مهر می تواند دوباره سوار بر چرخ گردونش
در آسمان به پرواز درآید ،به جشن و شادمانی می پرداختند تا این
پیروزی را در کنار یکدیگر به پاس دارند.
شب سی ام آذرماه از پاییز ،عنوان بلندترین شب سال را با خود به
یدک می کشد ،شــب که بی فروغ و تاریک است و یاری رساننده
اهریمن.بهزعممردم،فرزندانتاریکیدراینشبقدرتمییابندو
بادیرطلوعنمودنخورشید،آنانتوانبیشتریمیبایندوبهنبردبا
نیروهای اهورایی می پردازند تا نتیجه سال ها ستیز میان اهورامزدا
و اهریمن را در این زمان به پایان رساندند .خواستاران فرمانروایی
روشنایی ،در دلهایشان آشوب برپاســت تا مبادا ،تاریکی بر آنان
غلبه یابد و زین پس جهانشان را اداره کند و برای پیروزی نیکویی
به دور یکدیگر می آمدند تا با برافروختن آتش و همراهی یکدیگر،
سپاه اهورا را یاری نمایند و با آوردن میوه هایی که دارای سرخی
بودند به مانند هندوانه و انار بر سرخی خورشید بیفزایند و ارتش

پشتیباناوگردندتا
بار دیگر ،پرتو افکنی
آن را به چشم ببینند و
جهان با تابش نور خورشید،
چشم بگشاید.
در وصف تاریکی بی مانند شب یلدا ،حکمای
ادب این چنین می سرایند:
صحبت حکام ظلمت شب یلداست
نور ز خورشید جوی بو که برآید ( حافظ)
چه عجب گر دل من روز ندید
زلف تو صد شب یلدا دارد ( فیض کاشانی)
گر آن کیخسرو ایران و تور است
چرا بیژن شد اندر چاه یلدا ( خاقانی)
در گاهشــماری ایرانی که هنوز اعداد جایگزین اسامی نگردیده
بودند ،سه روز از سی روز ماه ،ترکیب دی را دارا بودند و اولین روز
دیماه که دو دی بر یکدیگر منطبق می شدند ،اولین جشن تحت
عنوان خرم روز با اغاز روشــنایی پس از تاریکی شب یلدا برگزار
می شد و مردم از شب پیشین با برافروختن آتش بر بام خانه ها به
استقبال این جشن می رفتند .در این روز ،شاهان بارعام می دادند
و لباس سپید بر تن می کردند و خانواده ها به گرد هم می آمدند .با
پایان یافتن فصل پاییز ،زمان فراغت کشاورزان از کاشت و برداشت
محصول فرا می رســید و مدت استراحت آنان در زمان خاموشی
زمین آغاز می گشــت و به دلیل این امر به شادی می پرداختند و
بزرگان و پادشــاهان با دهقانان و کشاورزان بر پای یک سفره می
نشستند و از کنار هم بودن خشنود می گشتند.
ازشبیلدابااسامیدیگرینیزیادمیشودکهشبچلهمعروفترین
آنهاست که از ابتدای دی آغاز و تا دهم بهمن ماه به طول می انجامد
و آغاز چله را در شــب پایانی فصل خزان جشن می گیرند .استاد
فریدون جنیدی در گفت و گویی در خصوص این شب خاطر نشان
نموده است که در هنگام برگزاری این عید ایرانی شایسته است از
نام پارسی آن که چله اســت ،استفاده نماییم تا تماما رنگ و بوی
ایرانی را بر خود گیرد .عنوان نود روزه نیز یکی دیگر از این اسامی
است ،چرا که از این تاریخ تا فرا رسیدن نوروز ،نود روز باقیست.
خوشبختانه این جشــن که از قدیم االیام ،جشن خانوادگی بوده
اســت و به همین دلیل در منابع ذکر نام نشده است ،همچنان در
میان خانه های ایرانیان پاس داشــته می شود و هر ساله برشکوه
آن افزوده می گردد و با خواندن داستان های شاهنامه فردوسی و
گرفتن فال حافظ از سوی بزرگان جمع بر زیبایی و ماندگاری این
شب افزوده می شود.
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جشن سده در پایان سرمای طاقت فرسای زمستان با اشعه های
گرم آتش رنگینش ،صمیمیت را دوباره به خانه تمام فرزندان
این مرز و بوم می آورد .تا همگان با دلی گرم از زندگی به سوی
دشواری ها بتازند .روز دهم بهمن ماه ،روز بنا نهادن این جشن
تاریخی و اساطیری است که با نجوم پیوند می خورد و از گذشته
های دور دالیل بسیاری را برای بنیان نهادن این جشن بر سر
زبان ها بوده است .دورترین علتی که به ذهن می رسد ،قدمت
خود را به اولین مخلوق خداوندگار جهانیان در هیبت انسانی می
رساند .زمانی که گیاهان اهورایی ،مشیه و مشیانه ،با فرزندان
خود به صد تن رســیدند ،در گرامیداشت تکامل این حلقه ،به
شــادی پرداختند .کیومرث ،پدر و سرسلسله آدمیان را صد
فرزند بود و زمانی که آنان به حد رشد رسیدند برای آنان جشنی
به پا نمود و از آن روز ،جشن سده شکل گرفت.
و ابوالقاسم فردوسی ،سرو همیشه سبز خراسان در علت شکل
گیری این شب می سراید:
یکی روز شاه جهان سوی کوه /گذر کرد با چند کس همگروه
پدید آمد از دور چیزی دراز /سیه رنگ و تیره تن و تیز تاز
دو چشم از بر سر چو دو چشــمه خون /ز دود دهانش جهان
تیره گون
نگه کرد هوشنگ باهوش و سنگ /گرفتش یکی سنگ و شد
تیز چنگ
به زور کیانی رهانید دست /جهانسوز مار از جهانجوی جست
برآمد به سنگ گران سنگ خرد /همان و همین سنگ بشکست
گرد
فروغی پدید آمد از هر دو ســنگ /دل سنگ گشت از فروغ
آذرنگ
نشد مار کشته ولیکن ز راز /ازین طبع سنگ آتش آمد فراز
جهاندار پیش جهان آفرین /نیایش همی کرد و خواند آفرین
که او را فروغی چنین هدیه داد /همین آتش آنگاه قبله نهاد
بگفتا فروغیست این ایزدی /پرستید باید اگر بخردی
شب آمد برافروخت آتش چو کوه /همان شاه در گرد او با گروه
یکی جشــن کرد آن شب و باده خورد /ســده نام آن جشن
فرخنده کرد
ز هوشنگ ماند این سده یادگار /بسی باد چون او دگر شهریار
کز آباد کردن جهان شاد کرد /جهانی به نیکی ازو یاد کرد
فردوسی بیان نموده است در روزی که هوشنگ و همراهانش،
روی به کوه نهاده بودند ،ماری را به چشــم دیدند و هوشنگ
درصدد برآمد تا با پرتاب ســنگی ،موجود اهریمنی را از میان
بردارد و سنگ بر ســنگ دگری برخورد نمود و از جرقه میان
آن دو ،بوته خاری که بر زمین بود؛ برافروخته شد .هوشنگ از

مشاهده این صحنه به حیرت آمد و آن جرقه را که پیش از این
بر روی زمین نبود را لطف دادار جهان دانست و به مناسبت آن
در آن شب جشنی به پا نمود و آتش بزرگی را برافروخت.
همچنین ســده را به یادگار از نبرد زو تهماسب اساطیری با
افراسیاب اهریمنی می دانند که شاه ایرانی در میدان جنگ بر
همآورد تورانی خویش ،ظفر یافت و در شادی این پیروزی ،این
جشن را برگزار نمودند.
در زمانی که فریدون ،فرمانروای اسطوره ای ایران بر ضحاک
پیروزی یافت و این جان دهنده به تن ماران را از تخت به پایین
کشید ،ارمائیل که سِ مت آشپز ضحاک را داشت به نزد او رفت
و از رهانیدن یکی از دو جوان ایرانی در هر روزه حکایت نمود
که مغز آنان را از خوراک مارهای ضحاک شدن ،رهانیده بود .اما
فریدون به دیده تردید در او نگریست و حکایت او را نپذیرفت.
ارمائیل برای مقبول افتادن روایتش ،به جوانان نجات یافته خبر
رسانید تا بر بام ها آتش برافروزند ،تا صدق گفته هایش تایید
گردد و چون شــمار این جوانان به صد رسیده بود ،از آن پس
جشن سده شکل گرفت.
عنصری در این خصوص در مقدمه مدح ممدوحش این چنین
بیان می کند:
سده جشن ملوک نامدارست /ز افریدون و از جم یادگارست
زمین گویی تو امشب کوه طور است /کزو نور تجلی آشکارست
گر این روزست شب خواندش نباید /و گر شب روز شد خوش
روزگارست
سده تاریخ و اسطوره را پشت سر می گذارد و به سوی مرزهای
گاهشماری حرکت می کند .با شروع آبان ماه ،سرمای زمستان
شــروع به وزیدن می کند و به مدت صد روز سرمای خود را در
این مرز و بوم جاری می سازد تا به دهمین روز از ماه بهمن می
رسد و کوله بارش را بردوش می نهد و از سرزمین ایران به آرامی
خارج می گردد .در پایان این سرمای استخوان سوز ،در میان
بارقه های گرما که نوید رفتن فصل سرد را می دهد ،به شادی
می پردازند.
انسان عصر باستان خود را قدرتمند و ایفاگر نقش در رویدادهای
طبیعی می دانســت و با نیروی خود به دنبال به وقوع پیوستن
خواسته هایش برمی آمد و سرما و مرگ زمین را که صد روز از
آمدن آن می گذشــت را با افروختن آتشی که الهام گرفته از
خورشید و پرتوهای گرمابخشش بود به یاری او بر میخواستند
تا بر سلطه مجدد فرمانروای روشنایی کمک نمایند .در باور مردم
و تصویر ذهنی آنان ،یلدا زادروز زایش خورشید بود و در میان
همین مردم ،مراسمات چهل روزه مرسوم بود و از ابتدای دیماه
که اولین روز تولد روشنی بخش جهان بود تا دهمین روز بهمن،
چهل روز سپری می شــد وچهلمین روز برآمدن آن را جشن
می گرفتند .از سده تا نوروز را پنجاه روز باقیست و با احتساب،
شبهایش به عدد صد می رسند و صد روز پیش از آمدن بهار را
با برافروختن آتش به استقبال آن می رفتند و در جنوب ایران

زمین ،پس از گذشت صد روز از سده ،زمان گردآوری غالت فرا
می رسد و به این مناسبت عنوان سده را بر خود پذیرا می شود.
از مهمترین کارهایی که در این شب صورت می پذیرفته ،برپایی
آتش در صحرا بوده است که جمع آوری بوته برای برافروختن
آتش ،وظیفه همگان محسوب می شده است و ملوک و سالطین
بر پای مرغان و پرندگان ،گیاهی خشک می بستند و با آتش زدن

آن ،پرندگان را به مثابه تیری در آسمان رها می کردند و تاریکی
آسمان به واسطه این امر نورانی می گشت .با برپا کردن مراسم
موسیقی و رقص بر شادی این شب می افزودند.
هم اکنون نیز هر ساله جشن سده درمیان هموطنان زرتشتی
مان برگزار می گردد و با عمل خود سبب بقای این جشن باستانی
می گردند.
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شاهنامهای که فردوسی مؤلف آن است ته از موضع قدرت سیاسی
حاکم و همســو با منافع آنکه در نقد شــهریاری نوشته شده و در
حقیقت پژوهشی در آسیبشناسی فرمانروایی در ایران باستان
است .آسیبشناســی شــهریاری به معنای درک علل انحطاط
و فروپاشــی نظامهای سیاسی اســت .در فرایند آسیبشناسی
شــهریاری ،پژوهشــگر از موضع بیرونی و با روش نقد سیاسی به
پاسخگویی پرســشهایی میپردازد که با علل و عوامل تضعیف
شهریار و در نهایت انتقال آن به گروهها و افراد دیگر سروکار دارد .در
آسیبشناسی شهریاری ،ضمن بررسی شالودههای قدرت ،تحلیل
چگونگی و چرایی اعمال قدرت و شیوههای کسب قدرت ،وضعیت
موجودبامجموعهایازایستارهاوالگوهایمطلوبویاارزشیمحک
زده میشــود و عواملی که مانع از دستیابی به الگوهای مطلوب و
آرمانی شده است به عنوان عناصر آسیب رسان شناسایی میشود.
فردوسیدرشاهنامهبیشازآنکهبخواهدباذهنیتایجابیبهدنبال
شاه آرمانی بگردد ،چنانکه اندیشــه ایرانشهری در دوره باستان
چنین میکرد ،با ذهنیتی ســلبی ،به زوال شهریاری میاندیشد.
شهریاران چگونه به فساد کشیده میشوند؟ آنها چه مراحلی را طی
میکنند تا از اوج قدرت به حضیض ضعف فرو میغلتند؟ پیامدهای
این زوال و فروپاشی چیست؟ اینها پرسشهایی است که شاهنامه
پیش از هر پرسشی در صدد پاسخگویی به آنهاست .ذهنیت سلبی
ی شک و بدبینی به قدرت ناشی میشود .در حالی که ذهنیت
از نوع 
ایجابی با خوش بینی به دنبال قلههای قدرت و برکشــیدن انسان
آرمانیبهفرازآنهامیاندیشد،ذهنیتسلبیبهسقوطانسانآرمانی
درمغاکژرفقدرتمینگردومیکوشدازتکرارچنینتجربههایی
بکاهد.ذهنیت ایجابی میکوشــد تا همه عرصههای قدرت را به
روی انسان آرمانی بگشاید و از او خدایی دیگر بر روی زمین بسازد،
درحالی که ذهنیت سلبی با نمایش حدود و چهارچوبهای قدرت،
تفاوتهای آشکار و فاصله بسیار زیاد خدا و انسان را فراروی دیگران
میگذارد .ذهنیت ایجابی به دنبال آرمانشهر است .اجتماعی که
انسان آرمانی براســاس برخورداری از برترین فضیلتها به اعمال
قدرت میپردازد ،اما ذهنیت ســلبی در خرابههای شهرهای رو به
ویرانی رفته به دنبال عامل زوال و مرگ قدرتها میگردد.ساختار
شاهنامه با توجه به جهتگیری کلی کتاب ،یعنی آسیبشناسی
شهریاری شکل گرفته است .این ساختار نو و کام ً
ال متفاوت با متون
مشابه ،در خدمت محتوای اثر قرار گرفته و به شاهنامه ویژگیهای
ممتازی بخشیده است .براساس ساختار یادشده ،مؤلف کوشیده
تا حد امکان داســتانهای کتاب را بین دو بخش ابتدایی شــامل
خطبههای آغاز سلطنت هر پادشاه و بخش انتهایی شامل دیدگاه
مؤلف در خصوص همان داستان ،محصور کند.

خطبه آغاز سلطنت (شکلگیری داستان)  +اصل داستان
 +نتیجهگیری اخالقی (آسیبشناسی)
فردوسی در هنگام به تخت نشستن برخی از شاهان و پیروزیهای
آنان ،فرصتی مییابد تا به طرح آرزوهــای بزرگ و عمومی مردم
ایران بپردازد و خواســت مردمان هر دوره و نیازها و مسائل آنان را
مطرح کند .در همه خطبههایی که تهمورث ،جمشــید ،منوچهر
گرشاسب ،کیقباد ،بهمن و برخی دیگر از شاهان در هنگام جلوس
بر تخت شاهی ایراد میکنند ،پس از ستایش خداوند ،از دادگری،
دادودهش،هوشمندی،هنرورزی،امنیت،کوتاهکردندستبدان،
جذب دانایان ،خردمندی و دفع نابخردان و اعتبار و شأن فرزانگان،
رایزنی و دستگیری از مستمندان ،ترویج راستی و پرهیز از دروغ،
انسان دوستی و محبت و مهربانی ،پیدا کردن سودمندیها و رام
کــردن طبیعت و هدایت مردم به راه نیک و دفع دشــمنان آنان و
باالخره شــادی همه افراد جامعه و ترویج جشــنها و سنتهای
جمعی جامعه ســخن میرود ،و از همین جا نه تنها میتوان طرح
توقعات کلی مردم و جامعه آرمانی ایرانی را بازشــناخت که نقش
عملکرد فردی و خلقیات شــخصی ایرانی را هــم میتوان از آنها

اســتخراج کرد .موارد زیر را نیز میتوان به فهرست مطالبی که در
خطبههای آغازین میآید افزود:
 1.پادشاه با تکیه بر نســب ،نژاد و یا بهرهمندی از پشتیبانی الهی
فره ایزدی به توجیه مشــروعیت خود میپــردازد؛  .2در برخی
و ّ
موارد ســیری از تالش پادشاه برای به دســتگیری قدرت و غلبه
بر مدعیان قدرت مطرح میشــود؛  .3رئوس اهداف و برنامههای
پادشــاه در آینده همانند تالش برای دادگری و آبادانی ،رسیدگی
به مردم و نوع روابط با طبقات مختلف بیان میشــود؛  .4خطبهها
به مثابه نوعی پیمان و میثاق بین اتباع و پادشاه تلقی میشود و در
بسیاری موارد ،درخواست کمک از مردم و طبقات برای حمایت از
برنامههایپادشاهمطرحمیشود؛.5تعالیماخالقی،اندرزهاونصایح
در مورد نحوه زندگی ،ناپایداری دنیا ،ناگزیری مرگ و مســائلی از
این دست ،بخشی از خطبههای ابتدایی است؛  .6در بیشتر موارد،
خطبه خوانی پادشــاه با آفرین خوانی مخاطبان و مستمعان رو به
رو میشــود که این امر به معنای تأکید دوباره بر حقانیت پادشاه و
التزام به یاری او میباشد.
بندهای پایانی هر داستان که معموالً از زبان فردوسی بیان میشود،
بخش تکمیلی روند آسیبشناســی و مهمترین قسمت آن است.
در این مرحله ،شــاعر بر چند نکته اصلی تأکید میکند .1 :نحوه
نگرش شاعر به دنیا و گذران روزگار مطرح میشود .به عبارت دیگر
جهانشناسی و هستیشناسی مؤلف به طور اجمال آورده میشود.
بر این اساس بی اعتباری و ناپایداری دنیا ،زودگذر بودن ،فریبکاری
و فریبندگی آن یادآوری و به تبع آن قدرت دنیایی نیز امری ناپایدار
و زودگذر جلوه داده میشــود .این بخش عمدتاً جهتگیری دنیا
گریزانه دارد و نوعی نگرش منفی به حیات دنیایی ارائه میکند؛ .2
بر اهمیت بخت ،سرنوشــت و حاکمیت تقدیر در تعیین چگونگی
رویدادهای جهان و گریزناپذیری تســلیم به روند یاد شده تأکید
میشود؛  .3تأکید اصلی در بندهای پایانی بر گریزناپذیری مرگ و
مواجهه با مکافات اعمال است .به همین جهت تصریح میشود در
صورت توجه به ناپایداری دنیا و حقیقت مرگ هیچ پادشاهی دست
به ستم نمیآلود؛  .4تأکید شاعر بر دو اصل ناپایداری دنیا و حقیقت
مرگ ،موجب اتخاذ موضع دنیا گریزانه نمیشــود بلکه برعکس
مجموعهای از شیوههای رفتاری شامل شاد زیستن و شادخواری
به ویژه تالش برای باقی گذاشتن نام نیک از خود توصیه میشود.
محصور شدن هر داستان در بین خطبههای آغازین و بخشهای
اخالقی پایانی ،نوعــی قدرت ارزیابــی و داوری نیز به مخاطب و
خواننده شاهنامه میبخشــد .بدین معنا که بسیاری از شاهان در
ابتدای ســلطنت ،برنامهها و اهدافی را اعالم میکنند که در عمل
به آنها پایبند نمیمانند و مسیر داستان حکومت آنها ،دروغ بودن
بسیاری از گفتههای ابتدایی آنها را آشکار میکند.
فهمشاهنامهدرسایهنظریهآسیبشناسیشهریاریبدینمعنانیز
هست که فردوسی صرفاً گردآورنده داستانهای پراکنده باستانی
نیســت ،بلکه نگرش سیاســی او نیز بر نحوه بازخوانی و بازگویی
داستانها ،تأثیرات مهمی برجا گذاشته است .برخالف گروهی از

شاهنامهپژوهانازجملهذبیحاهللصفاومجتبیمینویکهمعتقدند
فردوسی به طور کامل از منابع خود پیروی کرده و نقش او صرفاً به
درج پیرایههای شاعرانه و تجسم بخشیدن به صحنههای جنگ و
لشگرکشیواعمالپهلوانیمنحصرمیشود،نظریهآسیبشناسی
نشانمیدهدکهفردوسیدرمواردبسیاریباحفظاصلداستانها،
تحول جدیدی در نگاه به مســائل سیاسی آفریده و در مواردی نیز
برخالف منابع و متون باقی مانده ،از داستانهایی سود جسته که
با همین نگرش تحول یافته ،بیشــتر مناســبت داشته است .این
داســتانها در جهت پیشبرد حوادث ،بستر سازی بهتر برای بیان
یک رویداد و تحلیل حوادث ،به مجموعه روایی یاری رسانده است.
شــاهنامه ســنتی از اصلیترین جریانهای فکری و سیاسی در
ایران باســتان و ایران اسالمی اســت .قدرت شگرف فردوسی در
بهره گیری از منابع تاریخی ایران برای ابالغ پیام خود و ارائه قرائتی
جدید از اندیشه ایران شــهری به واقع خیره کننده و حیرت انگیز
است .جامعیت و شمول این اثر به همراه ظرفیت ترکیب کنندگی
و انعطافپذیری آن در خوانشهای مکرر و چند سویه موجب شده
تا گاهی پیامهای دریافت شــده از آن ناهمسو به نظر رسد و یا در
خصوص قصد و نیت مؤلف یا باورهــای فکری و اعتقادی او چون
و چراهای بســیاری درگیرد .برای نمونه پژوهشگرانی بودهاند که
اعتقادات دینی و نوع باور دینی فردوسی را قابل تأمل دانستهاند؛
به همین جهت کل اثر او را به گونهای دیگر تفسیر کردهاند .نولدکه
مینویسد«:تحقیقوتتبعدردینفردوسی،امربسیارجالبتوجهی
است،هرچندکاربسیاردشواریاست.برایآنکهقرائنگاهیمنافی
یکدیگرهستند».ویبااینکهشاعررامذهبیوخداپرستمیداند،با
توجه به برخی ابیات تأکید میکند« :چنین سخن از یک مسلمان
حقیقی شایسته نیست»؛ و یا «مسلمانی که واقعاً صاحب عقیده
باشد میبایستی در اغلب موارد طرز دیگری سخن گفته باشد.
جهانگیر کوروجی کو یا جی نیز با تأکید بر گرایش فردوسی به دین
کهن ایرانیان مینویسد:
« فردوســی در بیان مفاهیم فلسفی و دینی خویش پیگیرانه و به
گونهای محسوس به سوی این آثار (ادبیات پهلوی) گراییده و در هر
حال یا خود آنها را خوانده و یا به برخی از آنها که برای وی ترجمه و
تفسیر شده بوده دسترسی داشته است ».اینکه فردوسی ستایشگر
و مدافع دین کهن ایرانیان بوده ،به طور کلی پذیرفته شــده است.
در حالی که کوریاجی خداشناسی فردوسی را مبتنی بر متنهای
پهلوی میداند ،شاهنامه پژوهی دیگر مینویسد:
خداشناسی فردوسی با اتکایبه قرآن مجید استوچنین مینماید
که وی تسلط کافی بر قرآن کریم داشــته و مفاهیم آیات آن را در
سرودن اشعار مورد نظر قرار داده و یا کتابهایی در این باره مطالعه
کرده و آشنا گردیده است.
برداشتهایناهمسوباهمازشاهنامه،همانندموردیادشده،شقوق
مختلفی را دربرمیگیرد .به همین سیاق گاهی فردوسی ،طرفدار
جبر و معتقد به قضا و قدر و تأثیر سرنوشت در زندگی آدمی و گاهی
نیز آزاداندیشی که باور به آزادی اراده انسانی بخش جدایی ناپذیر از
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عقایداوبودهاست،میشود.گاهیاندیشهسیاسیاوبرمبناینظریه
ســلطنت و مدافع حقوق شاهان مورد توجه قرار میگیرد و گاهی
نیز چهره او به عنوان شخصیتی که حامی ستم دیدگان و منتقد و
معترض به کارنامه شــاهان است ترسیم میشود .به هرحال همه
این برداشــتهای معنادار نشانگر ظرفیت بسیار عظیم این اثر در
جذاب و هضم جریانهای فکری عصر خود و اعصار گذاشته دارد.
به عبارت دیگر فردوســی این امکان و توان را در اختیار داشته تا با
ترکیب و همگون سازی بسیاری از عناصر فکری و رفتاری ایرانیان،
مبنایی مشترک فراهم آورد.
به رغم تناوبها و شــکافهای ممتد تاریخــی ،نظریه حکومت
در شاهنامه از وحدت و استمراری شــگفت برخوردار است ،گویا
فردوســی ایران را نه تکهتکههایی رها در زمان ،زمین و در دست
پادشــاهانی متفاوت و چندین ،بلکه یک زمین و یک زمان و یک
حاکمیت میدیده است .در مسیر وحدت بخشی ،اسطوره ،تاریخ
و حماسه در شاهنامه در هم تنیده میشود و بافتی یکپارچه پدید
میآید .زبان روان این اثر نیز به نوبه خود نشان از توانش عظیم زبان
به کار گرفته شده و همگون سازی همه اختالفات زبانی گذشته و
زایش وحدت زبانی جدید است .در شاهنامه ،تضادها ،تعارضها،
اختالفها و تفاوتها همه در یک وحدت ملی مطرح شده تا نشان
دهد دنیای حماســه ایرانی در عین سادگی ذاتی ،پیچیدهتر از آن
است که تنها نمودارگرایشهای یک الیه اجتماعی ،یک نوع ارزش
آیینی ،یا یک ذهنیت مســلط باشد .بُعد این دنیای حماسی ،تابع
ذهنیت فرهنگی یک قوم اســت .فرهنگی کــه در عین تجانس،
نامتجانس و از همین روی ،شاهنامه ،گره گاه ارزشهای اشرافی،
مردمی و تبلور وحدت و تضاد شده است .در شاهنامه تنها یک تضاد
استکهقابلیتحلشدنندارد،اینسنتزپیدانشدنی،آشتینیکی
و بدی و مبارزه جبهه اهورایی و اهریمنی است.
شــاهنامه کتابی حماسی اســت ،خصلت حماسی بودن موجب
شــده تا محتوای سیاسی کتاب نیز از همین منظر تفسیر شود .به
همین جهت در نگاهی عام ،کتاب ،تالشــی برای استواری هویت
ملی و فرهنگ سیاســی کشــور به ویژه باور به ضرورت حاکمیت
فرهمند ،تلقی شده است .بر این اساس گفته شده است که
شاهان ّ
شــاعر به جهت وطن پرستی ،ایران پرستی معنوی محض و شوق
مفرط به ملتی که وحدت و بزرگــواری آن از مدتها پیش از بین
رفته بود ،دست به نگارش شــاهنامه زد .این نحوه نگرش موجب
شده تا گرایشهای ملی شاعر بر اعتقادات دینی وی ،مقدم دانسته
شود :فردوسی پیش از آنکه اسماعیلی باشد ملی گرا است که سنت
دهقانان آن زمان مانند عبدالرزاق طوســی و ماخ مرزبان هرات و
امیرک منصور و دیگران بوده است ،همراه با خشم و تنفر شدیدی
از دستگاه خالفت عباسی ،چنانکه اسماعیلیه نیز بدترین دشمنان
خالفت عباسی بودهاند.
نگرش سیاسی به شــاهنامه برخی مواقع بر حسب مفاهیم اصلی
اندیشه سیاسی همانند عدالت و قدرت صورت گرفته است .ف.م
جوانشیردرکتابحماسهداد،باسودجستنازشیوهمفهومشناسی،

واژه داد را به عنوان اساســیترین مفهوم سیاسی شاهنامه تلقی
کرده و با بررســی و پی جویی ماجرای این واژه در سراســر کتاب،
داد را استوارترین رکن بینش سیاسی فلسفی معرفی میکند و در
قبال کسانی که شــاهنامه را حماسه ملی میدانند ،حماسه داد را
جایگزین میکند .نویسنده کتاب تراژدی قدرت در شاهنامه نیز
از جمله کســانی است که با تأکید بر مفهوم قدرت و اهمیت آن در
مباحث سیاسی کوشیده اســت تا ضمن فراهم آوردن مقدماتی
نظری در خصوص مسئله قدرت ،این پدیده را در دو داستان بزرگ
شاهنامه یعنی رستم و اسفندیار و رستم و سهراب ،پیگیری کند.
نگرشسیاسیبهشاهنامهگهگاهنیزمتأثرازایدئولوژیهایمعاصر
بوده و نویسنده آشکارا کوشیده تا جهان بینی و ایدئولوژی خود را
بر متن اثر تحمیل کند .اســتتاریکف پژوهشگر روسی در کتاب
مشهور خود نمونهای از تفسیر ایدئولوژیک شاهنامه را در معرض
دید دیگران قرار داده اســت .وی با مفــروض گرفتن تقابل طبقه
دهقانان که فئودالهای ورشکسته و مالکان اشرافی موروثی بودند
بامالکانقدرتمندجدیدکهتیولداربودند،تدوینشاهنامهراتقابلی
از سوی طبقه نخست بر ضد طبقه دوم تلقی میکند و در عین حال
میپذیرد که گرایش ملی شــاعر نیز در این امر مؤثر بوده است؛ در
شاهنامه فردوسی دو گرایش یا تمایل وجود دارد :فنوالی اشرافی
و ملی ...شاعر بدین نحو در عین اینکه مظهر طبقه خود میباشد از
حدود آن پافراتر میگذارد و آرمانها و احساسات عمیقتر عمومی
ملی را منعکس و بیان میکند.
باقر پرهام نیز از جمله پژوهشــگرانی اســت که با نگاه به اندیشه
سیاســی غرب و مبانی اومانیســتی و لیبرالیستی آن ،میکوشد
نظریه فردوسی را روزآمد کند و به مخاطب بقبوالند که آنچه غرب
چندسدهپیشبدانرسید،هزارسالقبلدراندیشهفردوسیتبلور
یافته بود :هرچند جامعهی هزار سال پیش ایران که فردوسی در آن
میزیست با اروپای اواخر عصر رنسانس و آغاز دوران مدرنیته قابل
مقایسه نیست ،اما تأمل در این ابیات از شاهنامه ما را بی اختیار به
یاد کار ماکیاول در رساله شهریار میاندازد.
آنچهدرپژوهشحاضرمبنایکارقرارگرفته،مبحثآسیبشناسی
شهریاری است که در آن به جای تمرکز بر وجوه آرمانی قدرت ،بر
نقاط ضعف و آسیب تأکید میشود .در آسیبشناسی شهریاری،
داســتان استقرار نظام سیاسی و رشد و گسترش آن و سپس زوال
و فروپاشی شهریاری بیان میشود ولی به طور عمده بر دوره زوال
تأکید میشــود .به عبارت بهتر در مسیر آسیبشناسی ،داستان
تأســیس حکومت و بالیدن آن تا نقطه اوج پیگیری میشود .اما
آنچه بیشتر مورد دقت قرار میگیرد ،شروع حرکت نزولی قدرت
و سقوط آن است .در داســتانهای شاهنامه ،فرایند قدرتیابی و
زوال شهریاری ،پیدرپی و در چرخههای متوالی ،پیگیری میشود
و شــاعر در پایان بیشتر داستانها در مورد علل و عوامل فروپاشی
قدرت به داوری مینشیند .کل کتاب نیز همانند اجزای متکثر آن،
داستان شکلگیری قدرت در مقیاس تاریخی و سپس زوال آن در
تاریخ ایران است.

شرححالزناندوزخیدرارداویرافنامه

یوسفی ،سمیه

ارداویرافنامه شرح دیدههای یکی از روحانیان زرتشتی است به
نام ویراف (ویراب یا ویراز) در ســفرش به بهشت و دوزخ و برزخ.
ارداویرافنامه در میان آثار دینی پهلوی به دلیل گزارش دقیقی
که از کیفر روان بدکاران در دوزخ به دست میدهد حائز اهمیت
است .از خالل همین گزارشها میتوان به دیدگاه سنتی درباره
زنان نیز پی برد .کیفرهایی که منحصرا ً برای زنان در دورخ اجرا
میشــود به دلیل قصور زن در انجام وظایفش مربوط به همسر
و فرزندان ،رعایت نکردن احکام مربوط به َدشــتان (قاعدگی)،
جادوگری و روسپیگری است و تنها در چند مورد کیفرها مربوط
به گناهان دیگر میشود.
عقوبت زنانی که نسبت به فرامین دینی و اجرای محدودیتهای
شرعی در دوره دشــتان بیاعتنا بودند؛ شامل خوردن پلیدی و
کثافت مردان ،خوردن خون دشــتان ،بریدن پستان و دریده و
خورده شدن توسط سگها میشود.
در گناه جادوگری کیفرها متوجه شکنجه اندامها ،بریدن زبان،
درآوردن چشــم و گزند رســیدن به پســتان ،میشود و بخش
دیگری از عذاب توسط جانوران انجام میشود .مغز سر این زنان
را خرفستران میخوردند و تن آنها را میجویدند و شکمشان نیز
توسط سگها دریده و رودههایشان خوارک آنها میشد.
بیشترین کیفرها در گناهان زنانه به روسپیگری اختصاص دارد.
در دورخ روسپیان را از پســتان آویخته بودند و تن آنان توسط
خرفستران جویده میشــد .ویراف زنی را دید که در زیر برف و
تگرگ گریان و ناالن در رفت و آمد بود ســر و روی خود را با کارد
میدرید زیرا به جز شوی خود از مردی آبستن شده بود و کودک را
تباه کرده بود .بر تن زن دیگری نیز پوست آهنین کشیده بودند و او
را با دهان باز بر روی تنور گرم نهاده بودند به عقوبت پیمانشکنی
با شوهر و خفتن با مرد بزهکار و بد خوی.
زنان دیگری که در دوزخ به سختی عذاب میدیدند کسانی بودند
که نسبت به شوهر خود بیحرمتی روا داشته و وظایف زناشویی
خود را مانند همبســتری به جای نمیآوردند .بدزبان بودند و یا
از مال شوهر میدزدیدند و برای خود نگاه میداشتند .زبان زنی
را به گناه ناســزا گفتن به شوهر و نفرین کردن او به سوی گردن
کشیده و در هوا آویخته بودند ،زن دیگری پستان خود را توسط
شانهای آهنی میبرید و زن دیگری اجاقی گرم را با زبان میلیسید
و دست خود را در آتش میسوزاند و در بدن زن دیگری خارپشتی
آهنین فرو میکردند و به اندازه یک انگشت نطفه دیوان و پلیدی
در دهــان و بینی آنها فرو میکردند به عقوبت پیمانشــکنی با
شوهر و رها کردن او و تن به همخوابگی ندادن.
کیفرهای دیگری که منحصر به زنان بود ،مربوط به قصور آنها در

وظایف مادری مخصوصاً خودداری از شیر دادن به آنها میشد.
زنی که بــه نیاز و گریههای کودک خــود بیتوجه بود در دوزخ
پوست و گوشت خود را میکند و میخورد و دیگری که به فرزند
خود شــیر نداده بود تن خود را با شــانه آهنین رنده میکرد و با
پستان کوهی آهنین را میکند .و زن دیگری که از شیر دادن به
کودکش خودداری کرده و در عوض به فرزند کس دیگری شیر
داده بود پســتانهای خود را در تابه گرم نهاده بود و از این رو به
روی دیگر می کرد.
عالوه بر این گناهان که مشــخصاً با نقشهای ســنتی زنان در
ارتباط است ،زنان برای برخی گناهان دیگر هم کیفر میشدند.
این گناهان شــامل بیحرمتی به آتش و شانه کردن مو بر روی
آتش و افکندن شپش و رشک در آن ،بر هم زدن خویدوده و بسیار
شیون و مویه کردن میشود .کیفر گناه بیحرمتی به آتش جویده
شدن توسط خرفستران است و زنی که خویدوده را بر هم زده بود
توســط ماری که از تن او باال میرفت و از دهانش بیرون میآمد،
عذاب میشد و سر زنی را که در گیتی بسیار شیون میکرد از تن
جدا کرده بودند درحالیکه زبان او بانک داشت.
گفتنی اســت کیفرهای مــردان نیز به همین شــکل همراه با
شکنجههای هولناک جسمانی ،خوردن پلیدی و کثافت و نقص
عضو و آویزان شــدن از اندامها صورت میگیرد اما عقوبت آنان
ارتباطی به قصور در وظایف همسری یا پدری ندارد .با این همه
نمیتوان از ایــن تفاوت نتیجه گرفت این تفــاوت از دیدگاهی
زنستیزانه شکل گرفته است .به نظر میرسد گناهان هر گروه
در ارتباط با حیطه و قلمروی که به شــکل سنتی برای زن و مرد
تعریف شده ،در ارتباط است .مردان که نیروی کار جامعه به شمار
میرفتند و در بیرون از خانه فعال بودند و زنان که وظیفه رتق و
فتق امور خانه و رسیدگی به شوهر و فرزندان را داشتند ،هر یک
به دلیل مبادرت به گناه در قلمرو ویــژه خود ،در دوزخ عقوبت
میشــدند .ناگفته نماند که بخشی از ارداویرافنامه نیز به شرح
کیفرهایی اختصاص دارد که شامل مردان و زنان هر دو میشود.
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آوایایران:

سازوموسیقیمحلی
درایران
َ
ُسرنانوازیقوملک
رقصعزاوآیین
در ِ
ِ
پذیرهوپیشواز

اندیشههایایرانی-اسالمی:

تاثیراتمتقابلاسالموایران
ازدیدگاهادواردبراون
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یادگارتاریخ:

بررسیجشنهایباستانیایران
باتکیهبرجشنهایزمستانه
جایگاهمیهندوستیدرآثار
عبدالرحیمطالبوفتبریزی
بررسینقشنگارههایزنان
درکاخچهلستونوکاخگلستان
اندیشهمفاخر:

اندیشهسیاسیسعدی
اندیشهسیاسیفارابی
گفتوگو:

جایگاهحسوطندوستی،ازگذشتهتاکنون

سازوموسیقیمحلیدرایران
نصیری راد ،فاطمه
تقدیم به روح خسرو آواز ایران استاد محمدرضا شجریان
1

چکیده
بی گمان موسیقی به بلندای تاریخ بشریت قدمت دارد .تاریخ موسیقی ایرانی که همواره با هنر و ذوق ایرانی همراه و همقدم بوده است
را می توان به دو قســمت قبل و بعد از اسالم تقســیم کرد .نقوش و حجاری ها و نگارگری های به جای مانده از دوران باستان تا زمان
اسالم نشان دهنده عالقه و ذوق ایرانیان به هنر موسیقی می باشد .در دوران پس از اسالم موسیقی به دلیل مخالف ها ،شکوفایی دوران
پیشــین خود را از دســت داد .ولی به هر حال به حیات خود ادامه داد .این استمرار را می توان در زمان صفویه در بنای کاخ چهلستون
و اتاق موسیقی کاخ عالی قاپو مشاهده کرد .موســیقی ملی ایران ،مجموعه ای است از نواها و آهنگ هایی که در طول قرن ها ،در این
سرزمین به وجود آمده و پا به پای سایر مظاهر زندگی مردم ایران تحول وتکامل یافته ،و بازتابی از خصوصیات اخالقی ،وقایع سیاسی،
اجتماعی و جغرافیایی ملتی است که تاریخش به زمان های بسیار دور می رسد .ظرافت و حالت تعمق ویژه موسیقی ایرانی انسان را به
تفکر و تعـقل و رسیدن به جهانی غیر مادی رهنمون می سازد.
واژگان کلیدی :خنیاگر ،موسیقی ،ساز محلی ،نغمه ها.
 .1دانشجوی تاریخ دانشگاه پیام نور مازندران

مقدمه
پیش از هر چیز در مورد تاریخچه موسیقی باید گفته شود که از اولین
انسانهایی که به آموزش موسیقی عالقهمند شدند و آن را درک و
به کار گرفتند ،اطالعاتی نمیتوان به دست آورد .بنابراین تاریخچه
موســیقی را بهطور دقیق نمیتوان به یکزمان خاص نسبت داد.
ولی حدس میزنیم که مبدأ تاریخ موسیقی به ابتدای خلقت انسان
برمیگردد چیزی که در تاریخچه موســیقی مسلم به نظر میرسد
این اســت که انسان قبل از آنکه تکلم و صوت را آموخته باشد با هنر
موسیقی ک م و بیش آشنا بوده زیرا وزنها و آهنگها و حتی آواهایی
که از حنجرهاش بیرون می آمده ،نخستین گامها در راه پیدایش و
ظهور تاریخ موسیقی بوده است .مسلم است که اولاز همه چیز وزن
وجود داشته و سپس صوت به وجود آمده است .همچنین در مورد
پیشرفت سازها در تاریخچه موســیقی میتوان گفت که سازهای
موسیقیایی ابتدا از استخوان و ســپس از وسایل زهی مانند روده و
تارهایگیاهیسرانجامازسیمساختهشدهاند،پسنکتهایکهمسلم
به نظر میآید این اســت که تاریخچه موسیقی همواره راه کمال را
پیموده و مراسمهای مذهبی ،روحانی و رقص را تحتالشعاع خود
قرار داده است؛ بررســی تاریخ موسیقی این گونه بیان می کند که
در قرن ششم جدیت بیشتری یافته و توسط فیثاغورث با ریاضیات
درآمیخته است .تا جایی که نوسان و فرکانسهای آن فر ِم محاسباتی
پیدا کرده است .این مقاله نخست تاریخچه موسیقی ایران پیش و
پس از اسالم پرداخته و سپس به بررسی اصطالحات و دستگاه های

موسیقی ایران و آواز اصیل ایرانی به اختصار پرداخته شده و سپس
دربابموسیقینواحیایرانتحقیقاتیانجامشدهکهعلیرغمتالش
بسیار مجموعه بی نقصی نیست و امید است با قلم فرسایی اینجانب
و تمام رهروان این مســیر به اطالعاتی مطلوب در خصوص تاریخ
موسیقی سرزمین کهن ایران دست یابیم.
تاریخچه موسیقی ایران دوره باستان
اصطالح خنیای باستانی ایرانی حروف نویسی خالص کلمات ایرانی
اســت که ترجمه آن عبارت از موسیقی و یا به عبارت دیگر موسیقی
سنتی ایران است .این دوره از هشت قرن قبل از میالد آغاز شده است
،شواهد بســیاری از جمله سنگ ها و سطوح حکاکی شده کتاب ها و
دست نوشته ها را با خود به همراه دارد.مهمترین اثر یافت شده در مورد
موسیقی این دوره مهر چغامیش می باشد که متعلق به  3500سال
قبل از میالد است .برایبررسیایندوره بایداثر تمدنهایی چون بابل،
آشور و ایالم را که متاسفانه چیز زیادی از آنها باقی نمانده مورد بررسی
قرار داد ،اما شواهد اندک پیدا شده نیز خود صحت وجود موسیقی را
در این دوره تصدیق می کند به طوری که ســاخت سازهای سنتور و
تنبور را به این دوره نسبت داده اند .مهم ترین نغمه موسیقی آن دوران
گات ها بوده است ،در کنار نغمات گات ها نوع دیگری از موسیقی به نام
موسیقی رزمی و بزمی می توان نام برد .طبل های این دوره جنگجویان
را با انگیزه به میدان نبرد راهی میکرد و با تنبور و نی هم از آنها در جشن
پیروزی به گرمی استقبال میکردند (.نوروزیان )14-17 :1391،
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تاریخچه موسیقی ایران بعد از اسالم
برنامه موسیقی ایرانی ها حتی در دوره تسلط اسالم بر ایران هم ادامه
داشت اما در منابع به ندرت از آن گزارشی می دهند اما از آهنگ های
ایرانی الحان از فارس و شــمار زیادی از آالت موسیقی نام برده شده
اســت .عالوه بر عود و ســنج و نوع به خصوصی از آن به نام مونج که
دارای  7سیم بود و اهالی خراسان در اختیار داشتند در ایران تنبور،
بربط(ســاز با جعبه چوبی)و نیرز نای مقبول بود .به دستور خلفا در
سال125ه743/م برای تکمیل دسته های موسیقی ،آالت موسیقی
و سنج زنان خراسانی به دمشق برده شدند(.جاوید)12 :1383 ،

چهارمضراب :دارای ریتمی معموال تند و ضربی می باشد که اغلب
برای نشان دادن مهارت نوازنده اجرا می شود.
رنگ :واژه رنگ اساسا معرف رقص کالسیک ایرانی است ،در موسیقی
نیز دارای ریتمی فرح بخش می باشد.
تصنیف :قطعه ای که آهنگســاز یا نوازنده بر روی شعری می سازد.
مانند تصنیف مرغ سحر.
ساز و آواز :معموال در اجراها خواننده در چهارچوب ردیف اشعاری را
می خواند و نوازنده آن را همراهی می کند که اصطالحا به ساز و آواز
مشهور است(.نوروزیان )20-27 :1393،

اساس موسیقی سنتی در ایران
سرایندگاننقشیاساسیرادارامیباشند،خوانندهتصمیممیگیرد
چهحالتیجهتابرازمناسببودهواینکهچهدستگاهیمرتبطبهآن
است .در خیلی از موارد سراینده مسئولیت انتخاب شعری که باید با
آواز خوانده شود رانیزبر عهده دارد .چنانچهبرنامهنیازبه یک خواننده
داشته باشد خواننده باید با حداقل یک آلت بادی یا سیمی و حداقل
یک نوع آلت ضربی همراه گردد .به صورت سنتی موسیقی در حالت
نشسته و در محل های مزین شده به پشتی و گلیم نواخته می شد .
گاهی در این محل ها شــمع روشن می کردند ،گروه نوازندگان و
سرایندهنوعدستگاهواینکهکدامگوشههااجراشوندراباتوجهبه
شرایط زمانی و مکانی مشخص می نمودند(.نوروزیان،1393،
)19
دستگاه ها و آوازها:
شور:ابوعطا ،بیات ترک ،افشاری ،دشتی
همایون ،ماهور ،چهارگاه ،سه گاه ،راست پنجگاه،
نوا
اصطالحات و بخش های اصلی موسیقی
ایران
پیش درآمــد :یک قطعه ســازی که
معمــوال در ابتدای هر دســتگاه
نواخته می شود.
درآمد :اولین گوشه از هر
دستگاه که معرف
آن دستگاه نیز
هست.

سرودها و ترانههای استان اردبیل
از قدیمیترین نمونههای ادبیات فولکلوریک آذربایجان ،سرودها
و ترانههایی اســت که در ارتباط با کار روزانه خوانده و اجرا میشده
است .هدف این ســرودها ،موزون کردن فعالیتهای حرفهای بوده
اســت .در این نوع سرودها ،کار و وسایل کار ،تعریف و توصیف شده
است .هنوز هم «هوواالر» (هوواها) که بسیاری از ویژگیهای ادبیات
فولکلوریک را در خود انباشته است ،بین مردم آذربایجان و به ویژه
در میان دهقانان رواج دارد .برای نمونه برخی از این نغمههای رایج
آورده میشود .موسيقى بومى منطقه ،هم در گذشته و هم امروزه در
وجود «عاشيقها» خالصه مىشود .عاشيقها هنرمندانى هستند با
کولهبارى از غمها و شادىها که به طور خودساخته از ميان محرومان
و ستمديدگان جامعه برخاستهاند و نيازها و دردهاى خويش و تبار
خود را با نواى دلنشــين «ساز» و در قالب ترانههاى اصيل و دلپذير،
در مجالس ،عروسىها و قهوهخانهها ترنم مىکنند(.جاوید:1383،
)37-40
عاشيق ،ساز آلتى اســت شــبيه تار ،مرکب از نه سيم که به سينه
مىفشــارند و مىنوازند .نام ابتدايى و قديمى آن «قوپوز» است که
چيزى شبيه کمانچههاى کنونى بوده است .اکنون همراه هر عاشيق
کم و بيش يک يا دو «باالبانچي» (باالبان زن) و «قاوالچي» (دايرهزن)
نيز هستند که او را همراهى مىکنند .گاهى نيز چند دسته عاشيق
يکجا ظاهر مىشوند و هنرنمايى مىکنند.
عاشيقهنرمند مردم است .هم شاعر ،هم آهنگساز ،هم منظومهسرا،
هم خواننده ،هم نوازنده ،هم هنرپيشــه و هم داســتانگو است .به
عبارت ديگر در عرصه شعر ،منظومه ،موسيقى و رقص خالق است
و هنرمندى است که اين همه را با انگشتان ماهر و صداى دلنوازش
اجرا مىکند(.همان)53،
در روزگارانگذشته ،به اينهنرمندان عالوه بر «عاشيق»« ،وارساق»
و «يانشاق» هم مىگفتند و به هنرمندترين و شايستهترينشان «ده
ده» مىگفتند که از آن ميان مىتوان به «ددهقاسم» (قرن ۱۳هـ.ق)،
«توراب دده» (قرن  ۱۲هـ.ق)« ،ددهياديار» (قرن  ۱۰هـ.ق)« ،کرم
دده» و مشهورتر از همه .از عاشيقهاى معروف و قديمى آذربايجان
مىتوان به :عاشیق « دده قورقود» اســطوره ای اشاره کرد ،عباس
توفارقافلی ،ساری عاشــیق ،عاشیق معصوم ،عاشیق امراه ،عاشیق
قربانی ،عاشیق علعسگر و مانند این ها نام برد که هر یک از برجسته

ترین هنرمندان زمان خود بوده اند..
از عاشــيقهاى معاصر آذربايجان مىتوان به :عاشيق اسد ،عاشيق
قشم ،عاشق جبى ،عاشيق حسين جوان ،عاشيق عبدالعلى ،عاشيق
رسول،عاشيقيداله،عاشيقمشى،عاشيقحسناسکندرى،عاشيق
عزيز شهنازى ،عاشــيق حسن نامور ،عاشيق على ،عاشيق اشرف و
دهها تن ديگر اشاره داشت که شمارى از اينان زير پوشش اداره کل
ارشاد اسالمى به فعاليت هنرى خود ادامه مىدهند و در سالهاى
گذشته ضمن شرکت در مراسم بزرگداشت دهه فجر ،در برنامههاى
موسيقى بومى خارج از کشور از جمله در آلمان ،فرانسه ،اسپانيا ،و ...
شرکت کردهاند و معموالً با استقبال پرشور شنوندگان روبرو شدهاند.
موسیقی ترکمن ها
نظام فرهنگی خاص در موســیقی ترکمن در ابعاد آیینی یه خوبی
هویداســت .راویان این موســیقی که بیانگر فرهنگ قوم در ابعاد
تاریخ،سیاست،دین،کاروتالش،رزموحماسه،ادبوعاطفههستند.
در انتقال مفاهیم به صورتی عمل نموده اند که می توان شاهد موفق
ترین ارتباط و پیوند مردم با نغمات و موسیقی و شناخت داشتن از
این هنر بود(.جاوید)1383:55،
نوع نغمات و جوق جوقها(تحریر ها) و اشکال اجرایی و اشعار به خوبی
بیانگر ریشه های صنفی اقوام کنونی ترکمن است و می توان از سبک
های اجرایی و نغمات دریافت که یا کوچ رو بوده اند یا کشاورز
سبک یموت-گوکلنگ سنگین ترین ،ســخت ترین و با وقارترین
سبک موسیقی ترکمن های ایران است .
اوسپانسکی بایلیانوف معتقد است :موسیقی و مدنیت این سبک به
شکوفایی هنر خوارزم می رســد و از آن تاثیر فراوان گرفته است در
این سبک صدا و ساز باهم عجین می شوند و جوق جوق ها به صورت
ضربه ای به گونه ای ادا می شوند که انگار خواننده با صدا ضرب آهنگ
ایجاد می کند.
تركمنان در موسیقی خود رنجها و دردهایی را كه متحمل شده اند
بازگو می كنند .موسیقی و ترانه های آنها پر از فریاد و شكایت و ناله
های جانسوز است ،آثار شــاعران بزرگی چون مختوم قلی فراغی و
مال كمیته نمونه بارز مبارزات مردم این ســرزمین علیه ظلم و ستم
بوده است.
موسیقی در تركمن از ریشه عمیقی ،برخوردار است و از پیوندهای
ویژه فرهنگی تركمن و خصیصه بارز و ارزشمند آنهاست ،چنانكه با
موسیقی زاده می شــوند ،زندگی می كنند و با آن جان می سپارند.
جشنها ،بازیهای سنتی ،ســوگواریها ،شب چره ها و آئین ها ،میالد
پیامبر اكرم (ص) ،هنگام شــصت و سه ســالگی پیر خانواده ،تولد
فرزندان بویژه پسران ،ختنه سوران و عروسی همه با موسیقی همراه
است(.همان )60-75،
« آیدیم » به مهمترین بخش ادبیات شفاهی (ادبیات عامه تراكمه)
عشــایر تركمن گفته می شود كه ســخن موزون و منظوم بوده و
دربردارنده عشق ،قهرمانی ،زیبایی های طبیعت و ستایش حیوانات
بویژه اسب وبه عبارت دیگر سرشار از روایات ،حكایات و داستان های

اجتماعیوحماسیآنساماناستكهبخشیهاخوانندگانوراویان
آن هستند و این ترانه ها را به سبك مخصوصی می خوانند.
در تركمن شــعر و موسیقی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند ،مجموعه
آواها و نغمه های دلنشــین آنها بیانگر حماســه هــا ،اعتقادات،
جوانمردیها ،برداشــتها و باورهای ذهنی مردم این سرزمین است.
عشایر تركمن در زیر آالچیق ها ،آیدیم های خود را از زبان تار (دوتار)
بخشی ها (نوازندگان و خوانندگان) می شنوند .بخشی ها به خواندن
آیدیم ها كه از هجران و شــكوه و درد تركمن سخن می گوید ،می
پردازند و آنها را با ترنم در ترانه های خود باز گو می كنند .بخشی ها
كه از محبوبیت فراوانی در میان اهالی تركمن برخوردارند ،معموال
شغلدیگریبهجزاینهنرندارندوساززندگیآنهاست.بهسرپرست
نوازندگان و خوانندگان «خلیفه بخشی» می گویند .گروه موسیقی
آنها متشكل از دوتار نوزا و یك كمانچه نواز است.
تاثیرطبیعتدرموسیقیمحلیتركمنیازخصوصیاتآنبشمارمی
رود .بطوری كه به مجسم كردن صدای حیوانها ،پرواز پرندگان ،چهار
نعل اســب و  ...می پردازد و تحت تاثیر این عوامل ترانه های «پرواز
درنا» و «چابك سوار» خلق شده است..
موسیقی تركمن در چهار دستگاه مخمس ،قرق الر ،تشنید و نوایی
اجرا می گردد .دوتار تركمنی در فاصله ســوم كــوك می گردد و
موسیقی آن فاقد ربع پرده است .در تركمن صحرا تار تركمنی یا دوتار
به عنوان ساز اصیل و سمبولیك شناخته شده است .دوتار از خانواده
تنبور است .مجسمه های شش هزار سال پیش ،دیرینگی این ساز
را نشــان می دهد .گفته شده كه در تركمن صحرا چنین رسم بوده
است كه مشــهورترین و بزرگترین نوازنده آنها پس از یافتن برتری
نوازندگی یكی از شاگردانش بر خود ،او را به اهالی روستا معرفی كرده
و به این طریق نوازنده جدید را جایگزین خود قرار داده و لقب بهترین
و ماهرترین و بزرگترین نوازنده نصیب وی (نوزانده جدید) می گردد.
موسیقیاجراییتركمنبهشكلهایگوناگونیاست:چوپانیخوانی،
ذكر ،پرخوانی ،هودی ،مولودی خوانی ،الله خوانی (هلل خوانی) ،نقل
خوانی ،غزلخوانی و نوحه سرایی.
چوپانی خوانی
چوپانی خوانی موسیقی تغزلی تركمن بشمار می رود .در این شیوه
شبان در كنار گوسفندان خود نی می نوازد و در مرغزارها با خواندن
نغمه هایی دلپذیر و غزلیاتی كه بیانگر روزگاران سخت و در بدری
شان است رهگذران را به سوی خود جلب می كنند.
ذكر خوانی
در ذكر خوانی بخشــی درباره روابط انسان با خدا و قصد نزدیكی به
درگاه و پرستش آفریدگان مطالبی بیان می كند .یموت های تركمن
برای دور كردن بال و بیماری از تن و روان به ذكر خوانی می پردازند.
این موســیقی با رقص و خنجر انجام می شــود كه به رقص خنجر
مشهور است.
پرخوانی
پرخوانی یا پرخوانی كه از شیوه های موسیقی سنتی بشمار می رود
در مراسم روان درمانی بیماران و دیگر مراسم آیینی بكار می رود .پر
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خوانی با رقص انجام می گیرد ،ارواح نیك ارواح خبیث را مورد تهاجم
قرارمیدهندوبراینباورندكهبیمارانبهاینطریقدرمانمیشوند.
هودی
هودی یا الالیی كه نمونه بارز موسیقی عاطفی تركمن است بیانگر
احساســات و عواطف لطیف مادر بر بالین فرزند است كه با دعاهای
خیر آرزوهاوخواستار سرافرازی اوبهدرگاهخداوند است كهدرهودی
های تركمن متجلی می شود.
مولودخوانی
مولود خوانی كه در مراسم تولد فرزندان و ختنه سوران متداول است
در مراسم آیینی ،میالد پیامبر اسالم (ص) ،امامان و رهبران دینی در
مساجد و اماكن مذهبی نیز برگزار می گردد.
نقل خوانی
نقلخوانیازشیوههاییاستكهبیشتردرسبكهاییموت،گوگالن،
چودوریولی ،بكار می رود .نوازنده دوتار به بازگو كردن حكایت یا قصه
یا داستانواره ای از گذشتگان می پردازد و به خواندن اشعار قهرمانان
می پردازد .بخشی ها نقل خوانی را در عروسی ها ،ختنه سورانها برای
سرگرم كردن اهل مجلس اجرا می كنند.
الله خوانی
الله خوانی سرود عاطفی و بیانگر عشق پاك و درونی و بازگو كننده
دوری و جدایی تركمن است .هنگامی دختران جوان قالیباف به الله
خوانی می پردازند ،دختر خوش صدا همراه با قوپوز به آنها می پیوندد
و به شور و زیبایی آن می افزاید.
غزلخوانی
در غزلخوانی نوازنده همراه ســازش در دســتگاهها و گوشه های
گوناگون موســیقی ایرانی بــه ادای مطلب می پــردازد .تازگی در
غزلخوانی از حماسه های فردوسی ،غزلهای حافظ و سعدی استفاده
می کنند.
بخشی تركمن حتی در عروسی ها و مجالس شاد نیز سخن از زندگی
و تاریخ حماســه بار خود می گوید ،حرف مردم خود را ،اما شاد نمی
گوید با غرور می گوید ،اســتوار می گوید .در مضراب ها ،زینت ها،
تحریرها و چرخش های ملودی اولین چیزی كه جلب نظر می كند،
همین استواری است.
مقام ها گرچه از نظر فواصــل ،پیچیدگی زیادی ندارند ،اما مضراب
ها ،زینت ها و زیورها و تكیه های بســیار متنوع و پیچیده و نیز ادوار
متنوع ریتمیك ،امكاناتی را فراهــم آورده اند تا تجریدی تری و در
عین حال واقعی ترین مســایل ذهنی تركمن را از طریق ساز و آواز
به پرواز در آورند.
موسیقی آذری
یکیدیگراز قدیمیتریننمونههایادبیاتشفاهیمردمآذربایجان،
نغمههاوسرودهایمخصوصمراسمزندگیروزانهاست.ایننغمهها
در مراســمی که مردم قدیم آذربایجان به مناســبهایی تشکیل
میدادند ،خوانده و اجرا میشــد .برای نمونه ،مراسم خاص دعوت
از خورشید در زمانی که نزوالت جوی ،زندگی و کار مردم را مختل
میکرد به طور جمعی اجرا میشد.در گذشته وقتی خشکسالی یا

برعکس بارندگی زیاد میشــد ،مردم به تدابیر معنوی ویژه دست
میزدند .در هر دو حال ،ریش ســفیدان هر محل حبوب و دانههای
گوناگون جمع میکردند ،در یکی از خانهها میپختند و بین مردم
تقسیم میکردند..عالوه بر این ،در بین مردم آذربایجان ،مراسمی
دیگر نیز برای دعوت از خورشــید یا باران وجود داشت .یکی از این
مراسم ،مراسم خاص « خیدیر» و دیگر «قودو » بود .این دو مورد نیز
با اعتقادات مردم ارتباط داشت .در هر دو مراسم نغمهها و سرودهایی
خوانده میشد.
امروزه نیز در بین مردم آذربایجــان ،ضربالمثلی به این مضمون
وجود دارد که« :انگار خدیر بز کشته است ».و این را در مواقعی گویند
که کسی با دســت و دلبازی خاصی خرج بکند یا وفور نعمت باشد.
گاهی نیز بارندگیها ادامه مییافت .این نیز برای محصول زیانهای
جبرانناپذیر داشت ،در چنین مواقعی مراسم «قودو » اجرا میشد.
جوانان روستا در بعدازظهر یک روز ،عروسی را که سمبل خورشید
بود میآراستند و در ده میگشــتند و شادی میکردند ،میزدند و
میرقصیدند،خوردنیجمعمیکردندوسرودهایمربوطبه«قودو»
را میخواندند(.نوروزیان)1393:25،
یکی دیگر از رسمهایی که در آستانه فرا رسیدن نوروز در روستاهای
اســتان زنجان برگزار میشد و هنوز هم در بعضی از روستاها برگزار
میگردد ،رسم «سایاچی» ها است .ســایاچی با بهرهگیری از هنر
نمایش ســرودهایی به نام «ســایا» را میخواند کــه خانه به خانه
میگردند.سایاچی ها هنرمندان دورهگردی هستند و در سرودهای
خود ،جانوران اهلی و خانگی را دعای خیر میکنند و در عوض روغن،
پنیر ،گندم ،آرد ،برنج از مردم میگیرند .در ســرودهای سایاچیها
نسبت به جانوران اظهار محبت شده و خصوصیات هر یک از آنها
نشان داده میشود و در ضمن ،فراوانی محصول آرزو میشود .یکی
از قدیمیترین رسمهای مربوط به زندگی و زیست« ،وصف حال» یا
«مینجیق سالما» میباشد .در وصف حالها ،اعتقادها و عادتهای
مردم آذریزبان تصویر میگردند .مردم برای پیشبینی آیندهخود
در سال جدید دســت به این کار میزنند .وصفحال را غالباً زنان و
بهویژه نوعروسان و دختران اجرا میکنند.
در این رسم ،زنان و دختران در محلی جمع میشوند .یک بادیه آب در
وسط میگذارند و از هر کس شیای را میگیرند و در آن میاندازند.
دختری که در سر بادیه نشسته است ،یکیک آن اشیاء را در میآورد،
و وصف حال میگوید .بدینسان یک نوع طالعبینی انجام میگیرد.
موسیقیلرستان
در سرزمین لرستان ،قرن هاست که سه فرهنگ مختلف در کنار هم
به حیات خود ادامه داده اند .فرهنگ « لری » « ،لکی » و« بختیاری
» .این سه قوم که هر کدام پشتوانه ای بسیار غنی از فرهنگ و تاریخ
دارند ،در حوزه های خاصی بر هم اثر گذاشته یا از یکدیگر تأثیر گرفته
اند و با وجود همبستگی تاریخی و فرهنگی ،هرکدام وجوه مستقل
فرهنگی خویش را نیز دارا بوده اند.
درحوزهموسیقی،موسیقیبختیاریحریمخودرابیشترحفظکرده
و عنصرهای خارج از فرهنگ خود را کمتر پذیرا شده است .البته گاه

دیده می شود برخی ترانه ها که منشاء لری  -و گاه لکی  -داشته اند ،در
ایل بختیاری نیز رایج شده اند .در این زمینه می توان به آهنگ « دایه
دایه » اشاره کرد .به جز آنچه گفتیم ،تفاوت موسیقی و برخی آداب
و رسوم میان بختیاری های لرستان و بختیاری های چهار محال و
بختیاریوبویراحمدوکهکیلویهثابتمیکندکهفرهنگوموسیقی
بختیاری نیز به سبب همسایگی با فرهنگ لری ،طی قرن ها ،تأثیرات
مرئیونامرئیبسیاریراپذیراشدهاست.امادریکنگاهکلیمیتوان
چنینپنداشتکهنفوذفرهنگبختیاریبهمناطقهمجواربیشتراز
نفوذ فرهنگ های لری و لکی به قلمرو فرهنگ بختیاری بوده است« .
مرجنگه » و « شیر علی مردون » از جمله نغمه های بختیاری اند که
مورد توجه لرها و لک ها نیز واقع شده اند .موسیقی لرستان از تنوع و
پیشینهای کهن برخوردار است .به علت روحیه سلحشوری ،اشعار و
سرودهایشانبیشترپیرامونمبارزاتومسایلاجتماعیاست.مردم
لرستان اصوال“ براین باور هستند كه سرودخواندن دركارهای دسته
جمعی باعث تقویت در كارشان می شود.
سازهای متداول در لرستان سه گروه اند:
سازهای زهی ( کمانچه و تنبور)
سازهای بادی ( سرنا و دوزله)
سازهای ضربی ( دهل و تنبک )
موسیقی لری را می توان به انواع زیر تقسیم کرد:
موسیقی شادیانه :در مراسم شادمانی نواخته می شود و گاه با رقص
و آواز همراه است
موسیقی عزا :در مراسم عزاداری اجرا می گردد و اجزای آن عبارت
است از« سحری (اعالم مرگ کسی)» « ،چمریانه »« ،هرا» و مویه
ها نیز که در رثای از دســت دادن عزیزان خوانده می گردد و بدون
همراهی ساز است از این نوع به شمار می رود.
موسیقی کار:موســیقی کار در فعالیت های جمعی مختلفی چون
الیروبی جوی ها ،برنج کوبی ،درو ،خرمن کوبی ،حصیر بافی ،مشک
زنی ،چیدن پشم ،دوشیدن دام ها ،حمل پشته های هیزم و ...کاربرد
داشته است .اجرای این آوازها از یک سو برای تحمل کارهای طاقت
فرسا و سنگین و از سوی دیگر ،برای سرعت بخشیدن به آهنگ کار و
هماهنگی میان انجام دهندگان کار بوده است.
موسیقی آوازی  :شیوه های آوازی در لرستان بدین شرح است:
موسیقی اهل حق  :نوعی موسیقی عرفانی است که توسط اهل حق
لرستان اجرا می شود.
موسیقی خبر رسان  :نوعی موسیقی است که به وسیله آن پیامهای
مورد نظر به دیگران اعالم می شــود مانند موســیقی ســحری (
اعالم مرگ کســی ) و موســیقی تولد و جنگ و ...شایان ذکر است
ای اجتماعی
که موســیقی لرســتان همواره دارای جنبه
ر نج
وسیاسی بوده اســت .و همواره
و غم وســتمهایی که بر مردمان
این دیار تحمیل شــده است در
صدای هنرمندان این دیار پدیدار بوده است.
(جاوید)99-109 :1383،

موسیقی خراسان
خراسان از گذشــته تا بحال منطقه بسیار بزرگ از کشور را به خود
اختصاص داده اســت و در گذشته بخشــی از مرکز حکومت اقوام
ایرانی نیز بوده است.
ســرزمینی که دورانی در آن ســاتراپ های پارتی و سکاها زندگی
می کرده اند و از اســکندر مقدونی تا انقالب اشــکیون ،اشکانیان،
هخامنشیان و بســیاری تاریخ های دیگر را هم به خود دیده است.
تمــام این اتفاقات تاریخی به اندازه کافی تاثیر خود را در تشــکیل
سرزمینی با چندین و چند نوع فرهنگ مختلف داشته است .امروزه
هم به راحیت می توان با نگاهی به موسیقی خراسان متوجه حضور
فرهنگ و اصالت های مختلف در آن شد.
موسیقی نیشابوری یکی از سبک های موسیقی خراسان است که به
بهلحاظتاریخیبیشترتحتتاثیرسبکهایساسانیمقامیسنتی
بودهاستوالبتهیکیازمهمترینبخشهایموسیقیخراساناست.
موسیقی نیشابوری به خصوص در بخش های شرقی کشور شهرت
بســیار زیادی دارد ،محمد بن محمود نیشابوری کسی است که در
گذشته موسیقی نیشابوری را به عنوان یکی از سبک های موسیقی
خراسان معرفی کرده است.
یکی دیگر از موســیقی های اصیل خراســانی که در فهرست آثار
جهانی نیز به ثبت رسیده است ،موسیقی خراسانی در بخش های
شمالی خراسان است .تقریبا بیشتر فرهنگ موجود در بخش های
خراسان شمالی تاثیر گرفته از مردم کوچ نشین این منطقه است و
یکجانشینی رواج کمتری در گذشته آن دارد.
موسیقیخراسانیشمالییکیازدستاوردهایمهممردماینمنطقه
است و در بین تمام ســبک های موجود موسیقی مقامی بهترین
نمونه از فرهنگ مردم این منطقه در سبک موسیقی خراسانی است.
موسیقی نواحی شمالی خراسان بیشتر مفهوم و اشاره ای به وقایع
تاریخی ،دینی و آیینی و البته اساطیری این منطقه دارد .حتی بخش
هایی از شاهنامه نیز در بخش هایی از موسیقی خراسانی مقامی اجرا
می شود .اصلی ترین موسیقی های معروف در بخش های شمالی
خراســان مربوط به قوچان ،بجنورد و شیروان
اســت ،اما بهترین نمونه از
موســیقی در بخش های
خراسان شمالی مربوط به
موســیقی مقامی خراسان
است (.خالقی162:1398 ،؛
جاوید)169:1384 ،
یکی از وجوه تمایز
خراسان شمالی
با دیگــر مناطق
همسایه این
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منطقه ،وجود موسیقی مقامی به عنوان سبکی اصیل در موسیقی
خراسان و بطور کلی موسیقی سنتی ایرانی است .یکی از نکات قابل
توجه در موسیقی مقامی این اســت که بر خالف دیگر سبک های
موسیقی،مثال موسیقی دســتگاهی ،همچنان به صورت شفاهی
و سینه به سینه حفظ می شــود .موسیقی مقامی یادگاری از جلوه
های زیبای فرهنگ کهن مردم خراســان در این منطقه اســت که
خوشبختانهازهرگونهتحریفودستکاریبهدورماندهاست.بسیاری
از نغمه هایی که در موسیقی خراسانی مقامی پیدا می شود ،تاریخی
بهعهدباستانایراندارند.موسیقیمقامیدرکتابلغتموسیقیکه
به همت افراسیاب بیگدلی نوشته شده است ،تحت نام های موسیقی
موغامیامغامهمآوردهمیشود،مجموعهصداهاوپردههایمختلفی
اســت که که براساس یک کوک واحد و محور تعریف شده و از آن به
عنوان باالترین مرحله خالقیت در ترکیب ساز و آواز یاد شده است.
جایگاه نوازندگان موسیقی مقامی:
بخشی ها :نوازندگانی که به غیر از هنرمندی در نواختن ساز خود در
سرودن اشعار متناسب با مقام ساز خود نیز تبحر دارند.
عاشق ها :نوازندگانی که در مراســم های شاد عروسی ،جشن ها و
پایکوبی ها حضور دارند و انواع موسیقی های شاد را می نوازند.
لوطی ها :نوازدنگان دوره گردی که باعث اشــاعه و ترویج موسیقی
خراسان در بخش های مختلف شده اند.
موسیقی استان فارس
موســيقى بومى ايل قشــقايى با نام «عاشــيقها»« ،چنگيان» و
«ســاربانان» درآميخته و در اين ميان موسيقى عاشيقى از جايگاه
وااليى برخوردار است ،موسيقى عاشيقى کهن و گسترده است و با
شعر فولک درآميخته است.
عاشــيقها براى رويدادهاى غمناک و شاد نوايى در سينه دارند .در
هنر عاشيقى حماسه جايگاه ارزندهاى دارد و در شعر آن نيز عرفان
مقامى شايســته .حضور اين هنرمندان را نه تنها در فارس ،بلکه در
آذربايجان و بيرون از مرزهاى اين سرزمين نيز مىتوان پى گرفت .از
خالل روايات قومى مىتوان دريافت که عاشيقهاى قشقايى در اصل
از مناطقى همانند قفقاز ،شيروان و شکى به فارس مهاجرت کردهاند
و وجوه اشتراک قابل توجهى بين عاشيقهاى قشقايى و آذربايجانى
به ويژه در زمينه بيان شــجاعت و مردانگى افسانهوار «کوراوغلو»
وجود دارد ،ولى از نظر شــيوه اجرا تفاوتهايى نيز با همديگر دارند.
آهنگهايى همچون «کرمي»«،معصوم»« ،محمود» و  ...را با کمى
اختالف عيناً در اجراى عاشيقهاى آذربايجان هم مىتوان مالحظه
کرد عاشيقهاى قشقايى معموالً همراه عشاير کوچ مىکنند.
ســاربانان گروهى ديگر از خادمان موســيقى ايل قشقايى هستند
که صرفاً براســاس ذوق و عالقه شــخصى به کار موسيقى کشانده
شدهاند .آنان آهنگهاى قومى ايل قشقايى را با «ني» مىنوازند .نى
در ميان قشقايىها ســازى قديمى و شناخته شده است که هنوز از
محبوبيت و اهميت ويژهاى برخوردار است .از آهنگهاى مخصوص
ساربانان «گدان دارغا» را مىتوان نام برد که در وصف شترهاى در
حال حرکت است.

ترانههاى عاشــيقها و چنگيان به زبان ترکى قشــقايى است ،ولى
ساربانان با زبانى غير از ترکى قشقايى آواز مىخوانند که در اصطالح
محلىبهنام«کوروشي»مشهوراست.جاىشگفتىاستکهساربانان
با آنکه داراى فرهنگ ايل قشقايى هستند؛ با زبانى شبيه زبان پهلوى
سخن مىگويند .در حال حاضر به دليل تعداد اندک اين قبيل افراد،
زبان آنها نيز در حال از بين رفتن است ،تا جايى که حتى فرزندان
آنها نيز رغبتى به تکلم با اين زبان را ندارند.
نتیجهگیری:
بیشکغنایموسیقیسنتیونواحیایرانمرهوندرگذشتگانیست
که جهت حفظ و اعتالی این هنر منحصر به فرد تالش های بســیار
کرده اند .بررســی ها نشان داده که حتی انســان های اولیه هم از
موســیقی برای تفنن و گذران وقت بهره نمی بردند و موســیقی با
تمام زندگی و بخش های مهم زیست آنها در آمیخته بود ایرانی ها از
ابتدا موسیقی را برای ارتباط جویی با عالم باال به کار گرفته اند و در
طول زمان های مختلف و حتی تغییر آیین در ایران و گذر از کیش
زرتشــتی و پذیرش دین مبین اسالم هم عالقه و اهمیت موسیقی
برای ایرانی ها تغییری نکرده و رنگ نباخته است و بخشی از فرهنگ
وویژگیهای قومیوزیستیایرانیهادر موسیقیونغمههای سنتی
و نواحی آنها معکوس می شود و هریک از این آثار دارای تاریخچه و
پس زمینه ای است که ذهن هر شنونده ای را حتی با تفاوت زبان هم
به خود مشغول می کند ،ما ایرانی ها در بخش فرهنگ موسیقی هنوز
حرفهای بسیاری برای جهانیان داریم که طی قرون اخیر این رمز و
راز ها ناگفته مانده است و با مرگ هر استادی بخشی از فرهنگ عظیم
موسیقی ایران در دل خاک پنهان شده است.
منابع
نوروزیان ،علی(  ،)1391موسیقی اصیل ،تهران :کارنیل.
جاوید ،هوشنگ(  ،)1384آشنایی با موسیقی نواحی ایران ،تهران:
سوره مهر.
خالقی ،روح اهلل(  ،)1398سرگذشت موسیقی ایران ،تهران :صفی
علیشاه.
میر علی نقی ،ســید علیرضا« ،موســیقی ایران و اســناد تاریخی
معاصر»،پرتال جامع علوم انســانی ،گنجینه اسناد پاییز و زمستان
،شماره  3و 4
فردوسی ،ابوالقاسم( ،)1375شاهنامه ،مقدمه محمدعلی فروغی،
تهران :جاویدان.
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 vista.irسایت اینترنتی ویستا
کیانی،مجید( « ،)1383علم نظری موسیقی قدیم ایران» ،شماره
 77و 78

َ
ُ
سرنانوازیقوملک
دررقصعزاوآیینپذیرهوپیشواز
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چکیده
«چ َمر» آمیزهای از حاالت ،حرکات ،جلوههای نمایشی ،پایکوبی (رقص عزا) ،تابوها ،موسیقی ،آواز (مویهخوانی زنان
آیین
گ
سو
جشن
ِ َ
و مردان) و به طور کلی آیینی اسطورهای ،رازآگین و نمادین است که در میان قوم لَک ،در سوگ عزیزان از دیرباز اجرا میشود .این آیین
اسطورهای باشکوه ،با هدف تکریم متوفی ،در چارچوبی خاص کارکردی فردی و جمعی دارد؛ چرا که از یکسو پاسخیست به نیازهای
عاطفی فردی و از دیگرسو ســبب همراهی ،همبستگی و هم نوایی جمعی میشود .ابعاد و عناصر این سوگآیین را باید با نگاه ،نگره و
انگارههای نمادین نگریســت .با وجود جلوهها ،عناصر و نمادهای فراوان و گوناگون در سوگآیین َچ َمر ،در این مقاله ،ضمن بازنمایی
ابعادی مهم و درخور توجه و نیز تبیین کارکرد موسیقی و بویژه ُسرنانوازی در سوگواری لَکزبانان و لَکتباران ،به بازنمایی ،واکاوی و
رمزگشایی ابعاد و عناصری از رقص عزا و آیین پذیره و پیشواز پرداخته شده استَ .چ َمر ،مراسمی است از گونۀ آداب گذر برای بازگشت
به تعادل و سازگاری با شرایط غمگنانۀ جدید .در این مراسم به قصد تأثیرگذاری بیشتر ،از عناصر نمایشی ،اشعار ،موسیقی و فضاسازی
خاصی استفاده میشود که شباهتهای زیادی به عناصر و اجزای داستان سوگ سیاوش (سیاوشان) دارند .بررسی تطبیقی آیینهای
پذیره و رقص مرگ در میان لکزبانان با اسطورههای (تاریخ-داســتانهای) شاهنامه و نیز سایر ملل و نحل نشان از اصالت ،قدمت و
رازآگینی این آیین دارد .رقص رارا (رقص عزا) ،آیینی نمایشی اســت برای راندن دوگانگیهای زندگی ،همذاتی با الیزال و بازیافتن
وحدت آغازین؛ آنجا که بیرون از زمان ،خالق و مخلوق ،مرئی و نامرئی ،جســم و روح به هم میپیوندند .نیز آزمونی مشتاقانه ،عبادت
و نمایشی دستهجمعی است با هدف تقویت و راهنمایی روان رفتگان به سوی را ِه ِ
تنگ نامرئی که فناپذیر را به جاودانگی میرساند.
واژگان کلیدی :قو ِم لَکُ ،سرنا ،سرنا نوازیَ ،چ َمر ،آیین پذیره ،رقص عزا.
 .1دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه

مقدمه
اسطورهها ریشــه در آرمانها و آرزوهای قومی و جمعی انسانها
دارند و جلــوهگاه باورهای دینی ،ملّی ،عامیانــه و ...اقوام و ملل
گوناگونند .میرچا الیاده مهمترین کارکرد اســطوره را «کشف و
آفتابی کردن سرمشقهای نمونهوار همۀ آیینها و فعالیتهای
معنادار آدمی؛ از تغذیه و زناشــویی گرفتــه تا کار و تربیت ،هنر
و زندگی» میداند( .الیاده )17 :1362 ،ساختار اندیشهها ،نوع
زیست ،کردار و ...آدمی در عصر کنونی نیز در موارد بیشماری،
ریشه در بنیادهای اســطورهای و کهنالگوها دارد .انسان مدرن
سعی دارد نگاهی انتقادی به اســطوره داشته باشد و جلوههای
بالفعل اسطوره ،از جمله سنتها و آیینها را به چالش بکشد .از
سوی دیگر نمیتواند آنها را بهکلی ترک کند و از آنها رهایی یابد.
اسطورهها ،زیربنای فکری آیینها و آیینها نمایش و نمود عینی

ذهنیتها و باورداشتهای اسطورهای هستند .اسطورهشناسان
و روانشناسان ،پس از بررسی روان آدمی دریافتند که «اسطوره
در سراسر جوامع بشری عاملی زاینده و پویاست و با پیوند زدن
گذشته (باورهای ســنتی ،آغازین) به حال (ارزشهای مرسوم و
رایج) و رسیدن به آینده (عالیق و انگیزههای روحی و فرهنگی)
زمان را درمینوردد»( .گورین و دیگــران )173 :1377 ،زبان
اســطوره ،کهنالگوها و به تبــع آنها آیینها ،زبانــی نمادین و
رمزآگین است.
از آیینهای درخور توجه قوم لک ،آیینهای ســوگیانه اســت.
ســوگواری و عزای رفتگان در میان لَکزبانان «پِرس» نامیده
میشــود« .پِرس» در میان برخی از طوایف لَــک زبان با آیین
«چ َمــر» ( )chamarنام دارد.
خاصی همراه اســت که بدان َ
سوگآیین»چمر» از باستانیترین و کهنترین آیینهای ایرانی
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است که نمایشگاهی از جلوههای باشکوه اساطیری
و آمیزهای اســت از مراسم ،حاالت ،حرکات،
جلوههای نمایشــی ،پایکوبی (رقص رارا یا
رقص عزا) ،تابوها ،موسیقی ،آواز (مویهخوانی
زنان و مردان) و به طور کلی آیینی رازآگین و نمادین
اســت که در میان قوم لَک ،در سوگ عزیزان از
دیرباز اجرا میشود.
«ســرنا» ،ساز همیشــه همراه مردم لَک زبان و
ُ
لَکتبار است .این ساز بادی و باستانی مقامهای
گوناگون و رنگارنگی دارد؛ مقامهایی برای بزم،
رزم ،حماســه ،یا عشق و عاطفه ،شــادیانهها،
سوگینهها ،جشن و ســرورها و سوگوگدازها.
ســرنا «سازیســت بادی که از چوبی مخصوص
ُ
ســاخته شــود .این ســاز در غالب نقاط ایران
موجود اســت و آن را همراه دهل نوازند .اندازۀ
آن در نواحی مختلف فرق میکند و به طور کلی
از نیممتر تجاوز نمینمایــد( ».معین:1382 ،
 )571سرنا ،در اصل «سورنای» است؛ به معنای
نای یا ساز سور و شادیَ « .کرنا» که ساز ویژه قوم
بختیاریســت ،ترکیبیســت از دو واژۀ « َکر»
(=کار) و «نا /نای» (=ن ِی :مجازا ً ســاز)؛ بنابراین
کرنا به معنای شــیپور و ساز جنگ و رزم است؛
چراکه یک معنای واژه «کار» ،جنگ و ســتیز و
آویز است .این واژه در «کارزار» همچنان باقی
مانده است.
آیین اسطورهای و باشکوه َچ َمر ،با هدف تکریم
متوفی ،کارکردی فردی و جمعی دارد؛ چرا که
ی است به نیازهای عاطفی فردی
از یکسو پاسخ 
و از دیگرسو ســبب همراهی ،همبستگی و هم
نوایی جمعی میشود.
ایرانزمین ،از دیرباز زیستگاه و خاستگاه اقوام
گوناگونی بوده اســت .تمام اقوام ایرانی (لَک،
لُر ،آذری ،کرد ،ترک ،مازنی ،سیســتانی ،بلوچ،
عرب ،ترکمن و )...قطعهای پــر نقش و نگار از
جورچین فرهنگ فاخر این مرز و بوم هستند.
بدون شــناخت دقیق این قومیتها نمیتوان
ادعــا کرد که فرهنگ و تمدن ســرزمین پر
رمز و رازمان را بهدرســتی شــناختهایم؛
همچنانکه بدون بررســی دقیق زبانهای
ایرانــی و بهرهگیــری از کلمات اصیل
آنها ،نمیتوان مدعی شد که فرهنگ
نســبتاً جامعی از واژگان فارسی به
دست دادهایم .خاموشی هر یک از
قطعات این جورچین ،فراموشی

پارهای ارزنده از فرهنگ سترگ ایران زمین است .غیر از جذابیت
مطالعات فرهنگ و زبانهای بومی و محلی ،بسیاری برآنند که این
گونه کاوشها «منبع اطالعاتی [ارزندهای] دربارۀ فرهنگ عامی
معاصر و پیشینۀ تاریخی جوامع به حساب میآیند» (کریستال،
.)420 :1393
قوم لَک از اقوام بااصالت ایرانی است که مأوا و جایگاه اصلیشان،
پیرامون رشتهکوه زاگرس است .برخی پیشینۀ زیست در زاگرس
را تا عصر دیرینهسنگی (عصر انسان کرومانیون /حدود  10تا 25
هزار سال پیش از میالد مسیح) دانستهاند( .مشکور)2 :1362 ،
برخی از این زمان فراتر رفته و قدیمیترین آثار زندگی گروههای
پراکندۀ انسانی در لرستان را در کنارۀ رودخانۀ «سیمره» مربوط
به بیش از یکصد هزار ســال پیش میداننــد( .کاویانی چگنی،
)29 :1395
کاســیها ،از قدیمیترین باشــندگان زاگرس میانی بودهاند.
کاســیت واژهای یونانی از ریشۀ کاسیتریس به معنی قلع است.
(گیرشــمن )55 :1372 ،کاسیها را نیاکان قوم لَک دانستهاند.
«گانداش» بنیانگذار و فرمانروای بزرگ کاســیان« ،تیرههای
مختلف کاســی را گردآورده با اتحاد محکم در ســدۀ  18پ .م.
( )1760از راه پشــت کوه به کشور عظیم بابل تاخته و آن کشور
بزرگ را با چنان تمدن درخشان تســخیر و  36تن از سالطین
نامآورش بر آن دولت فرمان راندند و پایتختشان را «کادونیا»که
تقریباً مفهوم آن را میتوان با عنوان شاهنشاهی برابر گذاشت».
(غضنفری امرایی )77 :1393 ،فتح بابل سبب شد که کاسیان بر
وضع عیالم ،که پیشتر با بابل علیه کاسیان متحد شده بودند-
تأثیر چشــمگیری بگذارد .بعدها «شوتروک» عیالمی با هجوم
به بابل ،کاسیان را شکست میدهد .کاسیان شکستخورده به
زادگاه خود (زاگرس و لرستان کنونی) برمیگردند.
زبان قوم لَک« ،لَکی» نام دارد .ایــن زبان بازمانده یا همان زبان
پهلوی اســت« .زبان لَکی از گروه زبانهای غربی شمالی زبانهای
ایرانی است که هماکنون در مناطق شمال و شمالغربی استان
لرســتان (مانند شــهرهای الشــتر ،نورآباد ،کوهدشت ،زاغه و
چغلوندی) به آن گفتوگو میشــود .تعداد زیادی از ســاکنان
شهر خرمآباد (مرکز استان لرستان) نیز لکزبانند .همچنین در
مناطقی از استان کرمانشاه (مانند شهرهای کرمانشاه ،صحنه،
کنگاور ،هرسین و دهستانهای عثمانوند و جاللوند) و بخشهایی
از اســتان ایالم و همدان هم ،زبان لکی رواج دارد»( .دبیر مقدم،
 )862/2 :1392وفور واژگان فارسی باستان ،اوستایی و پهلوی
در زبان لکی نشان از دیرینگی این زبان است.
سرنا نوازی و آیین پذیره در میان قوم لَک
آیین پذیره یا اســتقبال از
از آیینها و ســنتهای باســتانیِ ،
انسانهای بزرگ هر تیره و تبار است .آیین پذیره و پیشواز ،جشنی
خصوصی یا عمومی بود که با آراســتن جایگاه و معموالً با بوق و
شیپور و کوس و تبیره و دیگر آالت موسیقی برگزار میشده است.

در جشنهای خصوصی و عمومی ایرانیان ،حتماً افرادی که مردم
را به وجد میآوردهاند ،شرکت داشــتهاند و هیچ جشنی بدون
موسیقی برگزار نمیشده است .در اسطورهها و زمانهای پیش
از تاریخ ،کیخسرو (شاه عارف ایران) در پیشواز از رستم ،این آیین
را اجرا میکند .کیخسرو چون بر تخت نشست ،رستم با زال و سام
و نریمان و بزرگان کابل ،برای شادباش گفتن به دیدن کیخسرو
میروند .گیو و گودرز و طوس ،به گونهای بآیین و با ناي و کوس
به پذیره میشــتابند و همگی نزد کیخسرو میروند .کیخسرو،
رستم را میستاید و او را «پروردگار سیاوش» میخواند .رستم
نیز از سیاوش بسیار یاد میکند و کیخسرو را تنها یادگار نیکو و
سزاوار پدر میخواند:
بیاراست رستم به دیدار شاه
ببیند که تا هست زیبای گاه
اَبا زال ،سام نریمان به هم بزرگان کابل همه پیش و کم
سپاهی که شد دشت چون آبنوس
بدرید هر گوش ز آوای کوس
سوی شهر ایران گرفتند راه
زواره ،فرامرز و پیل و سپاه
به پیش اندرون زال با انجمن
درفش بنفش از پس پیلتن
پس آگاهی آمد بر شهریار که آمد ز ره پهلوان سوار
زواره فرامرز و دستان سام بزرگان که هستند با جاه و نام
دل شاه شد زان سخن شادمان
سراینده را گفت کآباد مان
که اوی است پروردگار پدر
و زوی است پیدا به گیتی هنر
بفرمود تا گیو و گودرز و طوس
برفتند با نای رویین و کوس
تبیره برآمد ز درگاه شاه
همه برنهادند گردان کاله
یکی لشکر از جای برخاستند
پذیره شدن را بیاراستند
ز پهلو به پهلو پذیره شدند همه با درفش و تبیره شدند
برفتند پیشش به دو روزه را
چنین پهلوانان و چندین سپاه
درفش تهمتن چو آمد پدید
به خورشید گرد سپه بردمید
خروش آمد و ناله بوق و کوس
ز قلب سپه گیو و گودرز و طوس
به پیش گو پیلتن راندند
به شادی برو آفرین خواندن (فردوسی)301/5 :1387 ،
آیین پذیره و اســتقبال با شــکوه خاصی اجرا میشــده است.
همانطور که در ابیات باال و دیگر ابیات شاهنامه دیده میشود،
در آیین پیشــواز ،حضور بزرگان و ســپاهیان بیش از دیگران

چشمگیر اســت .در آیین پذيرة فريدون از فرستادة پسرانش،
ســلم و تور ،بزرگان در دو ردیف (دو رویه رده) و بسیار آراسته به
پیشواز میروند:
دو رویه بزرگان کشیده رده
سراپای یکسر به زر آژده (فردوسی)113/1 :1387 ،
اشکش ،فرماندۀ قوم کوچ و بلوچ ،با سپاهی آراسته و با رامشگران
به پیشواز کیخسرو میرود:
چو آگاه شد اشکش آمد به راه
اَبا لشکری ساخته پیش شاه
همه تیز و مکران بیاراستند
ز هر جای رامشگران خواستند ( فردوسی)375/5 :1387 ،
وقتی ســیاوش ،شــاهزاده پاک سرشــت ایرانــی ،وارد توران
میشود ،پیران ویســه ،وزیر دانا و فرزانه افراسیاب ،با هدایا و به
همراه بزرگان آراسته و با ســاز و تبیره و آواز به پیشواز شاهزاده
ایرانی میرود:
چو آگاهی آمد پذیره شدند
همه سرکشان با تبیره شدند
ز خویشان گزین کرده پیران هزار
پذیره شدن را برآراست کار ( فردوسی)119/3 :1387 ،
آیین پیشواز منوچهر از ســام -كه از ِ
جنگ گرگساران برگشته
بود -نیز ضمن آراســتگی و شکوه ،با نواختن سازهای گوناگونی
اجرا میشود:
اَبا کوس و با نای رویین و سنج
اَبا تازی اسپان و پیالن و گنج
از این گونه لشکر پذیره شدند
بسی با درفش و تبیره شدند (فردوسی)31/1 :1387 ،
در شاهنامه همچنین پذیرۀ سیاوش از گرسیوز (برادر افراسیاب)،
پذیرۀ کاووس از نوهاش کیخســرو ،پیشــواز خســرو از رستم،
استقبال فرنگیس از گرسیوز ،پیشــواز سام از نوذر و ...با حضور
بزرگان و با نواختن آالت موسیقی همچون :تبیره (نوعی طبل،
دهلی که دو سرش پهن و میان باریک است) ،بوق ،شیپور ،رود،
زرین ،درای هندی ،کوس (طبل
کرنای ،جرس ،نای رویین ،زنگ ّ
بزرگ) ،سنج ،چنگ و ...همراه بوده است.
ن پذیره و اســتقبال و چند و چــون آن ،همچنان و هنوز در
آیی 
میان برخی از طوایف و تیرههای قوم لَک و بویژه در شهرســتان
(چ َمر) برگزار
دلفان در مراسم سوگواری و عزاداری عزیزانشان َ
میشود؛ به این شیوه که معموالً هفت سرنانواز و هفت ُد ُهلزن
با لباس محلی و بومی ،در کنار هم و همراستا در ورودی چمرگاه
قرار میگیرند .با رسیدن هر گروه از مدعوین و شرکتکنندگان
«چ َمریانه» نواخته میشــود .نوازندگان
در مراســم ،مقامهای َ
سرنا و دهل بنا به شرایط مختلف در چمرگاه ،همنوا و هماهنگ
و گاه سرنانواز به تنهایی -مقامهای مختلفی همچون :سحری،پا ُکتلیَ ،چ َمری ،شیونی ]...[ ،یاری ،هانای َم َمدبگ ،هایدو ِوت
[هه داوت] ]...[ ،ظفرسلطانی ،کریمخانی و رارا (سیفزاده ،بی

فصلناهم

23

سال هفتم

شماره 13

پاییز و زمستان 99

24

فصلناهم

سال هفتم

شماره 13

پاییز و زمستان 99

خاص
تا )۲۰۱-۱۹۱ :اجرا میکنند .برخی از مقامهای َچ َمریانهِ ،
ساکنان شهرستان دلفان اســت؛ اما مقامهای َچ َمری ،پا ُکتَلی،
رارا و شوینی (شیونی) ،در مراسم سوگواری قوم لک در هر شهر
و روستایی معموالً اجرا میشود.
هرگاه آشنایان ،بستگان و اقوام از دور نزدیک برای ابراز همدردی
با خانوادههای عزادار ،وارد مراسم سوگ و عزا میشوند ،نوازندگان
شروع میکنند به نوازندگی غمگنانهای .با این شیوه به صاحبان
عزا اعالم میکنند که افرادی وارد مراسم شدهاند .بزرگان صاحبان
عزا با شنیدن نوای سرنا ،برخاسته ،روبهروی مدعوین ،به شکلی
آراسته و منظم برای قرائت فاتحه آماده میشوند .بعد از خواندن
فاتحه بزرگان صاحب عزا ،افرادی را که وارد َچ َمرگاه (مکان عزا)
شدهاند ،برای صرف غذای َچ َمری (برنج و گوشت بُز) راهنمایی
میکنند.
از جلوههای درخــور توجه در زبان لکی« ،مــور» ( )Mourو
«هوره» ( )Houraاست که جزء اصیلترین آوازهای باستانی
به شمار میآیند .ابیات مور و هوره که عمدتاً ده هجایی هستند،
« َکلیمه» ( )Kalimaنام دارد .مور با مقام (مقوم)های مختلفی
همچون :پاوهموری ،پاتَرمی و پا ُکتَلی ،در ســوگ ،رثا و توصیف
ویژگیهای اخالقی ،اجتماعی و ...مردگان ،به گونهای سوزناک و
حزنانگیز سر داده میشود .طنین آوای مورخوانی زنان و مردان،
به چمرگاه ،شکوه حزن آمیزی میبخشد.
چر و شَ هنومهخوانی -با
هوره -با مقامهایی چون:
سوارچر و کوی ِ
ِ
ریتمی تندتر از مور ،به منظور ســرگرمی یا برای بیان افتخارات
فردی و قومی و نیز برای خواندن شاهنامۀ لکی سرداده میشود.
هوره بر خالف مور ،به سوگ نمیپردازد .صاحبنظران ،پیشینۀ
هوره را به زمان زردشــت و ســرودههای آن دوران در ستایش
اهورامزدا میرســانند( .نصری اشرفی ،شــیرزادی آهودشتی،
 )1159 :1388فریا مادلین اســتارک (خانم استیوارت پرون)
(Dame Freya Madeline Stark /Mrs Stewart
 )Perowneجهانگرد بریتانیایی ،در ســفرنامه خویش ،آواز
لکزبانان را شــبیه آواهــای نواحی کوهســتانی آلپ میداند
(اســتارک )68 :1364 ،به احتمال قریــب به یقین ،منظور وی
همان مور و هوره خوانی قوم لَک بوده است.
مراســم َچ َمر (عزای مردگان) با مورخوانی (مویه) همراه است.
زنان و مــردان قوم لَک در ســوگ درگذشــتگان ،کلیمههای
(=ســوگینه ابیات) حزنانگیز و پرمحتوا را که با شــأن ،جایگاه
و ویژگیهای ظاهری و رفتاری متوفی متناسب است ،با آوازی
خاص و پرســوز و گداز ســر میدهند .به این آواز ویژه «مور» یا
« َدنــگ» میگویند .مورخوانان «آوازدهنــده انواع اصیلترین
نغمات سوگاند که از قدمتی دیرین برخوردار است ...اساساً این
آوازها رابطه ناگسستنی با آیینهای مرگ و خاکسپاری دارند».
(نصری اشرفی ،شیرزادی )۱۱۵۹ :۱۳۸۸ ،گفته شد که مورَ /دنگ
مقامها و گونههای مختلفی دارد که «مو ِر پاکتلی و َچ َمری از انواع
آن اســت ...در میان طایفه اتیوند هنــوز [این] دو نوع مور رایج

است که از ساختاری کهن و قابل تأمل برخوردار است» (همان).
َچ َمر گونهای از مراســم سوگواری ،یا واکنشــی است به مرگ
مردان قوم که ســامان زندگانــی فردی و خانوادگــی را بر هم
میزند و کوششی اســت برای رویارویی با مرگ فرد درگذشته
و مراســمی اســت از گونۀ آداب گذر برای بازگشت به تعادل و
سازگاری با شرایط جدید( .باجالن )145 :1389 ،در این مراسم
به قصد تأثیرگذاری بیشتر ،از عناصر نمایشی ،اشعار ،موسیقی
و فضاسازی خاصی استفاده میشــود؛ که شباهتهای زیادی
به عناصر و اجزای سوگ ســیاوش دارند؛ عناصری چون :نحوۀ
عزاداری ،کتل بســتن (اسبآرایی) ،خاک بر سر ریختن ،گیس
بریدن ،روی خراشیدن که میتوان آنها را متأثر از سوگواریهایی
دانســت که در تاریخ جهان از قدمت دیرینهای برخوردارند؛ از
جمله تأثیر سوگ ســیاوش بر آیین نمایشی چمر آشکار است.
( میرحیدری )100 :1396 ،بر ســر و سینه زدن ،کوتاه نکردن
موی ،جامۀ کبود یا سیاه پوشیدن ،بهرهگیری از نمادهای معروف
علمگردانی ،آذینبندی کتل و تابوتگردانی همراه با دستههای
سوگوار که در بین لَکزبانان اجرا میشود ،همگی ریشه در آیین
سیاوشان دارد.
در آیین َچ َمر ،اسپ سیاهی را که یالش به پهلو شانه شدهاست،
از دور به گور و میــت نزدیک میکنند .در این هنگام مردان و به
ویژه زنان به شــیون و زاری و موافشــانی میپردازند .وقتی هم
که اســپ را آرام آرام حرکت میدهند ،شــیون و زاری شــدت
میگیرد( .حصوری .)111 :1388 ،آیین کتلگردانی میتواند
بازمانده از توتمگونگی اســب باشد .واژۀ «سیاوش» در اوستا به
صــورت واژۀ مرکب « »syavarshanآمــده که از دو جزء
 syavaبه معنی سیاه و  arshanبه معنای نر و گشن تشکیل
شدهاســت؛ به طور کلی ســیاوش یعنی «دارندۀ اسب نر سیاه
( .)163 :1961 ,Bartholomeمــوارد باال از جمله شــیوۀ
اسبآرایی ،بیانگر تأثیر عمیق سیاوشــان در عزاداری قوم لَک
است .آتش افروختن و نیز سبزه گذاشتن بر مزار ،با کهنالگوها
و نمادهای اسطورهای داستان سیاوش ارتباط دارد .سبزه و گل
کاشــتن و رویاندن ،میتواند رونوشتی خالقانه از صورت مثالی
قهرمــان فدایی برای باروری و رفاه باشــد؛ ضمــن آنکه بیانگر
کهنالگوی تداوم چرخۀ مرگ و حیات از گیاه به انسان و از انسان
به گیاه (اندیشۀ گیاه تباری انسان) در اساطیر نیز هست .میرچا
الیاده (1907م 1986- .م ).بر آن است که «انسان ظهور ناپایدار
صورت و وجهی نو از نباتات اســت که پس از مرگ به حالت تخم
یا روح به درخت برمیگردد( ».الیاده)98 :1367 ،
توتم ســیاوش هم اســب بوده اســت؛ چون تقریباً در تمامی
گزارشهای به جا مانده در ارتباط با ســیاوش ،همواره اســب
بویژه در آزمایش َور -از ســیاوش جدا نیســت .در شاهنامه،اسب سیاوش ،شبرنگ (سیاه) توصیف شده است .سیاوش برای
فرزندش ،کیخسرو ،سه چیز باقی میگذارد :اسب ،نیزه و زره و به
اســب خود وصیت میکند و کیخسرو را به او میسپارد .در واقع

از توتم خواسته اســت که یکی از فرزندانش را بپاید ( .حصوری،
.)43 :1378
از آنجا که گیس از مظاهر زیبایی ظاهری آدمی بویژه زناناست،
بریدن گیس در ســوگواری احتماالً نماد قطع رویش و دســت
شستن از دنیا و ترک زیباییها باشد ( .هال.)269 :1382 ،
در شاهنامه ،مواردی از سازنوازی و آوازخوانی قهرمانان در هنگام
نژندی و افسردگی آورده شــده است .رستم ،در خوان چهارم یا
زن جادوگر (ابیات  )1300-1271تنبور جادويي
خوان کشتن ِ
ِ
را در بر ميگيرد و همنوا با آن ،ناله سر میدهد:
نشست از بر چشمه فرخنده پی
یکی جام زر یافت پر کرده می
اَبا می ،یکی نیز تنبور یافت
بیابان چنان خانه سور یافت
تهمتن مر آن را به بر در گرفت
بزد زود و گفتارها برگرفت
که آواره و بَدنشان رستم است
که از روز شادیش ،بهره کم است
همه جای جنگست میدان اوی
بیابان و کوهست بستان اوی
همه رزم با شیر و نر اژدهاست
کجا اژدها از کفش نارهاست
می و جام و بویاگل و میگسار
نکرده است بخشش ورا کردگار
همیشه به جنگ نهنگ اندر است
وگر با پلنگان به جنگ اندر است( فردوسی)83/3 :1387 ،
در هفت خوان اسفندیار ،نیز تنبور نوازی و آواز حزن آمیز دیده
می شود:
همان گاه تنبور را برگرفت
سراییدن و ناله اندر گرفت
همی گفت :بداختر اسفندیار

که هرگز نبیند می و میگسار
نبیند جز از شیر و نر اژدها ز چنگ بالها نیابد رها ( فردوســی،
)381/6 :1387
در مراســم چمر ،نیز این همراهی موسیقی با آوازی حزین برای
اندو ه زدایی جلوهگر اســت؛ بدینگونه که ُسرنا و دهل نوازی با
ســوگینهآوازی به نام «را  -را» همراه است« .را-را» با پایکوبی
دستهجمعی غمگنانهای اجرا میشود.
سرنانوازی و رقص رارا (رقص عزا)
رقــص رارا (رقص عزا) و پایکوبی در ســوگ عزیــزان در بین
لَکزبانان و لَکتباران تا ســالهای اخیر رایج بوده اســت« .در
گذشــتۀ نه چندان دور در نورآباد لرســتان هنگامی که مردی
متنفذ می ُمرد ،زنان و مردان با آهنگ ساز و دهل میرقصیدند و
نمیگریستند» (اسدیان .)۸ :۱۳۵۷ ،اگر متوفی ،جوان مجردی
باشــد ،زنان برای او «کِل» میکشــند؛ گویی مراسم عروسی
اوستَ .چ َمر و رقص رارا ،شــعر ویژه خود را دارندِ « .ههرا ـ ِههرا
یا خان َکم را -را ]...[ -با کالم و نوعی رقص موزون همراه اســت و
بیشــتر در مرگ بزرگان و برجستگان ایل و طایفه اجرا میشود.
تا مدتها پیش زنان و مــردان در گروههای جداگانه ،این رقص
ســوگ را اجرا میکردند؛ اما امروزه در بیشتر موارد ،مردان ایل
و طایفه این کار را انجام میدهند ...اجرا هایی را که خاســتگاه
آن در میان طوایف لَکزبان است ،چنانچه در میان لُر زبانان نیز
اجرا شود ،به همان شــیوۀ لَکزبانان خواهد بود .در این رقص،
مردان و زنان یک دایرۀ بزرگ تشــکیل میدهند و دســت در
دســت یکدیگر میایستند .نوازندگان نیز با ساز و دهل در وسط
دایره قرار میگیرند .آنان در حکم کانون دایرهای هســتند که
دیگران ،حول محور آن با حرکات مــوزون گام برمیدارند و به
صورت ُکر با سرخوان گروه همنوایی میکنند» (عسکری عالم،
 .)15-16: 1388رقص رارا در میان قوم لک ،با نواختن ســرنا و
دهل که لکزبانان بدان «ساز و دویل» میگویند ،همراه است.
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سرنانوازان مقام رارا ،را اجرا میکنند .همزمان با اجرای مقام رارا
گاه فردی که به او «رارا َوش» میگویند ،با صدای زیبا و حزنآلود
خویش ،ابیاتی در سوگ شخص مرده سرمیدهد و سوگینهخوانی
میکند .مردان بیشــماری از شرکتکنندگان در مراسم َچ َمر،
دست همدیگر را گرفته ،حلقهوار با ریتم بسیار کندی ،پایکوبی
کرده ،با دست راست بر سینه میزنند .رقص رارارقصی نمادین
گروهی بزمی و ســویر (جشن
و معنادار اســت .برخالف رقص
ِ
عروسی) ،رقص رارا -ضمن آنکه ریتمی کند و حزنانگیز دارد-
برعکس و به سمت چپ اجرا میشود .این سنت وارونگی نه تنها
در رقص رارا ،بلکــه در جلوهها و ابعاد گوناگونی از چمرگاه دیده
میشود؛ تفنگ و وسایل شــخص درگذشته را وارونه بر اسبش
میگذارند .طناب سیاهچادرها بریده میشود و سیاهچادر واژگون
میشود .گاه عالوه بر زین اسب ،فرشها نیز وارونه میشوند .این
وارونگی و واژگونی که رمز مرگ است ،در شاهنامه نیز در سوگ
شخصیتهای متعددی جلوهگر است .در سوگ ایرج ،فریدون
اینگونه به پذیره و استقبال جنازۀ فرزند میشتابد:
چو خسرو بر آن گونه آمد ز راه
چنین بازگشت از پذیره سپاه
دریده درفش و نگون کرده کوس
رخ نامداران به رنگ آبنوس
تیبره سیه کرده و روی پیل
پراکنده بر یال اسبانش نیل
پیاده سپهبد ،پیاده سپاه
پر از خاک سر ،برگرفتند راه
خروشیدن پهلوانان ز درد کنان گوشــت بازو بــر آن زاد مرد (
فردوسی)22/1 :1385 ،
در ســوگ اسفندیار ،عالوه بر وارونهشــدن کوس ،دریده شدن
درفش ،لباس کبود و بنفش پوشیدن و وارونگی زین اسب ،شاهد
آویزان بودن گرز کین نیز هستیم:
بر او بر نهاده نگونسار زین ز زین اندر آویخته گرز کین ( فردوسی،
)393/6 :1385
در گذشتههای دورتر ،سپیدهدمان روز برگزاری مراسم َچ َمر برای
اطالعرسانی ،سرنانوازان ،مقام سحری را مینواختهاند .امروزه با
توجه به فراگیر شدن رسانهها ،این مقام نواخته نمیشود .ترتیب
اجرای مقامهای َچ َمریانه در دلفان ،معموالً چنین است :یاری،
هانای محمدبگ ،ظفرسلطانی ،چمری ،رارا و شوینی (شیونی).
مقام رارا با کالم و یا بیکالم اجرا میشود .البتّه امروزه سرنانوازان
لَک ،بیشتر شــیوۀ بیکالم آن را اجرا میکنند .پس از مقام رارا،
مقام شوینی (شیونی) نواخته میشود .برخالف رارا -که ریتمی
کند و سنگین دارد -مقام شوینی (شیونی) بسیار در اوج و شبیه
سهضرب ،تند و ریتمیک نواخته میشود .زنانی که وارد چمرگاه
شدهاند ،شیون میکند و همنوا با سرنا و دهل ،صورتشان را خیش
میکشند و با پایان یافتن این مقام ،مراسم َچ َمر به پایان میرسد.
همراهی و همنوایی ،ســاز و آواز و پایکوبی ،شکوهی خاص به

آیین َچ َمر میبخشد .این احتمال نیز هست که این آیین باشکوه،
روان مردگان را بــرای پذیرش عالم دیگر آماده میکند .طبلها
«اولین صدای خلقت را تقلید میکنند ...طبل جادویی ،گاه برای
مراسم سرسپاری و مناســک گذر به کار میرود و امنیت انسان
را تأمین میکند .او را قویتر ،سعادتمندتر و نزدیکتر به قدرت
خداوندی میکند .طبل جادو مانند یک زورق معنوی است که
شخصی را از عالم مرئی به عالم نامرئی عبور میدهد» (شوالیه،
گِربران.)341/4 :1382 ،
باشــکوه بودن رقص عزا و آیین رارا بیانگر جایــگاه واال و مقام
درخور متوفی است .در گذشتهها ،اگر پایکوبی عزا باشکوه برگزار
میشده ،معموالً بر سنگ مزار فرد درگذشته ،تصویر آن مراسم
حکاکی میشد ،تا برای همیشه در یادها بماند و همگان بدانند که
شخصیتی بزرگوار در زیر سنگ و خاک آرمیده است؛ البته چنان
که گفته شد ،رقص عزا با گریه همراه نبود .در کتاب «صد در نثر و
صد در بندهش» آمده است که« :کسی بدان جهان شود ،دیگران
را نشاید که گریســتن کنند و اندوه دارند و شیون و مویه کنند؛
چراکه هر اشک که از چشم شود ،آن رودی شود پیش چینود پل؛
پس روان آن مرد آنجا بماند و او را از آنجا گذر کردن سخت باشد.
نتوانند بر چینود پل گذریدن( ».فرهوهشــی )۱۲۷ :۱۳۵۵ ،در
ارداویرافنامه ،آنگاه که ویراز (ویراف) در سفر روحانی خویش به
همیستگان ،مینو و دوزخ با سروش اهلو و ایزد آذر همراه میشود،
روان فروهران فراوانی فرورفته در «رودی بزرگ و پرزور و تاریک
[چون] دوزخ» میبیند .ویراف میپرســد« :این رود کدام و این
مردم کیستند که اینچنین در رنجند؟» سروش اهلو و ایزد آذر
پاسخ میدهند« :این رود آن اشک بسیاری است که مردم پس
از درگذشتگان از چشــم می ریزند .آنان که نمیتوانند بگذرند،
آنهایی هستند که از پس در گذشته شیون و مویه و گریه بسیار
کردهاند» (ژینیو.)۵۹ :۱۳۷۲ ،
دكتر مهدي حميدي ( 1365-1293ه .ش ).از شاعران توانمند
الدین
معاصر ،در شــعر «در امواج ســند» به شــرح نبرد جالل ّ
خوارزمشاه با مغوالن و نیز بیان دالوریها و میهندوستیهای
وی در هنگام رویارویی با لشکریان انبوه مغول ،میپردازد( .برای
آشــنایی بیشــتر با رویارویی چنگیز و جاللالدین ر .ک .اقبال
آشتیانی)۷۶ :1389 ،
حمیدی شــیرازی در این ســرودۀ زيبا ،که در قالب چهارپاره/
دوبيتيهای به هم پيوســته سروده شده اســت ،به آیین کهن
«رقص عزا» اشاره کرده است:
به مغرب ،سینه ماالن قرص خورشید
نهان می گشت پشت کوهساران
فرو پاشید گردی زعفران رنگ
به روی نیزه ها و نیزه داران
میان موج می رقصید در آب
به رقص مرگ ،اخترهای انبوه
به رود سند می غلتید بر هم

ز امواج گــران کوه از پی کوه (حمید شــیرازی ،به نقل از کتاب
فارسی)28 :3
سراینده ،در دو بیت اخیر ،به توصیف انعکاس تصویر ستارهها در
آبِ سِ ند پرداخته و گفته است :تصوی ِر ستارههای فراوان در آب
رود سِ ــند ،چنان بود که گویی در مراسم آیینی «رقص مرگ»
پایکوبی سوگ برپا میکردند.
بودند و
ِ
در مصر باســتان نیز دینی وجود داشته است که رقص از ارکان
آن بود .مصریان باســتان برای اینکه شادی در دل مرده راه یابد،
مینواختند و میرقصیدند( .الموســوعه المصریه۲۴۷ ،؛ به نقل
از شادابی)۲۷5 :۱۳۹۵ ،
رقص ،کهنالگویی اســت که الگوی ازلی رقص کیهانی را فرایاد
میآورد .در کتاب «سماع زندگان» آمده است که« :از هیچ شیوة
بیانی به اندازة رقص جهت ترســیم رابطة انســان با باری تعالی
اســتفاده نشده است» (پاســتوری .)15 :1383 ،رقص ،آیینی
نمایشــی برای راندن دوگانگیهای زندگی و بازیافتن وحدت
آغازین اســت .آنجا که بیرون از زمان ،خالــق و مخلوق ،مرئی
و نامرئی ،جســم و روح به هم میپیوندنــد« .رقص همذاتی با
الیزال را فریاد میزند( ».شوالیه ،گِربران« )340/3 :1382 ،این
رقص را میتوان یکی از آیینها و مناسک گذار (Transition
 )ritesبه شمار آورد که انسان از یک مرحله به مرحله دیگر وارد
میشود» (شادابی .)۲۷۳ :۱۳۹۵ ،شمنها نیز با نذری خاص و با
رقص و پایکوبی هماهنگ با کوبش بر طبل به طرف دنیای ارواح
صعود میکنند .رقصهای عزاداری چینیان و مصریان باستان و
پایکوبی اهالی افریقا نیز چنین است .این رقصها «آزمونی برای
روح اســت و خواســتار تقویت و راهنمایی آن به سوی را ِه ِ
تنگ
نامرئی که فناپذیر را به جاودانگی میرســاند .همۀ این رقصها
آزمونی مشتاقانه است و حکم عبادت را دارد و در عین حال نوعی
نمایش است( ».شوالیه ،گِربران )341/3 :1382 ،پایکوبی در غم
و شادی ،خواسته «شیوا» ،خدای هندوان نیز هست .شیوا نیز با
رقصی ویژه ،جهان را به پایان میبرد.
نتیجهگیری:
«چ َمر» از باســتانیترین و کهنترین آیینهای
ســوگآیین َ
ایرانی اســت که نمایشــگاهی از جلوههای باشکوه اساطیری و
آمیزهای اســت از حاالت ،حرکات ،جلوههای نمایشی ،پایکوبی
(رقص رارا یا رقص عزا) ،تابوها ،موسیقی ،آواز (مویهخوانی زنان
و مــردان) و به طور کلی آیینی رازآگین و نمادین اســت که در
میان قوم لَک ،در سوگ عزیزان از دیرباز اجرا میشود .این آیین
کهن ،شباهتهای فراوانی با سوگ ســیاوش دارد .از آیینها و
آیین پذیره یا پیشواز و استقبال از انسانهای
سنتهای باستانیِ ،
بزرگ هر تیره و تبار اســت که با آراستن جایگاه و معموالً با بوق
و شــیپور و کوس و تبیره و دیگر آالت موسیقی برگزار میشده
است .آیین پذیره و پیشواز و چند و چون آن همچنان و هنوز در
میان برخی از طوایف و تیرههای قو ِم لَک و بویژه در شهرســتان

دلفان ،در مراسم سوگواری و عزاداری عزیزانشان
(چ َمر) برگزار میشود .در مراسم چمر ،برای
َ
اندوهزدایی ،همراهی موســیقی با آوازی
پرسوز وگداز بومی-محلی را شاهد هستیم؛
بدینگونــه که در َچ َمرگاهُ ،ســرنا و دهل نوازی با
سوگینهآوازی به نام «را را» همراه میشود .رارا
با پایکوبی دستهجمعی غمگنانهای نیز همراه
است .ســرنانوازان مقام رارا را اجرا میکنند.
همزمان با اجرای مقــام رارا گاه فردی که به او
«رارا َوش» میگویند ،با صدای زیبا و حزنآلود
خود ،ابیاتی در سوگ شخص مرده سرمیدهد
و سوگینهخوانی میکند .مردان بیشماری از
شرکتکنندگان در مراسم َچ َمر ،دست یکدیگر
را گرفته ،حلقهوار با ریتم بسیار کندی پایکوبی
میکنند و با دست راست سینه میزنند .رقص
رارارقصی نمادین و معنادار اســت .برخالف
رقص گروهی بزمی و سویر (جشن عروسی)،
رقص رارا -ضمن آنکه ریتمی کند و حزن انگیز
دارد -برعکس و به سمت چپ اجرا میشود .این
سنت وارونگی نه تنها در رقص رارا ،بلکه ابعاد
و عناصری دیگر از چمرگاه نیز جلوهگر است.
این وارونگی و واژگونی که رمز مرگ است ،در
شاهنامه نیز در سوگ شخصیتهای متعددی
جلوهگر اســت .همراهی و همنوایی ،ســاز و
آواز و پایکوبی شــکوهی خاص به آیین چمر
میبخشد .این احتمال نیز هست که این آیین
باشــکوه ،روان مردگان را برای پذیرش عالم
دیگر آماده میکند .رقص ،کهنالگویی است
که الگوی ازلی رقص کیهانی را فرایاد میآورد.
از هیچ شیوة بیانی به اندازة رقص برای ترسیم
رابطة انســان با باری تعالی اســتفاده نشده
اســت .رقص ،آیینی نمایشــی برای راندن
دوگانگیهــای زندگــی و بازیافتن وحدت
آغازین است .رقص را میتوان یکی از آیین ها
و مناسک گذار ( )Transition ritesبه
شمار آورد که انسان از یک مرحله به مرحله
دیگر وارد میشود .رقص رارا آزمونی برای
روح است با هدف تقویت و راهنمایی روان
به سوی را ِه ِ
تنگ نامرئی که فناپذیر را به
جاودانگی میرساند و آزمونی مشتاقانه
اســت و حکم عبادت را دارد و در عین
حال نوعی نمایش است.
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تاثیراتمتقابلاسالموایران
ازدیدگاهادواردبراون
رئیس السادات ،تهمینه

1

چکیده
هنگامي كه اســام جامعه جاهليت عرب را تحت تاثير خود قرار داد و آن را دگرگون ساخت اين توانايي را داشت تا در دنياي خارج از
شبه جزيره عربستان تحولي شگرف ايجاد كند و روح و اعتقاد مردماني را دورتر از اين سرزمين با خود همراه كند .با ورود اسالم به ايران
مهمترين نكتهاي كه به ذهن متبادر مي شود پذيرش اين دين جديد با تمامي ابعاد اعتقادي ،سياسي ،فرهنگي و ...آن در بين ايرانيان
ميباشد .در این میان چه پژوهشگران ایرانی و چه در آن سوی مرزها پژوهشگران غربی نگاشته های ارزشمندی در خصوص تاثیرات
متقابل اسالم و ایران تالیف کرده اند .در اين پژوهش سعي شده است تا با روش تاريخي این تاثيرات متقابل اسالم و ايران بريكدیگر از
ديدگاه ادوارد بروان خاورشناس انگلیسی ،نظري افكنده شود و اين بحث از زاويه ديد یکی از شرق شناسان غربي مورد تحليل قرار گيرد.
واژگان کلیدی :مستشرقان ،ادوارد براون ،اسالم ،ایران ،تاثیرات متقابل.
 .1پژوهشگر پسا دکتری تاریخ ایران اسالمی ،دانشگاه فردوسی مشهد

مقدمه
مختصري درباره مفهوم شرق شناسي و شرق شناس
در ابتداي بحث ،ضروري به نظر مي رســد تا به مختصري در
مورد اين اصطالحات اشــارهاي شود .شــرق شناسي دانشي
از شــرق است كه امور و مطالب شــرقي را به منظور مطالعه و
قضاوت و انضباط بخشــيدن و باالخره تحت اداره و حكومت
در آوردن در كالس درس و دادگاه و مجــات قــرار مي دهد.
(سعيد)79 :1371 ،
مي توان اينگونه گفت كه آغاز شرق شناسي از دوره جنگهاي
صليبي آغازگشــت و اروپاييان در اثر سفرهاي اجباري كه به
جانب شــرق نمودند از همان روزگار بــه گنجينه هاي نهفته
اسرار شــرق و دانش اســامي پي بردند( .سحاب 4 :2536،؛
سوقي )61 :1376،البته دورههاي زماني-تاريخي ديگري هم

براي شرق شناسي منظور كردهاند .از جمله دوره اي كه شرق
شناسي در نيمه قرن هجدهم ميالدي آغاز شد و تا پايان جنگ
جهاني دوم ادامه داشت و دوره اي كه پس از جنگ جهاني دوم
شروع شد و تاكنون نيز ادامه دارد( .سوقي)62 :1376 ،
ادوارد ســعيد در كتاب خود معتقد اســت كه شــروع شرق
شناسي در غرب مســيحي از زمان تصميم شوراي كليساي
وين در ســال 1312ميــادي مبني بر ايجاد كرســي هاي
زبان(عربي،يوناني،عبراني و سرياني) در دانشكده هاي پاريس
و آكسفورد و بلونيا بوده است( .سعيد )95 :1371،در آغاز كار،
غرض اصلي اروپاييان و اهميتي كه درباره نقل و ترجمه كتب
اســامي به خرج مي دادند همان ترجمه و نقل علوم طبيعي
و فلســفي و ادب و اخالق و تحقيق و فراگرفتن ادبيات لغت و
زبان بوده كه قصد داشتند بدين وسيله امور مذهبي و اسلوب

تجارت را فراگرفته و موجبات ارتباط خود با ديگران را فراهم
كنند( .سحاب  10 :2536،؛ سعيد )82 :1371،شرق شناسي
تحت نفوذ و تابع امپرياليســم ،پوزيتيويســم(مكتب اثبات
گرايي)،خيال گرايي ،داروين گرايي ،نژادپرســتي ،ماركس
گرايي (كه البته به طور اختصاصی اين مورد را در بررسي آثار
پطروشفسكي مي توان مشــاهده كرد) و اشپنگلرگرايي بوده
است( .سعيد  )85 :1371،براي شرق شناسي مفهوم عام تري
را نيز در نظر گرفته اند و آن عبارتست از نوعي سبك تفكر ويژه
كه بر مبناي يك تمايز هستي شناختي و معرفت شناختي بين
شرق و غرب شكل گرفته است كه البته شرق مورد نظر اروپاييان
اساسا شرق اسالمي را در بر مي گيرد حال آن كه شرق مود نظر
آمريكاييان تا خاور دور يعني چين و ژاپن را نيز بسط مي دهد.
(همتي گليان )10 :1386،
در مورد واژه شرق شــناس يا خاور شــناس بايد گفت براي
نخستين بار در زبان انگليســي( )orientalistدر حدود سال
 1779و در فرانسوي در سال  1799به كار رفته است و متداول
بيان آن معرفي آكادميكي آن اســت كه به معناي كسي است
كه راجع به شرق آموزش مي دهد ،چيزي مي نويسد ،و يا اينكه
بــه پژوهش مي پردازد( .ســوقي 26 :1376 ،؛ همتي گليان ،
 )11 :1386در اين زمينه بايد دقت و توجه كافي نسبت به شرق
شناسان مبذول داشت گرچه كه كار آن ها علمي و آكادميك
است اما در واقع موارد متعددي را مي توان يافت كه نويسنده
در آن ها دچار مســامحه و اشتباه شده است و اصوال كار اسالم
شناسان و مستشرقان شديدا نيازمند بررسي و نقد است .زيرا
در برخي موارد ،دچار نارسايي هايي شدهاند كه برخي از علل
آن مي تواند:
الف) عدم تسلط كافي بر زبان عربي و معارف اسالمي
ب) دسترسي نداشــتن به برخي منابع اصيل و از جمله مآخذ
كه در مورد تشيع نوشته شده است.
ج) مانوس نبودن با روحيه و فلسفه مشرق زمين و متاثر بودن از
تحقيقات داخله اسالم شناسان غربي كه برخي از آن ها از شائبه
اغراض خالي نيست( .پطروشفسكي )5 :1363،
اكنون به بررسي ديدگاه هاي مستشرق معروف يعني ادوارد
براون مي پردازيم و در ابتداي ســخن از ايشان ،به مختصري
از زندگي شــخصي وی بســنده مي كنيم و سپس به بررسي
موضوع ايــن تحقيق در ميان آثار او نظر مي افكنيم .همچنين
بايد اشــاره كرد كه براي شناخت بيشتر انديشه فكري آنان به
برخي از ديدگاه ها و نظراتشان درباره اسالم و ايران و يا برخي
شخصيت ها اشاره شده است كه البته اين خود ،موضوع مهم و
بحثي جداگانه در آثار مستشرقان است و در اين زمينه نقدي
هرچند كوتاه به برخي از مطالب ايشــان در آثارشــان صورت
گرفته است .البته تحليل واقعي آثار اين افراد مستلزم آگاهي
عميق از يك سري مسائل جامعه شناسي ايراني  ،تاريخ ايران و
اسالم و موضوعات فقهي در اسالم است تا بتوان نظر روشن تر و

واقع بينانه تري نسبت به آثار مستشرقان پيدا كرد.
ادوارد براون
ادوارد گرانويــل براون  Edvard G.Brownدر ســال 1862
ميالدي در انگلســتان متولد شــد .در جنگ كريمه در سال
 ،1877عمــوي براون به طرفداري از عثماني بر ضد روســيه
پرداخــت او نيز تحت تاثير عمويش قــرار گرفت اما پدرش از
او خواســت تا به تحصيل پزشــكي بپردازد و او را به دانشگاه
كمبريج فرستاد ( .سحاب 78 :2536،؛ مينوي)399 :1351 ،
سرانجام براون در سال 1924دچار حمله قلبي شد و در سال
 1926در سن  64سالگي درگذشــت( .سحاب 80 :2536 ،؛
نصر)50 :1379،
او به زبــان تركي نيز پرداخت و نزد ميرزا محمد باقر بواناتي در
انگلستان زبان فارسي را آموخت و انجمني به نام انجمن ايران
 Persian societyداشت و به پشتيباني از مشروطه خوهان
ايران برخواست.از آن جا كه نسبت به ادبيات ايران دلبستگي
داشت طرفداران بسياري در ميان نويسندگان پيدا كرد .عالوه
بر تاليف كتاب هايش مقاالتي نيز درباره بهايي گري و بابي گري
داشته است( .حسيني طباطبايي)13-16 :1357 ،
يكي از ويژگي هاي آثار براون درباره آيين اسالم برخالف برخي
از خاورشناسان اينســت كه گرفتار تعصب و خشك انديشي
نشــده و داوري هاي به جا و منصفانه اي نموده است ( .همان،
 )19كه البته در اين مورد نيز بايد جانب احتياط را در نظر داشت
چون به مواردي در اين رابطه برخواهيم خورد كه كمي با اين
موضوع مغايرت دارد .
بيشــترين نظرات و ديدگاه هاي براون دربــاره تاثير متقابل
ايران او منعكس
اسالم و ايران در چهارجلد كتاب تاريخ ادبيات ِ
گرديده اســت و هدف خود را از نوشتن آن ،اين مطلب معرفي
مي كند كه براي عامه و كســاني كه مي خواهند درباره زبان و
ادبيات و تاريخ و افكار يكي از قديمي ترين ملل جهان اطالعات
بيشتري به دست بياورند نگاشته شده است( .براون:1333 ،
 )4/1از ديگر اهدافي كه او بيان داشته اينست كه اين كتاب را
تحقيقي در پيشــرفت هايي كه بعد از اسالم در ادبيات و افكار
ايرانيان حاصل شده است ،مي داند( .همان)54 ،
در همين جا مناسب به نظر مي آيد تا به مختصري از نقش براون
در مسايل فرهنگي ايران نسبت به مشروطيت سخن رود  .براون
از سال ها پيش از مشروطيت كارهاي فرهنگي خود را با سيد
جمال الدين اســد آبادي و ميرزا صالح شيرازي و ميرزاملكم
خان و اين گونه افراد داشــت( .نصــر )1379:197 ،براون از
مشروطه ايران حمايت مي كرد( .همان )173،و اين زماني بود
كه در انگلستان دو نظريه وجود داشت يكي اينكه نويسندگان
انگليسي مي گفتند ايران هنوز براي حكومت مشروطه آماده
نيســت و ديگر اينكه حكومت مشروطه با اساس فكري اسالم
سازگاري ندارد و ملت هاي آســيايي از جمله ملت ايران اين
توانايي را ندارند كه اداره كشور خود را به دست بگيرند.
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اما عقيده براون اين بود كه اين نظريات و اظهارات باطل است و
به اين موضوع اشاره دارد كه از زماني كه شورش مردم در قضيه
امتياز توتون و تنباكو پيش آمد تا وقتي كه عاقبت ،محمد علي
شاه مخلوع گشت و مجاهدين و سربازان ملي به مستقر ساختن
اساس حكومت مشروطه موفق شدند ،قسمت اعظم مردم ايران
در اين راه تالش كردند .مردم روستايي و بازرگان و واعظ و اعيان
و اشراف همه در اين امر متفق القول بودند و فرمان مشروطيت را
با خون خود مهر كردند .پس چگونه مي توان گفت مردم ايران
استعداد اين حكومت را نداشتند( .مينوي)408-409 :1351 ،
ادوارد براون هميشه ازفهم و فراست ايراني تقدير كرده ولي به
اين نكته اشاره دارد كه روح انتقاد در ايراني ها وجود ندارد و در
اين زمينه دچار نقصند( .زرياب و افشار)117 :1354،در واقع
به نوعي در آثار و نوشته هاي براون ژرف نگري و توجه خاص و
عميقي نســبت به تاريخ و مذهب و فرهنگ ايران مشاهده مي
كنيم و اينكه او در پي ســوال هاي بي پاسخ خود در اين زمينه
مي گردد .ازجمله هنگامي كه براي تكميل كتاب تاريخ ادبيات
خود در چندين مورد دچار ابهام شــده و ســواالت متعددي
برايش مطرح گرديده:
اينكه قبل از ظهور شاه اسماعيل مذهب تشيع درخاندان ايشان
رواج داشته يا نه؟ اينكه سرعت گسترش تشيع در ايران به زور
شمشــير بوده و يا حجت و دليل؟ روضه هــا و تعزيه هايي كه
باعث مذهب تشيع در اين زمان بود از چه زمانی شروع شد و به
تحريك چه كسي بود و مسايلي ازين قبيل .وی در اين زمينه
از سيد حسن تقي زاده كه در آلمان مقيم بود كمك مي گيرد.
(همان)118 ،
پذيرش اسالم در ايران
مهمترين مســئله اي كه بايد در مورد آن بحث شود موضوع
پذيرفتن دين اسالم از جانب ايرانيان است و اينكه با ورود اين
دين جديد مردم ايران چه واكنشــي نسبت به آن نشان دادند
آيا آن را به راحتي پذيرفتند و يا با مخالفت جدي رو به رو شد؟
و اگر مورد پذيرش واقع شد چه داليلي براي آن وجود داشت.
در اين زمينه براون معتقد اســت كه در دوره ساســاني به اين
مسئله كه سلطنت بايد حقي آسماني داشته باشد براي پادشاه،
حقي خدايي قائل بودند و اين مسئله را يكي از مهمترين داليل
براي پذيرش اسالم از جانب ايرانيان معرفي مي كند و سپس
گرايش شــديدي كه نسبت به تشيع ابراز مي دارند .او اينگونه
بيان مي دارد كه ايرانيان از ُع َمر ،حاكم ســني مذهب به دليل
اينكه امپراتوري ايران را نابود ساخت نفرت دارند و دليل ديگر
را ازدواج امام حسين(ع) و شهربانو دختر يزدگرد مي داند كه
بسيار براي ايرانيان مهم است .ایرانیان ،نژاد خود را از دو سو مي
دانند از خاندان رسالت و دودمان ساساني .از اين جهت كه ديگر
شهربانو را مادر امام شيعه مي دانند( .براون)195/1 :1333 ،
توجه به مســائل داخلي ايران در زمان ساسانيان و دور شدن

مردم از دستگاه ديني موبدان به دليل فساد دربار و بي توجهي
به امور مردم ،پذيرش ديني تازه را آســان تر كرد .اما براون در
قسمتي از مطالب خود معتقد است كه اعراب با تعصب فراوان
وارد ايران شدند و مذهب باستاني ايران راكه بسيار مورد عالقه
مــردم بود؛ در عرض فقط چند ســال از بيــن بردند( .همان،
 )128/1و مردم را مجبور به انجام اعمال مذهبي مثل خواندن
پنج نوبت نماز در شــبانه روز كردنــد .در ادامه نيز از اين نكته
غافل نمانده كه پذيرش و پيشرفت دين اسالم را در ايران به زور
شمشــير مي داند وگرنه هيچ گاه دين زردشتي از ايران بيرون
نمي رفت اما اين دين مسيح بود كه بدون هيچ زور و تحميلي
توسعه و پيشرفت حاصل كرد( .همان)274/1 ،
در اين جا بايد چند نكته را متذكر شد يكي اينكه فتح ايران به
تدريج در حدود نزديك به يك قرن طول كشيد و روند اسالمي
شــدن ايران ،بسيار ســريع ،آن طور كه براون مي گويد انجام
نگرفــت .ديگر اينكه در مطالب او نوعــي جانب داري افراطي
نســبت به مسيحيت را هم مشاهده مي كنيم و اين مسئله كه
دربرخي از موارد تناقض گويي هايي در مطالب براون به وضوح
ديده مي شود زيرا در جايي ديگر مي گويد كه گرايش ايرانيان
به اسالم خواســته خودشان بوده اســت نه اجبار و تحميل و
در ايــن زمينه فقط تعداد معدود و اندكــي بودند كه بر همان
دين زردشــتي ماندند و يا به پرداخت جزيه اعتنا كردند و يا به
كشورهايي مثل هند مهاجرت نمودند .ديگر اينكه معتقد است
عرب ها با روح حرارت ايمان و شوق و عقيده مذهبي وارد ايران
شدند و به جاي هر چه معدوم كردند تمدن و نظام جديدي را
آوردند و آخرين نكته در مورد اين مسئله اينكه بيان مي كند
مردم ايران پس از مسلمان شدن مجبور به خواندن نماز شدند
اما اين مراسم دعا در آيين زردشــتي هم وجود داشت و براي
مردم ايران امري جديد نبود.
زبان فارسي
از ديگر مسائلي كه پس ازورود اسالم و در واقع پس از ورود خط
و زبان جديد(عربي) پيش آمــد ،تاثير اين دو زبان يعني زبان
فارسي و عربي بر يكديگر بود .براون بر اين عقيده است تنها فرق
ميان زبان پهلوي متاخر و فارسي جديد به استثناي عنصر عربي
كه در زبان فارسي جديد در اوايل اســام به وجود آمد ،فقط
تفاوت خط است و آن را مربوط به موضوع مذهب مي داند .وی
علل منسوخ شدن سريع خط پهلوي را يكي گرايش ايرانيان به
دين اسالم مي داند ،كه كتب پهلوي را كنار مي گذارند -چون
ديگر آن ها را آميخته با كفر و زندقه مي دانند -و ديگر اينكه خط
پهلوي خطي ثقيل و پر زحمت است( .براون)16/1 :1333 ،
همين كه خط پهلــوي از حمايت مذهب و رســوم قديمه و
روحانيون محافظه كار زردشتي محروم شد؛ ديگر نتوانست،
در برابر خط عربي كه بســيار خواناتر و متناسب تر بود خود را
حفظ كند  .بعد از فتح ايران توسط اعراب ،ايرانياني كه به آيين

اسالم در آمدند ،زبان خود را به خط عربي نوشتند و نخستين
كوشش در اين راه يادداشت ها و رساالت كوچكي بود كه درباره
تعاليم اسالم نوشته شد( .همان)19/1 ،
يك نمونه از مشكل بودن خط پهلوي در برابر خط عربي را مي
هلبد و باربُد نوازندگان دوره ساســاني
توانيم تفاوت دو كلمه ب َ ُ
بيان كنيم كه در خط عربي هنگام نوشــتن اشتباه نمي شوند
امــا در خط پهلوي نمي توان تشــخيص داد .زيرا خط پهلوي
براي حرف  Hو  Aيك عالمت دارد و همچنين حرف  Rو  Lهم
در خط پهلوي به يك شــكل نوشته مي شوند( .همان)26/1 ،
همچنين براون به ايــن موضوع كه در اروپا مطالعه زبان عربي
بر فارسي مقدم بوده اشــاره دارد و زبان عربي را وسيله انتقال
فلسفه يونان علي الخصوص فلسفه ارسطو مي داند و اين فلسفه
براي نخستين بار به واسطه زبان عربي در اروپاي غربي به طور
واضح و روشن معرفي گرديد( .همان )62/1 ،نيز در اداره امور
مالي خالفت ،زبان فارســي تا زمان حجاج بن يوســف وجود
داشت ( .همان)304/1 ،
در اين زمينه براون به تاثير نويسندگان ايراني بر جامعه عرب
نيز اشاره اي دارد و از ابن مقفع نام مي برد كه يكي از دانشمندان
زبان پهلوي بوده اســت و پس از آنكه به مذهب اسالم در آمد
بســياري از كتب پهلوي را به زبان عربي ترجمه كرد .از جمله
ترجمه عربي كليله و دمنه است كه هنوز در تمام ممالك عربي
زبان از كتب درجه اول مي باشد( .همان)401/1 ،
برخي از ديدگاه ها و موضع گيري ها
براون در جاي جاي كتاب تاريخ ادبيــات خود كه چهار جلد
است سعي كرده تا به موضوعات تاريخي از ديدگاهي منطقي و
تاريخي نگاه كند و مطالب را از البه الي منابع اصلي و دست اول
مانند يعقوبي و بــاذري و  ...بنگارد .كه اين امر يكي از ويژگي
هاي برجسته كار براون مي تواند باشد .در اين مبحث ،ديدگاه
هاي براون را در مورد برخي از شــخصيت ها و جريانات مورد
بررســي قرار مي دهيم زيرا توجه به اين مســائل مي تواند به
روشن شدن هرچند مختصر افكار مستشرقان در زمينه اسالم
و ايران كمك كند.
براون پس از ذكر مطالبي در مورد تاريخ اسالم از روزگار پيامبر
به بعد ،به موضوعي درباره يزيد اشاره دارد و ديدگاه مردم ايران
را نسبت به او بيان مي كند و حس تنفر مردم را از آن جهت كه
آنان شــيعه هستند ذكر مي نمايد( .براون )330/1 :1333 ،او
معتقد است اگر يزيد حادثه ننگين كربال را به وجود نمي آورد؛
نمي توان او را فردي مــورد نفرت بيان كرد .زيرا يزيد را فردي
خوش گذران كه به باده گساري مشغول و اهل لهو و لعب بوده
معرفي مي كند و از صورت زيبا و اشــعار شيرين و لذتي كه از
زندگي مي برده است به عنوان ويژگي هاي مثبتش سخن مي
گويد( .همان )332/1 ،گويا نويسنده فقط حادثه كربال را امري
بزرگ و منفي در زندگي يزيد منعکس می کند و ديگر ويژگي

هاي اخالقي و سياسي او از نظر نويسنده مانعي نداشته است.
بايد توجه داشت كه براون اين مسئله را از ديد يك فرد مسيحي
بيان مي كند نه از ديد يك شيعه مسلمان كه شراب خواري را
امري حرام و ناپسند مي داند.
براون همچنين سفري به ايران داشته و در همين رابطه كتابي
با عنوان يك سال در ميان ايرانيان نگاشته است .در اين كتاب
چيزي كه بيشــتر از همه موضوعات ديگر به چشم مي خورد
توجه و عالقه او به بابيت بوده كه تالش داشته حتما با اين افراد
از نزديك آشنا شود و در هر شــهري كه وارد مي شده ابتدا به
دنبال اين موضوع بوده اســت( .نصر )94-118 :1379 ،او در
اصفهان با يك بابي آشنا مي شود و در مورد رسوم آن ها پرس
و جو مي كند ،اين فرد به براون از نزديك بودن و شــبيه بودن
قوانين مذهبي بابيان و مسيحيان سخن مي گويد« :حق داشتن
يك زن،موظف بودن به اينكه با افراد خانواده بايد با محبت رفتار
كرد و اينكه در مذهب بابيان زنان حق دارند مانند مسيحيان با
مردان به طور آزادانه معاشرت داشته باشند و مجبور نيستند
خود را در پشــت چادر پنهان كنند .اما اكنون بابيان در ايران
مجبور هستند قوانين مذهبي خود را متوقف كنند»( .براون،
بي تا)202 :
البته در اين گفتار كامال مشخص است كه اين فرد بابي خواسته
تا كارهاي بابيان را بسيار شايســته تر نسبت به مسلمانان در
نظر يك فرد مسيحي نشان دهد وگرنه مگر مسلمانان موظف
نيســتند به خانواده احترام بگذارند و به آن ها محبت كنند؟!
شــايد بتوان گفت براون يكي از داليل سفرش به ايران همين
آشنايي با بابيان و بهاييان بوده است .در واقع او در كتابش تاريخ
حوادث و اعتقادات آن ها را در ذكر بيان سفرنامه خود به ثبت
رســانده و در معرض مطالعه عموم گذاشــته است و با مظلوم
نمايي هايي كه از سخنان بابيان شنيده زمينه پذيرش حقانيت
گفتار آنان را در ضمير ناخودآكاه خواننده فراهم نموده است.
(نصر )118 :1379 ،براون از ناصرالدين شــاه به خاطر كشتن
بابي ها احساس تنفر مي كند اما سپس خود را نسبت به او بي
طرف ميداند (تناقض گويي) چون بابي ها نســبت به او ســوء
قصد كرده بودند و ناصرالدين شــاه همراه با امير كبير به قتل
ميرزا محمد علي باب مبــادرت ورزيدند( .براون ،بي تا 107 :؛
براون )59 :1329 ،شايد به گونه اي پس از نظر افكندن بر اين
مطالب اخير ،اين مســئله به ذهن متبادر شود ،كه آمدن او به
ايران داليل سياسي مي توانسته داشته باشد و اهداف خاصي را
دنبال مي كرده است و نمي توان تنها انگيزه او را به ايران فقط
سياحت دانست.
طب اسالمي
در زمينه طب اسالمي بايد گفته شود كه ايرانيان تاثير مهمي
در طب اسالمي داشته اند  .اعراب و امويان از ايرانيان ،خوراك
ها و داروهاي جديدي را فرا گرفتند ازجمله وقتي اعراب ،ايران
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را فتح كردند فكر مي كردند كافور ،نمك است و غذاي خود را
بي مزه مي كردند و از آن شــكايت مي كردند( .براون:1364 ،
 )46مطالب علمي و پزشكي را غالبا ايرانيان و سريانيان و تا حد
كمتري يونانيان نوشته اند و مقدار ناچيزي از آن تاليف اعراب
است( .همان )39 ،همچنين مي توان به مراكز مهم پزشكي در
ايران در زمان پيامبر اســام اشاره كرد كه اولين پزشك عرب
يعني حارث بن كلده ،تحصيالت خود را در مدرسه طب جندي
شــاپور گذراند و يك بار هم به حضور خسرو انوشيروان رسيد.
(همان  )43 ،از جمله پزشكان معروف مي توان به جرجيس بن
بختيشوع اشــاره كرد كه رئيس بيمارستان جندي شاپور در
زمان منصور عباســي بود و منصور براي درمان بيماريش از او
خواست تا به بغداد بيايد( .همان)57 ،
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اهميت تاريخ نويســي  ،تشــكيالت دولتي و شجره
شناسي
موضوع ديگر تاريخ نويسي و اهميت آن است كه اعراب در ايام
قديم خود به طور كلي فاقد حس تاريخي بوده و فرهنگ و تمدن
ايراني ،نخستين بار حس تاريخ نويسي را در عرب زنده كرد كه
از جمله مي توان به ابن قتيبه  ،بالذري و دينوري اشــاره كرد.
(براون )524/3 :1327 ،براون به اين نكته اشاره دارد كه اعراب
بيشتر تشكيالت دولتي خود را به تقليد از ايرانيان ترتيب دادند.
(بــراون )303/1 :1333 ،اطالعات ايرانيان حتي در شــجره
شناسي و علم االنساب عرب بيشــتر از خودشان بود و هر گاه
كسي از قريشيان به اطالعاتي در مورد اجداد خود نيازداشت،
ناگزير بــه يكي از ايرانيان رجوع مي كرد( .همان )387/1 ،كه
البته بايد توجه داشــت كه اين مباحث فقط از ديدگاه براون
مطرح شده است .براون همچنين به طور مختصري اشاره اي به
جشن نوروز دارد كه اين امر در اوايل دوره عباسيان مرسوم شد
و خلفاي عباسي بسيار به آن عالقه مند بودند ( .همان)374/1 ،
ريشه شناسي برخي كلمات
کلمه صوفيه كه در ايران مخصوصا از اواخر دوره ايلخانان و به
طور كلي در دوره صفويه بيشــترين كاربرد را داشته است .در
اين مبحث توسط براون ريشــه شناسي شده است .او معتقد
است كه اسم طائفه صوفيه به هيچ وجه با كلمه يوناني سوفوس
ارتباطي ندارد .خود صوفيه مدعي شده اند كه اين لفظ مشتق
از ريشه عربي صفا اســت آن هم صحيح نيست و اينكه گفته
اند صوفي مرتبط است با اهل صفه يا متكديان و سائليني كه
بيرون مساجد مي نشستند و از مومنين صدقه مي خواستند،
گفتار نادرستي است .صوفي از كلمه صوف است به معناي پشم
و به همين دليل است كه در اصطالح فارسي صوفيه را پشمينه
پوش خوانده اند .در ابتدا لباس پشمي عالمت سادگي مسلمين
اوليه شناخته مي شده است ( .براون .)443/1 :1333 ،براون
آغاز عقايد صوفيه را قبل از اسالم و در عهد ساسانيان مي داند.
(همان)248/1 ،
كلمه ديگر وزير اســت .عنوان وزارت يكي از عناوين دستگاه
خالفت است .لفظ وزير مشــتق از لفظ عربي َوزر به معني بار
است .زيرا با ِر گران مســئوليت اداره امور مملكت روي دوش
وزير است اما در اين زمينه نظر دارمستتر را مي آورد كه احتمال
داده اين كلمه در حقيقت همان لغت پهلوي وچير است و مشتق
از وچير به معناي تصميم گرفتن مي باشد( .همان)370/1 ،
عقايد به آفريد
ادوارد براون در ذكر روســاي فرق بزرگ ايــران از به آفريد و
عقايد او سخن مي گويد كه عقايد غير اسالمي و قبل از اسالم
را زنده كرد همچنين او ادعاي پيامبري هم داشــته اســت.
(بــراون )459/1333:1،در مورد به آفريد گفته شــده كه او

مدتي پنهان شد و به چين رفت و بعد از هفت سال پيراهن سبز
رنگي با خودش آورد .او گفت در اين مدت غيبت ،به آســمان
رفته و بهشت و دوزخ بر او ارائه شده بود .به آفريد با زردشتيان
مخالفت مي كرد اما خود زردشــت را قبول داشت و  7نماز را
براي پيروان خود آورد كه بايد به سوي خورشيد نماز بخوانند،
حيوانــات را فقط هنگامي كه پير و الغر شــده اند بكشــند و
بخورند ولي شرب خمر و خوردن مردار را حرام كرد اما ازدواج
با محارم را حالل شــمرد و سرانجام هم توسط ابومسلم كشته
شــد( .بيروني)233 :1352 ،كه البته بعد از مطالعه و توجه در
اين عقايد به آفريد چنين استدالل مي شود كه برخي از نكات
اســامي هم در افكار او وجود داشته است .كه چون در روزگار
ابومسلم خراساني و عباسيان بوده بعيد به نظر مي رسد كه از
مباحث اســامي بي اطالع بوده باشد و به طور حتم اسالم نيز
تاثيري برعقايد او داشته است  .جايي كه از ديدن بهشت و جهنم
سخن مي گويد شايد به نوعي معراج پيامبر را تداعي مي كند و
يا مسئله حرام بودن شرب خمر و خوردن مردار كه اين مسائل
در اسالم هم وجود دارد.
غالة شيعه
بــراون براي غالة شــيعه چهار اصول عقيــده را ذكر مي كند
شامل تشبيه ،بدا،رجعت و تناســخ كه غالة شيعه به رهبري
ســنباد و المقنع و بابك هيجان و اضطرابي به وجود آوردند و
عقايد مربوط به تشــبيه و ظهور حق در صورت بشر و تجسم
ثانوي و رجعت و تناسخ را به شــدت اظهار داشته اند( .براون،
 )463/1 :1333در واقع نهضت هاي مختلف غالة شيعه در نظر
مورخين اسالمي در حكم بازگشت و ظهور مجدد آيين مزدك
در دوره ساساني بوده است( .همان)64/1 ،
نتيجه گيري:
مسئله شــرق و شرق شناسي همواره از موضوعات مورد توجه
اسالم شناسان و خاورشناسان غربي بوده است .مسئلهاي كه
شايد در دنياي كنوني به دليل تاثيرگذاري هرچه بيشتر فرهنگ
غربي بر فرهنگ شرق يشــتر مورد توجه قرار مي گيريد .اين
پژوهش سعي بر آن داشت با توجه به دیدگاه های ادوارد براون،
تاثير گذاري اسالم را با ورود به جامعه ايران مورد بررسي قرار
دهد و مشــخص شود كه ايرانیان با مسلمان شدن مردمان آن
تمامي عناصر فكري و فرهنگي و اجتماعي و...خود را از دست
ندادنــد و نه تنها برخي از آن عناصر را نگه داشــت بلكه بعدها
به جامعه اي ايراني  -اسالمي تبديل شد كه توانست خدمات
بسياري به سرزمين هاي اسالمي زمان خود كند كه تا اكنون نيز
قابل مشاهده است .در اين راستا بر آن شديم تا تاثيرات متقابلي
كه اســام و ايران بر يكديگر داشــته اند را از منظر گاه یکی از
مستشرقان مورد بررسي قرار دهيم .اگرچه كه آن ها در تاليفات
و آثار خود سعي كرده اند تا مطالبشان را در اين زمينه مبتني بر

واقعيات و منابع دست اول تاريخي بنگارند اما گاهي در موضع
گيري هايشان نسبت به اســام و ايران دچار نادرستي هايي
هم شده اند و همين امر دقت كافي را در بررسي آثار ايشان مي
طلبد و در اين زمينه مي بايست بر موقعيت اجتماعي و فرهنگي
و اقتصادي خاص جوامعي كه شرق شناسان در آن زندگي مي
كرده اند بســيار توجه داشت زيرا كه اين موضوع تاثير عميقي
بر افكار و انديشه هاي آنان دارد.
منابع
بــراون ،ادوارد( ،)1329انقالب ايران ،ترجمــه احمد پژوه،
تهران:كانون معرفت.
براون،ادوارد( ،)1327تاريخ ادبيات سايران ،ترجمه علي اصغر
حكمت ،تهران :بی نا.
براون،ادوارد( ،)1333تاريخ ادبيات ايران ،ترجمه علي پاشــا
صالح ،تهران :بی نا.
براون ،ادوارد( ،)1364تاريخ طب اســامي ،ترجمه مسعود
رجب نيا ،تهران:علمي و فرهنگي.
براون،ادوارد (بی تا) ،يك سال در ميان ايرانيان ،ترجمه ذبيح
اهلل منصوري ،تهران:كانون معرفت.
بيروني ،ابوريحــان( ،)1352آثارالباقيه ،ترجمه علي اكبر دانا
سرشت ،تهران :بی نا.
پطروشفسكي،ايليا پائولوويچ( ،)1363اسالم در ايران ،ترجمه
كريم كشاورز ،تهران :پيام.
حسيني طباطبايي ،مصطفي( ،)1357نقد آثار خاور شناسان،
تهران :چاپخش.
زرياب  ،عباس و ايرج افشار( ،)1354نامه هاي ادوارد براون به
سيد حسن تقي زاده ،تهران :كتاب هاي جيبي.
ســحاب ،ابولقاســم( ،)2536فرهنگ خاور شناسان ،تهران:
سحاب.
ســعيد،ادوارد( ،)1371شرق شناســي ،ترجمه عبدالرحيم
گواهي ،بی جا :فرهنگ اسالمي .
سوقي ،محمد( ،)1376ســير تاريخي و ارزيابي انديشه شرق
شناسي ،ترجمه محمود رضا افتخار زاده ،تهران :هزاران.
مينوي  ،مجتبي( ،)1351نقد حال ،تهران :خوارزمي.
نصر ،عباس( ،)1379نقش سياســي ادوارد بــراون در ايران،
اصفهان :ناظر.
همتي گليان  ،عبداهلل( ،)1386تاريخچه شرق شناسي ،مشهد:
جهاد دانشگاهي.
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1

چکیده
جشن ها و گردهمایی ها ،از گذشته تا به حال ،مهمترین علل جمع شدن انسان ها در کنار یکدیگر بوده اند .فرهنگ و تمدن غنی ایران
نیز جشــن هایی در بطن خود دارد که بسیار ارزشمند و غنی بوده و از گذشته ی باستانی ایران ،به زمان کنونی رسیده .با ورود آریایی
ها به فالت ایران ،سنت ها و اداب و رســوم اجتماعی و فرهنگی شان نیز وارد شد .جشن از «یسنه» و « یسنا» به معنای ستایش است
که باید اشاره کرد با کهن ترین اندیشه های بشری در مورد طبیعت ،شیوه ی گذران زندگی و معیشت انسان ها ارتباط دارد .به همین
علت است که جشن ها مبتنی بر ویژگی های مشترکی چون پاسداشت و ستایش عناصر طبیعی دخیل در زندگی انسان ،مانند :باران،
آتش ،آب ،خورشــید ،خاک و ...هستند .البته باید اشــاره کرد که در ادامه هر یک از این عناصر طبیعی با موجودی ورای انسان پیوند
خورده و ریشه ای اسطوره ای به خود می گیرد .پس به تدریج و با برجسته شدن هر یک از پدیده های مهم طبیعت که در زندگی انسان
و معیشت او تاثیر گذار بوده؛ مانند :رویش مجدد گیاهان در بهار ،میوه دهی آن ها ،زمان های مربوط به کشت و زرع ،منجمد شدن آب
ها و ...جشــن های متفاوتی پدید آمد .پس این گرد هم آیی ها سببی شد تا مردمان ،از زندگی مالل آور و غمگین دور شده و به شادی
بپردازند.در این مقاله ســعی بر این است تا مهمترین جشن های باستانی ایرانیان به ویژه جشن هایی که در زمستان برگزار می شده؛
مورد بررسی قرار گیرد .همچنین سعی می شود که تا حد امکان فلسفه ،ویژگی ها و ریشه ها ی آن روشن گردد .این پژوهش بر اساس
منابع کتابخانه ای و روش آن توصیفی -تحلیلی می باشد.
واژه های کلیدی :ایران باستان ،جشن ،زمستان ،آتش ،سده.
 .1دانشجوی تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

مقدمه
به منظور بررسی جشن ها و شیوه ی برگزاری و اَعمال مربوط به
آن ها ،ابتدا باید گاهشــماری و تقویمی که جشن ها براساس آن
اجرا می شده را شناخت .هر سال در نزد ایرانیان دوازده ماه دارد
و هر ماه متشکل از سی روز می باشد؛ پس در واقع سال  360روز
بوده و پنج روز باقی مانده به آخر ماه اسفند اضافه می شده است
که به پنجه مسترقه معروف است «.ایرانیان تا پیش از تشرف به
دین اسالم به منظور تقسیم روزهای ماه به گروه های کوچک تر،
هفته و دهه را به کار نمی بردند .اما برای تعیین روز ماه  -در تاریخ
گذاری  -روزهــای ماه را به ترتیب به نام های متفاوتی از خداوند
و فرشــتگان و مفاهیم دیگری در دین زرتشــت نام گذاری می
کردند( » ....عبداللهی .) 87 :1389 ،بنابراین هنگامی که نام روز
و ماه با هم برخورد می کردند را جشن می گرفتند؛ مانند :مهر روز
از مهر ماه که به سبب این تالقی ،جشن مهرگان برگزار می شود .در
این صورت می توان جشن ها را در دو جایگاه جشن های ماهیانه(
آذرگان ،اسفندگان و )...و فصلی یا سالیانه( سده ،نوروز و )...مورد
بررسی قرار داد .سال در نزد ایرانیان به دو قسم تقسیم می شده

است -1:تابستان که شــامل هفت ماه می شد و  -2زمستان که
پنج ماه را در بر می گرفت« .در آن دوران ،ســال به دو فصل پاییز
و بهار و حتی در برخی گاهشماری ها تابستان و زمستان و شش
گاهان بار ،تقسیم می شد( » .آخته.)16 :1385 ،
هنگام مطالعه در مورد این جشن ها به ویژگی های مشترکی برمی
خوریم که بســیار حائز اهمیت هستند .از جمله ویژگی عمده ی
همه ی آن ها ،پاسداشت و توجه به مظاهر طبیعی و کیهانی است
و به گونه ای با جهان پیرامون انســان در ارتباط است .برای مثال
جشن نوروز که به پاسداشت بهار و طبیعت پرداخته یا جشن سده
که برای گرامیداشت آتش گرفته می شود .پس مشاهده می کنیم
که همه ی این جشــن ها به نوعی در پیونــد با زندگی و طبیعت
اطراف انسان اند؛ به عالوه که صبغه ی دینی نیز دارد « دین قدیم
آریاها بر پرستش قوای طبیعت و عناصر و اجرام سماوی استوار
بود .مع ذلک از زمان بســیار قدیم خدایان عمده طبیعت دارای
خصوصیات اخالقی و اجتماعی می شوند( » .کریستنسن:1395 ،
 .)13از جمله که آشنایی با معرفت های دین زرتشت و مبانی آن
نیز در گرایش بیشتر ایرانیان به شــادی و سرور موثر بوده است

«ای مزدا اهوره! خویشاوندان و همکاران و یاوران(من) برای دست
یابی به شــادمانی و بهروزی ،از خواستاران تو اند ( » .دوستخواه،
 .)24/1 :1371در این مقاله سعی می شود تا برخی از جشن های
ایران باستان ،به ویژه جشــن هایی که در فصل زمستان برگزار
می گردد؛ مورد بررســی قرار گیرد .پس بهتر است که به چندی
از این جشن ها اشاره شود؛ از جمله جشن های زمستانی میتوان
به :جشن وهمنگان ،دیگان ،اسفندگان ،سده و گهنبار اشاره کرد.
ترســیم ســاختاری نظام مند،
همچنین به منظور درک بهتر و
ِ
جشن های زمستان را در دو دسته ی جشن های ماهیانه و فصلی
یا سالیانه بررسی خواهیم کرد.
 -1جشن های ماهیانه
 1-1جشن های ماه دی
دی ماه بیشــترین تعداد جشــن ها را پس از فروردین دارد؛ این
جشن ها در روزهای یکم ،هشتم ،چهاردهم ،پانزدهم ،شانزدهم،
بیست و دوم و بیست و سوم دی برگزار می شده است که توضیح
مختصری در مورد هر یک از آن ها می دهیم « .در فرهنگ ایران
باستان واژه «دی» آفریننده هستی ،خداوند را تعریف می کند...و
در زبان پهلوی و پارسی عهد هخامنشــی ،داتر یا داتار= دادار یا
آفریدگار ثبت شده است » (آخته .) 107 :1385 ،در واقع در اولین
روز ماه دی که هم معنی با نام خداوند است؛ خرم جشن برگزار می
شده است .خرم جشن ،جشنی بسیار مهم برای مردم به خصوص
دهقانان و کشاورزان محسوب می شود .چرا که « درازترین شب
سال را پشت سر گذاشته و در فردای آن روز تولد خورشید را شاهد
بودند » (همان .) 108 ،این جشن نیز مانند همه ی جشن های
ایران باستان ،دارای آداب و رسوم مربوط به خود بود .یکی از این
اداب و رسوم که مربوط به خرم جشن بود؛ حضور پادشاه در میان
مردم و شنیدن حرف های آن ها بود.
دیگر جشــن های این ماه مربوط به روزهای هشــتم ،پانزدهم و
بیســت و سوم دی است که نامشان با نام ماه دی در پیوند است «
تکرار واژه «دی» ســه مرتبه ،موجب شده روز جشنهای متعلق
به دی با نام روز بعد آن بیاید هماننــد ،دی به مهر ،دی به دین و
دی به آذر .بنابراین جشن روز اول جشن اورمزد و سه روز دیگر»
جشــنهای ســه گانه دی» می نامیدند » (همان.) 108-107 ،
دیگر جشن های دی ماه سیرسور ،جشن گاو -درامزینان ،بادروز
و نیران اســت « به طور کلی باید گفت که تمامی جشــنهای ماه
دی به نحوی با اســاطیر و وقایع ماندگار و بزرگی رقم می خورد
که در دوران اســطوره به وقوع پیوســته و به هر حال در تمامی
آنها رگه هایی از غلبه خیر بر شــر و عدالت بر ســتم و محو شدن
ظالمان به دســت قهرمانان اسطوره ای ایران به چشم می خورد.
» ( همان.) 111 ،
 1-2جشن های ماه بهمن
در ماه بهمن نیز چند جشن مهم داریم که بهمنگان و سده از جمله
آن ها می باشــد .در این بخش به توضیحی کلی در مورد جشن

بهمنگان پرداخته و جشن سده را در بخش مربوط به جشن های
ساالنه یا فصلی پیگیری می کنیم .جشن بهمنگان در بهمن روز
که دومین روز از ماه بهمن می باشــد؛ برگــزار می گردد « .دوم
بهمن جشنی در ستایش و گرامیداشت « بهمن» ( در اوستایی»
وهومنه» در پهلوی» وهمن») به معنای «اندیشه نیک» و بعدها
یکی از امشاســپندان .در این روز آشی به نام «آش بهمنگان» یا
« آش دانگو» به صورت گروهی پخته می شــده است ( » .غیاث
آبادی .) 38 :1384 ،همانطور که بیان گردید؛ بهمن یا وهمن نام
یکی از امشاسپندان است .بهمن امشاسپند چهارپایان می باشد
و همچنین دستیار اورمزد « بهمن(،وهومن) امشاسپند مقدس و
دستیار اورمزد در کار اداره جهان و صفت اندیشه نیک را به خود
اختصاص داده است( ».آخته .)112 :1385 ،از آداب و رسوم این
جشن این است که آشی موســوم به بهمنجنه پخته که در آن از
گیاه بهمن استفاده می شده اســت .همچنین مردم برای جمع
آوری گیاهــان دارویی به کوه و صحرا مــی رفتند .خالی از لطف
نیست که بگویم؛ در بخش هایی از خراسان مثل کاشمر ،امروزه
نیز رســمی برای چیدن گیاهان مفید از صحرا و کوه وجود دارد.
در واقع با استفاده از این گیاهان غذایی به نام قطاب درست کرده
و به استقبال نوروز می روند.
 1-3جشن اسفندگان
جشن اسفندگان یا سپندارمذگان از جمله جشن های ماه اسفند
است که پنجمین روز از اسفند برگزار می شده .سپندارمذ( سپنته
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ارمئیتی) از امشاســپندان و فرشــته ی نگهبان زمین است « به
معنی اخالص و بردباری مقدس است .سپندارمد با نمادی زنانه،
دختر اورمزد به شمار می آید و در انجمن آسمانی در دست چپ
او می نشــیند .چون ایزدبانوی زمین است ،به چهارپایان چراگاه
می بخشد ( » .آموزگار .) 18 :1395 ،این جشن در واقع ارتباط مام
زمین و زنان را به عنوان دارنده ی جایگاه مادری که توام با مهربانی،
محبت ،تربیت فرزندان نیک و ...است را به خوبی نشان می دهد
« جشن سپندارمذگان/اسفندگان روز گرامیداشت زنان در ایران
باستان بوده و این روز به نام «مردگیران»(هدیه گرفتن از مردان)
در ادبیات فارســی به کار رفته اســت .بجز این بنام روز جشن»
برزگران /برزیگران» به مناسبت سبز کنندگان زمین و سبز شدن
زمین نیز خوانده شده است » ( غیاث آبادی.) 41 :1384،
از رســومی که برای این جشن گفته شده؛ می توان به این نتیجه
رســید که همه ی آن ها به نوعی برای مبارزه با جانوران موذی یا
همان خرفســتر ها می باشد .از این رسومات می توان به خوردن
میوه های خشک و آویزان کردن دعا بر دیوار خانه اشاره کرد  « .در
این روز ،افسون می خواندند و مردم با دانه های انار یکدیگر را می
کوبیدند زیرا معتقد بودند آب انار همانند پادزهری است که آنان
را در برابر نیش عقرب محافظت می کند ( » .آخته.) 121 :1385 ،
 -2جشن های فصلی یا سالیانه
 2-1جشن سده
دیگر جشــن بزرگ زمستان سده است که جزء جشن های آتش
و یکی از بزگترین جشن هایی اســت که از دوران باستانی ایران
به یادگار مانده و با شــکوه تمام برگزار می شده است .امروزه نیز
این جشن توسط زرتشتی ها و برخی دیگر از مردم پاسداشته می
گردد .آتش یکی از مکشوفات بشر است که به کار گیری آن نقش
پر رنگ و بسیار مهمی در ابداعات بعدی بشر و روند تحوالت زندگی
انسان داشــته است .باید اشاره کرد که در تاریخ اساطیری ایران،
کشــف آتش به هوشنگ نسبت داده شده .به بخشی از سروده ی
حکیم فردوسی در این مورد باید اشاره کرد:
جهاندار هوشنگ با رای و داد
به جای نیا تاج بر سر نهاد
و زان پس جهان یکسر آباد کرد
همه روی گیتی پر از داد کرد
یکی روز شاه جهان سوی کوه
گذر کرد با چند کس همگروه
پدید آمد از دور چیزی دراز
سیه رنگ و تیره تن و تیزتاز
دو چشم از بر سر ،چو دو چشمه خون
ز دود دهانش جهان تیره گون
نگه کرد هوشنگ با هوش و سنگ
گرفتش یکی سنگ و شد تیز چنگ
به زور کیانی رهانید دست جهانسوز مار از جهانجوی جست
برآمد به سنگ گران سنگ خورد

همان و همین سنگ بشکست گرد
فروغی پدید آمد از هر دو سنگ
دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ
نشد مار کشته ولیکن ز راز
از این طبع سنگ آتش آمد راز
جهاندار پیش جهان آفرین
نیایش همی کرد و خواند آفرین ( فردوسی.)33/1 :1960،
جشن ســده معموال در روز دهم از ماه بهمن که مصادف با بهمن
روز است؛ برگزار می گردد  « .در زبان پهلوی ظاهرا جشن مزبور
در آنزمان» ستک  »katasیا « سذگ» خوانده میشده که تازیان
آنرا معرب کرده» سدق» و « ســذق » (پورداود .) 3 :1324،در
مورد وجه تسمیه سده باید اشاره کرد که نظرات گوناگونی وجود
دارد که به برخی از آن ها اشاره می گردو « .اما وجه اشتراک تمام
آنها عدد»  =100صد» می باشــد زیرا ،اوال :در این روز ،صد روز از
آغاز زمستان بزرگ ،یعنی اول آبان سپری شده ...ثانیا :صد روز از
گرفتار شدن ضحاک که به راستی مطابق اساطیر ایرانی موجب
نشــاط فراوان و زایدالوصف برای ایرانیان شده بود می گذشت.
ثالثا :بر اساس متن اوستا « ست» به معنای ظاهر شدن با عدد صد
هم معنی است ،و حرف «ه» که بیانگر نسبیت است بعد ها به این
کلمه افزوده شده ...رابعا :این رویداد سرور آمیز با روز» سدم» ،از
چهره( نیمه) دوم سال مطابقت می کند ( » .آخته.)116 :1385 ،
پس از آشنایی با جشن سده بهتر است که با رسومات و آدابی که
این جشن را به پیش می برده نیز آشنا شویم .از جمله این رسومات
به برافروختن آتش ،نیاش آتش و چرخیدن بر گرد آن و پریدن از
روی آتش اشاره کرد .همچنین باید اشاره کرد که مردم با همکاری
یکدیگر برای برپا داشتن آتش به جمع آوری هیزم و خاشاک و...
مبادرت می ورزیده اند که نمــودی از وحدت و همگرایی آن ها
را نشان می دهد.
 2-2جشن گهنبار
جشــن های گهنبار به جشــن هایی اطالق می گردد که سبب
پیدایی آن ،به آفرینش جهان توســط اورمزد در شش گاه بر می
گردد .این گاه ها در طول ســال پراکنده و هر کدام زمان یکی از
آفرینش ها ی اورمزد را بیان می دارد  « .گهنبار شــش تا است و
برای هر کدام پنج روز جشن میگیرند که روز پنجم از همه مهمتر
و چهار روز اول بمنزله مقدمات آنروز اســت » ( آبادانی،بی تا 3 :
) .البته باید اشــاره کرد که ســه گهنبار در فصل گرم سال و سه
گهنبار بعدی در فصل سرد برگزار می شده؛ بنابراین در اینجا سه
گهنبار مربوط به فصل زمســتان مورد بررسی و توضیح قرار می
گیرند .البته در مورد ســه گهنبار اول نیز توضیحات مختصری
برای حفظ همبســتگی متن داده می شود .نام این گهنبار های
شش گانه میدیوزرم ،میدیوشم ،پتیه شهیم ،ایاسرم ،میدیارم و
همسپثمیدیه می باشد .در گهنبار های اول تا سوم( میدیوزرم-
میدیوشم -پتیه شهیم) به ترتیب آسمان ،آب و زمین آفریده شد.
در گهنبار چهارم که دویست و دهمین روز سال و در مهر ماه هست
و ایاسرم نام دارد؛ گیاه آفریده شد .در گهنبار پنجم یعنی میدیارم

که دویست و نودمین روز سال و در دی ماه هست ،جانوران خلق
شدند .در گهنبار ششم که سیصدو شصت و پنجمین روز سال و
همسپثمیدیه نام دارد؛ انسان به وجود آمد .از جمله در اوستا نیز به
این گهنبار ها اشاره شده « به آیین اشه می دهم میدیوشم اشون،
رد اشونی را ...به آیین اشه می دهم آبهای نیک و همه آبهای مزدا
آفریده و همه گیاهان ( » ...دوستخواه .)1/129 : 1371،همچنین
در جایی دیگر آورده است که « از ایاسرم تا میدیارم در ماه دی در
روز بهرام ،هشتاد روز است .کسی که پنجمین» میزد» را بدهد،
پاداش او در جهان دیگر ،همچند پاداش کســی است که در این
جهان ،هزار( سر) از هریک از ستوران به آیین اشه و نیکی ،آمرزش
روان خویش را به اشون مردان( مهرورزان به اردیبهشت) بخشیده
باشد » ( دوستخواه.)626/2 : 1385 ،
 2-3جشن چهارشنبه سوری
این جشن در اخرین چهارشنبه سال معمول بوده که مانند اکثر
جشن های ایران باستان به دوره ی اسالمی نیز منتقل شده است.
این جشــن در تمام ایران برگزار ولی به لحاظ برخی رسومات در
مناطق مختلف ،متفاوت اســت « .اگر پریدن از روی آتش رسم
مشترک چهارشنبه ســوری میان ایرانیان بوده که هنوز هم در
وجه گسترده اعمال می شود ،رسومی چون قاشق زنی و فالگوش
اگرچه در قدیم مشترک بوده اما امروزه در برخی نقاط اجرا نمی
شــود و ترقه بازی نیز می تواند مشترک همه اقوام ایرانی باشد» .
( آخته.) 123 :1385 ،
جشن چهارشنبه سوری در واقع جشنی برای پیشواز نوروز بوده و
رسومات خاص خود را نیز داشته است... « .چون شب چهارشنبه
آخر سال به نحوســت در احادیث یاد شده و آتش نماینده فروغ
یزدانی و پاک کننده هر پلیدی است ،از این جهت آتش میافروزند
که تمام نحوست و پلیدیها را از میان برده پاک کنند » ( آبادانی،
بی تا  .) 1 :در این جشن آتش برافروخته و همه از پیر و جوان از روی
آن می پریدند و می خواندند» زردی من از تو -سرخی تو ازمن «
که هم اکنون نیز در حافظه فولکلور ما وجود دارد.
از نظر زمان برگزاری جشــن چهارشنبه سوری باید به این نکته
نیز اشاره کرد «  40روز پس از یلدا ،آتش» سده» را می افروختند؛
زیرا خورشید در میانه ی راه رسیدن به پیروزی بر تاریکی است.
ســپس چهل روز پس از آن جشن « سوری» یا فرجامین جشن
آتش بود .باید به یاد داشــت که در دوران اسالمی ،جایگاه جشن
سوری به شــب چهارشنبه ی آخر سال افتاده است ،در حالی که
جایگاه اصلی آن  40روز پس از سده و  80روز پس از یلدا در فاصله
ی  10روز از نوروز قرار داشت ( » .طالع.)102 :1396،
نتیجه گیری:
در یک جمع بندی کلی باید گفت که جشن های موجود در دوران
باستانی ایران به علت پیوند عمیق با فرهنگ و اندیشه ی ایرانی به
دوره اسالمی نیز وارد شده و به طور تقریبی شاهد برگزاری چندی
از مهمترین این جشــن ها در جامعه ی امروزی ایران هســتیم.
اگرچه باید به این نکته نیز اشــاره کرد که برخی از این جشن ها

نیز به فراموشی سپرده شده و جز عده ای از اقلیت های دینی در
ایران مثل زرتشتی ها و گاهی هم بعضی مناطق ،آن را برگزار نمی
کنند.همانطور که گفته شد؛ هدف نگارش مقاله ،بررسی جشن
های باســتانی ایران به ویژه جشن های مربوط به زمستان چون
یلدا( چله) ،دیگان ،بهمنگان ،اسفندگان ،سده ،گهنبار ،چهارشنبه
ســوری و...هست که هر کدام آیین و مراسم خاص خود را داشته
و بیشتر ریشه در اساطیر ایران دارد.
این نکته نیز حائز اهمیت است که در این جشن ها آتش جایگاه
ویژه خود را دارد .این جایگاه مهم به واسطه ی نقشی است که در
روند تکامل زندگی بشر داشته است .از طرفی هم می توان گفت
که آتش ،عنصری پاک کننده( آلودگی زدا) و دور کننده جانوران
موذی و خطرناک در اندیشــه و آیین ایرانیان باستان بوده است.
دیگر نقطه اشتراک این جشن ها ،توجه به مظاهر و عناصر طبیعت
و مقدس شــمردن آن ها می باشد .زیرا از یک طرف دارای صبغه
ی دینی و پیروی از آیین و کیشی بوده که بسیار به طبیعت توجه
داشته و پیوندی ناگسستنی بین آن ها برقرار بوده و از طرف دیگر
به دلیل نوع زندگی بشر اولیه و ارتباط نزدیک با طبیعت که عامل
حیات بخش به انسان بوده و هست؛ می باشد .بنابراین انسان می
بایســت به پاس این نعمات و هدایایی که در اختیارش گذاشته
شده؛ شــکرگذار باشد و پاسداشت آن را به نیکویی به جای آورد.
نکته ی دیگر این که همه ی این جشن ها به دلیل» گرد هم آیی»
و مراسماتی که به دنبال داشته؛ همبستگی انسان ها را باال می برد
و سبب تقویت روحیه اتحاد و هم گرایی مردم می گردد .البته این
مورد می توانســته به دلیل شرایط خاص ،مثل هجوم و حمله ی
بیگانگان بوده باشد که هدف برگزاری جشن ها برای دست یابی
به اتحاد را که مهمترین عامل پیروزی هست را تقویت می کند.
منابع
آبادانی ،فرهاد( بی تا) ،چهارشنبه سوری و جشن نزول فروهر ها،
شیراز :دانشگاه پهلوی شیراز.
آخته ،ابوالقاسم(  ،)1385جشنها و آیین های شادمانی در ایران»
از دوران باستان تا امروز» ،تهران :اطالعات.
آموزگار ،ژاله(  ،)1395تاریخ اساطیری ایران ،تهران :سمت.
پورداود ،ابراهیم(  ،)1324جشن سده ،تهران :بی جا.
دوستخواه ،جلیل(  ،)1385اوستا ،جلد  1و  ،2تهران :مروارید.
طالع ،هوشنگ(  4 ،)1396جشــن بزرگ ایرانیان( با نگاهی به
خرده جشن ها) ،لنگرود :سمرقند.
عبداللهی ،رضا(  ،)1389تاریخ تاریخ در ایران( گاهشــماریهای
ایرانی) ،تهران :امیرکبیر.
فردوسی ،ابوالقاسم(  ،)1960شاهنامه فردوسی ،جلد  ،1مسکو:
ادبیات خاور.
کریستنســن ،آرتور(  ،)1395ایران در زمان ساسانیان ،ترجمه
رشید یاسمی ،تهران :صدای معاصر.
مرادی غیاث آبادی ،رضا(  ،)1384راهنمای زمان جشــن ها و
گردهمایی های ملی ایران باستان ،تهران :بی جا.
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1

چکیده
انســان های در سده 19میالدی زمانی که مدرنیته غرب نخستین تالقی را با جامعه سنتی ایران پیدا کرد ،شکاف های عمیق میان دو
تمدن مغرب زمین و ایران به تدریج خود را آشکار نمود .بسیاری از افراد ترقی خواه که در برابر تمدن غرب مقهور و مبهوت شده و هویت
ایرانی خویش را از یاد برده بودند ،لزوم پیشرفت ایران را غربی شدن در همه ی ابعاد و از یاد بردن هویت ایرانی و سنت های کهن جامعه
می دانستند .در این میان طالبوف تبریزی که اندیشه ی او بعدها در وقوع انقالب مشروطیت تاثیر بسزایی گذاشت ،با دیدگاهی متفاوت
بر بومی کردن مدرنیته در ایران با تکیه بر حفظ هویت ملی و فرهنگی تاکید داشــت .او معتقد بود ایرانیان تنها در ابعاد علمی ،سیاسی
و اقتصادی باید دستاوردهای غرب را اقتباس و برای نایل شدن به پیشرفت از آن استفاده نمایند اما در دیگر ابعاد هویت ایرانی خویش
را از یاد نبرده و در پاسداری از آن تمام تالش خود را به کار گیرند .وی همچنین راه مبارزه با دست درازی ها و استعمار بیگانگان را تنها
در حفظ هویت ایرانی و ترویج روحیه ی وطن خواهی در میان ایرانیان می دانست .زیرا تنها با تقویت روحیه وطن خواهی است که می
توان چشم امید بر تکاپو و همت جامعه برای رسیدن به رشد و ترقی را داشت .اگر روحیه وطن خواهی در جامعه از میان می رفت سلطه
ی بیگانگان امری اجتناب ناپذیر و غوطه ور شدن ایران در دریای عقب ماندگی امری ماندگار میشد .او با وجود دوری از ایران هیچ گاه
عشــق به وطن را از یاد نبرد .چنانکه ایران دوســتی و دغدغه مندی وی برای پیشرفت ایران در جای جای آثارش نمایان است .در این
پژوهش تالش شــده است تا با استفاده از روش توصیفی  -تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و پژوهشی ،افکار میهن دوستی در
آثار طالبوف تبریزی و تالش او برای رهایی ایران از بند عقب ماندگی و استبداد در قالب عشق به وطن بررسی شود.
واژگان کلیدی :طالبوف تبریزی ،هویت ایرانی ،عشق به وطن ،وطن خواهی ،مدرنیته ،جامعه سنتی ،استعمار ،بیگانگان.
 .1دانشجوی تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

مقدمه
عبدالرحیم طالبوف تبریزی در ســال  1250قمری در محله ی
ســرخاب تبریز چشم به جهان گشــود .او در سن  17سالگ به
روسیه مهاجرت و در شــهر تفلیس ساکن شد .در آن دوران که
سایه استبداد و خودکامگی ناصرالدین شــاه قاجار بر سر تمام
مملکت افتاده بود ،شرایط برای بیان بســیاری از اندیشه های
آزادی خواهانه و متجدد ســخت شــده بود ،از این رو ایرانیانی
که در خارج از کشور ســاکن بودند به پا خواسته و آن ها به بیان
چنین افکاری پرداختند .افرادی همچون فتحعلی آخوندزاده در
قفقاز ،میرزا حبیب اصفهانی در اسالمبول ،حاجی زین العابدین
مراغه ای در اسالمبول و عبدالرحیم طالبوف تبریزی در تفلیس
به نگارش و نشــر آثار خود پرداختند .آثاری که بعدها همچون
چراغی برای بیداری ایرانیان و وقوع مشروطیت شد.
در آن روزگار غربیان برای دست یافتن به اهداف خود در مشرق
زمین از هیچ گونه تالشــی فروگذاری نمــی کردند و به طریق
گوناگون سعی در از بین بردن هویت ملت ها و غربی ساختن آن
ها می کردند ،در ایران نیز اوضاع به همین منوال بود .از ســوی

دیگر در میان ایرانیان نیز برخی افراد که با پیشرفت های غربیان
آشنا گشته بودند ،راه پیشرفت ایران را به اشتباه در غربی کردن
ایران در تمام ابعاد یافته بودند به طوری که هویت ایرانی به تدریج
به دست فراموشی سپرده شده و کشور تماما غربی شود .این دو
گروه با اینکه اهداف متفاوتی از غربی ســاختن ایران داشتند اما
در عمل بایکدیگر همسو شده بودند.
طالبوف تبریزی از جمله ایران دوستان و وطن پرستانی بود که
در برابر تمدن غرب دچار خودباختگی نشــده و عشق به وطن را
یاد نبرده و در عین حــال راه خروج ایران از بحران را بهره گیری
از دستاوردهای علمی ،سیاســی و اقتصادی غرب می دانست.
طالبوف از جمله دالیل وضعیــت بحرانی ایران را عقب ماندگی
علمی و فرهنگی ،غلبه خرافات ،وجود استبداد ،نبود قانون ،نبود
آزادی ،فساد اخالقی و فقدان آگاهی های سیاسی و اقتصادی می
دانست .او اگر چه بیش از نیم قرن در روسیه زیست و در همان جا
از دنیا رفت ،اما هرگز هویت ایرانی خویش را به فراموشی نسپرد.
نوشته ها و داستان های جذاب طالبوف با نثری ساده و بی تکلف
نگاشته شده اســت ،از این رو می توان گفت که او سبک تازه ای

در ادبیات فارســی بنیان نهاده و بنا به همین دلیل است که آثار
او در این دوره برخالف آثار دیگر روشنفکران ،در جامعه با اقبال
عمومی مواجه شــده اســت .او در آثار خود تالش زیادی برای
بیداری مردم و آشنایی آن ها با مفاهیمی همچون قانون ،آزادی،
انواع حکومت ها و لزوم تالش برای حفظ هویت ملی انجام داده
است .طالبوف حتی برخی آثار خود را برای دولتمردان قاجاری
نیز ارسال می کرد .مسالک المحسنین از جمله آثار طالبوف است
که برای میرزا علی اصغر اتابک اعظم فرستاده شد .او در مالقاتی
که با سید حســن تقی زاده در باکو دارد ،می گوید وقتی رساله
ی تحقیق در احوال کنونی ایران شــما را خواندم دیگر از مرگ
هیچ هراسی نداشتم زیرا می دانم جز من نیز افرادی هستند که
دغدغه بهبود وضعیت مملکت را دارند .این امر به خوبی نشــان
دهنده دغدغه مندی وی برای بهبود وضعیت وطنش است .نفوذ
اندیشه و شــخصیت طالبوف در اندیشه ی ایرانیان به خصوص
مردم آذربایجان سبب شد تا پس از مشروطه در انتخابات مجلس
شــورای ملی رای بیاورد البته طالبوف بنا به دالیلی که چندان
واضح نیســت از رفتن به تهران ســر باز زد .او حاصل تفکرات و
نظریات خویش را در کتاب هایی همچون مسالک المحسنین،
مسائل الحیات ،سیاست طالبی ،کتاب احمد ،سفینه طالبی و...
آورده است .در ادامه گوشه ای از وطن دوستی طالبوف و تالش
او برای بهبود وضعیت ایران زمین ،آورده شده است.
مسالک محسنین
مسالک المحسنین نخستین بار در سال  1323هجری قمری در
قاهره به چاپ رسید .این کتاب شرح سفر خیالی گروهی متشکل
از دو معلم شیمی ،دو مهندس و یک طبیب به ریاست محسن بن
عبداهلل به قله دماوند می باشد .آن ها مامور شده بودند تا ارتفاع قله
دماوند و معدن یخ را اندازه گیری کرده و یافته های خود را به اداره
تحویل دهند .گروه پس از گذشت چند ماه و با تکمیل تحقیقات
خود ،از سفر بازگشته و زمانی که می خواستند گزارش سفر خود
را به وزیر ارائه دهند ،وزیر سخن آنان را قطع می کند و می گوید
سفیر انگلیس خواسته بود که شما را مامور کردم ...وگرنه برای ما
دانستن عرض و طول معدن یخ و ارتفاع قله دماوند لزومی ندارد...
ما اول کار زمین بسازیم بعد به آسمان می پردازیم (شجری قاسم
خیلی .)66 :1383 ،با این همه پایان داســتان امید بخش است.
شــاه و اتابک مجلس را گشایش دادند و به نشر آزادی و مساوات
پرداختند ،در همین هنگام نویسنده از خواب بیدار می شود و در
حالی که خانه اش تاریک است و هیچ چراغی روشن نیست دچار
سردرگمی می شــود که در این ظلمت شب به کجا برود و چون
هیچ راه حلی نمی یابد خواب را به از بیداری می بیند و ترجیح می
دهد دوباره بخوابد .این گــزاره را می توان اینطور تعبیر کرد که
نویســنده رویای جاری شدن آزادی و مساوات در ایران زمین را
در سر می پرورانده و چون زمانی که از خواب بیدار می شود ،می
ِ
ظلمت
بیند که وضعیت ایران هنوز تغییری نکرده و همچنان در

عقب ماندگی مانده است ،ناامید شده و ترجیح می دهد بخوابد تا
دوباره رویای ایران آرمانی خویش را ببیند.
نویسنده با اینکه در هنگام نگارش کتاب در روسیه به سر می برد
و سال هاست که از ایران دور است اما شرح جزئیات و پیچ و خم
های جاده ها را چنان با مهارت بیان کرده است که گویی خود در
آن مکان حضور داشته است .نثر کتاب روان و بی تکلف و دارای
داستانی جذاب می باشد که برای مخاطبان عامی نگارش شده
است .نثر بی تکلف طالبوف سبب شــده است که او را بنیانگذار
نثر جدید فارسی بنامند.
کتاب مخالفان و موافقان مختص بــه خود را دارد .میرزا محمد
حســین نائینی ،در رســاله تنبیه االمه و تنزیه المله ،مسالک
المحسنین طالبوف را کتابی جور و استبدادی از کفرستان روسیه
می خواند .همچنین این کتاب یکی از عوامل اصلی تکفیر طالبوف
چه قبل و چه بعد از مشــروطه توسط شــیخ فضل اهلل نوری می
باشد .از موافقان و تمجیدکنندگان کتاب نیز به افراد صاحب نامی
همچون احمد کسروی ،حسن تقی زاده و عبدالرسول کاشانی
می توان اشاره کرد (همان.)66 :
طالبوف معتقد است عشق به وطن تنها نباید در قلب آدمی جاری
باشد و نشــانه ی وطن پرستی را خدمت به وطن و تالش برای از
میان برداشتن عوامل عقب ماندگی و قرار دادن کشور در مسیر
رشد و پیشرفت در تمامی زمینه ها می داند« .دوستداران وطن
باید به وطن خدمت کنند ،اگر موانع در پیش اســت رفع نمایند
و صعوبات را متحمل شــوند ،در هدایت گمراهان به پیغمبر ما
تأسی نمایند» (طالبوف .)147 :1379 ،به همین دلیل در کتاب
مسائل اجتماعی و مشــکالت مردم را در خالل گفت و گوهایی
که میان شخصیت های داستان اتفاق می افتد ،بیان می کند .در
واقع می توان گفت او بسیار زیرکانه و در قالب یک کتاب به ظاهر
سفرنامه بسیاری از مســائل مختلف اجتماعی و اخالقی را بیان
می کند .همچنین در باب آزادی و مشــروطیت سخنان زیادی
مطرح می شود؛ که همگی آن ها نشان از عشق او به وطن و تالش
برای ترقی ایران دارد.
در قسمتی دیگر طالبوف با انتقاد از افرادی که برای تحصیل به
غرب رفته و در برابر تمدن غرب چنان دچار خودباختگی شده،
به کلی هویت ایرانی خویش را از یاد برده اند و در ایران به انتشار
فرهنگ غربیان می پردازند به شدت می تازد و معتقد است این
عمل آن ها نتیجه ی معکوس خواهد داد و تنها ســبب بیزاری
ایرانیان از غرب خواهد شــد« .آنها که از فرنگســتان برگشتند
جز چند نفر در ایران فرنگی مأبی و نشــر اراجیف و تقبیح رسوم
و عواید اجدادی نمودند و مردم را اسباب تنفر از علم و معلومات
شدند» (همان)121 :
سیاست طالبی
سیاست طالبی مشتمل بر دو مقاله است :مقاله نخست موضوعی
سیاســی دارد و در آن گفت و گوهای خیالی ســفیران روسیه و
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انگلیس در خصوص ایران بیان شده است و در مقاله دوم نیز که
ملکی می باشد ،مکالمه میان دو شــخص میرزا عبداهلل و میرزا
صادق به رشته ی تحریر در آورده شده است.
طالبوف در قسمت هایی از کتاب به انتقاد از سیاست های شاهان
و دولتمردان قاجاری می پردازد و با تشریح وضعیت رقت انگیز
جامعه ایران ،بیان می دارد که حاصل ظلم و اســتبداد حکومت
چیزی جز رواج بیشتر فساد و ســلطه ی بیگانگان بر ایران نمی
باشد« .نمی دانید چقدر متأثر و متحیرم که چرخ اداره مرکزی
ایران چگونه تا این درجه از کار افتاده و این ملت مستعده را ،که
سرنوشت اینها سپرده این اداره است ،چرا اینقدر مظلوم نموده،
بالدی که پنجاه سال قبل گلستان آســیا معدود می شد ،حاال
قبرستان است .امنیت سلب ،اطمینان جان و مال معدوم ،نصف
اهالی نو کرباب و فراش یا اجامر و اوباش ،حکام ظالم و رشوه خور،
اکثر مالها بی دین و عمل .سایر طبقات ((کاال نعام بل هم اضل)).
معاریف این ملت که معروف دنیا بودند مگر نسلشان منقطع شده؟
اگر نه ،چرا بنی نوع بر خود و ابنــای وطن خود رحم نمی کنند.
تشــبثی نمی نمایند و این همه عباداهلل مظلوم را که مثل اطفال
بی صاحب به دور چاه عمیق نکبت اخرئی جمع شــده متر صد
افتادن و شکســتن و فوت و فنا هستند تفقدی ندارند؟ مگر این
هیأت جامعه ،اعضای یکدیگر نیســتند؟ مگر وظیفه تمدن آنها
معاونت همدیگر نیست و یا مأموریت روحانیون ،امر به معروف
و نهی از منکر نباشد؟ عجبا این همه مردم زنده ،که می خورند و
می خوابند ،می گویند ،می شنوند ،قیام و قعود دارند ،نمی بینند
که چه بساط وحشت و چه دستگاه غم انگیر و مصیبت فزا در این
مملکت گســترده و تولید شده و نمی فهمند که نتیجه این همه
خودسری و استبداد و فساد باالخره نفرت عمومی یعنی غضب
الهی و نزول بالی آسمانی یعنی اغتشاش داخله و مداخله اجانب
و فقدان اســتقالل و انقراض ســلطنت چندین هزار ساله ایران
است( ».طالبوف ،بی تا)121 :
سفینه طالبی یا کتاب احمد
این کتاب در دو جلد نوشته شده است .جلد نخست آن در سال
 1311قمری و جلد دوم آن در سال  1312قمری در اسالمبول
به چاپ رســیده اســت .در این کتاب که به صورت گفت و گو و
مباحثه نوشته شده ،طالبوف با پسر موهومی خود احمد سخن
می گوید .جلد اول کتاب بیشتر به ذکر مسائل علمی اختصاص
دارد که نویســنده در خالل آن ها به مسائل اجتماعی ایران نیز
مــی پردازد و جلد دوم بــه لحاظ نقد اجتماعی مطالب بســیار
بیشتری را در بردارد.
طالبــوف در این کتاب تالش زیادی بــرای ترویج روحیه وطن
خواهی در میان ایرانیان و یافتن راه حلی برای مقابله با پیامدهای
زیانبار رواج غربگرایی در کشــور دارد .او ملتی که عشق به وطن
خویش ندارنــد را اینگونــه معرفی می کند«:ملــت بی وطن
بشر نیســت» (طالبوف .)77 :2536 ،طالبوف همچنین پشت

کردن آدمی به هویت ملی خویش را نوعی کفر و نفاق تلقی می
کند(همان .)117 :او همچنین با انتقاد شدید نسبت به کسانی که
در الگو گیری از مغرب زمین تنها به الگوگیری از ظواهر آن بسنده
می کنند و در باطن همچنان عقب مانده می مانند ،به شدت می
تازد و آن ها را همچون بوزینه هایی می داند که فرهنگ و آداب
رســوم خود را از یاد برده اند«.شدت جهل جهال ها مثل بوزینه
فورا ً به هر جا رفتند و هر کس را بینند مقلد او می شوند ،لباس و
زبان و رسوم و عادات خودشان را فراموش می نمایند زیرا که به
وطن خود محبت ندارند و وطن معشوق آنها نیست .البته وطن
نیز از ابنای ناخلف و بی غیرت خود بیزار است( ».همان)106 :
او در ستایش افراد میهن دوستی که به وطن خویش خیانت نمی
کنند و در را وطن دچار زحمات و سختی هایی می شوند چنین
می گوید که باید آن ها را تحســین و سالروز تولد یا وفات آن ها
را گرامی داشــت« .هرکس در راه وطن محبوب خود به زحمات
نافعه اقدام نماید ،و در حفظ ناموس وطن و استقالل و سربستگی
آن جالدت و صداقت مثمر نتایج مهمه ظاهر سازد ،ناموس وطن
و ملت را به درهم و دینار نفروشــد چنین شخص بزرگوار و وطن
پرســت را اخالف حالیه و آتیه وطن باید همشــه برای تشویق
دیگران و تحریک غیرتمندان بســتایند و روز والیت و وفات او را
از ایام تشریفات ملتی قرار دهند» (همان.)101 :
ملی گرایی طالبوف برخالف برخی روشــنفکران آن زمان نظیر
فتحعلی آخوندزاده دچار افراط و مبالغه نمی شود .او در حالی که
به مظاهر فرهنگ و تمدن ایران باستان همچون نوروز و مراسم
بار عام دادن شاهان ایران باستان ،عالقه ی زیادی نشان می دهد؛
در مقابل به انتقاد از رفتارهای افراطی عده ای در خصوص ایران
باستان می پردازد .به عنوان مثال او از سره نویسی پارسی افراطی
عده ای ،انتقاد می کند و بر لزوم استفاده از برخی واژه های جدید
خارجی سخن می گوید (رحمانیان ،بی تا)14 :
مسائل الحیات یا جلد سوم کتاب احمد
مسائل الحیات جلد ســوم کتاب احمد است که  13سال پس از
نگارش جلد اول و دوم نوشته شده است و در سال  1324قمری
در شهر تفلیس برای نخستین بار به چاپ رسیده است (طالبوف،
 .)21 :1357قهرمان مسائل الحیات همچون دو جلد قبل ،احمد
فرزند موهومی نویسنده است که حال بزرگ شده و تبدیل به یک
دانشمن ِد آموزگار شده است.
طالبوف در کتاب مسائل الحیات در مورد فلسفه ی مشروطیت
و مســائل اجتماعی زمانه ایران سخن گفته است .همچنین در
خصوص لــزوم وجود قانون و حقوق اساســی نیز بحث هایی را
مطرح نموده و در انتهای کتاب نیز قانون اساســی ژاپن را برای
آگاهی همگان آورده اســت .دلیل اینکه طالبوف قانون اساسی
ژاپن را نتخاب و در کتاب خود برای عموم ایرانیان به نگارش در
آورده است را می توان ،شباهت های ژاپن به ایران تا پیش از وقوع
مشروطیت دانســت و اینکه ژاپن با وقوع مشروطیت و قانونمند

شدن بود که توانســت به پیشرفت های چشمگیری دست پیدا
کند .در واقع او با اینکار میخواســت ژاپن را الگوی ملت ایران در
گذر از بحران موجود و رســیدن به پیشــرفت معرفی نماید .او
همچنین از امپراتور ژاپن به عنوان عنصری سازنده در پیشرفت
ژاپن یاد می کند« .دانایان دانند که اداره ی ملت مشکل نیست.
تربیت ملت مشکل است که در ابتدای کار شخص اوالعزم صاحب
نفس مطمئنه باید مبعوث شود .اگر منکری ،تاریخ ژاپن را بخوان
و بفهم که معنی تربیت چیست ،و هادی وحشیان جزایر صعود
قله ی مدنیت و افتخار در عرض ســی سال کیست .از امپراطور،
یکی از مقربین سوال کرد که چرا حق خود را مشروطه نمودی؟
فرمود :اوال اجداد من آزادی مردم را به وام گرفته بودند ،من چون
وارث حق شــناس هستم ،قرض موروثی را ادا نمودم  .دوم چون
معایب سلطنت مطلقه را فهمیدم و یقین کردم که تبعه مظلوم
می شــوند .اگر اصالح او را نمی نمودم ،البته قضای آسمانی به
معاونت مظلومین بر می خاســت و به اخــاف من کیفر بد می
رسید( ».زرگری نژاد ،بی تا)36 :
طالبوف که فردی دغدغه مند نسبت به مسائل و مشکالت داخلی
ایران بود ،تالش می کرد تا با یافتن راه حلی ،اوضاع ایران را بهبود
بخشد که همه ی این ها نشان از عشق او به وطن و وطن دوستی
او دارد .طالبوف مســائلی همچون آزادی و مشــروطیت را حق
ایرانیان می دانست .از او می توان به عنوان یک فرد آزادی خواه
یاد کرد که برای مفهوم آزادی نه تنها ارزش فراوان قائل بود بلکه
آن را الزمه ی وطن پرســتی نیز می دانست و معتقد بود بدون
آزادی وطن پرستی نیز معنایی ندارد« .هر جا آزادی نیست ،حب
وطن نیست .چگونه که اشخاص بی اوالد از درجه ی مهر پدری
بــی خبرند ،متوطنین غیر آزاد نیــز از محبت وطن بی خبر می
باشند( ».طالبوف )185 :1324 ،البته طالبوف معتقد به آزادی
بی قید و شرط نیز نبود و به خوبی بر این نکته واقف بود که آزادی
بی قید و شرط خود سبب بروز مشکالت فراوان دیگری می شود.
«آزادی شخصی و خصوصی مستلزم قید سایرین می باشد .آزادی
که متحد با مســاوات نیست مطلق العنانی است و تجاوز نمودن
به حقوق دیگران اســت» (همان« .)185 :هر کس مختار است
هر چه می داند بگوید و بنویسد ،تشریح کند ،مردم را به استماع
اقوال خود دعوت و ترغیب نماید ،اگر از قول او آشــوبی برخیزد،
یا در حق کسی تهمت و افترا بوده ،بعد از تحقیق به جزایش می
رسانند( ».همان.)188 :
او برای کنترل آزادی ،قوانین دین اســام را راهگشا می دانست
و معتقد بود قوانین اســامی می توانند از آزادی بی حد و حرص
جلوگیری نمایند .همیــن نگاه او به مقوله دین باعث تفاوت او با
دیگر روشــنفکران زمانه اش نظیر فتحعلی آخوندزاده و ملکم
خان می شود .در واقع طالبوف بر خالف آخوندزاده و ملکم خان
دیدگاهی سکوالر و دین ستیزانه نداشت بلکه بر ماندگاری دین
اسالم در جامعه ایران تاکید داشت اما در عین حال بر لزوم به روز
شدن قوانین اسالمی متناسب با نیازهای جامعه نیز واقف بود .او

دیانت و وطن پرستی ایرانیان را از یکدیگر جدا نمی بیند و حتی
دیانت را نشانه ای از وطن دوستی می داند ،چنانچه در سخنان
خود بیان می کند کســی که دین ندارد وطن پرســت نیســت
(طالبوف.)93 :1379 ،
طالبوف آزادی را امری فطری و ذاتی و برای تمام انســان ها می
داند و معتقد اســت هیچ کس حتی حکومت نباید این حق را از
مردمانش سلب نماید .او معتقد به آزادی مطبوعات ،آزادی بیان
و حق اظهار تمــام عقاید مختلف در جامعه بــود ،معتقد بود«.
آزادی حق مشترک و ثروت عمومی است...هیچ کس آزادی خود
را نمی تواند بفروشــد ،رهن بگذارد یا به دیگری ببخشد و هیچ
حکومت و ریاست حق ندارد در وی تصرف و مداخله نماید ،زیرا
که او چون ودیعه طبیعی مصون از تصرف و تغییر خود و دیگران
است» (همان.)185 :
در باب عشق به وطن و وطن دوستی طالبوف ،در دیگر صفحات
کتاب نیز به وفور می توان جمالتی را یافت«.تاکنون ســخن در
پرده مــی گفتم حاال فاش می گویم و از گفته ی خود دلشــادم
وطن معشوق من است وطن معبود من است زیرا معبود حقیقی
از ستایش بندگان خود مستغنی است اما وطن محتاج پرستش
ابنای خود می باشد»( .همان )147 :این سخن او به نیکی عمق
روحیه وطن خواهی طالبوف را به ما نشان می دهد عالوه بر این
طالبوف در ســخن خویش این نکته را بیان می دارد که وطن به
مردمانش نیازمند اســت زیرا باید مردمانی باشند که در صدد
آبادی آن برآیند و اگر ملتی گرایشــات وطن پرستانه خود را به
فراموشی بسپارد تالشــی نیز برای ترقی مملکت انجام نخواهد
داد و به تدریج وطن به ورطه نابودی خواهد رفت.
اشعار و مقاالت
مقاالت طالبوف در جراید آن زمان همچون حبل المتین به چاپ
رسیده است .اشعار او نیز جنبه ی اجتماعی دارد و بر خالف نوشته
هایش که از نثری ســاده و روان برخوردار است ،اشعار او نیاز به
تفکر عمیق دارد .در ادامه نمونه ای از اشعار وی آورده شده است
که در آن به دالیل عقب ماندگی ایرانیان اشــاره شده است و می
گوید عقب ماندگی ایرانیان تنها حاصل دخالت دولت های بیگانه
ای نظیر روس و انگلیس نمی باشد بلکه جهل ،نادانی و نبود قانون
را از دالیل اصلی عقب ماندگی کشور تلقی می کند.
گر وطن ما کنون چنان و چنین است
آیه ال تقنطوا اساس متین است
شاه و وطن بهر ما است معبد معبود
ها سخن حق و قول صدق همین است
شه بپرستیم و ملک را بستانیم
کان ملک و ملک را خدای معین است
دشمن ما روس و انگلیس نباشد
وحشت ایران نه از یسار و یمین است
جهل و نفاق و طمع نبودن قانون
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نکبت این ملک را عدوی مبین است
گر دهم شرح من از ظلم و فساد وطنم
سوزد از آتش دل نامده بر لب سخنم
بخدائی که بر افراشته این سقف بلند
شرمم از گفته خویش آید و از خویشتنم
فقر روحانی ایران ماتمزده را
در تکلم مثلی نیست که تا من بزنم (سردارنیا)184 :1389 ،
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رساله ایضاحات درباره ی آزادی
رساله ایضاحات در سال  1324قمری به نگارش در آمده و در سال
 1325قمری برای نخستین بار در تهران به چاپ می رسد .در این
رساله در در خصوص موضوعاتی نظیر قانون اساسی ،آزادی بیان،
مساله مالیات ،لزوم ایجاد مجلس شورای ملی ،وظایف نمایندگان
مجلس شورای ملی و وظایف ملت مطالبی به بیان شده است.
پندارنامه مارکوس
«چقدر ســاطین مقتدر و بی شعور از ســوء استفاده استعمال
ریاســت ظالمانه ،جان و مال تبعه خود را بــه هدر تلف نموده و
چنان پنداشته اند که دائم الحیات هستند» (سردارنیا:1389 ،
 )185این گفتار طالبوف با صراحت تمام ،به حکومت مستبدانه
و ظالمانه پادشاهان قاجار و بی کفایتی آنان در واگذاری بسیاری
از امتیازات به بیگانگان ،انتقاداتی را وارد می کند.
نتیجه گیری:
در آثار طالبوف تبریزی ،چــه هنگامی که وی به صراحت وطن
را معبود خویش می نامــد ،چه در مواقعی که تالش می کند راه
حلی برای بحران عقب ماندگی ایران بیاید و چه زمانی که سعی
در مقابله با چیرگی فرهنگ غرب بر مردم کشورش می کند؛ تنها
دو کلمه را می توان یافت که تمامــی این اقدامات او را توصیف
«عشق وطن» می باشــد .وطنی که خواه ویران ،خواه
کند و آن
ِ
آباد او با جان و دل دوســتدارش است .او همواره بر هویت ایرانی
خویش تفاخر می ورزد و دیگران را نیز تشــویق به حفظ هویت
ملیشان می کند .آثار طالبوف را می توان از جمله آثار نخستینی
دانست که به مقوله غرب زدگی اشاره می کنند .طالبوف هیچگاه
سکوالریسم را تایید نکرد و در مواجه با تمدن مغرب زمین تنها
خواستار الگوگیری از پیشرفت های آنان بود.
منابع
سردارنیا ،خلیل اله(« ،)1389نسبت هویت و مدرنیته در اندیشه
سیاســی -اجتماعی طالبوف تبریزی» ،فصلنامه سیاست،40 ،
شماره.3 :
زرگری نژاد ،غالمحسین(بی تا)« ،نگاهی به اندیشه های سیاسی
طالبوف تبریزی» ،فرهنگ توسعه ،شماره.19 :
رحمانیان ،داریوش(بی تا)« ،طالبوف؛ غــرب و تجدد» ،مجله
دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.

شــجری قاســم خیلی ،رضــا(« ،)1383طالبوف و مســالک
المحسنین» ،کتاب ماه تاریخ و جغرافیا.
طالبوف ،عبدالرحیم( ،)1357آزادی و سیاست ،به کوشش ایرج
افشار ،تهران :انتشارات سحر.
طالبوف ،عبدالرحیم بن ابوطالب( 2536شاهنشــاهی) ،کتاب
احمد ،با مقدمه و حواشی باقرمومنی ،تهران :انتشارات شبگیر.
طالبوف ،عبدالرحیم بن ابوطالب( ،)1379مسالک المحسنین،
تهران :انتشارات شادگان.
طالبوف ،عبدالرحیم بن ابوطالب(بی تا) ،سیاست طالبی ،تهران:
انتشارات علم.

بررسینقشنگارههایزناندرکاخچهلستون
وکاخگلستان
نقابی ،سمانه

1

چکیده
انســان های ساکن بر روی زمین از دو جنس مرد و زن تشکیل شده اند که با همراهی این دو جنسیت با یکدیگر ،توانسته اند سرزمین
ها و تمدن ها را ایجاد و تواریخ ملل را به نگارش درآورند؛ زیرا برای ســاخت تاریخ به هر دوی آنان نیاز اســت .زن یکی از عناصر زیبایی
طبیعت می باشد که این زیبایی را در طول تاریخ بر ظروف و سفال ها و سنگ نگاره ها و  ...ماندگار نموده اند.
از دیرباز و از زمان شــکل گیری تمدن های بشری ،آثاری اعم از پیکره ها و سفال ها و ظروف و  ...باقی مانده است که نقش زنان بر روی
آنان حک شــده و یا به شکل یک زن شکل گرفته و ساخته شده اند .در تاریخ کهن سرزمین ایران نیز این چنین جریانی رواج داشت تا
آمدن دینی جدید به این سرزمین ،که با قدم نهادن خود برخی از احکام آنان را دگرگون کرد و مانع از نقش و تصویر پردازی شد اما این
دیانت نیز پس از مدتی با فرهنگ ایران درآمیخت و به صورت ایرانی -اسالمی به مسیر خود ادامه داد ،چنانکه حتی در دوره سامانیان
که از قرون نخســتین اسالمی به حســاب می آید؛ کاشی با نقش لیلی و مجنون به چشــم می خورد که در واقع هم به تصویر پردازی
پرداخته و هم در آن واحد از نقش یک زن برای تزیینات استفاده نموده است و این روند در طول تاریخ سرزمین ایران ادامه پیدا نموده
اســت و حتی در دوره هایی مانند صفویه و قاجاریه جز تزیینات کاخ های شاخص آن دوره ها گردیده است .در این پژوهش سعی شده
است با روش توصیفی -تحلیلی و با اســتناد به منابع کتابخانه ای و پژوهشی و میدانی درصدد شناخت و مقایسه تصاویر جای گرفته
زنان در کاخ های چهلستون و گلستان برآید.
واژگان کلیدی :زنان ،کاخ چهلستون ،کاخ گلستان ،نقش نگاره ،صفویه ،قاجاریه.
 .1دانشجوی تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
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مقدمه
تصاویربرجایماندهازدورههایتاریخیبرسطوحمختلفازبهترین
موارد برای شــناخت فرهنگ ،آداب ورسوم و عقاید و نوع زندگی و
 ...هستند .چنانچه با مشاهده و کسب اطالعات از آنان می توان به
نتایج بسیاری دست یافت؛ مانند نقشی که سنگ نگاره ها و حجاری
های هخامنشی در تخت جمشید ایفا کردند و اطالعات ذی قیمتی
را در اختیار مورخان گذاشتند و این امر در عهد صفوی و قاجار نیز
مشاهدهمیگردد.درنظرهمگانتصوربرمحدودبودنتاثیرگذاری
اروپا بر ایران عهد صفوی وجود داشت و با بررسی قاب نگاره های کاخ
چهلستون اطالعاتی نظیر تاثیر گذاری غرب در جامعه ایران بر نوع
لباس و فرهنگ و باور را می توان کسب کرد و متوجه تاثیرگذاری
جهان در حال تغییر اروپا بر جامعه ســنتی ایران شد و نقش نگاره
های زنان در کاخ گلستان می تواند مشهود کننده این امر باشد که
عالوه بر تاثیر گسترده ای که جهان غرب بر دربار ایران داشته است؛
متوجه آن گردید که عالوه بر شکل گیری جریان های روشنفکرانه
زنان ،همچنان جامعه نگاه مردساالرانه و معتقد به پنهان نمودن زن
در پستوی خانه ها را دارد و به جای به تصویر کشیدن زن جامعه آن
روزگار ،آن را در قالب اسطوره و داستان های تاریخی روایت می کند.
کاخچهلستون
شاردن ،سیاح مشــهور فرانسوی که در عصر شــاه عباس دوم به
اصفهان سفر کرده بود .در خالل ســفرنامه خود ،گزارشی از کاخ
چهلســتون نیز ارائه می دهد و آن را تاالری از جمله بزرگترین و
باعظمت ترین ساختمان های قصر سلطنتی می داند و در حالی که
 18ستون دارد ،ایرانیان آن را چهل ستون می نامند و در توصیف
فضای داخل کاخ و دیدار از نقاشی ها یاد می کند که این تاالر چهار
بخاری دیواری ،دو عدد در ســمت راســت و دوتا در چپ دارد که
باالی هر کدام نقش های مفصلی است .یکی از از نقاشی ها ،جنگ
شاه عباس کبیر با ازبکهاست و آن سه تصویر دیگر مجالس جشن
های سلطنتی است و بر روی سراسر دیوارها نقاشی هایی به چشم
می خورد و مکانی بدون تصویر در کاخ چهلســتون وجود ندارد(
شاردن ،بی تا.)469 :
قاب نگاره های چهلستون با نقش زنان
عهد صفویه ،عصر توسعه و تحول نگاره در زمینه اشکال و مفاهیم
است و نقاشی های تاالر چهلستون نمونه هایی از نگاره های سده
یازدهمودوازدهممکتبنگارگریاصفهاندرنقاشیایرانهستند(
محمد طالبی طرمزدی ،ولی بیگ.)29 :1397 ،
در مجموع 105قاب نگاره کاخ چهلستون 65،تا از آنان دربرگیرنده
نقش زنان می باشــند که این می تواند نشان دهنده دلیل اهمیت
نقش زنان در جامعه آن دوران باشــد .از تعداد نقاشی هایی که در
کاخ چهلستون به تصویر کشیده شده اند؛ بیشتر آنان با فضای باز و
طبیعت ارتباط پیدا می کنند و زنان را در حال بزم نشان می دهند
و یا حضور زنان را در مراسم های شاهانه به تصویر می کشد و برخی
از آنان به صورت تک گرایانه در قابی جداگانه رسم شده اند( همان،

.)34 :1397
نقش بندی زنان در این قاب ها هم تاثیر برگرفته از ســنت نقاشی
عصر خویش می باشد و هم نشان دهنده ورود امواج غرب گرایانه
میباشند.چنانکهدرقابهاییبافیگورهاوشخصیتهایچندگانه
بشترتاثیرپذیریازجامعهسنتیبهچشممیخوردودرفیگورهای
تک گرایانه ،تاثیرپذیری خود را از فرنگ نشان می دهد.
در قاب های حک شده در درون تاالر چهلستون ،نمی توان چندان
تفاوتی در جامه مردان و زنان یافت به جز چارقد و روسری که زنان
بر سر دارند و یا در برخی از نقاشی ها پوشش دامن نیز به چشم می
خورد و در بعضی از موارد نیز ،بانوان رقاصه حاضر در مجلس را فقط
میتوان از گیسوان بلند آنان و بلندتر بودن جامه شان شناسایی کرد.
پوشش زنان را مرتبط با جایگاه و طبقات اجتماعی آنان می دانند و
تفاوت موقعیت های اجتماعی مختلف را در تعداد لباس آنان می
دانند( همان.)40 :1397 ،
چنانکه در نگاره ای ،بانویی به همراه کنیز خود در طبیعت به ســر
می برد و در حالت تکیه نقاشی او ترسیم شده است و از ظواهر نگاره
پیداست ،بانویی اعیان را می خواهد به تصویر کشد .لباس هایی را
که او دربردارد ،سبب تمایز او از زن منقوش دیگر در قاب شده ونشان
دهنده موقعیت او می باشــد .بانوی اشراف زاده ،روسری به همراه
سربندی بر سر دارد که به صورت بی قیدانه بر سر خود دارد و دارای
گلوبند و جامه بلندی می باشد که تا زانوان او را در برمی گیرد که یقه
و حاشیه های پایین آن با پارچه زربفتی کامل شده است و با شالی
بلند بر کمر ،زیبایی آن را دو چندان نموده و با دامنی بلند پوشش
خود را تکمیل کرده اســت و بانوی کنیز دارای البسه ساده ای می
باشد که به یک رنگ است و ترکیب رنگ در آن به چشم نمی خورد
و با چادری ســاده که ارزان قیمت بودن آن از پارچه اش مشخص
است ،خود را پوشانیده و او نیز گلوبند و سربندی را در تن دارد .این
نقش ،تصویر دو زن را بدون دربرداشتن افسانه و اسطوره ای در پس
آن و بدون توجه به معنویات به کار برده است.
در نقش نگاره پذیرایی شــاه عباس دوم از ندر محمد خان پادشاه
ترکستان ،بانوان نوازنده که در حال نواختن دف می باشند؛ پوشش
نسبتا متفاوتی را دارا هستند  .یکی از آنان دارای چارقدی بلند می
باشد که به همراه سربندی آن را بر سر خود جای داده است و جامه
ای بلند همراه شالی متفاوت که گرانقیمت نبودن پارچه ها را به رخ
می کشد و این بانوی نوازنده ،بازوبندی را نیز بر بازوی خود دارد و
بانوی دیگر ،گویا به تنهایی سربندی را بر سر دارد و با پارچه لباس
متقاوت که به صورت راه راه می باشد و روپوشی با طرح های بته و
جقهوگردنبندیازمرواریدبرگردنوبازوبندیمانندبانویپیشین
بربازو دارد .دو بانو از لحاظ پوشش با یکدیگر متفاوتند زیرا یکی با
سر نمودن چارقدی بلند خود را پوشانیده است .به جز دو گیسوی
بافته شــده که از دو طرف چهره او آویخته شده ،فقط زیر گلوی او
نمایاناست،امابانویدیگردرپوششبیقیدتربودهوعالوهبراینکه
موهای خود را سخاوتمندانه در معرض دید گذاشته ،تمامی گردن
او و بخشی کوچک از جناغ سینه او نیز نمایان است و در همین تابلو
همزمان میتوان رواج فرهنگ غرب و تاثیر بیشتر البسه غربی را به

چشــم دید؛ چرا که در نقش پذیرایی شاه عباس اول از ولی محمد
خان ،به نقش دامن ها چین دار فرنگی بســنده شده بود اما در این
مجلس ،باالپوش ها نیز به سبک غربی گردیده اند با این تفاوت که
همان شال سنتی را بر کمر خود حفظ نموده اند و در ترسیم زنان
رقاصه در مجلس بزم شــاه تهماسب و پذیرایی او از همایون ،برای
زنان جامه ساده تری نقش بندی کرده اند که کاله های کوچکی بر
سر دارند و موهای بافته شده خود را رهانیده و با جامه های بلندی
که کمر آنان با شال بسته شده است ،در حال رقص هستند .جامه
یکــی از بانوان دارای طرح راه راه با باز بودن کمی از لباس که از یقه
شروع و تا پایین جناغ سینه ادامه پیدا می کند ،از جامه بانوی دگر
که طرح گل های نســبتا درشتی را دارد و زیرپوشی را از زیر لباس
خود بر تن دارد ،متمایز می کند و این حفظ جامعه سنتی در نقوش
احتماال به این خاطر است که هنوز در اوایل دوره صفویه به سر می
برند و چندان درهای ارتباط با غربیان را نگشوده اند.
در نقوش دیگر که در درون کاخ تصویر شده اند ،می توان حضور یک
زن که به بیننده این را نشان می دهد که کنیز است را در پذیرایی از
سرور خود القا کند و در تصویر دیگر خاتونی اشرافی را در حال دف
زنی در کنار سبوهای خود در طبیعت نشان می دهد که کنیزکی در
کنار آنبه تصویر کشانده و بانویی دگر راکه مقامی بلند باالتر ازکنیز
وپایینمرتبهترازبانوینوازندهداردرانشانمیدهدودرقابیدیگر،
غالمی را در حال پذیرایی از بانوی خود با در دســت داشتن جامی
نشان می دهد و در قاب های پراکنده دگر نیز به همین منوال بانوانی
را در طبیعت که گویا همرا مردی می باشند را به تصویر می کشاند.
در چند قاب دیگر میتوان تاثیرات همزمان سنت و غرب را بر البسه
بانوان به چشم دید در مجلس پذیرایی شاه عباس اول از ولی محمد
خان ،بانوانی رقاصه را در لباس های فرنگی می توان دید که با دامن
های چین دار به سبک زنان اروپایی در حال هنرنمایی می باشند و
بانوان دگر مجلس که در حال نوشیدن و دف زدن هستند؛ با همان
البسه رایج در عهد صفویه نقاشی کرده اند که با چارقدانی و جامه
سنتی و شال بر کمر در مجلس حضور یافته اند .در این نقش ،بانوان
حاضر در حال رقصیدن و نواختن هستند و این خواجگان هستند
که در کنار مذکرین مجلس جای گرفته اند و نقشی از بانویی دیگر
به چشم نمی خورد.
و اما تاثیر هنر غربی و روابط گشــوده شده با اروپاییان را در دیواره
های بیرونی کاخ چهلستون بیشتر می توان مشاهده نمود؛ چرا که
اغلبقابهایبانوانبهصورتتکگرایانهوباتاثیرفضاوالبسهغربیان
به چشــم می خورد .اگر این تاثیر در لباس بانو خود را نشان ندهد،
در منظره نمایان است ،مانند بانویی که همانند زنان جامعه ایران
صفوی ،چارقدی بلند به همراه سربند بر سر دارد و جامه بلندی به
همراه کمی پف بر تن دارد؛ اما منظره ای که در آن ،این بانو نقاشی
شده است دگر مانند قاب های داخل تاالر در طبیعت و مجلس بزم
نیســت بلکه در مکانی است که با یک پرده و قاب عکسی با منظره
دریا آذین شده است و در قاب مجاور او ،زنی نیمه برهنه نقش یافته
است که تنها گردنبند و بازوبند و دستبند بر تن دارد و با ملحفه ای
قسمت زنانه بدن او پوشانیده شده است و باز هم در منظره ای غیر

معمول به چشــم می خورد؛ در کنار فواره ای و نشسته بر سکویی
است که هیچ گاه در تصاویر قبلی چنین چیزی مشاهده نشده بود.
و در نقشی دیگر ،بانویی با لباس فرنگی که توری سر او را پوشانیده
و موهای او آزادانه ریخته شده است و دیگر از بافتن گیسوان چیزی
به چشم نمی خورد و منظره پرده هایی در پشت سر او فضای قاب
را تکمیل می کنــد و در موردی دیگر از نقش هــای بیرونی کاخ
چهلستون ،زنی دست در دست کودکی به چشم می خورد که عالوه
بر البسه اروپایی ،تاجی به سبک آنان نیز بر سر دارد و دگر از طبیعتی
با درخت و گل در پس او خبری نیست.
جمع بندی کاخ چهلستون
در البالی نقوش مختلف این تاالر می توان روند تغییر یک فرهنگ
را مشــاهده کرد .فرهنگی که تاثیر خود را بر مصور کردن چهره ها
گذاشــته بود به تغییر آن چهره ها در البسه های جدید تغییر پیدا
کرد .بانوانی با چشمان بادامی و ابروان کمانی که در دل طبیعت به
بزمهمراهباکنیزکانوغالمانوخواجگانخودمشغولبودند؛تحت
تاثیر مقتضیات زمانه و برقراری ارتباط با دگر دولت ها ،بستر خود را
از طبیعت به مکان های مجلل جابجا نمودند و با پوشش جدید این
تاثیر پذیری را پذیرفتند .بانوانی که حتی آرایش نوع موهایشان و
چهره مغولیشان نیز تغییر می نماید ،آرایش موها از گیسوان بافته
شده به موهای رها شده و از چشــمان کشیده مغولی به چشمان
درشت تغییر پیدا کرده است و تزیینات آنان که به صورت گلوبند
بود جای خود را به گردنبندهای چند ردیفی داده است.
نقوش این کاخ می تواند نشان دهنده این باشد که که گشودن باب
ارتباط با اروپاییان بر ذهن خالق نقاشــان تاثیر گذار بوده است و
همچنین این ارتباطات نه تنها بر زنان اعیان و اشراف تاثیر گذارده
اســت بلکه بر طبقات پایین جامعه مانند رقاصان نیز تاثیر داشته
است و منجر به تغییر آنها طبق زمانه شده است.
کاخ گلستان
کاخ گلســتان از جمله بناهای مجلل متعلق به عصر قاجاریست
که قدمتی بالغ بر  440سال را دارا می باشد .به دلیل عالقه و توجه
شاهان به تزیینات در معماری ،به کار بردن هنرهای مختلف را می
توان در این کاخ مشاهده نمود که تزییناتی با مضمون های گیاهی،
جانوریوانسانیراشاملمیشودوبرخالفکاخچهلستون،تصویر
پردازی زنان به صورت محدودتری استفاده گریده است و اکثر آن
نیز در قالب اسطوره و مضامینی غیر زمینی می باشد و قاجارها در
نقش اندازی این تصاویر بر کاشــی ها به دنبال پیوند خود با ایران
باستان و کســب مشروعیت بودند و به همین دلیل است که نقش
زنان را در ترکیب با داســتان ها به تصویر کشیده اند( پنجه باشی،
فرهد.)514 :1396 ،
در کاخ گلستان در میان نقش زنان تنها موارد اندکی زن را در نقش
زمینی و انسانی می توان یافت و آن نیز پیوندی با ایران سنتی ندارد،
بلکه به مانند شــاهان قاجار که تحت تاثیر غربیان و هنر آنان قرار
گرفته بودند؛ تصاویر و نقاشی ها نیز این تاثیر را در خود پذیرفتند و از
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ویژگی چهره های پذیرفته شده سنتی هنر ایران ،تنها ابروان کمانی
و چشمانش را به یادگار نگاه داشته اند و نوع لباس و زیورآالت و مدل
موهایشان به مانند یک بانوی غربی گشته است و زیورآالت استفاده
گردیده آنان نیز به همان سبک و سیاق است و جامه پوشیده زنان
ایرانی که با لباس بلند و چارقدهایی همراه بود به پیراهن های نیمه
برهنه که زیبایی اندام آنان را در معرض نمایش می گذارد؛ همراه
است و صورت انان رنگی را بر خود پذیرفته است که پیش از این در
نقش زنان خال و ابروان کمانی آن را بر عهده داشت اما در این نقش
زمینی زنان ،به لبان و گونه های سرخ بدل گشته است؛ جالب آن
است که این ســبک های اروپایی در میان طرح های کاشی های
ســنتی و هنر ایرانی جای گرفته اند و زیبایــی دوچندانی به آنان
بخشیده اند( همان .)519 :1396 ،در دیگر کاشی های تزییناتی ،
زن نقش زمینی خود را به تصویر و مفهوم آسمانی بخشیده است؛
اما این جابجایی نقش الهوتی و ناسوتی همچنان تاثیر برگرفته از
هنر و ســبک اروپایی و نقاشی عصر رنسانس می باشد .فرشتگانی
که به سبک قرینه به کار برده شده اند و فقط همان چهره مغولی را
حفظ و بقیه ویژگی های خود را با سبک غربی درآمیخته اند ،با جامه
هاییپوشیدهکهفقطموهایآرایششدهبهسبکغربیآنانبرهنه
می باشد ،اما گویا به تدریج این جامه غربی به برهنگی تبدیل می
شود .فرشتگان مونث پوشیده به فرشتگان عریان تغییر پیدا کرده
که در میان کاشی هایی با طرح گل خود را قرینه سازی کرده اند و
فرشتگان آسمانی نیز چهره زنان زمینی را یافته و رنگ فرنگی را بر
اجزای صورت خود پاشیده اند( همان.)519 :396 ،
نقش اساطیری بانوان همچنان خود را به عنوان شخصیت های غیر
انسانی حفظ کرده اند و در این چهره غیر انسانی به یک چهره شرقی
بدل گشــته اند؛ صورتک هایی که خورشید را مونث جلوه داده اند
و در تصویر خورشــید نورافشانی می کنند( همان.)520 :1396 ،
شاید بتوان این جنسیت دادگی به خورشید را متاثر از تاریخ ایران
باستان دانست .چرا که در دوره قاجار تاثیرپذیری بسیاری از تاریخ
پادشاهی ایران وجود دارد ،هر چند نقش خورشید از عهد سلجوقی
وارد هنر ایرانی گردید اما در بناهای قاجاریســت که به تصویر یک
زن آراسته گشته اســت و به گمان این بازتاب دهنده میترا( مهر)
باشد که ایزدبانویی به نماد خورشید می باشد.
در این کاشی های زینتی میتوان چهره زنانی با چشمان درشت که
در پایین دست ابروان کمانی جای گرفته اند به همراه آرایش شرقی
را به چشم دید ،گویا زنان صفوی شکل با چشمان کشیده به زنان
چشم درشــت زن شرقی جابجایی پیدا کرده اند و شاید بتوان این
تزیین را به معماری اندرونی و بیرونی نیز ربط داد؛ چرا که در برخی از
اینتصاویر،خورشیددرخفاینقششیرپناهگرفتهاست.خورشید
را نماد زن و زنانگی و شیر را نماد مردانگی دانسته اند .زمانی که زن در
پسیکمردپناهگیردومحافظتشود،اینداستانازحالتاسطوره
و غیر انســانی و حافظه تاریخی میتواند خود را در زندگی روزمره
جاری سازد و سبب شــود تا در اجتماع زن نیز خود را در حریمی
قرار دهد که جنســیت مذکر جامعه او را در پس خود جای و مکان
دهد و خود نقش رونده را در جامعه بر عهده گیرد و زن را در اندرونی

منزل دهد و گویا ترسیم خورشــید های مونث به جای اقتباس از
چهره سنتی هنر ایرانی که نقوش مغولی بود ،تاثیر خود را از چهره
های زنده و پویای حرمسرای پادشاهان قاجار گرفته است ،ابروانی
پیوسته و کمانی با چشمان بادامی و درشت و موهایی که به صورت
قرینه آرایش داده شده اند ،همخوانی دارد (.همان.)522 :1396 ،
در تصویر مراسم بزمی میتوان ترکیب سبک ایرانی و اروپایی را به
چشم دید .زن رقاصه و تارنواز حالت غربی به خود داده و زنان دف
زننده و دیگر زنان پوشش کامال سنتی ایرانی را دارند .در این نگاره
میتوان تلفیق جامه و آرایش صورت و موی فرنگی با پوشش ایرانی
را دیــد ،زنانی که با وجود همقدم بودن هم در یک قاب ،تضاد های
بسیاری را دارند .گویا زنان رقاصه در طول دوره های زمانی مختلف
بیشتر از دیگر طبقات آماده تغییر پذیری بوده و آسانتر توانسته اند
خود را با فرهنگ های ورودی جدید وفق دهند و این تغییر پذیری
شاید برای گیراتر شدن هنرشان باشد.
نتیجهگیری
دیوار نگاره های کاخ چهلســتون می تواننــد بیانگر نقش پررنگ
زنان در عرصه های مختلف باشند تا جایی که در نقش پردازی ها و
تزیینات عالی ترین کاخ های عهد صفوی توانستند به صورت قابل
توجهی نمایان شوند .زنانیکه عالوه بر ساختبناهای متعدد دراین
دوره توانستند جای خود را درون تاالرهای پادشاهی نیز بازکنند.
قاب هایی که بــه خوبی میتواند تفاوت طبقــات و موقعیت های
اجتماعی زمان را بازگــو کند ،زنانی که در طول تاریخ ،چهره های
جدید و تغییرات نوینی را پذیرفتند و مطابق زمانه ،خود را سازگار
نموده اند .زنانی که آزادی آنان به مرور زمان محدودتر می گردد و
آنرامیتوانازمقایسهتاالرچهلستونوکاخگلستانبرداشتکرد،
زنانی که آزادانه می توانستند به بزم در طبیعت بپردازند ،در چند
دوره بعد فقط میتوانند در اندرون خانه ها ایفای نقش کنند و حضور
خود را در قاب اسطوره ها و تصاویر غیر انسانی جاویدان کنند زیرا
که آنان به پشتیبانی مردان دلگرم گشته و به مانند نقش خورشید
که خود را در پشت شیر پنهان کرده است ،آنان نیز این روند را ادامه
داده اند تا زمانیکه جریان های نوگرایی در میان زنان ریشــه دواند
وتوانست اندکی در میان برخی از آنان راه و روش نوین و جداگانه از
جامعه مردان را بنیان گذارد.
فهرستمنابع
شاردن ،ژان(بی تا) ،سیاحتنامه ایران ،ترجمه اقبال یغمایی ،تهران:
انتشارات توس.
محمد طالبی طرمزدی ،مرضیه ،ولی بیگ ،نیما( « ،)1397مطالعه
مقایسه ای تصویر زن از دیدگاه هندسی در دیوارنگاره های کاخ ها و
خانه های اصفهان» ،زن در فرهنگ و هنر ،10،شماره.1:
پنجه باشــی ،الهه ،فرهد ،فرنیا(  « ،)1396خورشــید و فرشته،
نمادی از زن در کاشــی های کاخ گلستان» ،زن در فرهنگ و هنر،
 ،9شماره.4 :
مشاهدات نگارنده از تصاویر کاخ چهلستون

اندیشهسیاسیسعدی
مرادی ،حفیظ اهلل
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چکیده
مشرف الدین مصلح بن عبداهلل شیرازی(سعدی) یکی از پنج شاعر اول در زبان و ادبیات فارسی می باشد .او یکی از بزرگترین خدمت
کنندگان در عرصه ادبیات فارسی می باشد و اندیشه های وی از جنبه های گوناگونی مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است.
در این نوشتار در رابطه با اوضاع سیاسی و حکومتی عصر سعدی اندکی به روشنگری خواهیم پرداخت .این اوضاع و احوال در سه محور
اصلی ســامان یافته است ،که بخش اول آن به بررسی راهکارهای ساختار قدرت از منظر سعدی اشاره شده است .در بخش دوم نگاه به
ســاختارگرایی داشته ایم و به بررسی دیدگاه سعدی نسبت به مسائل ،پرداخته ایم و قدرت در کتاب گلستان بررسی خواهیم کرد .در
آخرین بخش ،معایب قدرت را از دیدگاه سعدی مورد بررسی قرار می دهیم.
کلید واژه ها :سعدی ،حکومت ،سیاست ،قدرت ،استبداد ،واقعگرایی ،عدالت ،مردم مطلقه
 .1دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

مقدمه
ســعدی در زمان خویش به دلیل بودن تنهــا یک نوع حکومت
که همان حکومت سطنتی اســت ،به فکر مدینه فاضله یا شیوه
حکومتی دیگری نیست .در حکومت سلطنتی زمانه ی سعدی،
ظلم و استبداد زیادی جاری است .سعدی با واقع گرایی که دارد،
شرایط زمانه خود را تعریف می کند .او به دنبال تغییر
نوع حکومت نبوده اســت ،بلکه تنها به دنبال اصالح
حکومت بوده اســت .به همین دلیل نخست
ســلطنت و قدرت را خوب درک می کند .در
مرحله بعد معایب حکومت را شناســایی می
کند و همچنان بــه دنبال یافتن راهکارهایی
برای این نوع حکومت اســت .سعدی با وجود
آنکه در عرصــه ی ادبیات از بزرگ ترین خدمت
کنندگان به ادب فارسی است اما در نوشته ها
و آثار وی یک ساختار علمی به نام دیدگاه
ساختارگرایی وجود دارد.
ســعدی با دقت و زیرکی هر چه تمام
به مسائل سیاســی زمان خود پرداخته
است .او در کتاب گلســتان با دیدی واقع
گرایانه به بیان موضوعات و مسائل زمانه خود
پرداخته است و از آنجایی که در زمانه سعدی به

جز دولت پادشاهی انواع دیگر حکومت ،در جامعه شرق یا ایران
وجود نداشته اســت ،خود طرفدار نظام پادشاهی است البته نه
نظام پادشاهی مستبد و ظالم ،بلکه نظام پادشاهی رعیت محور
و مصلحت خواه مردم .به دلیل اینکه در زمانه سعدی ظلم و ستم،
غارت و ...به وفور به دیده می شــود و سعدی هم عصر با
حمله مغوالن و کشتارها و غارت های بی
رحمانه ی آنها است ،می توان گفت که
وی بیشتر از مزایای قدرت به معایب
آن پی برده است.
در ایــن نوشــتار بــه بررســی
ســاختار قدرت از منظر ســعدی و
ساختارگرایی وی خواهیم پرداخت،
به بیــان معایب قدرت از منظر ســعدی
خواهیم پرداخت ،دیدگاه او نسبت به مسائل
گوناگون را بررســی خواهیم کرد و همچنین
ســاختار قدرت در کتاب گلســتان را بیان و
بررسی خواهیم کرد .این نوشته در سه
محور سامان یافته است که عبارتند
از :ســعدی و راهکارهای ساخت
قدرت ،ســعدی و قدرت ،سعدی و
معایب استبداد.
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سعدی و راهکارهای ساخت قدرت
مردم پایه حکومت :سعدی با بیان حکایات خویش ،مصلحت و
بقای یک حکومت را وابســته به حمایت مردم دانسته است .می
توان این دیدگاه سعدی را تا حدودی نوعی پیش بینی تلقی کرد،
زیرا با گذشت زمان این سخن سعدی مصداقی واقعی پیدا کرده
است که این امر خود نشان دهنده ی راهکارهای عمقی و ریشه
دار وی می باشد .امروزه دولت هایی که این مسائل را رعایت می
کنند ،نه تنها استبداد در آن ها به حداقل خود رسیده است بلکه
طول عمر حکومت هایشان نیز بیشتر شده است .پس می توان به
این نتیجه رسید که دولت که بر پایه ی خواسته های مردمانش
استوار است و از طرفی ریشه ی وجودی دولت بر بودن حکومت
است ،در حقیقت باید یک موجود به علت به وجود آمدنش وابسته
باشد .حکومت نیز بر همین منوال است .از اینجا است که سعدی
با داســتان های خود به این نوع حکومت ،راهکارهایی پیشنهاد
می دهد .برای ثبات این مطلب داستان پیشه رو از کتاب گلستان
سعدی کفایت می کند.
باری در مجلس او (پادشاه) کتاب شاهنامه می خواندند در زوال
مملکت ضحاک و عهد فریدون .وزیر
ملک را پرســید«:هیچ توان دانســت فریدون که گنج و ملک و
حشم نداشــت چگونه بر وی مملکت مقرر شد؟» گفت«:چنان
که شنیدی خلقی بر او به تعصب گرد آمدند (و تقویت کردند) و
پادشــاهی یافت ».پس گفت«:ای ملک ،چون گرد آمدن خلقی
موجب پادشاهی است تو مر خلق را پریشان برای چه می کنی؟
کپر سر پادشاهی کردن نداری؟» ملک گفت«:موجب گرد آمدن
سپاه و رعیت چه باشد؟» گفت«:پادشه را کرم باید تا رعیت بر او
گرد آیند و (رحمت تا) در پناه دولتش ایمن نشیند (و تو را این هر
دو نیست) ».ملک را پند وزیر ناصح موافق طبع نیامد .روی از این
سخن در هم کشــید و به زندانش فرستاد .بسی برنیامد که بنی
عمش به منازعت برخاســتند و ملک پدر خواستند .قومی که از
دست تطاول او به جان آمده بودند و پریشان شده ،برایشان گرد
آمدنــد و تقویت کردند تا ملک را از تصرف این بدر رفت و بر آنان
مقرر شد (.یوسفی)64 :1398 ،
عدالت و عدالت :عدالت در ذهن اکثریت مردم به معنای مساوی
بودن همه با هم اســت .اما اگر کمی تامل کنیم خواهیم دید که
عدالت به معنای مساوی بودن نیست ،بلکه عدالت بدان معناست
که هر چیز بر سر جای خودش باشد .منظور سعدی از عدالت نیز
همین سخن است که هر چیزی در یک حکومت سر جای خودش
باشد و او تاکید زیادی بر رعایت این امر در حکومت داشته است.
او با وجود آنکه در عصر آشوب به ســر می برد و بحران سرا پای
جامعه را فرا گرفته اســت اما به خوبی می داند یکی از علل زوال
جامعه نشســتن نابجای افراد در موقعیت های تخصصی است
(اسالمی .)7 :1397،در واقع ســعدی در این مطلب راهکاری
عمیق و ریشه ای را بیان می کند و به مشکلی می پردازد که امروزه
نیز تقریبا در اکثر کشورهای جهان وجود دارد و این نکته نشان گر
این موضوع است که سعدی با درک و شناخت باالیی که داشته،

توانسته است به راهکاری این چنین کاربردی دست پیدا کند.
سعدی و قدرت
ساختارگرایی :درك چشم انداز ساختارگرایی پیچیده نیست.
اگر به خانه خود نگاه کنیم متوجه اجزایی می شویم که در کنار
یکدیگر قرار گرفته اند و این اجزا با در کنار هم قرار گرفتن ،کلیتی
معنادار به نام خانه را ساخته اند .ترتیب قرار گرفتن اتاق ها و نحوه
چیدمان میز ناهار خوری ،مبــل ،صندلی ها و رنگ پرده ها می
تواند در یک خانه صــورت های متفاوتی ایجاد کند ولی همواره
آن چیزی که ثابت است خود ساخت خانه است که معنا و مفهوم
خود را حفظ مــی کند .اگر به یک وبالگ نــگاه کنید عناصری
چون صفحه اصلی ،نوشته ها ،بخش نظرات و عکس نویسنده را
مشاهده می کنید که در کنار هم ساختاری به نام وبالگ را شکل
داده اند این عناصر ،در وبالگ های دیگر ممکن است حذف شوند،
زیاد شوند ،رنگ دیگری پیدا کنند و چیدمان متفاوتی بگیرند اما
باز با همه این پویایی ها شالوده و اساس ساختاری وبالگ باقی می
ماند .در این صورت بینشی که ما نسبت به خانه خود و یا محیط
یک وبالگ داریم بینشی ساختگراست .می توان در اینجا رویکرد
گشتالتی در روان شناســی را یادآور شد که بیان می کند ،نمی
توان یک کل را به اجزایش تقلیل داد و کل زیســتی جداگانه از
اجزایش دارد و در واقع خواص کل است که رفتار و موقعیت اجزا
را شــکل می دهد .با سیری در آن دسته از متون علمی و فلسفی
که خود ســاختار گرا بوده اند و یا به ساختارگرایی پرداخته اند،
می توان این تعریف نسبتا جامع را از مفهوم ساخت استنباط کرد.
واقع گرایی سعدی :ســعدی نگاه واقع گرایانه به قدرت دارد .در
واقع سعدی قدرت را از چشــم واقع بینانه می بیند .اولین دلیل
که می توان برای این کار او آورد ،همان جدایی خلق سیاســی و
عارفان است .چنانچه سعدی در کتاب گلستان ترجیح می دهد
که عارفان و زاهدان در خلوص و زاهدی خودشان بمانند تا اینکه
به قدرت میل نزدیکی کنند زیرا سعدی قدرت را شناخته و آگاه
اســت که قدرت و زاهد به هم نیایند .در حکایت پانزدهم سیرت
پادشاهان ما نظاره گر این جدایی هستیم و به طور کل همین که
سعدی از همان واقعه ،همان در و زمان نقل می کند .نشانگر نگاه
واقع گرایی او است .در واقع مثل افالطون و یا ابن خلدون به دنبال
مدینه فاضله نیست ،بلکه از همان زمان و شرایط خود سخن می
گوید و به دنبال اصالح آن است .این به دلیل نگاه و ارزیابی قدرت
با چشم واقع بینانه می تواند باشد.
قدرت مطلقه :سعدی در کتاب گلستان خواهان و طرفدار قدرت
مطلقه است .این نکته را شاید بتوان به شرایط و زمانه او ربط داد،
زیرا در زمان سعدی از دموکراسی خبری یا اثری و یا حتی نظری
نبود ،حداقل در جامعه شرق و به دلیل نداشتن ارتباط و کندی
ارتباط آن زمان این شکل دولت در جامعه شرق وجود نداشت.
این امر یــک دلیل قانع کننده برای طرفداری او از قدرت مطلقه
است .دلیل دیگری شباهت زمانه سعدی و هابز است که می توان
گفت ســعدی نیز همچون هابز به دنبال همان امنیت می گردد

و این امنیت در زیر سایه قدرت مطلقه پدید خواهد آمد .محکم
ترین دلیل برای اثبات این ســخنان را می توان در داستان سوم
در بخش سیرت پادشان مشــاهده کرد«.ده درویش در گلیمی
بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند( ».یوسفی)60 :1398 ،
به نتیجه رسیدن سعدی به این سخن که دو پادشاه در یک اقلیم
نمی گنجند ،خود سندی بر طرفداری مطلقه از جانب او است.
مصلح بودن سعدی :اگر سعدی را تنها طرفدار حکومت مطلقه
دانست ،کاری اشتباهی است .او با وجود آنکه از مطلقه می گوید
اما به رعیت نیز توجه زیادی دارد و مصلحت بین بر اوضاع رعیت
اســت .در واقع باید اینگونه گفت که سعدی درست است که از
دولت مزلقه می گوید اما طرفدار استبداد دولت نیست و این نکته
را می توان در بخش سیرت پادشان در کتاب گلستان سعدی در
اولین حکایت آن دریافت.
سعدی و معایب استبداد
وزیر نما شدن وزیران :اولین مساله که در این نوع حکومت پیش
می آید ،خرابی در درون خود حکومت است .این مساله از دیدگاه
سعدی ،همان از بین رفتن روحیه مشارکت نظرات و مشورت ،در
دربار این نوع حکومت ها است .زمانی که وزیران نتوانند با آزادی
به ابراز اندیشه و تفکرشــان بپردازند ،این مساله باعث می شود
که وزیران به نوعی چاپلوســی و خودشیرنی بپردازند .در وجود
چنین شرایطی به گفته سعدی از آنجایی که قدرت ،حاکم را از
واقعیت جامعه دور می کند پس خود حاکم نیز از شرایط کشور
اطالعی ندارد .این سخن باعث گرفتن تصمیم اشتباه شده و در
آخر این حکومت استبداد یا توسط رعیت و یا حکومت دیگری از
بین خواهد رفت .بسا آنکه این از بین رفتن توسط خودشان است.
به صورت واقع بینانه تر در هر طریقی که از بین بروند ،از عواقب
کار خودشان است .اثبات این سخنان با حکایتی از گلستان صادق
و کافی است«:وزرای نوشیران در مهمی از مصالح مملکت اندیشه
همی کردند هر یک رای همی زدنــد و ملک همچنین تدبیری
همی کرد .بزرگمهر را رای ملک اختیــار آمد .وزیران در خفیه
پرسیدند که رای ملک را چی مزیت دیدی بر فکر چندین حکیم؟
گفت :به موجب آنکه انجام کار معلوم نیســت و رای همگنان در
میشت اســت که صواب آید یا خطا .پس موافقت رای ملک اولی
تر است تا اگر خالف صواب آید به علت متابعت او از نعاتبت ایمن
باشیم(».یوسفی)8 :1398 ،
خواب شــورش :در طول تاریخ تقریبا تاکنون در جامعه شرق به
خصوص ایران همیشه خوبان کنار رفته اند ،یا سرکوب و نابود شده
اند .این خود بیانگر همان استبداد است« .چرا در ایران از حسنک
وزیر تا امیر کبیر به عنوان وزرای شایسته و کاردان مورد غضب
قرار می گیرند( ».اســامی )40 :1397 ،دقیقا نکته در همینجا
است .زمانی که حکومت اســتبدادی باشد ،معموال حاکم دلیل
استبداد کردنش ریشه در بی اعتمادی دارد .پس نکته زیاد هم
پیچده نیست ،حاکم بی اعتماد ،استبداد می کند و به هیچ کسی
اعتماد ندارد .زمانی هم که این بی اعتمادی بر روی یک شخص

زیاد شد ،حاکم چاره ای جز نابودی وی نمی بیند و در خط مقدم
این شرایط وزیران قرار دارند .پس در جامعه شرق و به خصوص
ایران این حرف خیلی فراوان بوده است .بی پرده حسنک وزیر و
امیر کبیر نیز قربانی همین موارد شده اند .سعدی نیز با حکایتی
در گلستان به این سخن اشــاره دارد«هرمز را گفتند :از وزیران
پدر چه خطا دیدی که بند فرمودی؟ گفت :خطائی معلوم نکردم
ولیکن دیدم که مهابت من در دل ایشان بی کران است و بر عهد
من اعتماد کلی ندارند ترســیدم از بیم گزند خیش قصد هالک
من کنند( ».یوسفی)6 :1398 ،
نتیجه گیری
با توجه به نکات بیان شده ،سعدی را می توان فردی دانست که
به دنبال اصالح وضعیت مردم و دولت زمانه خویش بوده است.
او این کار را با آوردن حکایات و اندرزها انجام داده است و در عین
حال دید او بر هر دوی این موضوعات واقع بینانه یا واقع گرایانه
است .سعدی مردم عوام را به اطاعت بی چون چرا از پادشاه دعوت
می کند .او همچنین به دوری مردم عوام ،رعیت و زاهد از قدرت
تاکید می کند و به اندرز پادشاه در خصوص مستبد نبودن و خوب
اندیشیدن در مورد رعیت کارش را ادامه می دهد .او راهکارهایی
را برای پیش بردن حکومت به نحوه و طریقه درســت پیشنهاد
می کند .البته این راهکار ســعدی بیشــتر از سمت مردم یعنی
برای طرفداری مردم در مقابل دولت بیان می شود .راهکارهای
ســعدی به صورت کل حتی امروزه نیز پــر کاربردترین راه حل
هایی است که برای یک کشور الزم است .در این زمان از تاریخ ،ما
نیز به مبنای یا مشروعیت مردمی برای یک حکومت نیاز داریم،
همچنین چینشی خوب و بهتر برای ساختار یک حکومت الزم
است .در واقع همان شایسته ساالری امروز کشورها است و نیازی
است که بسیار مهم می باشد.
سعدی با نگاهی زیبا و واقع بینانه ،به بررسی مسائل زمانه خود می
پردازد ،مسائلی که با زمان حال مطابقت زیادی می دارند .البته
نکته ای که نباید از قلم بیفتد این اســت که این سخن بیشتر یا
به طور کل در جامعه شرق صدق می کند .نگاه منتقد سعدی بر
استبداد زمانه خودش بسیار دقیق و همان طور که گفتیم واقع
بینانه است .حاکم مستبد نه به سخن وزیران اعتنا می کند و نه به
بودن آن ها در کنار خودش اعتماد می کند .حاکم بر سخنانشان
اعتنایی ندارد به ایــن دلیل که به آن ها اعتمادی ندارد و اعتماد
ندارد چون با خود می اندیشد که وزیران بر او اعتنایی ندارد .در
یک کالم ریشه استبداد را در بی اعتمادی می توان پیدا کرد.
منابع
ساراپ ،مادن( ،)1382راهنمایی مقدماتی بر پسا ساختار گرایی و پسا
مدرنیسم ،ترجمه محمد رضا تاجیک ،نشرنی
یوسفی ،غالم حسین( ،)1398گلستان ســعدی ،تهران :انتشارات
خوارزمی.
اسالمی،روحاهلل(،)1397سیاستنامهسعدی،تهران:انتشاراتتیسا.
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چکیده
ابونصر محمد فارابی نخستین اندیشمند بزرگ دوره اسالمی می باشــد .او را از دیدگاه تاریخ تحول اندیشه سیاسی و حکمت عملی،
چهره درخشانی می توان دانســت که با اقتدا به فیلسوفان یونانی به تاملی ژرف در سرشت مدینه و ارتباط انسان با آن پرداخته است.
ابونصر محمد فارابی مشــهور به معلم ثانی ،بنا به گفته ی برخی صاحب نظران ،بنیانگذار فلسفه سیاسی می باشد زیرا اصطالح فلسفه
سیاسی نخستین بار در جهان اسالم توسط خود او به کار گرفته شده است .خاستگاه اندیشه سیاسی فارابی را می توان در بحران نظام
سیاسی در سده های نخستین دوره اسالمی جست و جو کرد .این بحران توسط فارابی همچون بحرانی فلسفی اندیشیده شده است.
مفهوم سیاست در نگاه فارابی با مفهوم آن در عصر حاضر تا اندازه ای متفاوت می باشد ،در حال حاضر ،درک این مفهوم در گرو شناخت
فلسفه نظری او است .به عبارت دیگر صرف آشنایی با انواع مدینه و تعاریف آن ها در نزد فارابی برای درک فلسفه سیاسی کافی نیست.
آرمان فارابی در اندیشــه سیاسی ،رسیدن به سعادت از راه فضیلت بود و به همین دلیل او مدینه فاضله را به عنوان راه حل مساله برای
دوری از فسق ،ضاللت و جهالت پیشــنهاد می کند .فارابی با مطرح کردن نظریه مدینه فاضله ،نه تنها طرح نظام سیاسی متفاوتی در
برابر بحران سیاســت دوره اسالمی ایجاد کرد بلکه از مجرای طرح فلسفی مدینه فاضله خود ،شالوده فلسفه نویسی را ریخت که از آن
به عنوان تأسیس فلسفه اسالمی تعبیر شده است.
واژگان کلیدی :فارابی ،اندیشه سیاسی ،عقل فعال ،مدینه فاضله ،رئیس اول
 .1دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

مقدمه
ابونصر محمد فارابی در سال ۲۵۸هجری قمری در دهکده وسیج
از توابع فاراب به دنیا آمد .او در ســن بلوغ به همراه پدر خود که
سردار سپاه بود ،به بغداد رفت .ورود فارابی احتماالً همراه با دوره
معتضد باهلل ( ۲۸۹-۲۷۹ه ق) بوده است ،که در آغاز خالفت او،
اوضاع سیاسی بسیار آشفته بود.
فارابی به لحاظ روحیات شــخصیتی ،فــردی منزوی بود و عمر
خود را در تعلیم و تعلم گذراند .گفته شــده است که او در اواخر
عمر به تصوف روی آورده است ،البته این تصوف به معنای رایج
کلمه نیست و بیشــتر به دلیل اینکه او اهل اندیشه بوده ،کمتر
به معاشرت با دیگران می پرداخته و بیشتر اوقات را به تفکر می
گذرانده ،این نســبت به او داده شده است .ابونصر محمد فارابی
مشهور به معلم ثانی ،بنا به گفته ی برخی صاحب نظران ،بنیانگذار
فلسفه سیاسی می باشد زیرا اصطالح فلسفه سیاسی نخستین
بار در جهان اسالم توسط خود او به کار گرفته شده است .فارابی
در تعریف فلسفه سیاسی می گوید ،فلسفه سیاسی عبارت است
از«:شناخت اموری که به واسطه آن ها زیباییها برای اهل مدینه
به دست میآید و قدرت بر تحصیل آن زیباییها و همچنین حفظ
آن زیبایی ها برایشان امکان پذیر شود».
خاســتگاه اندیشــه سیاســی فارابی ،بحران نظام سیاسی در
نخستین سده های دوره اسالمی می باشد اما این بحران توسط
فارابی مانند بحرانی فلسفی اندیشیده شده است .در ادامه به سیر
اندیشه سیاسی فارابی پرداخته می شود:

هستی شناسی:
از نظر فارابی نظام هستی به طور کلی دارای  ۶مرتبه بزرگ است
که عبارتند از :واحد اســت و در آن کثرت نیست .می تواند کثیر
باشــد .عقل فعال .نفس .صورت .ماده .ســه مورد اول نه جسم
هستند و نه در حال جسم و سه مورد آخر ،اگر چه جسم نیستند
اما حال در جسم هستند .اجسام  ۶نوع هستند .۱ :اجسام سماوی
(آســمانی)  .۲حیوان ناطق  .۳حیوان غیر ناطــق  .۴نباتات .۵
معدنیات  .۶عناصر اربعه (خاک ،آب ،هوا و آتش)
در دیدگاه فارابی ،علت اول که اعتقاد بر آن واجب می باشد ،خدا یا
قادر مطلق است یعنی کسی است که علت بی واسطه وجود علل
ثانوی و عقل فعال است .علل ثانوی که آن ها را باید ارواح ،مالئکه
و مانند آن نامید ،علل وجود اجسام سماوی و جوهر هر یک از آن
ها هستند .یعنی هر یک از خرد های نه گانه (اسباب ثانوی) ،یکی
از اجسام آسمانی (کرات یا افالک) را پدید آورده است .اما عقل
فعال که به نظر فارابی غایت سعادت انسان ،جای گرفتن در این
مقام است زمانی حاصل میشود که از وابستگی فارغ گردد و نام
این جایگاه ،ملکوت (جهان فرشتگان) و مانند آن است.
نخستین فیلسوفی که از عقل فعال صحبت می کند ،ارسطو می
باشد معنایی که او برای این لفظ در نظر می گیرد چندان روشن
نیست اما در نظر فارابی ،عقل فعال گوهری غیرمادی و پدید آمده
از جانب خداوند می باشد و در چگونگی بخشایش عقل فعال می
گوید نســبت عقل فعال و عقل بالقوه در انسان مانند نسبت نور
خورشید و دید چشم است یعنی همچنان که چشم در تاریکی
نمی بیند و بالفعل شــدن بینایی منوط به این است که ابتدا نور

خورشید اشیاء را روشن کند ،عقل فعال نیز باید به عقول بشری
نور علم بتاباند تا علم به حقایق حاصل شود.
فارابی نظریه ای به نام نظریه فیض دارد که در آن هستی را به دو
بخش مافوق قمر و مادون قمر تقســیم می کند .سیر حرکت در
بخش مافوق قمر را نزولی و در بخش مادون قمر را صعودی می
نامند .مراتب وجود از سبب اول شروع شده و به عقل دهم یا عقل
فعال می رسد .در سیر صعودی عناصر اربعه وجود دارند که مرکب
از ماده و صورت هستند .آن ها به وجود میآیند و سپس با ترکیب
این عناصر ،موجودات دیگر نظیر جمادات ،گیاهان ،حیوانات و
در نهایت انســان که باالترین مرتبه این سیر است ،ساخته می
شود .در نقطه تالقی این دو ،برزخی به وجود میآید که یک سر
آن عقل فعال و سر دیگرش انسان است و این مرکز ثقل اندیشه
فلسفی و سیاسی فارابی است.
انسان شناسی:
از نظر فارابی نخســتین مرتبه که انسان به واسطه آن انسان می
شود ،این است که آن هیئت طبیعی قابل و مستعد او ،بالفعل شود
و این هیئت طبیعی میان تمامی انســان ها مشترک می باشد؛
بنابراین در هیئت طبیعی و عقل فعال دو مرتبه وجود دارد ،یکی
اینکه عقل منفعل ،بالفعل شــود و دیگر اینکه عقل بالفعل ،عقل
مستفاد می شود .عقل مســتفاد ،حد فاصل عقل منفعل و عقل
فعال است .در صورت قوه ناطقه یا همان هیئت طبیعی مشترک
ماده عقل منفعل ،عقل منفعل ماده عقل بالفعل ،عقل بالفعل ،ماده
عقل مستفاد و عقل مستفاد ،ماده عقل فعال است .هنگامی که
همه این ها یکی شوند ،عقل فعال در انسان حلول پیدا می کند.
هرگاه این امر در هر یک از دو جزء قوه ناطقه یعنی جزء نظری و
عملی و سپس در قوه متخلیه حاصل شود ،در این صورت خدای
متعال به واسطه فعال انسان وحی می کند .بنابراین هر افاضه ای
که از ناحیه خدای متعال به عقل فعال می رسد ،از عقل فعال به
واسطه عقل مستفاد به عقل منفعل و از عقل منفعل به قوه متخیله
او افاضه میشــود؛ سپس به واسطه فیوضاتی که از عقل فعال به
عقل منفعل می رســد ،حکیم ،فیلسوف و خردمند کامل بوده و
به واســطه فیوضاتی که از آن به قوه متخلیه اش می رسد ،نبی و
منذر می باشد و چون انسان که در کامل ترین مراتب انسانیت و
در عالیترین درجات سعادت بوده و همه افرادی که به واسطه آن
ها میتوان به سعادت رسید ،واقف است و این نخستین شروع از
شروط رئیس اول مدینه فاصله ،امت فاضله و رئیس همه قسمت
معموره زمین اســت .از نظر فارابی نفس به طور کلی دارای سه
مرتبه است :نفس اجسام سماوی (آسمانی) ،نفس حیوان ناطق
(انســان) و نفس حیوان غیر ناطق .نفس حیوان ناطق یا انسان
عبارت است از :قوه عاقله یا ناطقه ،قوه شهویه ،قوه متخلیه و قوه
درک و احساس (حواس پنجگانه).
معرفت شناسی:

در دیدگاه فارابی امکان شناخت معارف از راه حواس است و اجرای
کلیات ،از طریق احساس کردن جزئیات به دست میآید .بنا به
نظر فارابی منشاء معرفت در حواس انسان می باشد و حتی معارف
کلی و عقلی نیز منشاء حسی دارند اما در عین حال فارابی را نمی
توان فیلسوفی تجربه گرا نامید زیرا او به معرفت عقلی و شهودی
نیز توجه تام دارد .فارابی در رساله ای با عنوان» رساله فی معنی
العقل» برای عقل شش معنی بر شمرده است که عبارت اند از:
در دیدگاه عامه مردم یا عقل عمومی ،کســی عاقل است که در
اســتنباط خیر و شر خوش رای اســت ،یعنی این عقل ناظر به
ذهنیات توده مردم است.
 .1عقل از دیدگاه متکلمین ،که منظور از آن بدیهات یا شهوداتی
است که همه بی تامل به آن اقرار دارند.
.2عقل فطری که جزئی از نفس می باشــد و بــی نظر و تامل به
مبادی علوم نظری یقین پیدا میکند.
.3عقل تجربی که بیشتر در نتیجه عادت و مواظبت بر امور حاصل
میشــود .فارابی این عقل را عقل عملی نامیده است ،که بر اثر
کثرت تجربه به وجود می آید.
.4عقل نظری که فارابی آن را به عقل انسانی یا علمی تعبیر کرده
است و آن را معبدالعبادی در معرفت انسان به امور حقیقی دانسته
اســت .این عقل تا زمانی که بدیهات برای انسان حاصل نباشد،
بالقوه است و با تحصیل بدیهات ،بالفعل شده و همه دریافت های
آن صادق و یقینی است .عقل نظری شامل سه مرتبه است :اول:
عقل هیوالنی یا بالقوه .دوم :عقل بالملکه یا بالفعل .ســوم :عقل
مستفاد.
.5عقل فعال :این عقل جزء عقول بشری بوده است و همین عقل
در سیر نزولی عقول دهگانه است که فیض را از مرحله اول دریافت
کرده و به جهان مادون قمر اضافه میکند و صورت عقالنی را به
نفس اعطا می نماید .لذا فارابــی آن را «واجب الصور» نامیده و
معتقد است که میتوان آن را روح االمین ،روح القدس و مانند آن
خواند و به لحاظ مرتبه ،آن را در سطح ملکوت و امثال آن دانست.
از نظر روش شناسی ،فارابی به روشهای مختلف حسی ،عقلی و
شهودی توجه داشته است .هرچند به عنوان یک فیلسوف و عارف
تاکید اصلی او بر روش های عقلی و شهودی است.
آرمان شناسی (غایت شناسی):
آرمان مطلوب فارابی ســعادت اســت .از نظر او سعادت ،غایت
مطلوبی اســت که همه انسان ها مشتاقانه خواهان آن هستند و
با تالش خود به ســوی آن در حرکت اند .فارابی معتقد است که
سعادت یعنی دســتیابی به کمال نفس و انتقال آن به مرتبهای
که در قوام خود محتاج ماده نباشد .از نظر فارابی هدف از وجود
انسان ،دستیابی به سعادت است و رسیدن به سعادت در صورتی
امکان پذیر اســت که ابتدا عقل فعال ،مقوالت نخســتین را که
همان معارف اولیه می باشــد به انسان عطا کند .البته هر انسانی
به مقتضای سرشت خود شایسته دریافت چنین معارفی نیست
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زیرا در سرشت برخی هیچ گونه استعدادی برای پذیرش چنین
معارفــی وجود ندارد (ماننــد دیوانگان) اما برخــی دیگر پاک
سرشــت بوده و شایســتگی آن را دارند پس سعادت ویژه برای
این گروه است.
از نظر فارابی وقتی  ۴فضیلت نظری ،عملی ،خیالی و اخالقی به
صورت صفات امت یا قومی از مدینه درآید ،ســعادت دنیوی آن
ها در این جهان و ســعادت اخروی آن ها در جهان دیگر تامین
میشود .اما از آنجایی که انسان ها از نظر طبیعت با یکدیگر تفاوت
دارند ،پس هر انسانی قادر به شناخت سعادت و عوامل آن نیست
لذا چنین انسانی کم و بیش نیاز به علم دارد تا به تعلیم و تربیت او
بپردازد .تعلیم به معنای ایجاد فضایل نظری در امت ها و مدینه
هاست ،در حالی که تربیت به معنای عادت دادن اهالی مدینه به
اعمالی است که از راه عبادت انجام می گیرد.
در باب فضایل علمی ،مردم باید از دو راه خود را به اجرای آن عادت
دهنــد :اول آنکه معلم باید از راه اقناع به آن ها بیاموزد که به این
اعمال اعتقاد پیدا کنند و سپس به اجرای آن ،آن ها سوق دهد .این
روش برای انسان های مطیع است اما درباره انسان های نافرمان
باید از راه اکراه و اجبار وارد شد .در راه دوم فضیلت خیالی یا فکری،
انسان را قادر می سازد که درباره هدف بی نهایت مفیدی که میان
امت یا مدینه ای مشترک است ،بیاندیشد .این فضیلت در همه ی
بخش های اجتماعی نقش مهمی بازی می کند.
سعادت از منظر فارابی به دو گونه است .۱ :سعادت حقیقی :این
نوع سعادت فی نفسه مطلوب است .۲ .سعادت ظنی :نظیر ثروت،
لذت ،کرامت و...که سعادت نیست بلکه خیراتی است در جهت
دســتیابی به سعادت به کار گرفته می شود و اگر به عنوان هدف
اصلی مورد توجه قرار گیرد ،سعادت جاهلی نامیده می شود.
اندیشه سیاسی فارابی:
انواع اجماعات :بحث سیاســت در کتابهای سیاست مدنی و
آرای اهل مدینه فاضله فارابی ،با بررسی انواع اجتماعات شروع
می شود .به نظر فارابی طبیعت انسان چنان است که برای نیل به
کماالت ممکن خود ،نیازمند اجتماعی است اما این اجتماعات
برخی کامل و برخی دیگر غیر کامل هســتند .اجتماعات کامل
شامل اجتماع عظمی ،اجتماع وســطی و اجتماع صغری بوده
است و اجتماع غیر کامل مانند ده ،محله ،کوی و منزل هستند.
اجتماعات کامل عبارت اند از:
 .1اجتماع عظمی عبارت است از تجمع همه جماعات در قسمت
معموره زمین.
 .2اجتماع وســطی یعنی اجتماعی امتی از مردم در بخشــی از
معموره ی زمین.
 .3اجتماع صغری ،اجتماع مردم یک مدینه است که در بخشی
از محل سکونت یک امت واقع است.
اجتماعات غیر کامل عبارت اند از :محله ،کوی ،منزل و ده .محله
و کوی هر دو به خاطر مردم مدینه اند با این تفاوت که ده ،خادم

شهر اســت اما محله جزئی از مدینه است ،کوی جزئی از محله،
منزل جزئــی از کوی ،مدینه جزئی از امــت و امت جزئی از کل
معموره ی زمین اســت .پس خیر افضل و نهایی با ســعادت در
اجتماع مدنی یا مدینه حاصل میشود.
مدینه های غیر فاضله :فارابی تحت شــرایطی زندگی می کرد
که علیرغم آراستگی ظاهری اوضاع پوسیدگی درونی حکومت
موجبات فساد سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی جامعه را فراهم کرده
بود و فارابی به دنبال ریشه یابی این فسادها بود .میتوان استنباط
کرد که ریشه مشکالت را در فسق ،گمراهی و جهالت و مدینه های
حاصل آن ،یعنی فاسقه ،ضاله و جاهلیه میدانست ،وی اوصاف
این مدینه ها را چنین بیان می کند:
مدینه فاسقه :مردم مدینه فاسقه به سعادت عارفند اما عامل به
آنچه می دانند ،نیستند.
مدینه ضاله :دارای عقاید باطلی هستند و با وجود همسانی نظر و
عمل ،به لحاظ فساد نظری اعمال شایسته ای ندارند .رئیس این
مدینه به غلط گمان وحی میکند.
مدینه جاهلیه :مردم مدینه جاهلیه تصوری از سعادت حقیقی
ندارند .انواع مدینه جاهلیه شش نوع است که عبارت اند از:
 .1مدینه ضروریه :نیازهای این مدینه حداقلی بوده اســت و به
نیازهای حیوانی شباهت دارد.
 .2مدینه بداله (نذالــه ،فرومایگی) :هدف غایی آن ها دارندگی،
ثروت و توانگری است.
 .3مدینه اکرامیه (وجاهت) :هدف این مدینه ،کســب بزرگی و
مورد تمجید قرار گرفتن نزد دیگران است.
 .4مدینه خســت (شتوت ،ســقوط) :هدف مردم در این مدینه
لذت جویی است.
 .5مدینــه تغلبیه :هدف این مدینه غلبه یابی اســت و مردم آن
ستایش زور و استفاده از آن را اصل اولی می دانند.
 .6مدینه جماعیه (احرار) :هدف نخستین آن «آزادی» است و به
تعبیر فارابی ،اینان موانعی را برای هوا و هوس بر خود نمی تابند.
مدینه فاضله :همچنان که وجود به طور کلی دارای مراتبی است
مدینه نیز چنین است .به نظر فارابی مراجعه به مدینه مانند مراتب
وجود دارای سلسله مراتبی است .اساس این برتری ،استعدادهای
فطری و نیز آدابی اســت که آن ها از راه آموزش کسب کرده اند
بنابراین فرمانروا نخستین کسی اســت که هر فرد را در جایگاه
شایســته خود قرار خواهد داد و پس از آن جایگاه هایی است که
به جایگاه او نزدیک ،اندکی دور و بســیار دور هستند تا آنجایی
که به جایگاه چاکری و فرمانبرداری منتهی میشــود .در آنجا
فرمانروایی متصور نیســت که باالخــره جایگاهی که بعد از آن
جایگاهی نخواهد بود ،می رسد.
رئیس اول به طور مطلق ،کسی است که نیازی به دستور دیگری
ندارد ،علوم معارف او بالفعل است و نیاز به راهنما و آموزش ندارد
ولی خود می تواند همه را راهنمایــی کند و همه را به کاری که
ســعادت او در آن است ،شــاد نماید .این ها زمانی میراست ،که

جان انسان به عقل فعال بپیوندد و آن در صورتی است که انسان
از عقل منفعل به عقل مستفاد برسد و با داشتن عقل مستفاد به
عقل فعال برسد .چنین انسانی پادشاه حقیقی است و سزاوار است
که بگوییم به او وحی می شود و این در صورتی است که بین عقل
فعال و عقل منفعل واسطه ای جز عقل مستفاد نباشد و مردمانی
که تحت ریاست رئیســی قرار میگیرند ،مردمانی فاضل و امت
آن ها ،امت فاضله اســت که به آن « مدینه فاضله» می گویند.
اگر گروهی از این فرمانروایان در جایی گردهم بیایند ،آن گروه
مانند یک پادشاه هستند زیرا آنان اهداف یکسانی دارند .فارابی،
رئیس دوم را پادشاه شرایع مکتوبه می نامد .رئیس مدینه دارای
فضایل چهارگانه زیر است:
 .1فضیلت نظری :داشتن علم به موجود از حیث وجود است این
فضیلت ،نظریه معادل حکمت نظری در مباحث ارسطو است.
 .2فضیلت فکری :بهکارگیری اراده برای تعیین مصادیق سعادت
با علم به قوانین است.
 .3فضیلت خلقی :دارندگی سجایا و ملکات الزم است.
 .4فضیلــت عملی :قدرت تحقق بخشــیدن و اعمال یافته های
نظری در جامعه میان افراد است.
رئیس اول گذشــته از فضایل گفته شده دارای دوازده ویژگی به
عنوان طبیعت ثانوی است که عبارتند از:
 .1سالمت اعضا و جوارح ،چنانکه به راحتی بتوانند وظایف خود
را انجام دهند.
 .2خوشبختی و ســرعت انتقال به گونهای که قصه گوینده را به
فراست دریابد.
 .3حافظه قوی ،تا آنچه را که می شــنود و مــی بیند را به خاطر
بسپارد.
 .4هوش و قریحه تا مســاله را از منظری که به او ارائه می شود،
دریابد.
 .5فصاحت ،به گونه ای که آنچه را که در دل دارد بتواند به راحتی
به زبان بیاورد.
 .6دلبســتگی به تعلیــم و تربیت و خاضع بــودن در برابر آن و
نهراسیدن از مشقت های آن.
.7نداشتن حرص در خور ،خواب ،آشامیدن ،شهوت و لهو و لعب.
 .8دوستی با حق و اهل حق و دشمنی با باطل و اهل باطل.
 .9روح بزرگ عشق به کرامت و دوری از امور پست.
 .10بی اعتنایی به درهم و دینار و متاع دنیا.
 .11دلبســتگی به عدالت و مردم عادل .نفــرت از بی عدالتی و
مردم ظالم.
.12داشــتن اراده نیرومند و قدرت تصمیــم گیری بدون ترس
و سریع.
فارابی می گوید بسیار دشــوار است که تمام این دوازده ویژگی
در یک انسان وجود داشــته باشند و معتقد است چنانچه فردی
یافت نشد ،رئیس دوم با شــرایط شش گانه زیر جانشین رئیس
اول می شود:

 .1حکمت
.2دانایی به شرایع و سنت های رئیس اول
.3قدرت استنباط در اموری که از شریعت رئیس اول در آن موارد
قانون بر جای نمانده است.
.4قدرت اســتنباط در موارد متحدث که برای رئیس اول پیش
آمد نکرده است.
.5قدرت ارشــاد و هدایت مردم به سوی شریعت و قوانین ،از راه
گفتار و بیان نیکو
.6مقاومت و ثبات در امور جنگی
بنا به دیدگاه فارابی اگر باز هم فردی با این ویژگی ها پیدا نشــد؛
در عوض چند نفر که هر کدام یک یا چند از این ویژگیها را دارا
باشند ،مشروط به اینکه با هم هماهنگ باشند ،می توانند رئیس
مدینه شوند و اگر مدینه فاضله رئیسی نداشته باشد در معرض
تباهی و نابودی قرار می گیرد.
نوابت مدینــه فاضله :به نظر فارابی نوابت ،گروههایی هســتند
ســازمان نیافته و پراکنده که در مدینه فاضله ،سبب مزاحمت
دیگران بوده و نمیتوانند به صورت مســتقل تشکیل حکومت
دهند یا به عبــارت دیگر این ها آدم نمایان هســتند مانند خار
و گیاهان زیان بخش در میان کشــتزار .او معتقد است که اینان
در سرشت با جانوران برابر و برخی مانند حیوانات اهلی و برخی
دیگر نظیر حیوانات وحشــی و درنده هستند که این ها را جزئی
از ســاختار مدینه فاضله نمیداند و در مجموع نه گروه از آنان را
شناسایی کرده است.
نتیجه گیری
مشکلی که خود فارابی با آن مواجه بود ،پوسیدگی درونی دستگاه
حکومت و در نتیجه آن فســاد سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی بود
که در نظر فارابی به فسق ،ضاللت و جهالت تعبیر شده است و بر
همین اساس ،مدینه های حامل آن را به عنوان مدینه های فاسقه،
ضاللت و جهالت می شناسند .لذا ریشه مشکل را در همین مدینه
ها باید جستجو کرد .آرمان فارابی ،رسیدن به سعادت است و به
همین دلیل او مدینه فاضله را به عنوان راه حل مساله پیشنهاد
می کند .با این اوصاف میتوان گفت کــه مدینه فاضله برای او
بیشتر جنبه طریقت داشت.
منابع
اکبریان ،رضا ،رادفر ،نجمه(« ،)۱۳۸۸معانی عقل در فلســفه»،
شناخت (پژوهشنامه علوم انسانی) ،شماره۸۴- ۵۳ :
آبادی ،موســی ،ســبزیان ،علیرضا(« ،)۱۳۸۸اندیشه سیاسی
فارابی» ،پژوهشنامه علوم انسانی ،شماره۱۷۹ :
چاوشــی ،محمد تقی ،احســانی ،آصف(« ،)۱۳۹۲سیاست در
اندیشه فارابی» ،تشریه حکمت اسرا ،شماره ۴ :تا ۱۶
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جایگاهحسوطندوستی،ازگذشتهتاکنون

مصاحبه با جناب آقای دکتر روحاهلل اسالمی ،عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

مسعود کدخدایی ،دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد

با عرض ســام خدمت شــما جناب آقای دکتر
اسالمی ،به عنوان اولین سوال شما حس وطن دوستی
را چطور تعریف میکنید و این حس را از نظر تاریخی
در چه جایگاهی میبینید؟
با سالم خدمت شما و سپاسگزاری بابت تدارک دیدن مصاحبه
حاضر ،وطن دوستی یعنی دوســت داشتن کشور و یک نوع
احســاس تعلق داشــتن به کشــور و نمادها ،آیینها ،زبان،
فرهنگ ،تاریخ و شــناخت وطن و احترام گذاشتن و افتخار
نمودن بــه آن و ترویج فرهنگی که در آن بزرگ شــدهایم و
احساس تعلق داشتن به کشوری که در آن زندگی میکنیم.
دوست داشــتن وطن به خصوص برای کشورهایی که سابقه

قدیمی دارند ،مانند چین ،یونان ،مصر ،ایران اهمیت بیشتری
دارد .این کشورها ،کشــورهایی باستانی هستند و زمانی که
امپراطوریها و شاهنشاهیها و قلمروهای وسیع سرزمینی به
نام تمدن شکل گرفته ،وجود داشتهاند .بنابراین وطن دوستی
و وطن خواهی در این ســرزمینها بیشتر مشاهده میشود.
کشورهای مذکور ،تمدنهایی قدرتمند بودهاند .به عنوان
نمونه ،کشور ایران یک سابقه هزارساله در دوره باستان دارد
که شــامل حکومتهای هخامنشیان ،اشکانیان و ساسانیان
میشــود .آثار تاریخی به جای مانده از این تمدن ،نشــانگر
دستاوردهای بسیار زیاد آن میباشــد .نوشتهها ،سنتها و
شــیوههای مملکتداری نمونههایی از دستاوردهای مورد

دوستی در میان ایرانیان همچنان ادامه پیدا کرده است .شاید
بتوان گفت قلمروی وســیع تمدن ایران بیش از چهل کشور
فعلی را در بر میگرفته اســت و چیزی کــه االن از آن قلمرو
باقی مانده است بخش کوچکی از آن قلمروی وسیع که تحت
عنوان ایران شــهر یا ایران بزرگ فرهنگی از آن یاد میشود،
بوده است .همان طور که اشاره شد ،در دورههای بعدی نیز با
وجود این که مرزها و حکومتها تغییر پیدا میکنند و حتی
از زمان ساســانیان تا صفویه حکومتهــای محلی به وجود
میآیند ،اما همچنان آن ایده و فکر راجع به ایران دوســتی
وجود دارد .این ایده به شــکلهای مختلف فقهی ،فلســفی،
عرفانی و ادبیاتی در افکار و اندیشههای افرادی نظیر بلعمی،
طبری ،بیهقی ،حمزه اصفهانی ،سهروردی ،فردوسی ،حافظ
و خیلی از اندیشمندان دیگر تداوم یافته پیدا میکند .تا این
که در دوره صفویه دوباره ایران قلمرو و حکومت خود را بدست
میآورد و جنبه سیاســی و جنبه دیوان ســاالری و مملکت
داری نیز به ایده ایران افزوده میشــود .بنابراین در آرا ،افکار
و اندیشهها و در کنش سیاســتمداران ایرانی و مردم ایران
همیشه حس ایران دوستی وجود داشته است .به عنوان نمونه،
باعث افتخار اســت که در کتیبه بیستون ،در گاهان زرتشت،
در متون ا َ ِوستایی ،در عهد اردشــیر و در سایر متون به جای
مانده از تمدن ایران که نگاه میکنیم ،در همه آنها واژه ایران
را میبینیم .یعنی از دوران بسیار دور به این کشور و سرزمین
ایران میگفتهاند .قدمت تاریخی نام ایران ،برای شهروندان
ایرانی احســاس تعلقی را نسبت به کشوری که در آن زندگی
میکنند ایجاد مینماید.
اشاره هستند .حتی نوع دینی که ایرانیان داشتهاند ،در روزگار
خود یک دین خیلی کامل و پیشرو محسوب میشده است .به
نحوی که وقتی آموزههای زرتشت را میخوانیم ،میبینیم که
بیشتر در مورد راستی پیشه کردن ،اجتناب از مردم آزاری و
حیوان آزاری و احترام به دیگران صحبت کرده است .بر اساس
همین دین ،یعنی بر اســاس یک نوع خرد مزدایی ،مردمانی
در قلمروی ایران زندگــی میکردهاند که با وجود تفاوتها و
تکثرهای فراوان که در میانشان وجود داشته است ،در شیوه
مملکتداری و شیوه زیست مسالمتآمیز در کنار هم نسبت
به تمدنهای جنگآوری که در کنارشــان بوده است ،خیلی
پیشــرو بودهاند .به همین دلیل ،تمدن ایرانی از زرتشــت تا
کوروش و دورههای بعد از آن مورد ستایش بسیاری از مورخان
قرار گرفته اســت .دســتاوردهای تمدن ایران را میتوان در
آثار با شــکوه به جای مانــده از آن دوران نظیــر کتیبهها و
سنگنوشتهها مشاهده نمود.
حس میهن دوستی از دیرباز در ایرانیها وجود داشته است و
در دورههای بعد از هخامنشــیان نیز با وجود این که هیچگاه
آن قلمروی وسیع اولیه مجددا ًتشکیل نشده است ،حس وطن

به نظر شما ،ایجاد حس وطن دوستی چه نقشی در
توسعه کشورها دارد؟
در دوره معاصر ،برخی از کشــورهای دیگر که تازه تأسیس
شدهاند و قدمتهای ســیصد یا چهارصد ســاله تا هفتاد یا
هشتاد ساله دارند نیز به این نکته پی بردهاند که برای توسعه
و برای این که بتوانند روی پای خود ایستاده و احساس هویت
داشته باشند ،باید دســتاورهای تاریخی خود را حفظ کنند.
حتی کشــورهایی نظیر فرانسه ،انگلســتان ،آلمان ،ایتالیا،
ژاپن ،امریکا در دوره معاصر ســوابقی تاریخی برای خود به
وجود آوردهاند و تالشهای زیادی در راســتای ایجاد عالقه
به حفظ کشور و دوست داشتن وطن از طریق اقداماتی نظیر
بازخوانی آثار و متون تاریخی انجام دادهاند که در نتیجه آنها
به پیشــرفتهای قابل توجهی نیز دست یافتهاند .به عبارت
دیگر ،پیشرفت این کشــورها توسط نخبگانی صورت گرفت
که اولین آموزه ذهنی آن نخبگان ،دوســت داشــتن کشور
بوده اســت .به عنوان نمونه اگر به کشــور آلمان نگاه کنیم،
سیاستمداران آن در دوره زمانی اواخر قرن نوزدهم و اوایل
قرن بیســتم که با توســعه کشــور آلمان همراه بوده است،
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گرایشهای وطن خواهی و وطن دوستی داشتهاند .اگر ایتالیا
را در نظر بگیریم ،از ماکیاول به بعد ،اندیشمندانی تماماً وطن
خواه و ایتالیاگرا داشته اســت که میخواستند شکوه ایتالیا
را دوبــاره در دوره معاصر احیا کنند .اگر ژاپن یا امریکا را نگاه
کنیم ،آنها نیز همین وضعیــت را دارند .در امریکا از دورهای
که تأسیس شده است و توانسته کسب قدرت کند تا زمانی که
ابرقدرت شده است ،دوست داشتن وطن همواره جزو اولین
شاخصهایی بوده اســت که هم سیاستمدارانش داشتهاند
و هم مردمانش؛ و تفکرشــان اینچنین است که میگویند ما
هر کاری را انجام میدهیم تا کشــورمان پیشرفت کند و آباد
باشــد .در حال حاضر ،حس وطن خواهی و وطن دوســتی
تقریباً در میان مردمان تمامی کشــورهایی که توسعه پیدا
کردهاند وجود دارد.
در ایران نیز به دلیل وجود قدمت تاریخی و ســابقه فرهنگی،
حس وطن دوستی به میزان خیلی بیشتری وجود دارد .وطن
خواهی در ایران از نوع ناسیونالیســم نیســت .ناسیونالیسم
عناصر منفی زیادی نظیر نژادپرستی ،جنگ طلبی و توسعه
خواهی داشــته و یک ایدئولوژی محسوب میشود .اما وطن
خواهی ایرانیان تفاوتها و تکثرهای زیادی را در بر میگیرد
که از گذشــته در کنار هم زندگی میکردهاند .به قول استاد
زرینکوب« :هر زمانی ایران پیشــرفت کرده است و ما علت
آن پیشــرفت را جســتجو میکنیم ،به این نتیجه میرسیم
که چگونه تفاوتها و تکثرهای اقوام مختلف میتوانســتند
در پرتــوی یک حکومــت خردمندانه در کنــار هم زندگی
مسالمتآمیزی داشته باشــند» .ایرانیان هیچ وقت رویکرد
تهاجمی نداشــتهاند و هیچ وقت نمیخواســتند قلمروهای
مختلــف را فتح کرده و بــردهداری کنند .در هــر کجا که پا
نهادهاند نیز میتوان آثار تاریخی متنوع نظیر قنات ،مسجد،
رصدخانه و ...را مشــاهده نمود .بنابراین اندیشههای ایرانی،
ناسیونالیســم نیست .ناسیونالیسم توســعه خواه است و به
دنبال فتح ســرزمینهای مختلف اســت ،اما وطن خواهی
ایرانیان ،همزیســتی مسالمت آمیز اســت .دکتر شمیسا در
کتابی که راجع به شاهنامه نوشته است میگوید« :اگر از من
بپرسند که فرهنگ ایرانی چه ویژگی خاصی دارد؟ میگویم
فرهنگ ایرانی یعنی مردم آزاری نکردن» .اگر شما بخواهید
فرهنگ ایرانی از زمان زرتشت تا همین االن را در یک جمله و
عبارت خالصه کنید آن عبارت« ،مردم آزاری نکردن» خواهد
بود .به همین دلیل فرهنگ ایرانی فرهنگ بســیار مناسبی
بوده و در دنیا نیز طرفدار دارد .به عنوان نمونه ،اندیشــههای
خیام در همه جا طرفدار دارد و حافظ و ســعدی نیز دوست
داران بسیاری در نقاط مختلف جهان دارند .بنابراین فرهنگ
ایرانــی وجوه مختلفی دارد که همگی در ســطح بینالمللی
مطرح هســتند .مجموعه این موارد ،احساسی را در افرادی
که در ایران زندگی میکنند ایجاد میکند که به ایران عالقه

داشته باشند .نه تنها ایرانیان ،بلکه سایر مردم جهان را نیز به
فرهنگ ایران عالقهمند میکند .به عنوان مثال ،ابن خلدون
که عرب است وقتی از ایران مینویسد ،از سبک مملکت داری
ایرانیان تمجید میکند ،هگل سرآغاز عقل را از ایران میداند
و نیچه نیز از زرتشت تعریف میکند.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که حس وطن خواهی ناشی از
وجود یک سابقه تاریخی است که برای کشورها هویت ایجاد
میکند و برای توسعه آنها مناسب است .امکان ندارد کشوری
به توسعه دست یافته باشــد اما حس وطن خواهی در میان
مردمان آن کشور وجود نداشــته باشد .حس وطن خواهی،
یعنی حفظ مرزها ،دوست داشتن کشور ،حمایت از فرهنگ
کشــور ،حمایت از زبان کشــور که منجر به اقداماتی جهت
نشان دادن شکوه و عظمت یک کشور در جهان میگردد.
وضعیت حس وطن دوستی و میهن دوستی را در
حال حاضر و در میان نســل جوان و دانشجو چگونه
ارزیابی میکنید؟
در عصــر حاضر ،هم مواردی منفی و هــم مواردی مثبت در
رابطه با حس وطن خواهی در میان نسل جدید و به خصوص
دانشجویان مشاهده میشود .از جمله موارد منفی میتوان
بــه افزایش تمایل بــه مهاجرت ،بدگویی راجــع به ایران و
فرهنگ آن ،افزایش گرایشهای جهان وطنی و فراموشــی
تاریخ و فرهنگ ایران اشــاره کــرد .در بحث تمایل
به مهاجرت ،مــواردی نظیر یادگیری زبان
انگلیسی ،یادگیری علوم و فنون جدید،
مهاجرت کردن برای تحصیل
در دانشــگاههای مطرح دنیا
و زندگــی در کشــورهای
توســعه یافته جاذبه بســیار
باالیــی داشــته و طرفداران
زیادی نیز دارنــد که البته فقط
مختص ایرانیان نبوده و در سایر
کشــورهای در حال توسعه نیز
این تمایالت وجود دارند و
وجودشان تا حدی طبیعی
اســت .زیرا کشــورهای
توسعه یافته از نظر دسترسی
به تکنولوژ یهای مختلف
طبیعی ،مهندســی،
پزشکی و به خصوص
تکنولوژ یهــای
انسانی و اجتماعی
یعنــی دموکراســی،
حقوق بشر و خوب زندگی

کردن در کنار یکدیگر وضعیت به مراتب بهتری از کشورهای
در حال توســعه دارند .از موارد مثبت حس وطن خواهی در
میان نسل جوان نیز میتوان به افزایش تمایل به اندیشههای
ایرانی در میان جوانان ،پررنگتر شدن احیای آیینها و مراسم
سنتی و باستانی نظیر جشن نوروز ،جشن سده و شب یلدا در
سالهای اخیر ،افزایش بررسیهای علمی تاریخ تمدن ایرانی
و پژوهشهای صورت گرفته در حوزههــای تاریخ و ادبیات
اشاره کرد .مجموعه این عوامل موجب افزایش گرایشهای
ایــران خواهانه و حس وطن خواهی در میان نســل جوان و
دانشجو شده است.
به نظر شما چه عواملی موجب کمرنگ شدن حس
وطن دوستی و میهن دوستی در میان بخشی از جوانان
و دانشجویان شدهاند؟
کمرنگ شــدن حس وطن خواهی و وطن دوستی در میان
بخشی از جوانان متأثر از عوامل مختلفی است که از جمله آنها
میتوان به عدم قطعیتهای سیاسی و اقتصادی اشاره کرد.
مجموعه رویدادهای سیاســی و اقتصادی که در حال حاضر
در ایران در حال وقوع هستند با ایجاد مشکالتی مانند تورم،
بیکاری ،فقر ،افزایش فاصله دهکهای اجتماعی و ...موجب
ناامیدی نسل جوان
و عــدم اطمینان
آنهــا از وضعیــت
شــغلی و اقتصادی
آنهــا در آینــده
میگردند .در نتیجه
این عوامل ،حس میهن
دوســتی و وطن خواهی
رفته رفته در میان بخشی از
جوانان کمرنگ شده است.
شیوع افکار جهان وطن یا
بی وطن چه از نوع لیبرال و
چه از نوع مارکسیست نیز در
کاهش حس وطــن خواهی دخیل
هستند.
چــه راهکارهــا و اقداماتی را
میتوان برای ارتقای حس وطن دوســتی در
میان نسلهای جدید به کار گرفت؟
اقداماتی که جهت افزایش حس وطن دوســتی در میان
نســل جوان و دانشــجو میتوان انجام داد ،بیشتر کارهایی
جمعی هستند که شــامل اقداماتی نظیر تشکیل کانونهای
ایران شناسی و تشکلهای ایرانگرا ،تولید پژوهشهای علمی
در حوزههای فرهنگ ،تاریخ ،هنر و ادبیات ایران میشوند .با

چنین اقداماتی میتوان به مرور افکار عمومی را آگاه نمود تا
به سمت ایران دوستی گرایش پیدا کنند .استفاده از تجارب
سایر کشــورها نیز در این زمینه بســیار مفید و مؤثر خواهد
بود .کشــورهای دیگر با اســتفاده از میراث به جای مانده از
تمدنشــان و با ترویج حس وطن خواهی توانستهاند توسعه
پیدا کننــد .ما هم میتوانیم با تکیه بر میراث با شــکوه خود
از تمدن ایرانی ،از تجربیات سایر کشــورها استفاده کرده و
با افزایش حس وطن خواهی و وطن دوســتی گامی مؤثر در
راستای توســعه کشــور برداریم .در حقیقت ما باید بتوانیم
خوب زندگی کنیم و کیفیت زندگی خود را ارتقا دهیم .زیرا تا
زمانی که نتوانیم زندگی خوبی داشته باشیم صحبت کردن از
وطن خواهی تنها در حد یک شعار باقی خواهد ماند .بنابراین
چیدمانهای اقتصادی و سیاســی باید طوری شکل بگیرند
که منجر به ایجاد احساس رضایت در میان مردم گردند .اگر
این اتفاق رخ دهد ،ما برای ایجاد حس وطن دوســتی و وطن
خواهی نیازی نخواهیم داشت که مانند برخی کشورهای تازه
تأسیس ،تاریخی دروغین برای خود بنویسیم و تنها با تکیه بر
تاریخ پرافتخار سوابق ادبی و فرهنگی کشور خود میتوانیم
به این مهم دست یابیم.
نقش شــبکههای اجتماعی در ارتقای حس وطن
دوستی را تا چه حد اثربخش میدانید؟
شبکههای اجتماعی در اشاعه و ترویج تمایالت ایران دوستی
و وطن خواهی نقش بســیار زیادی دارند .از نظر دسترسی به
کتب و مقاالت مفید نیز نقش شبکههای اجتماعی در تسهیل
دسترســی به این منابع کام ً
ال مشهود است .بسیاری از کتب
تاریخی و ادبی مانند کتب ایران باســتان ،شاهنامه فردوسی
و آثار شعرایی همچون ملکالشــعرای بهار ،شهریار ،پروین
اعتصامی و ..که قب ً
ال در دسترس عموم مردم نبودند ،در حال
حاضر و به لطف وجود شــبکههای اجتماعی به آسانی قابل
دستیابی و استفاده هستند .همچنین کانونها و تشکلهای
ایرانشناســی نیــز قالباً در بســتر شــبکههای اجتماعی
توانستهاند بسیار گســترش پیدا کنند .همچنین با استفاده
از شبکههای اجتماعی ارتباط میان محققین و پژوهشگران
داخل و خارج از کشور بسیار توسعه پیدا کرده است .دسترسی
ایرانیان ساکن در خارج از کشور به کتب تاریخی و ادبی داخل
ایران نیز از طریق شــبکههای اجتماعی بسیار تسهیل پیدا
کرده است .بنابراین میتوان گفت شبکههای اجتماعی نقش
بســیار پررنگی در ترویج حس وطن دوستی و ایران دوستی
در سالهای اخیر داشته است.
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