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ــات و  ــوژی، ارتباط ــه عصــر تکنول ــه ب ــد ک ــات می کن ــذران حی ــون در عصــری گ ــان، اکن ــران و جه نســل بشــر در ای
فنــاوری اطالعــات مشــهور اســت و در حــال بهره گیــری از امکاناتــی اســت کــه ابعــاد مختلــف زندگــی از جملــه آگاهــی 
جمعــی بــه شــدت متاثــر از آن بــوده و حجــم عظیمــی از اطالعــات و اخبــار بــه صــورت لحظــه ای در حــال تبــادل در جامعــه 
ــه یــاری علــم آمــده و موجــب  ــر ایــن اســت کــه ایــن ســرعت و توانایــی عظیــم در انتقــال اطالعــات ب اســت. انتظــار ب
افزایــش آگاهــی و دانــش مــردم جامعــه شــده و گامــی بــه ســوی جلــو بــرای ترویــج دانــش و بالندگــی تفکــر انســانی باشــد 
امــا رهــاوردی کــه اکنــون در حــال مشــاهدة آن در ســطح جهــان و ایــران هســتیم؛ بیانگــر نکتــه ای دیگــر اســت کــه در 

عیــن اهمیــت موجــب تاســف بســیار اســت. 
انســان معاصــر بــر خــالف تصــور خــود در جهــان کنونــی کــه امــر تفکــر و آگاهــی بــرای نســل بشــر بســیار مهــم و 
حیاتــی اســت، نــه تنهــا بــه ایــن دو عنصــر دســت نیافتــه بلکــه بــه توهمــی پیلــه وار دچــار شــده کــه خــود را آگاه می دانــد 
ــاک اســت. انســان امــروز در معــرض حجــم عظیمــی از اطالعــات قــرار دارد کــه از ســوی  و ایــن واقعیــت بســیار خطرن
اشــخاص، نهادهــا، دولت هــا و بــه واســطة ابزار هــای ارتباطــی بــه ســمت او ســرازیر می شــود و در عیــن ناآگاهــی اش، بــه 
ســادگی قــدرت تحلیــل و تفکــر را از او ســلب کــرده و وی را بــه ســمت اهــداف موردنظــر دولت هــا و ارگان هــای مختلــف 
هدایــت می کنــد. بشــر کنونــی در مقابــل فهمیــدن مقاومــت مــی ورزد و خــود را عالــم بــه تمامــی امــور می دانــد، چــرا کــه 
ــوم  ــه عل ــاک موجــب ضربه هــای شــدید ب ــار توهــم آگاهــی و حــس دانایــی ناشــی از آن اســت. ایــن عنصــر خطرن گرفت
ــوی  ــا جل ــد ت ــوزه را می طلب ــر ح ــه ه ــدان ب ــت عالقه من ــی و مراقب ــه آگاه ــود و در نتیج ــان می ش ــت آن ــف و کیفی مختل

ایــن اتفــاق ناخوشــایند گرفتــه شــود. 
ــیب  ــه آس ــم ک ــی می بری ــر پ ــن ام ــی بدی ــبکه های اجتماع ــی و ش ــانه های جمع ــر رس ــم ب ــای حاک ــاهدة فض ــا مش ب
موردنظــر تــا چــه حــد در میــان تمــام طبقــات جامعــه نفــوذ کــرده و در حــال تضعیــف علــوم اســت. بــه ویــژه در حــوزة 
ــدون تحقیــق و مطالعــه و  ــه و اطالعــات نادرســت هســتیم کــه ب ــخ شــاهد ســیلی از تحریف هــا، تحلیل هــای کم مای تاری
ــخ، مســائل  ــه ماهیــت تاری ــه ب ــر ضرب ــه در حــال گســترش اســت و عــالوه ب ــر همیــن آگاهی هــای توهم گون ــه ب ــا تکی ب
ــت دانشــگاهی  ــاری جمعی ــان گرفت ــن می ــة تاســف بار در ای ــی آورد. نکت ــد م ــه پدی ــرای جامع ــون را ب ــای گوناگ و بحران ه
کشــور بــه ویــژه بخشــی از دانشــجویان و حتــی صاحب نظــران حــوزة تاریــخ بــه ایــن موضــوع و تلبــس بــه افــکار و گفتــار 
ــوده  ــژادی، جناحــی و... آل ــه قومــی و ن ــواع افــکار متعصبان ــه ان ــر آن ب ــار علمــی می باشــد کــه در اث ــه و فاقــد اعتب عامیان

ــز از مســیر صحیــح منحــرف می ســازند.  ــد را نی شــده و عــده ای چن
در ایــن میــان، ایــن رســالت دانشــجویان و اســاتید حــوزة تاریــخ اســت کــه بــه یــاری آن شــتافته و ایــن علــم حیاتــی 
را از گزنــد آســیب های مذکــور محفــوظ دارنــد. بــه همیــن منظــور، مــا دانشــجویان رشــتة تاریــخ بــه عنــوان عضــوی از 
جامعــة علمــی کشــور بــر خــود واجــب می دانیــم کــه بــا عبــور از موانــع گوناگــون، بــه راه خــود ادامــه داده و بــا اســتفاده 
ــوده و ســهمی هرچنــد ناچیــز در حفــظ ایــن  ــا حــد امــکان در ایــن امــر تاثیرگــذار ب ــات و توانایی هــای موجــود ت از امکان
علــم از آســیب های مذکــور، رعایــت و ترویــج روش هــای علمــی و ارائــة اطالعــات صحیــح ایفــا کنیــم. تــالش بــر ایــن 
بــوده تــا در هــر شــماره از نشــریه، بــا بهره گیــری از ظرفیــت دانشــجویان تمامــی مقاطــع تحصیلــی رشــتة تاریــخ و علــوم 
مرتبــط، عــالوه بــر بهبــود کیفیــت نشــریه، گامــی بلنــد بــه ســوی اهــداف خویــش برداشــته و یــک قــدم بــه تحقــق آن هــا 

ــویم.  ــر ش نزدیک ت
ــای  ــانی در گرایش ه ــوم انس ــوزة عل ــدان ح ــاالن و عالقه من ــن راه، از فع ــش« در ای ــریة »درف ــجویی نش ــم دانش تی
مختلــف، در راســتای افزایــش غنــای مطالــب و کمبــود کاســتی ها دعــوت بــه عمــل آورده و دســت همــکاری بــه ســوی 
ــون ســاختار نشــریه اعــم از  ــادات و پیشــنهادات پیرام ــی انتق ــن از تمام ــد و همچنی ــد دراز می کن ــزان دغدغه من همــة عزی
ــن ســرزمین، بالندگــی  ــه شــاهد شــکوفایی تفکــر و آگاهــی راســتین در ای ــد. باشــد ک ــوا اســتقبال می کن طراحــی و محت

تاریــخ ایــن مــرز و بــوم و ســرافرازی کشــور عزیزمــان ایــران باشــیم. 

سخن سردبیر
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ــه  ــت، رابط ــی و سیاس ــح، دیپلماس ــگ و صل ــفة جن فلس
ــات،  ــی انقالب ــوم شناس ــت، مفه ــط زیس ــان و محی انس
ازیــن  مســائلی  و  هنــر  تاریــخ  تکنولــوژی،  تاریــخ 
ــت  ــن اس ــان برای ــخ جه ــم تاری ــردازد. عل ــت می پ دس
ــرده و  ــایی ک ــخ را شناس ــزرگ تاری ــای ب ــه جریان ه ک
ــت  ــری بدس ــی نظ ــا الگوهای ــیر آنه ــناخت و تفس ــا ش ب
ــروز،  ــای مســطح ام ــوان در دنی ــه می ت ــه چگون ــد ک ده
ــا  ــال م ــور مث ــرد. بط ــت ک ــه را مدیری دوام آورد و جامع
ــه  ــت و پنج ــد دس ــکالتی چن ــا مش ــروز ب ــای ام در دنی
ــرات  ــی، تغیی ــی دین ــم؛ تروریســم، بنیادگرای ــرم می کنی ن
ــة  ــی و هجم ــای هویت ــدن مرزه ــگ ش ــی، کمرن اقلیم

ــت. ــن دس ــائلی ازی ــی و مس ــگ غرب فرهن
 علــم تاریــخ جهــان بــه مــا کمــک می کنــد، 
ــد و  ــا دارن ــه در کج ــکالت ریش ــن مش ــه ای ــم ک دریابی
چگونــه در دنیــای مــدرن می توانیــم آن هــا را حــل 
ــن و  ــفة دی ــن، فلس ــاد دی ــناخت نه ــدون ش ــم؟ ب کنی
ــم  ــا می توانی ــخ آی ــول تاری ــه در ط ــن و جامع ــط دی رواب
ــرن  ــرا در ق ــه چ ــم ک ــخ دهی ــش پاس ــن پرس ــه ای ب
ــش  ــون داع ــی چ ــای بنیادگرای ــده ه ــت ویکم، پدی بیس
و القاعــده بــه وجــود آمــده انــد؟ اگــر مــا اکنــون دچــار 
تغییــرات اقلیمــی و آب و هوایــی هســتیم، بایــد بــه دنبــال 
ــه  ــم ک ــده ببینی ــخ برآم ــی در تاری ــای آب و هوای الگوه
ســیاره مــا چــه تغییــرات اقلیمــی را تجربــه کــرده، در آن 
زمان هــا چــه منافــع یــا مضراتــی بــرای جامعــه انســانی 
داشــته، ابنــای بشــر چــه واکنشــی بــه آن نشــان داده انــد 
ــوی  ــم جل ــا می توانی ــه آن الگوه ــا توســل ب ــه ب و چگون

ــه در  ــکل گرفت ــی ش ــتفاده از آن کل تاریخ ــا اس ــه ب ک
ذهنــش می توانســت، پدیدارهــای بــزرگ جمعــی تاریــخ 
ــز  ــی نی ــورت ضعف های ــا در آن ص ــد. ام ــل کن را تحلی
ــرق دور،  ــص ش ــردن متخص ــدا ک ــه پی ــت: اول آنک داش
آمریــکای جنوبــی و شــمالی، شــرق اروپــا و آفریقــا بــرای 
ــع  ــه مناب ــود و دوم آنک ــوار ب ــا دش ــن واحده ــس ای تدری
درســی در ایــن حوزه هــا بــا توجــه بــه ایــن کــه ســطح 
ــه دشــواری  ــان تمــام دانشــجویان یکســان نیســت، ب زب
ــخ  ــه تاری ــرفصل دروس ب ــر س ــا تغیی ــد. ب ــه می ش تهی
اروپــا، حــوزه مطالعاتــی متمرکــز شــده و دانشــجو گرچــه 
ــه  ــا توجــه ب آن کل تاریخــی را از دســت می دهــد امــا ب
محدودیــت هــای فعلــی آموزشــی مــا، تمرکــز بــر تاریــخ 

ــا بهتــر اســت. اروپ

 علــم تاریــخ جهــان بــه بررســی تاریــخ کشــورها یــا 
ــا و  ــول رفتاره ــی و اص ــه مبان ــردازد بلک ــا نمی پ قاره ه
روابــط بشــری در طــول تاریــخ را مطالعــه می کنــد. علــم 
ــوری  ــتی امپرات ــون چیس ــائلی چ ــه مس ــان ب ــخ جه تاری
ــا و  ــش دریاه ــخ، نق ــادی تاری ــاهراه های اقتص ــا، ش ه
رودخانه هــا در شــکل گیری تمدن هــا، چیســتی خــود 
تمــدن و فرهنــگ، زبــان و خــط، پدیدارشناســی ادیــان، 

ــوم سیاســی، انســان  ــادر اســت. عل ــم م ــخ، عل تاری
ــخ،  ــه تاری ــفه ب ــی فلس ــی و حت ــه شناس ــی، جامع شناس
ــلط  ــدون تس ــوم ب ــن عل ــاب ای ــتند و اصح ــون هس مدی
ــت تاریخــی  ــش باف ــی فکــری تاریخــی و خوان ــر مبان ب
ــد.  ــع دهن ــد؛ تحلیــل درســتی از ماوق پدیدارهــا نمی توانن
ــران  ــگاهی ای ــام دانش ــخ در نظ ــگاه تاری ــفانه جای متاس
ــت  ــم، فرودس ــور اع ــوم بط ــان عم ــص و می ــور اخ بط
ــه درســتی شــناخته نشــده اســت.  ــوده و اهمیــت آن ب ب
دقیــق تــر بگویــم؛ تاریــخ، علــم مدیریــت جوامــع 
انســانی اســت. بطــور مثــال بــه گفتــة یکــی از مورخــان 
ــگاه  ــن دانش ــخ ای ــگان تاری ــل، دانش آموخت ــگاه یی دانش
ــخ  ــد، اســتادی تاری ــن شــغلی کــه انتخــاب می کنن آخری
ــران،  ــه در ای ــت ک ــن در حالیس ــت! ای ــگاه اس در دانش
اســتادی دانشــگاه اولیــن و آخریــن شــغل انتخابــی یــک 
دانش آموختــه تاریــخ بــوده و متاســفانه در رده هــای 
مدیریتــی از دانــش اهــل تاریــخ بهــره برده نمی شــود. بــا 
ایــن اوصــاف، البتــه کــه انتظــار مــی رود؛ دانش آموختــة 
ــه  ــت جامع ــرای مدیری ــای الزم ب ــز مهارت ه ــخ نی تاری
انســانی را داشــته باشــد و »علــم تاریــخ جهــان« یکــی 
از گرایش هــای علــم تاریــخ اســت کــه بنیادهــای 
ــد در خدمــت کشــور قــرار  مســتحکمی داشــته و می توان

ــرد. گی
علــم تاریــخ جهــان چیســت و چــه فرقــی بــا 
»تاریــخ جهــان« دارد؟ در ابتــدا عارضــم کــه مــا در ایران 
ــام  ــه ن ــم، ب ــد داری ــطح کارشناسی ارش ــته ای در س رش
»تاریــخ عمومــی جهــان« کــه در معــدود دانشــگاه هایی 
ــش  ــن گرای ــرفصل های ای ــتر س ــت. پیش ــه شده اس ارائ
شــامل، تاریــخ تمــام شــرق و غــرب عالــم می شــد کــه 
ــهید  ــگاه ش ــه در دانش ــا اینک ــت ت ــی داش ــا و معایب مزای
ــا  ــخ اروپ ــه تاری ــته ب ــن رش ــرفصل های ای ــتی، س بهش
ــا  ــان« ب ــی جه ــخ عموم ــرد. »تاری ــر ک ــکا تغیی و آمری
علــم تاریــخ جهــان فــرق دارد. زمانــی کــه ایــن رشــته 
شــامل تاریــخ شــرق و غــرب عالــم می شــد، درک بســیار 
وســیعی از تاریــخ جهــان بشــری بــه مخاطبــش مــی داد 

در دفاع از علم تاریخ جهان

علیرضا عسگری
دانش آموختة کارشناسی ارشد تاریخ جهان دانشگاه شهید بهشتی

علم 
تاریخ جهان به 

بررسی تاریخ کشورها 
یا قاره ها نمی پردازد بلکه 

مبانی و اصول رفتارها و روابط 
بشری در طول تاریخ را مطالعه 

می کند. علم تاریخ جهان به مسائلی 
چون چیستی امپراتوری ها، شاهراه های 

اقتصادی تاریخ، نقش دریاها و رودخانه ها 
در شکل گیری تمدن ها، چیستی خود تمدن 

و فرهنگ، زبان و خط، پدیدارشناسی 
ادیان، فلسفۀ جنگ و صلح، دیپلماسی 

و سیاست، رابطٔه انسان و محیط 
زیست، مفهوم شناسی انقالبات، 
تاریخ تکنولوژی، تاریخ هنر 

و مسائلی ازین دست 
می پردازد.
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رشــته ای داشــت؛ بایســتی از اهــل فــن سیاســت، جامعــه 
ــت  ــی، مدیری ــان شناس ــفه، انس ــات، فلس ــی، ادبی شناس
ــره  ــس به ــارکت در تدری ــی در مش ــوم طبیع ــی عل و حت
ــر  ــن ام ــک ای ــده نزدی ــه در آین ــدارم ک ــار ن ــرد. انتظ ب
محقــق شــود چراکــه فراهــم آوری زیرســاخت های 
ــون  ــن اکن ــا از همی ــرد ام ــادی می ب ــان زی ــر زم موردنظ
ــخ  ــم تاری ــیس عل ــر تاس ــه فک ــد ب ــا بای ــگاهیان م دانش

ــد.  ــان بیفتن جه
دنیــای امــروز مــا درگیــر مشــکالت عدیــده اســت؛ 
مــا در زمانــه ای هســتیم کــه بحران هــای مختلــف 
جهانــی در آن ظهــور و بــروز یافتــه انــد، ایــن بحران هــا 
ــرات  ــد؛ از تغیی ــود گرفته ان ــه خ ــی ب ــکل های مختلف ش
ــه  ــی گرفت ــود آب و آالیندگ ــالی، کمب ــی، خشکس اقلیم
ــان،  ــرت مردم ــی، مهاج ــی دین ــم، بنیادگرای ــا تروریس ت
انقالبــات  چــون  اجتماعــی  و  سیاســی  بحران هــای 
ــا جنگ هــای یمــن و ســوریه  ــا ی ــی و شــمال آفریق عرب
ــر  ــن مشــکالت تنهــا ب و ده هــا مشــکل دیگــر. حــل ای
ــا جامعــه شناســان  ــان، سیاســتمداران ی عهــده اقتصاددان
ــزرگ  ــای ب ــه ه ــکالت ریش ــن مش ــام ای ــت، تم نیس
تاریخــی دارنــد و بــدون شــناخت ایــن ریشــه هــا 
ــل  ــکالت ح ــن مش ــدت ای ــاه م ــت در کوت ــن اس ممک
شــوند امــا در درازمــدت دوبــاره ســرباز مــی کننــد. تاریــخ 
علمــی اســت کــه مــی توانــد مشــکالت را ریشــه یابــی 
ــتمداران و  ــران، سیاس ــه مدی ــا ب ــل آن ه ــرده و در ح ک
اقتصاددانــان یــاری رســاند. علــم تاریــخ جهــان بــا هــدف 
ــزرگ  ــای ب ــان ه ــا و جری ــناخت پدیداره ــذاری در ش گ
ــع  ــان جوام ــل می ــط متقاب ــناخت رواب ــا ش ــی، ب تاریخ
ــط و  ــان و محی ــان انس ــه می ــیر رابط ــا تفس ــانی، ب انس
بــا فهــم چیســتی و چگونگــی تکامــل نهادهــای بــزرگ 
بشــری چــون ســازمان دینــی، ســازمان سیاســی، پیکــره 
ــی آن  ــی، در پ ــی و مدن ــای فرهنگ ــادی و بنیاده اقتص
ــا از  ــن نهاده ــدام از ای ــر ک ــد ه ــان ده ــه نش ــت ک اس
ــن الگوهــا در طــول  ــی تشــکیل شــده و ای چــه الگوهای
زمــان چگونــه تغییــر یافتــه انــد. اگــر ایــن الگوهــا را پیــدا 
ــم  ــا آن بتوانی ــا ب ــم ت ــی در دســت داری ــم، الگوریتم کنی
مشــکالت و مســائل انســانی مــان را حــل کنیــم. علــم 
ــم  ــا دو عل ــژه ای ب ــه وی ــن رابط ــان همچنی ــخ جه تاری
ــوم اجتماعــی و همچنیــن  روش شناســی تاریخــی – عل
ــر روش  ــم متکــی ب ــخ دارد چراکــه ایــن عل فلســفه تاری
ــا  ــون ب ــن چ ــت و همچنی ــانی اس ــوم انس ــی عل شناس
ــه فلســفه تاریــخ  معانــی کلــی تاریخــی ســروکار دارد، ب
ــز  ــتی مجه ــم، بایس ــن عل ــمند ای ــت. دانش ــته اس وابس
ــتی از  ــوده و درک درس ــته ای ب ــان رش ــرد می ــه رویک ب

ــد.  ــته باش ــی روز داش ــوالت جهان تح

ســرفصل های درســت و بــروزی بــرای ایــن علــم 
ــق  ــًا مطاب ــه خصوص ــرفصل هایی ک ــم؛ س ــم آوری فراه
بــا نیازهــای شرقی-آســیایی مــا باشــند، دوم آنکــه بایــد 
منابــع مطالعاتــی فراهــم کنیــم؛ چــه جمــع آوری منابــع 
ــة  ــه ترجم ــاردن ب ــه الســنة فرنگــی و چــه همــت گم ب
آثــار اساســی در حــوزة علــم تاریــخ جهــان. البتــه نبایــد 
ــا  ــان م ــید، تاریخ دان ــم پوش ــز چش ــی نی ــف داخل از تالی
ــارة  ــود درب ــه خ ــند ک ــه ای برس ــه و مرحل ــه درج ــد ب بای
تاریــخ جهــان بتواننــد دســت بــه قلــم ببرنــد. ســوم آنکــه 
ــی  ــن علم ــرای چنی ــگاهی ب ــاخت های دانش ــد زیرس بای

فراهــم باشــد کــه بنظــرم در هــر ســه ســطح کارشناســی، 
کارشناســی ارشــد و دکتــری، ظرفیــت پذیــرش دارد. البته 
ــم؛  ــان داری ــت متخصص ــه تربی ــاز ب ــر نی ــن ام ــرای ای ب
ــخ  ــم تاری ــف عل ــای مختل ــه حوزه ه ــه ب ــی ک تاریخ دانان
ــان  ــردی می ــد رویک ــه بای ــند و البت ــلط باش ــان مس جه

گرمایــش زمیــن، خشکســالی، کمبــود آب و آالیندگــی را 
بگیریــم؟ مثــال دیگــر ایــن کــه مــا اکنــون در عصــری 
ــد؛  ــده می خوانن ــی ش ــه آن را جهان ــم ک ــی می کنی زندگ
البتــه در ایــن عصــر تبــادل اطالعــات دو یــا چنــد طرفــه 
اســت امــا قــدرت رســانه های غــرب بــر جهــان در حــال 
ــی  ــی و بوم ــی، دین ــای مل ــد و هویت ه ــعه می چرب توس
در معــرض هجمــة فرهنگ هــای متضادنــد. آیــا جهانــی 
ــری  ــدن ام ــی ش ــه! جهان ــخ دارد؟ بل ــابقه تاری ــدن س ش
بــی ســابقه نیســت؛ شــما اگــر بــا چیســتی امپراتوری هــا 
در تاریــخ آشــنا نباشــید، قــادر بــه درک ماجــرای جهانــی 
شــدن دنیــای مــدرن نیســتید؛ چــه در عصــر شاهنشــاهی 
ــت  ــخ اس ــوری تاری ــن امپرات ــه بزرگ تری ــی ک هخامنش
ــوی  ــاهد دو الگ ــا ش ــوری روم م ــر امپرات ــه در عص و چ
ــه  ــرب ب ــز غ ــروز نی ــت. ام ــدن اس ــی ش ــاوت جهان متف
مثابــة یــک امپراتــوری، رســانه ها بــه مثابــة یــک 
امپراتــوری و جهانــی شــدن بــه مثابــة یــک امپراتــوری 
رو درروی مــا قــرار دارنــد. علــم تاریــخ جهــان، بــه تمــام 
ایــن مســائل می پــردازد تــا بتوانــد پدیدارهــای تاریخــی 
را درک کنــد و الگوهــای مشــخص تاریخــی را دربیــاورد 
ــار  ــدرن در اختی ــای م ــرای مشــکالت دنی و راهــکاری ب

قــرار دهــد. 
ایــن علــم، درکــی کلــی از تاریــخ بــه دســت 
می دهــد، در واقــع بــر جزئیــات تکیــه نــدارد بلکــه 
ــوان  ــه عن ــا ب ــرار دارد. م ــر ق ــی را مدنظ ــات تاریخ کلی
یــک کشــور در حــال توســعه، نیــاز بــه تاســیس چنیــن 
ــیس  ــن، تاس ــود ای ــا وج ــم. ب ــگاه داری ــی در دانش علم
ــی دارد: اول آنکــه بایســتی  ــخ جهــان ملزومات ــم تاری عل

تاریخ 
علمی است که 

می تواند مشکالت را 
ریشه یابی کرده و در حل 

آن ها به مدیران، سیاستمداران و 
اقتصاددانان یاری رساند. علم تاریخ 
جهان با هدف گذاری در شناخت 

پدیدارها و جریان های بزرگ تاریخی، 
با شناخت روابط متقابل میان جوامع 
انسانی، با تفسیر رابطه میان انسان و 

محیط و با فهم چیستی و چگونگی تکامل 
نهادهای بزرگ بشری چون سازمان 

دینی، سازمان سیاسی، پیکره اقتصادی 
و بنیادهای فرهنگی و مدنی، در 
پی آن است که نشان دهد هر کدام 

از این نهادها از چه الگوهایی 
تشکیل شده و این الگوها 
در طول زمان چگونه 

تغییر یافته اند.
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ــاره  ــا اش ــات و افراط ه ــت و انحراف ــه حکوم ــی ب بخش
ــد  ــرم در عه ــزاداری مح ــزاده، »ع ــو و غالم ــرد. )پرغ ک
صفــوی ؛ یــک بررســی آسیب شــناختی«، فصلنامــه 

ــخ اســالم.(  ــی – پزوهشــی تاری علم
یکــی از راه هــای اگاهــی از وضعیــت اجتمــاع، 
بررســی احــکام صــادره از ســوی پادشــاهان اســت. 
ــرای  ــکام ب ــن اح ــی ای ــا بررس ــه ب ــواردی ک ــی از م یک
خواننــده روشــن می گــردد، ابتــالء گســتردة جامعــة 
صفــوی بــه دخانیــات و شــرابخواری اســت کــه پادشــاه 
کشــور، فرمانــی درصــدد ممنوعیــت آن صــادر می کنــد. 
)کریمیــان و بیدگلــی، »معضــالت اجتماعــی و اقتصــادی 
شــهرهای ایــران عصــر صفــوی بــا اســتناد بــه فرمانهای 
 : مــوردی  مطالعــه  ؛  بــر ســنگ  منقــور  حکومتــی 
اصفهــان، یــزد و کاشــان«، فرهنــگ؛ رســتمی و قنواتــی، 
ــه  ــه در مقابل »بررســی تطبیقــی عملکــرد شــاهان صفوی
ــودت  ــی و م ــی؛ دالین ــتار های تاریخ ــرات«، جس ــا منک ب
ــگاری  ــر مردم ن ــی ب ــی، »تحلیل ــوی و طباطبای و و موس
ــیاحان  ــت س ــه روای ــوی ب ــر صف ــی عص ــه ایران جامع
ــه«،  ــرو دالوال ــفرنامه پیت ــوردی : س ــی م ــی بررس فرنگ
ــن  ــه ی انجم ــی ؛ پژوهش نام ــخ فرهنگ مطالعــات تاری
ــان،  ــن می ــته در ای ــة برجس ــا نکت ــخ.( ام ــی تاری ایران
ــر  ــان عص ــط ایرانی ــان توس ــتعمال قلی ــتردگی اس گس
ــاه  ــردان، ش ــی از جهانگ ــان  یک ــه بی ــت. ب ــوی اس صف
صفــی گاهــی نســبت بــه منــع اســتعمال قلیــان فرمانــی 
ــه  ــه ســبب خــراج هنگفــت حاصل ــا ب صــادر می کــرد ام
از آن فقــط در اصفهــان، فرمــان بیــش از چنــد روز دوام 
نمی یافــت. عــالوه بــر آن، تریــاک نیــز از جایــگاه 
ــوردار  ــوی برخ ــر صف ــان عص ــان ایرانی ــژه ای در می وی
ــع  ــة مناب ــا مطالع ــت. ب ــوب بوده اس ــیار محب ــوده و بس ب
ــگ  ــاک، بن ــان، تری ــه اســتعمال گســتردة قلی آن دوره، ب
ــه  ــواع مختلــف دخانیــات مواجــه می شــویم و پــی ب و ان
گســتردگی مصــرف ایــن مــوارد در میــان اقشــار مختلــف 
ــات در  ــرف دخانی ــاه، »مص ــوری پن ــم. )ن ــردم می بری م
ایــران عصــر صفــوی«، پیــام بهارســتان؛ احمــدی نســب 
و قدمــی، »بررســی ســیر ورود و مصــرف مــواد مخــدر در 

ــو.( ــخ ن ــه«، تاری دوره صفوی
ــای  ــی فرمان ه ــه در بررس ــب توج ــة جال ــا نکت  ام
بــه  آن  درصــد   ۷۰ از  بیــش  اختصــاص  حکومتــی، 
موضوعــات اقتصــادی اســت کــه نشــانگر، اهمیــت ایــن 

ــان«،  ــک ترکم ــکندر بی ــف: اس ــی تألی ــم آرای عباس عال
ــزاداری محــرم در عهــد  ــزاده، »ع ــو و غالم ــر؛ پرغ گوه
صفــوی ؛ یــک بررســی آسیب شــناختی«، فصلنامــه 
علمــی – پژوهشــی تاریــخ اســالم؛ حاجیــان پــور، 
ــه : پژوهشــی  ــران در دوره صفوی ــی ای ــائل اجتماع »مس
از  نــو.(  تاریــخ  نیمســال نامه  در ســفرنامه کمپفــر«، 
ــه  ــه مبالغ ــوان ب ــن دوره می ت ــای ای ــی عزاداری ه ویژگ
و اغــراق در روایــت ماجــرای کربــال در جهــت تحریــک 
ــزاده،  ــو و غالم ــرد. )پرغ ــاره ک ــی اش ــات عموم احساس
ــی  ــک بررس ــوی ؛ ی ــد صف ــرم در عه ــزاداری مح »ع
ــخ  ــی تاری ــی – پزوهش ــه علم ــناختی«، فصلنام آسیب ش
ــی،  ــوی و طباطبای ــودت و و موس ــی و م ــالم؛ دالین اس
عصــر  ایرانــی  جامعــه  مردم نــگاری  بــر  »تحلیلــی 
ــوردی  ــت ســیاحان فرنگــی بررســی م ــه روای ــوی ب صف
ــخ فرهنگــی  ــات تاری ــه«، مطالع ــرو دالوال : ســفرنامه پیت
ــر  ــا از دیگ ــخ.( ام ــی تاری ــن ایران ــه ی انجم ؛ پژوهش نام

ویژگی هــای عزاداری هــای ایــن دوره می تــوان بــه 
ورود تحریــف و مــوارد کــذب در مراســم و آثــار مربــوط 
بــه عــزاداری، پدیــدار شــدن تشــکیالت در جهــت برپایی 
ــات  ــزاداری، رشــد جنبه هــای اقتصــادی در آن، موقوف ع
گســترده، عــزاداری رقابت گونــه، نقــش مشــروعیت 

ــه بررســی ســایر  ــه ب ــن مقال در واپســین بخــش ای
ــه و ســپس  ــوی پرداخت ــاع عصــر صف ویژگی هــای اجتم
ــا  ــور ب ــای مذک ــة ویژگی ه ــم مقایس ــث مه ــه مبح ب
ایــران معاصــر می پردازیــم. یکــی از مشــخصه های 
جامعــة عصــر صفــوی ســتم و ظلــم موجــود در آن بــود 
ــن ســتم  ــه داشــتند و ای ــواره از آن گل ــان هم ــه مردم ک
متوجــه طبقــات مختلــف بــود، چنانکــه اکثریــت از ســتم 
ــی  ــد و حت ــان نبودن ــی در ام ــران و محصــالن مالیات امی
ثروتمنــدان نیــز بــا غــارت اموالشــان دســت و پنجــه نــرم 
ــر دیگــری  ــه ب ــز ک ــف نی ــای مختل ــد و گروه ه می کردن
پیــروز می شــدند، بنــای ســتم و جــور می گذاشــتند. 
ــه  در ایــن وضعیــت کــه در برقــراری نظــم، کوششــی ب
عمــل نمی آمــد، آزادی عمــل اوبــاش بــر وخامــت حــال 
ــوال  ــازی ام ــون پنهان س ــی چ ــزود و نتایج ــردم می اف م
و عــدم اســتقرار مردمــان را بــه دنبــال داشــت. عواملــی 
چــون مــوارد مذکــور در کنــار جنگ هــا و کشــتار و 
غــارت متاثــر از آن نیــز موجــب بــروز قحطــی و مــواردی 
ــی  ــه، گران ــل توج ــکات قاب ــا از ن ــد ام ــی می ش اینچنین
کاال و مــواد مــورد نیــاز مــردم در ایــن اوضــاع اســت کــه 
ــخت ترین  ــی در س ــده ای حت ــی ع ــانگر فرصت طلب نش
ــود. اگرچــه در ایــن شــرایط عــده ای  وضعیــت موجــود ب
ــد و در  ــش می آمدن ــان خوی ــاری همنوع ــه ی ــردم ب از م
قالــب کمک هــای اقتصــادی یــا معنــوی، بــه دســتگیری 
از یکدیگــر می پرداختنــد. )انصــاری، » وضــع مــردم 
ایــران در دوران صفویــه: اســتنباط از قســمت اول تاریــخ 
ــان«،  ــک ترکم ــکندر بی ــف: اس ــی تألی ــم آرای عباس عال
گوهــر.( از دیگــر جلوه هــای زندگــی مــردم ایــن عصــر، 
ــرایی،  ــی، مدیحه س ــب روضه خوان ــان در قال ــزاداری آن ع
ــن  ــین ب ــهادت حس ــی در ش ــه و قمه زن ــینه زنی، تعزی س
ــرکت  ــات در آن ش ــی طبق ــه تمام ــت ک ــی بوده اس عل
ــوالت  ــخ تح ــرد، تاری ــاری ف ــی و غف ــد. )نوای می کردن
ــران در  ــی ای ــادی و فرهنگ ــی، اقتص ــی، اجتماع سیاس
دوران صفویــه، ۸۸-۳۸۷؛ انصــاری، » وضــع مــردم 
ایــران در دوران صفویــه: اســتنباط از قســمت اول تاریــخ 

جبر حاکم و انسان قادر
تاثیر جبر تاریخی بر شکل گیری جوامع و نحوة کنترل آن: مطالعة موردی تاریخ صفویان

محمدجواد محسنی
دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

از دیگر 
ویژگی های حکومت 

صفوی، ارتباط گسترده و 
تنگاتنگ روحانیان و فقهای بزرگ 
شیعه با شاهان صفوی به عنوان 

زمامداران قدرت سیاسی است، به 
طوری که عده ای از آنان به ستایش شاه 

می پرداختند و برخی آثار خویش را به نام 
شاه منتشر می ساختند. اگرچه در این میان 
گروهی دیگر نیز حضور داشتند که در 

برابر حکومت موضع می گرفتند و 
بدان روی خوش نشان نمی دادند 

که از جملٔه این افراد مقدس 
اردبیلی می باشد.
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ــه  ــر آن ب ــالوه ب ــد. ع ــاد می دانن ــل اعتم ــان را غیرقاب آن
ــان  ــر و مناسبت هایش ــردم آن عص ــی م ــادات مذهب اعتق
نیــز اشــاره می شــود. )حاجیــان پــور، »مســائل اجتماعــی 
ایــران در دوره صفویــه : پژوهشــی در ســفرنامه کمپفــر«، 

ــو.( ــخ ن ــال نامه تاری نیمس

میراث جامعة صفوی در ایران معاصر

در قســمت پیشــین مقالــه بــه ویژگی هــای برجســتة 
تاریخ نــگاران  از دیــدگاه  موجــود در عصــر صفــوی 
ــورت  ــی ص ــد و تالش ــه ش ــیاحان آن دوره پرداخت و س
پذیرفــت تــا مهم تریــن عناصــری کــه در منابــع متعــدد از 
آنــان یــاد شــده در جنبه هــای مثبــت و منفــی بــه تصویــر 
کشــیده شــوند تــا آشــنایی مختصــری بــا کلیــت اجتمــاع 
ــاد  ــه ایج ــدة مقال ــرای خوانن ــر آن، ب ــم ب ــد حاک و قواع
شــود. حــال در ایــن بخــش از مقالــه، بــه مفاهیــم طــرح 
شــده در بخــش پیشــین و تاثیــر آن در زندگــی و اجتمــاع 
فعلــی، پرداختــه خواهــد  شــد تــا بــه پاســخ ایــن پرســش 
ــه  ــف از جمل ــع مختل ــا جوام ــه آی ــم ک ــدا کنی ــت پی دس
ایــران معاصــر، رهــا از بنــد میــراث اخالقــی و اجتماعــی 
گذشــتگانند و کنشــگرانی کامــال آزاد و عاملنــد و یــا هــر 
شــخصی بــه ناچــار میراثــی از گذشــتگان در خویــش دارد 

کــه بــر زندگــی فعلــی وی اثــر دارد؟
 نخســتین و برجســته ترین مفهــوم طــرح شــده 
پیرامــون ایــران عصــر صفــوی، تقابــل ســران مملکــت 
ــا یکدیگــر اســت کــه وقــوع آن در هــر دورة تاریخــی  ب
ــه  ــور کشــور رو ب ــال آن، ام ــه دنب ــرا ب ــار اســت زی زیانب
ــز،  ــر نی ــران معاص ــی رود. در ای ــود م ــی و رک ــی نظم ب
ــن  ــی را در ۱۵ بهم ــا و وقایع ــن ویژگی ه ــد چنی همانن
ســال ۱۳۹۱ نظــاره کردیــم و در جریــان اســتیضاح یکــی 
از وزرای کابینــة دهــم، شــاهد درگیــری روســای قــوای 
مقننــه و مجریــه بودیــم کــه بازتــاب گســترده ای نیــز در 
رســانه ها پیــدا کــرد. )«فــراز و فرودهــای یــک مجلــس 
تمــام اصولگــرا؛ موافقانــی کــه مخالــف شــدند«، پایــگاه 
ــرای روز  ــت ۱۳۹۵؛ »ماج ــاب، ۲۵ اردیبهش ــری آفت خب
ــژاد در  ــدی ن ــاگری احم ــن ۱۳۹۱ افش ــنبه ۱۵بهم یکش
مجلــس«، پایــگاه خبــری تحلیلــی پیراســته، ۱۵ بهمــن 

 ).۱۳۹۱
ــه  ــوی ب ــر صف ــر عص ــتة دیگ ــی برجس ــا ویژگ ام
ــی  ــدم تســاهل مذهب ــام آن، ع خصــوص در واپســین ای
ــه در آن  ــت ک ــالم اس ــب اس ــر مذاه ــر دیگ ــتم ب و س
دوره در قالــب آزار هــای مختلــف و قتــل و غــارت 
ــا در دورة  ــژه جلوه گــر شده اســت ام ــه طــور وی ــه ب افاغن
ــر  ــه ذک ــت. الزم ب ــی شده اس ــر اندک ــار تغیی ــی دچ فعل
ــع  ــادی در رف ــات زی ــران معاصــر اقدام ــه در ای اســت ک
ــان  ــروان مذاهــب و ادی ــرای پی ــا ب ــع و محدودیت ه موان
ــض و  ــان تبعی ــه همچن ــیده اگرچ ــام رس ــه انج ــر ب دیگ
محدودیت هــای مذهبــی بــه اشــکال مختلــف در ســطح 
ــوان  ــه می ت ــرار اســت کــه از آن جمل ــران برق ــة ای جامع

ــان«،  ــدگاه سفرنامه نویس ــر دی ــه ب ــا تکی ــوی ب دوره صف
جندی شــاپور.(  فصل نامــه ی 

ایرانیــان عصــر  از دیگــر ویژگی هایــی کــه در 
ــرادی  ــط اف ــد و توس ــت می ش ــوت یاف ــه ق ــوی ب صف
ــه  ــاد ب ــت، اعتق ــزارش شده اس ــیاحان گ ــی و س غیرایران
ــوص  ــه خص ــت. ب ــان اس ــزات آن ــیعه و معج ــان ش امام
ــب و  ــن ابیطال ــی ب ــس از عل ــان پ ــاص ایرانی ــه خ توج

جعفــر صــادق، نســبت بــه علــی بــن موســی الرضا بســیار 
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. خلقیــات ایرانیــان عصــر 
ــه  ــه ک ــرار گرفت ــه و تشــریح ق ــورد توج ــز م ــوی نی صف
آنــان را حاســد و عیب جــو می خواننــد. چرب زبانــی 
ــان  ــته و دوروییش ــان دانس ــی آن ــی را از ویژگ و چابلوس
ــان  ــه آن ــد ک ــده دارن ــن عقی ــد. همچنی ــان می کنن را بی
ــو  ــدت انتقام ج ــه ش ــع کار و ب ــوز، طم ــکار، کینه ت فریب
ــهوانی را از  ــادی و ش ــالت م ــه تمای ــه ب ــند. توج می باش
ــان  ــه آن ــد ک ــمارند و معتقدن ــان بر می ش ــای آن ویژگی ه
ــن  ــتند و همچنی ــت هس ــروت و مکن ــة ث ــا در اندیش تنه

مقولــه در ادارة کشــور و پیشــبرد آن اســت. مــورد دیگــر 
مربــوط بــه حکمــی در بــاب منــع تصــرف امــوال مــردم 
ــاد  ــر فس ــه بیانگ ــت ک ــی اس ــن حکومت ــط ماموری توس
ــت.  ــارات اس ــتفاده از اختی ــان و سواس ــان آن اداری در می
)کریمیــان و بیدگلــی، »معضــالت اجتماعــی و اقتصــادی 
شــهرهای ایــران عصــر صفــوی بــا اســتناد بــه فرمانهای 
حکومتــی منقــور بــر ســنگ ؛ مطالعــه مــوردی : اصفهان، 
ــای  ــر ویژگی ه ــا از دیگ ــگ.( ام ــان«، فرهن ــزد و کاش ی
تنگاتنــگ  و  گســترده  ارتبــاط  صفــوی،  حکومــت 
ــا شــاهان صفــوی  ــزرگ شــیعه ب ــان و فقهــای ب روحانی
بــه عنــوان زمامــداران قــدرت سیاســی اســت، بــه طوری 
ــد و  ــه ســتایش شــاه می پرداختن ــان ب ــده ای از آن ــه ع ک
برخــی آثــار خویــش را بــه نــام شــاه منتشــر می ســاختند. 
اگرچــه در ایــن میــان گروهــی دیگــر نیــز حضور داشــتند 
کــه در برابــر حکومــت موضــع می گرفتنــد و بــدان روی 
خــوش نشــان نمی دادنــد کــه از جملــة ایــن افــراد 
ــر اســت  ــه ذک ــه الزم ب ــد. البت ــی می باش ــدس اردبیل مق
ــراز و  ــت دارای ف ــان و حکوم ــان روحانی ــط می ــه رواب ک
نشــیب نیــز بوده اســت بــه طــوری کــه شــخصی چــون 
شــاه عبــاس کــه در صــدد افزایــش اقتــدار خویــش بــود، 
ــه  ــدرت را ب ــه نهــاد و عنصــر خواهــان ق ــًا هرگون طبیعت
ــا شــخصیتی چــون شــاه ســلطان  ــد ام گوشــه ای می ران
حســین صفــوی، بــه علــت شــخصیت مذهبــی  و 
ــه ای  ــه گون ویژگی هــای اخالقــی، قــدرت روحانیــان را ب
افزایــش داد کــه کســانی چــون مجلســی در راس امــور 
قــرار گرفتنــد. )زارعیــان، »مناســبات روحانیــان بــا دولــت 

ــی.( ــی تاریخ ــوی«، جامعه شناس ــر صف در عص
امــا جلــوه ای دیگــر از حیــات مردمــان عصــر 
ــد. در  ــوان آن می باش ــاب بان ــه حج ــوط ب ــوی مرب صف
عصــر صفــوی، بانــوان از چندیــن حجــاب اســتفاده 
می کردنــد کــه در زمــان حضــور در بیــرون از منــزل، بــه 
ــتفادة  ــورد اس ــف م ــوارد مختل ــید. م ــدد می رس ــار ع چه
ــه کار  ــان ب ــدن آن ــف ب ــاط مختل ــش نق ــان در پوش آن
ــادر در آن  ــرد چ ــه کارب ــل توج ــة قاب ــا نکت ــت ام می رف
زمــان و اســتفادة گســترده از آن می باشــد کــه از البســة 
اصلــی هــر بانــوی صفــوی بــوده و در منابــع از آن یــاد 
شده اســت. )دنیــاری، »وضعیــت اجتماعــی زنــان در 

الزم 
به ذکر است 

که در ایران معاصر 
اقدامات زیادی در رفع موانع 
و محدودیت ها برای پیروان 

مذاهب و ادیان دیگر به انجام رسیده 
اگرچه همچنان تبعیض و محدودیت های 

مذهبی به اشکال مختلف در سطح 
جامعٔه ایران برقرار است که از آن جمله 
می توان به محدودیت های اهل سنت در 
دستیابی به بعضی از مشاغل و امکانات 

کشور اشاره کرد که حتی در قانون 
اساسی ریشه دوانده اند و وجود این 
معضل، نشان از ریشه دار بودن 
مسائلی اینچنینی در جامعه  و 

سیستم حکومتی ایران 
دارد.
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ــت و  ــیرازی کیس ــادق ش ــت اهلل ص ــند. )»آی آن می باش
ــف اســت؟«، دویچــه  ــا جمهــوری اســالمی مخال چــرا ب
ولــه، ۱۹ اســفند ۹۶.( امــا نکتــة کلــی کــه حایــز اهمیــت 
اســت ایــن اســت کــه مذهــب یکــی از ارکان قــدرت از 
ــه  ــر ب ــوده و منحص ــران ب ــرزمین ای ــم در س دوران قدی
عصــر حاضــر نمی باشــد و در نتیجــه در تبییــن وضعیــت 
موجــود بــا توجــه بــه پیشــینة تاریخــی، بایــد از ســخنان 
عوامانــه دوری جســت. ویژگــی برجســته ی دیگــر جامعة 
عصــر صفــوی دســتگاه عــزاداری آن بــه خصــوص بــرای 
ــرات آن را امــروزه  ــن علــی می باشــد کــه تاثی حســین ب
ــاهد  ــزاداری ش ــای ع ــترده در مجموعه ه ــور گس ــه ط ب
هســتیم و ویژگی هــای مثبــت و منفــی آن شــاید حتــی 
پررنگ تــر از گذشــته همچنــان در جامعــة ایــران موجــود 
ــون  ــانه  پیرام ــای آسیب شناس ــه دیدگاه ه ــر ب ــت. اگ اس
ــم،  ــری بیفکنی ــر نظ ــران معاص ــزاداری در ای ــتگاه ع دس
ــه  ــاالی مشــابهات دغدغه هــا در ایــن زمین ــزان ب ــه می ب
پــی خواهیــم بــرد، به طــوری کــه بررســی ســخنان رهبر 
ــف  ــران اســالمی، وجــود دغدغــه در حوزه هــای مختل ای
ایــن مراســم را بیــان مــی دارد. )»آســیب شناســی مجالس 
عــزاداری از دیــدگاه رهبــر معظــم انقــالب«، کیهــان، ۲۹ 
ــن  ــه در همی ــری ک ــورد دیگ ــا م ــهریور ۱۳۹۶.( ام ش
ــوط  ــادی مرب ــة اقتص ــت، جنب ــه اس ــب توج ــوزه جال ح
ــوع  ــای متن ــام و گزارش ه ــاوی ارق ــه ح ــت ک ــدان اس ب
و البتــه مهــم اســت کــه بیانگــر اهمیــت ایــن واقعــه در 
ــه  ــزاداری محــرم ب ــای دیگــر ع ــان و جنبه ه ــزد ایرانی ن
ــرات فرهنگــی و هنــری اســت. )»نذری هــای  ــر از اث غی
میلیــاردی«، خبرگــزاری دانشــجویان ایــران، ۲۲ شــهریور 
۱۳۹۶.( در پایــان ایــن مبحــث نیــز بایــد بــه گســتردگی 
بحــث وقــف در میــان ایرانیــان از گذشــته تاکنــون اشــاره 
ــف در راه  ــوال مختل ــف ام ــه وق ــواره ب ــه هم ــردد ک گ
عــزاداری محــرم می پرداختنــد و ایــن جریــان دارای 
ــت  ــرم ، نی ــزاداری مح ــت. )»ع ــیاری بوده اس رواج بس
وقــف ۳۲ درصــد از موقوفــات کشــور«، خبرگــزاری صــدا 

ــر ۱۳۹۷.( ــیما، ۸ مه و س
امــا ویژگــی دیگــر موردنظــر فســاد اخالقــی 
موجــود در ایــران اســت. عــدة زیــادی پیرامــون بررســی 
ــه  ــران، ب ــة ای ــه های آن در جامع ــاد و ریش ــل فس و ح

ــوری اســالمی،  ــزاری جمه ــی«، خبرگ در خراســان جنوب
۸ خــرداد ۱۳۹۵؛ »دخالــت ارگان هــای مــوازی در حــوزه 
غــذا و محصــوالت آرایشــی و بهداشــتی برچیــده شــود«، 
ــرداد ۱۳۹۸.( از  ــالمی، ۱۸ خ ــوری اس ــزاری جمه خبرگ
ــیار  ــه بس ــوی ک ــم عصــر صف ــر مشــخصه های مه دیگ
ــی و سیاســی  ــه اســت، اتحــاد عناصــر مذهب ــل توج قاب
ــن  ــت اســت. ای ــن و دول ــد دی ــارت دیگــر پیون ــه عب و ب
ــوی، در  ــت صف ــیعی دول ــت ش ــت ماهی ــه عل ــی ب ویژگ
ــگ  ــیار پرن ــت،  بس ــن حکوم ــلط ای ــر دوران تس سراس
بــوده و مــورد توجــه مورخــان و محققــان متعــددی قــرار 
گرفته اســت. طبیعتــًا شــباهت هایی کــه امــروزه نیــز 
ــن  ــی ای ــة تاریخ ــر از عقب ــز متاث ــتیم نی ــاهد آن هس ش
ــوط  ــی مرب ــدرت سیاس ــران و ق ــة ای ــوع در جامع موض
ــه  ــر ب ــئله را منحص ــن مس ــوان ای ــت و نمی ت ــدان اس ب
ــه  دوران تســلط نظــام جمهــوری اســالمی دانســت. البت
الزم بــه ذکــر اســت کــه در زمــان معاصــر نیــز همچــون 

عصــر صفــوی، عــده ای از روحانیــان بــر خــالف جهــت 
ــه توافــق  ــا طبقــة حاکــم ب اکثریــت عمــل می کننــد و ب
ــی  ــر حکومت ــات ه ــر از بدیهی ــن ام ــه ای ــند. البت نمی رس
ــام  ــه و نظ ــم جامع ــا حاک ــق ب ــده ای مواف ــه ع ــت ک اس
ــگاه  ــالب در ن ــم انق ــر معظ ــند )»رهب ــه می باش مربوط
علمــا و مراجــع تقلیــد«، خبرگــزاری فــارس، ۱۴ فروردین 
۱۳۹۱.( و عــده ای نیــز بــدان معتــرض و دارای زوایــه بــا 

بــه محدودیت هــای اهــل ســنت در دســتیابی بــه 
ــه  ــرد ک ــات کشــور اشــاره ک بعضــی از مشــاغل و امکان
حتــی در قانــون اساســی ریشــه دوانده انــد و وجــود ایــن 
معضــل، نشــان از ریشــه دار بــودن مســائلی اینچنینــی در 
جامعــه  و سیســتم حکومتــی ایــران دارد. )«جایــگاه اهــل 
ســنت در جمهــوری اســالمی«، بــی بــی ســی فارســی، 

ــن ۱۳۹۲.(  ۲۳ بهم
ــه  ــر جامع ــا دیگــر ویژگــی مذمــوم کــه گریبانگی ام
و سیســتم اداری ایــران اســت، فســاد اداری و اقتصــادی 
می باشــد. بــه طــوری کــه ایــن معضــل در تمامی ســطوح 
اداری و مدیریتــی کشــور نفــوذ کــرده و ضربه هــای 
ســنگین نیــز بــه منافــع ملــی وارد آورده اســت و تاکنــون 
ــدد  ــای متع ــاد را در اختالس ه ــن فس ــای ای ــز جلوه ه نی
ــم.  ــاهد بوده ای ــد، ش ــون بوده ان ــاد گوناگ ــه دارای ابع ک
اختالس هایــی کــه رخنــة فســاد در اجــزای جامعــه 
و حکومــت را بــه تصویــر می کشــد و آمارهایــی از 
رتبــة فســاد ایــران کــه بیانگــر میــزان وخامــت اوضــاع 
می باشــد. )»بــا بزرگتریــن اختــالس گــران تاریــخ 
ــا  ــی ت ــاد مال ــی ترین فس ــوید/ از سیاس ــنا ش ــران آش ای
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــی«، باش ــدن دکل نفت ــم ش گ
ــال ۲۰۱۸  ــران در س ــاد« ای ــه »فس ــان ۱۳۹۷؛ »رتب ۳ آب
ــاک، ۸ اســفند ۱۳۹۷.( دیگــر ویژگــی  ــود؟«، تابن ــد ب چن
ــت  ــان اکثری ــم می ــی عظی ــة طبقات ــران معاصــر فاصل ای
ــی را  ــاد اجتماع ــه اعتم ــد ک ــران آن می باش ــه و س جامع
ــان آن  ــت و متصدی ــت حکوم ــرد و محبوبی ــن می ب از بی
را بــه شــدت کاهــش می دهــد و مســئوالن حکومــت را 
ــه  ــازد. از جمل ــز می س ــه عاج ــکالت جامع از درک مش
مصادیــق فاصلــة فاحــش میــان ســران کشــور و اکثریــت 
ــوط  ــرد، مرب ــز ایجــاد ک ــادی نی ــه حواشــی زی ــردم، ک م
بــه دارایــی وزیــران کابینــة دولــت بــود کــه اعتراضــات 
ــا  ــاردی ت ــت. )»از وزرای ۱۰۰۰ میلی ــادی را برانگیخ زی
ــا  ــدر ب ــر چق ــر میلیون ــاردی/ وزی ــتخر ۷ میلی ــونا و اس س
ــی  ــری تحلیل ــگاه خب ــردم آشناســت؟«، پای مشــکالت م
ــزار  ــران ه ــا وزی ــت ب ــت ۱۳۹۳؛ »دول ــردا، ۶ اردیبهش ف
ــردم  ــادی م ــکالت اقتص ــل مش ــه ح ــادر ب ــاردی ق میلی

ــن ۱۳۹۶.( ــان، ۲۰ فروردی ــت«، کیه نیس
از دیگــر مشــکالت ســنتی و قدیمــی مجموعــة 
اداری ایــران از گذشــتة دور، نبــود حــدود مشــخص 
وظایــف بــرای هریــک از نهادهــا و ارگان هــای حکومتــی 
ــور  ــت در ام ــر و دخال ــم یکدیگ ــه حری ــان ب و ورود آن
دیگــری اســت کــه بی نظمــی شــدید اداری را بــه دنبــال 
ــفافیت  ــدم ش ــت ع ــه عل ــی ب ــا گاه ــن دخالت ه دارد. ای
ــت  ــه عل ــز ب ــن ومســئولیت دســتگاه ها و گاهــی نی قوانی
ــة  ــت. نمون ــی اس ــای حکومت ــان نهاد ه ــمکش می کش
ایــن موازی کاری هــا را در ابعــاد مختلــف و در نقــاط 
مختلــف کشــور شــاهد هســتیم. )»مــوازی کاری و تعــدد 
دســتگاه ها مهمتریــن چالــش فرهنگــی شــهر تهــران«، 
ــوازی  ــرآن، ۲۴ دی ۱۳۹۶؛ »م ــی ق ــزاری بین الملل خبرگ
کاری دســتگاهها، چالــش برنامــه هــای اوقــات فراغــت 

دیگر ویژگی 
جامعٔه معاصر ایران، 

استعمال گستردٔه دخانیات همچون 
قلیان و دیگر مواد مخدر است. امروزه 
شاهد افزایش مصرف انواع دخانیات در 
سطح جامعه و نگرانی متخصصین در 
این حوزه هستیم که با توجه به سابقٔه 
تاریخی این امر در جامعٔه ایرانی، 

رفع آن نیازمند ریشه شناسی و 
اقدامات اساسی است.
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حیــات خویــش در ایــن جامعــه،  بــه آســانی مــوارد مــورد 
نظــر را لمــس خواهــد کــرد.

تداوم میراث صفوی و روش غلبه بر 
وضعیت حاکم

در بخش هــای گذشــته بــه بررســی مســتندات 
ــن  ــم و بدی ــوی پرداختی ــر صف ــود در عص ــی موج تاریخ
ــع  ــون جوام ــه همچ ــه آن جامع ــم ک ــی بردی ــورد پ م
ــه خــود  ــا و ســاختار مخصــوص ب دیگــر دارای ویژگی ه
بوده اســت. ســاختاری کــه متاثــر از ســبک زندگــی 
مردمــان آن دوره، مذهــب و قــدرت سیاســی مســلط بــر 
آن بوده اســت. اگرچــه جامعــة صفــوی نیــز دارای عناصــر 
متعــددی از جوامــع و حکومت هــای پیــش از خــود بــوده 
کــه در ایــن مجــال فرصــت پرداختــن بــدان نیســت. امــا 
ــر  ــا و عناص ــی ویژگی ه ــه تمام ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــه گــذر از دوره هــای  آن دوره در مجموعــه ای فشــرده، ب
ــه  ــران ب ــروز ای ــة ام ــرای جامع ــه و ب ــی پرداخت تاریخ
ــت  ــات مثب ــه دارای صف ــه ای ک ــت. جامع ارث رسیده اس
ــات  ــن صف ــد ای ــود را مول ــت و خ ــراوان اس ــی ف و منف
می دانــد در حالــی کــه بایــد بدیــن امــر آگاهــی داشــت 
ــر  ــراد متاث ــخصیت اف ــد و ش ــی از عقای ــا بخش ــه تنه ک
از جامعــة خویشــتن اســت و تمامــی آدمیــان بــه اجبــار، 

ــد.  ــش دارن ــتگان خوی ــی از گذش میراث
ــوارد دیگــر  ــی از اخــالق، ســبک زندگــی و م میراث
کــه در زندگــی و عــادات روزمــره خــود را بــروز و 
ظهــور می دهــد و در مــوارد خــاص، کامــال آشــکار 
ــیاری  ــاهد بس ــران، ش ــروز ای ــة ام ــردد. در جامع می گ
از عناصــر، ویزگی هــا و آداب و رســوم هســتیم کــه 
ــاکان  ــتگان و نی ــر گذش ــت تاثی ــده، تح ــم نگارن ــه زع ب
مردمــان ایــن ســرزمین اســت و آنــان نیــز ایــن صفــات 
ــی  ــه گاه ــی ک ــد. صفات ــذ کرده ان ــتة دور اخ را از گذش
ــخی  ــل آن، پاس ــتن و دلی ــان در خویش ــرای حضورش ب
را دچــار ســرگردانی  امــر مــا  نمی یابیــم و همیــن 
می ســازد. گاهــی بــه مــواردی عالقــه داریــم یــا 
ــاء آن  ــا منش ــه ب ــم ک ــروز می دهی ــش ب ــاری از خوی رفت
بیگانه ایــم. مســیری را انتخــاب می کنیــم کــه از مقصــد 
ــرای  ــتن ب ــی در خویش ــا کشش ــم ام ــی نداری آن اطالع
ــب  ــان عجی ــه برایم ــم ک ــدا می کنی ــیر پی ــدن مس برگزی
ــی از  ــش میراث ــن کش ــد، ای ــر می رس ــه نظ ــت و ب اس
حــاالت و رفتــار گذشــتگان اســت کــه مــا را بــه مــواردی 
خــاص ســوق می دهــد. آنچــه از نیکــی دوســت داشــته 
و بــدان گرایــش داریــم تــا حــدودی متاثــر از نیاکانمــان 
ــتن و  ــای خویش ــل و بدی ه ــون رذای ــا پیرام ــت. ام اس
مشــکالت معاصــر، نبایــد چــون عــوام دیــد محــدود بــه 
چنــد دهــة اخیــر یــا مدتــی پیــش از آن داشــته باشــیم. 
ــود و  ــتة خ ــة آن در گذش ــکاش ریش ــه کن ــد ب ــه بای بلک
ــم. چــه بســا کــه ویژگی هــای منفــی  نیاکانمــان بپردازی
امــروز، عناصــر مثبــت و کارآمــد دیــروز بوده انــد کــه در 

ــیگار  ــرف س ــن مص ــش س ــر ۱۳۹۶؛ »کاه ــه، ۳ مه ول
ــتعمال  ــار اس ــش آم ــرده افزای ــت پ ــالگی/ پش ــا ۱۱ س ت
دخانیــات در کشــور چیســت؟«، خبرگــزاری خانــه ملــت، 
ــیگار در  ــش کشــیدن س ــل افزای ــرداد ۱۳۹۷؛ »دالی ۵ خ
ــی  ــری تحلیل ــگاه خب ــی«، پای ــجویان ایران ــان دانش می
فــردا، ۲۳ بهمــن ۱۳۹۶؛ »قلیــان ســرگرمی جوانــان 

ــان ۱۳۹۷.(  ــپوتنیک، ۲۹ آب ــی«، اس ایران
ــه  ــوی ک ــر صف ــان عص ــخصة مردم ــین مش واپس
ــاب  ــتفاده از حج ــد، اس ــوان آن می باش ــه بان ــوط ب مرب
ــه  ــت. ب ــر اس ــادر در آن عص ــوص چ ــه خص ــل ب کام
ــه  ــور در جامع ــرای حض ــاب، ب ــن حج ــه ای ــوص ک خص
ــروزه شــاهد  ــا ام ــه نظــر می رسیده اســت. ام ضــروری ب
ــادی پیرامــون اعضــای مختلــف  جــدال و تنش هــای زی
ــتیم.  ــر هس ــن عنص ــازی ای ــتای پیاده س ــه در راس جامع

امــا بــا توجــه بــه ریشــه دار بــودن ایــن مســئله در تاریــخ 
ایــران، بحث هــای پیرامــون آن، نیازمنــد تحقیقــات 
ــی  ــی و فرهنگ ــة تاریخ ــوص در زمین ــه خص ــی ب اساس
اســت و صرفــا بــا جدال  هــای بیهــوده و لشکرکشــی های 
خیابانــی بــه نتیجــه نخواهــد رســید. )»حجــاب در جامعــه 
ایرانــی: ضــرورت، الــزام یــا چالــش؟«، پایــگاه خبــری و 
ــاری و  ــاب اجب ــان ۱۳۹۷؛ »حج ــاف، ۱ آب ــی انص تحلیل
ــان«، بــی بــی ســی فارســی،  ترویــج خشــونت علیــه زن

آذر ۱۳۹۷.(   ۳
در آخــر الزم بــه ذکــر اســت کــه در ایــن بخــش بــه 
ــران در دو عصــر  ــة ای بســیاری از شــباهت های دو جامع
مختلــف پرداختــه شــد و مصادیــق آن مــورد بررســی قرار 
گرفــت امــا بســیاری از ویژگی هــای دیگــر نیــز در مقالــه 
ــه  ــد. مــوارد موجــود ب موجــود اســت کــه بیــان نگردیدن
دلیــل جامعیــت و آشــنایی تمامــی افــراد جامعــه بــا آن و 
یــا نبــود منابــع خبــری در پوشــش آنــان، مــورد بررســی 
قــرار نگرفتنــد امــا مردمــان و محققــان حاضــر در جامعــه 
ــه درک و لمــس مــوارد ذکــر نشــده  ــه راحتــی قــادر ب ب
هســتند، زیــرا تمامــی عناصــر مذکــور در ایــن مقالــه، از 
ویژگی هــای جامعــة ایرانــی بــوده و هــر فــردی در طــی 

ــه  ــی ک ــا نمای ــد ام ــت یازیده ان ــترده دس ــات گس اقدام
ــی  ــدم کارای ــت، ع ــه اس ــدگان هم ــر دی ــون در براب اکن
تمامــی روش هــا و پیشــنهادات تــا بــه امــروز را بــه ذهــن 
ــران«،  ــه ای ــی جامع ــقوط اخالق ــازد. )»س ــادر می س متب
ــرداد ۱۳۹۰؛  ــران، ۳ م ــری عصــر ای ــی خب ــایت تحلیل س
چیســت؟«،  ایــران  جامعــه  مشــکالت  »مهم تریــن 
اطالعــات، ۱۴ دی ۱۳۹۷؛ »آمــار تــکان دهنــده مجلــس 
از روابــط جنســی در ایــران«، تابنــاک، ۱۸ مــرداد ۱۳۹۳.( 
ــادی  ــار اقتص ــنخ رفت ــاره، س ــورد اش ــوارد م ــر م از دیگ
برخــی از صاحبــان ســرمایه در ایــران و پدیده  هــای 
ــکار  ــدة احت ــارز آن پدی ــة ب ــه نمون ناشــی از آن اســت ک
در ســطح گســترده می باشــد کــه توســط افــراد مختلــف 
در جهــت کســب ســود بیشــتر انجــام گرفتــه و مــردم را 
ــم  ــرای فه ــد. ب ــرار می ده ــار ق ــت فش ــدت تح ــه ش ب
ایــن رفتارهــا بایــد بــه مــواردی همچــون گذشــتة ایــن 
کشــور، خاســتگاه اقتصــادی ایــن افــراد و نــوع تحصیــل 
مــال توجــه کــرد. )»کشــف ۲۰ میلیــارد لــوازم خانگــی و 
داروی احتــکار شــده«، ســایت خبــری تحلیلــی شــفاف، 
محصــوالت  احتــکار  از  »شــواهد  ۱۳۹۷؛  مــرداد   ۱۳
ایــران خــودرو حکایــت دارد«، تابنــاک، ۱۶ خــرداد 
پتروشــیمی  محصــوالت  احتــکار  »ســرانجام  ۱۳۹۷؛ 
ــان ۱۳۹۷.(  ــاب، ۶ آب ــری آفت ــگاه خب ــد؟«، پای ــه ش چ
ــر  ــان عص ــان مردم ــز در می ــت نی ــات مثب ــه صف اگرچ
ــه  ــن نکت ــت و ای ــود اس ــر موج ــردم معاص ــوی و م صف
ــة  ــار همدالن ــه ســنخ رفت ــه ب ــات اســت، چنانک از بدیهی
ــده و از  ــاره ش ــختی ها اش ــان س ــران در جری ــردم ای م
ــه یکدیگــر در شــرایط قحطــی، جنــگ و  ــان ب ــاری آن ی
ــز  ــروزه نی ــت. ام ــان آمده اس ــه می ــخن ب ــع س ... در مناب
شــاهد ایــن همدلــی در میــان مــردم در امــور گوناگــون 
هســتیم کــه کمک هــای گســترده بــه زلزلــه زدگان پــس 
ــای  ــاه از نمونه ه ــة کرمانش ــون واقع ــوع آن، همچ از وق
ــا«،  ــه ه ــان ویران ــاری می ــی و همی ــت. )»همدل آن اس
ــران  ــت ای ــان ۱۳۹۶؛ »مل ــن، ۲۸ آب ــاالری آنالی مردم س
ــه نمایــش  ــه کرمانشــاه اوج وحــدت را ب ــان زلزل در جری
گذاشــتند«، خبرگــزاری تســنیم، ۲۶ آبــان ۱۳۹۶؛ »رفتــار 
ــا نوعدوســتی  ــی ی ــه هیجان ــه؛ تخلی ــس از زلزل ــردم پ م
ــالمی، ۸ آذر  ــوری اس ــزاری جمه ــده«، خبرگ ــار نش مه
۱۳۹۶.( دیگــر ویژگــی جامعــة معاصــر ایــران، اســتعمال 
گســتردة دخانیــات همچــون قلیــان و دیگــر مــواد مخــدر 
اســت. امــروزه شــاهد افزایــش مصــرف انــواع دخانیــات 
در ســطح جامعــه و نگرانــی متخصصیــن در ایــن حــوزه 
ــر  ــن ام ــی ای ــابقة تاریخ ــه س ــه ب ــا توج ــه ب ــتیم ک هس
در جامعــة ایرانــی، رفــع آن نیازمنــد ریشه شناســی و 
ــزار  ــل ۶۰ ه ــات قات ــت. )»دخانی ــی اس ــات اساس اقدام
ایرانــی در ســال«، اســپوتنیک، ۲۰ فروردیــن ۱۳۹۷؛ 
ــان  ــان و نوجوان ــن جوان ــان در بی »افزایــش مصــرف قلی
زنــگ خطــری بــرای جامعــه اســت«، خبرگــزاری 
ــش مصــرف  ــر ۱۳۹۵؛ »افزای ــران، ۲۶ تی دانشــجویان ای
ســیگار و قلیــان بیــن دختــران نوجــوان ایرانــی«، دویچــه 

پیرامون 
رذایل و بدی های 

خویشتن و مشکالت 
معاصر، نباید چون عوام دید 

محدود به چند دهٔه اخیر یا مدتی پیش 
از آن داشته باشیم. بلکه باید به کنکاش 
ریشٔه آن در گذشتٔه خود و نیاکانمان 

بپردازیم. چه بسا که ویژگی های منفی 
امروز، عناصر مثبت و کارآمد دیروز 
بوده اند که در گذر زمان دچار تحول 

معنا شده و در دستٔه اعمال منفی 
جای گرفته اند و همینطور 

بالعکس. 
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ش. ۳۲. 
●  .)۱۳۹۴( صدیقــه  غالمــزاده،  و  محمدعلــی  پرغــو، 

ــی  ــک بررس ــوی؛ ی ــد صف ــرم در عه ــزاداری مح »ع
ــخ  ــه علمــی – پژوهشــی تاری آسیب شــناختی«. فصلنام

اســالم، ش. ۶۳.
ــنی،  ● ــم و حس ــید هاش ــری، س ــوب و آقاج ــش، یعق تاب

عطــاءاهلل )۱۳۹۶(. » تأثیــر فرمــان منــع مســکرات شــاه 
تهماســب اول بــر مصــرف افیــون در دوره اول حکومــت 

ــتان، ش. ۳۳. ــام بهارس ــوی )۹۰۷-۹۹۶ ق(«. پی صف
حاجیــان پــور، حمیــد )۱۳۹۱(. »مســائل اجتماعــی  ●

ایــران در دوره صفویــه: پژوهشــی در ســفرنامه کمپفــر«. 
ــو، ش. ۴. نیمســال نامه تاریــخ ن

دنیــاری، ســکینه )۱۳۹۴(. »وضعیــت اجتماعــی زنــان در  ●
دوره صفــوی بــا تکیــه بــر دیــدگاه ســفرنامه نویســان«. 

فصل نامــه ی جندی شــاپور، ش. ۳.
رســتمی، فاطمــه و قنواتــی، مهــدی )۱۳۹۵(. »بررســی  ●

تطبیقــی عملکــرد شــاهان صفویــه در مقابلــه بــا 
منکــرات«. پیــام بهارســتان، ش. ۱.

زارعیــان، مریــم. »مناســبات روحانیــان بــا دولــت  ●
در عصــر صفــوی«. جامعه شناســی تاریخــی، ش. ۲ 

.)۱۳۹۱(
ــودا. ســفرنامه ی کروسینســکی.  ● ــادوز ی کروسینســکی، ت

ــرزاق دنبلــی. ترجمــه ی عبدال
کریمیــان، حســن و بیدگلــی، محبــوب ســادات )۱۳۸۷(.  ●

ــران  »معضــالت اجتماعــی و اقتصــادی شــهر هــای ای
ــی  ــای حکومت ــه فرمانه ــتناد ب ــا اس ــوی ب ــر صف عص
ــزد  ــان، ی ــوردی : اصفه ــه م ــر ســنگ ؛ مطالع ــور ب منق

ــگ، ش. ۶۸. ــان«. فرهن و کاش
●  .)۱۳۶۲( خلیــل  محمــد  صفــوی،  مرعشــی 

کتابخانــه   – طهــوری  کتابخانــه  مجمع التواریــخ. 
ئی. ســنا

زبده التواریــخ.  ●  .)۱۳۷۵( محســن  محمــد  مســتوفی، 
تهــران: انتشــارات دانشــگاه تهــران.

ــوی،  ● ــدا و موس ــودت، لی ــواد و م ــی، ج ــوی دالین موس
ــین )۱۳۹۵(. »  ــید حس ــی، س ــره و طباطبای ــیده طاه س
تحلیلــي بــر مــردم نــگاري جامعــه ایرانــي عصرصفــوي 
بــه روایــت ســیاحان فرنگــي بررســي مــوردي: ســفرنامه 
پیتــرو دالوالــه«. مطالعــات تاریــخ فرهنگي )پژوهشــنامه 

ــي تاریــخ(، ش. ۲۸. انجمــن ایران
نوایــی، عبدالحســین و غفــاری فــرد، عباســقلی )۱۳۹۵(.  ●

تاریــخ تحــوالت سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و 
ــازمان  ــران: س ــه. ته ــران در دوران صفوی ــی ای فرهنگ

ــانی. ــوم انس ــب عل ــن کت ــه و تدوی مطالع
ــات در  ● ــون )۱۳۹۱(. »مصــرف دخانی ــاه، همای ــوری پن ن

ــام بهارســتان، ش. ۱۸. ــوی«. پی ــران عصــر صف ای

ــر نســل های پیــش از خویــش اســت کــه  ــة عالی ت نمون
عناصــر مختلــف موجــود در آنــان و جامعه هایشــان اعــم 
از مثبــت و منفــی را بــه ارث برده اســت. امــا بایــد توجــه 
ــخصیت  ــر روح و ش ــلط ب ــا تس ــوان ب ــه می ت ــت ک داش
ــاند.  ــل رس ــه حداق ــی را ب ــر تاریخ ــر جب ــتن، تاثی خویش
ــر را در  ــن جب ــرات ای ــا تاثی ــاید م ــر ش ــای دیگ ــه معن ب
ــه  ــا تکی ــا ب ــم ت ــا قادری ــم ام ــاهده نمایی ــی مش زندگ
ــخصیتی  ــش، ش ــودی خوی ــتحکم وج ــه گاه مس ــر تکی ب
مســتقل از پیشــینیان شــکل داده و بــه مشــکالت آنــان 
ــرای  ــت ب ــی مثب ــب میراث ــن ترتی ــده و بدی ــار نیام گرفت

ــر  ــن ام ــول ای ــم و وص ــادگار بگذاری ــه ی ــان ب آیندگانم
غیرممکــن نیســت؛ آنچنــان کــه عــده ای در میــان 
ــرورش  ــه پ ــادر ب ــر، ق ــترده در آن عص ــای گس تباهی ه
ــی  ــاف و همدل ــون اوق ــو همچ ــی نیک ــای صفات و احی
ــای آن،  ــت پایه ه ــا تقوی ــدند و ب ــی ش ــع بحران در مواق
صفاتــی اینگونــه را بــه نســل های بعــد منتقــل ســاختند. 
زیــرا ایــن واقعیــت روشــن بســیار مهــم اســت کــه جبــر 
تاریخــی وجــود دارد امــا در عیــن حــال انســان موجــودی 
ــی دارد  ــه توانای ــت ک ــاب اس ــدرت انتخ دارای اراده و ق
محدودیت  هــای زندگــی خویشــتن را برطــرف کــرده 
ــه حداقــل برســاند و در نتیجــه بشــر امــروزی نیــز  ــا ب ی
ــش  ــه گزین ــا ب ــود ت ــد ب ــادر خواه ــراوان ق ــالش ف ــا ت ب
ــر  ــل از جب ــرات حاص ــردازد و تاثی ــی بپ ــر تاریخ عناص
ــم  ــود تنظی ــه دلخــواه خ ــوده و ب ــرل نم تاریخــی را کنت

ــد. کن

منابع

آصــف، محمــد هاشــم )۱۳۵۴(. رســتم التواریخ. تهــران:  ●
انتشــارات  و  جیبــی  کتاب هــای  ســهامی  شــرکت 

ــر. امیرکبی
ــد )۱۳۹۴(.  ● ــی، حام ــت اهلل و قدم ــب، نعم ــدی نس احم

ــدر در دوره  ــواد مخ ــرف م ــیر ورود و مص ــی س »بررس
ــو، ش. ۱۰. ــخ ن ــه«. تاری صفوی

انصــاری، نــوش آفریــن )۱۳۵۴(. »وضــع مــردم ایــران  ●
در دوران صفویــه: اســتنباط از قســمت اول تاریــخ عالــم 
آرای عباســی تألیــف: اســکندر بیــک ترکمــان«. گوهــر، 

گــذر زمــان دچــار تحــول معنــا شــده و در دســتة اعمــال 
ــس.  ــور بالعک ــد و همینط ــای گرفته ان ــی ج منف

بــه طــور کلــی هــدف نهایــی ایــن مقالــه در 
ایــن اســت کــه از بــاال بــه حــوادث و رویداد هــا و 
ــه  ــدود ب ــتن را مح ــم و خویش ــی بنگری ــر اجتماع عناص
ــراری  ــای تک ــه و پیش داوری ه ــوچ عامیان ــای پ روایت ه
نکنیــم زیــرا راه مــا را در وصــول بــه حقیقــت و دانایــی 
ــر  ــاع ب ــر اجتم ــر آن تاثی ــالوه ب ــرد. ع ــد ک ــد خواهن س
ــه  ــت. اگرچ ــر اس ــز موردنظ ــان نی ــی زم ــراد در ط اف
ــت.  ــر دور داش ــد از نظ ــم را نبای ــیار مه ــة بس ــک نکت ی

بســیاری از افــراد بــا مشــاهدة مطالبــی اینچنینــی ، 
ــل  ــر را عام ــد و جب ــة خویشــتن می نماین ــه تبرئ ــدام ب اق
ــای  ــوص در زمینه ه ــه خص ــری ب ــوع تصمیم گی ــر ن ه
منفــی می داننــد امــا بایــد بــر ایــن نکتــه واقــف بــود کــه 
ــط و گذشــتة  ــرات از محی ــا وجــود تمامــی تاثی انســان ب
خویشــتن، همچنــان موجــودی آزاد و دارای اختیــار اســت 
ــش  ــش روی خوی ــوع پی ــر متن ــش عناص ــه در گزین ک
مختــار اســت و می توانــد تاثیــرات تاریخــی و خارجــی را 
بــه حداقــل برســاند بــه طــوری کــه در پایــان، شــخصیت 
ــه،  ــت ک ــای اوس ــالت و اولویت ه ــه ای از تمای او آمیخت
ــگری  ــه کنش ــد و ب ــکل می ده ــی را ش ــانی اجتماع انس

در جامعــه می پــردازد. 

نتیجه گیری

ــای تاریخــی  ــرایط و دوره ه ــی ش انســان ها در تمام
تحــت تاثیــر اســالف خــود هســتند و در دوره هــای 
مختلــف حیــات خویــش، از آنــان تاثیــر می پذیرنــد 
ــخصیت  ــکل گیری ش ــر در ش ــن ام ــه ای ــوری ک ــه ط ب
ــر اســت  ــوع بشــر موث ــراد ن ــی هریــک از اف ــة کل و جنب
ــع  ــان و جوام ــر مردم ــی ب ــر تاریخ ــی جب ــه عبارت و ب
انکار ناپذیــر دارد. بســیاری  تاثیــری تــام و  مختلــف 
ــل  ــر قاب ــائل غی ــکالت و مس ــا مش ــت ی ــکات مثب از ن
ــخ  ــد در تاری ــر را بای ــر عص ــان ه ــع و مردم ــل جوام ح
و گذشــتة آنــان جســتجو کــرد تــا بتــوان بــا ریشــه یابی 
بــه حــل مــوارد مــورد نظــر پرداخــت. بــه عبــارت دیگــر 
ــراث دار و  ــود، می ــی موج ــر تاریخ ــت جب ــه عل ــان ب انس
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ــا  ــود ب حســین کــه در ایــن دیــدار بــه شــدت عصبــی ب
مگس پرانــی کــه در دســت داشــت بــه صــورت کنســول 
فرانســه ضربــه زد و بــا عصبانیــت صحبــت خــود را بــه 
ــه فکــر  اتمــام رســاند. فرانســه کــه از مدت هــا پیــش ب
ــی  ــی تلق ــة خوب ــر را بهان ــن ام ــود ای ــر ب تصــرف الجزای
ــه  ــرباز ب ــزار س ــا ۱۰۰ کشــتی جنگــی و ۳۶ ه ــرد و ب ک
ــت  ــر را  در دس ــرد و الجزای ــه ک ــهر حمل ــای ش بندره
گرفــت. ایــن واقعــه در دوران شــارل دهــم رخ داد. 
ــم، ۱۳۹۲، ص ص. ۴۳-۵۱؛ آژرون، ۱۳۶۵،  ــد اعل )برومن

ص ص. ۳۱-۲۸(
عثمانی هــا تونــس را نیــز تحــت تســلط خــود 
ــس  ــد. تون ــا کردن ــه را احی ــن منطق ــت ای ــد و دول درآورن
در دســت ینی چری هــای عثمانــی قــرار گرفته بــود و 
آن هــا تســلط کامــل منطقــه را بــر عهــده داشــتند. دولــت 
تونــس یــک دولــت ســنتی بــود و از نظــر اجتماعــی تودة 
ــل  ــتند و قاب ــی می دانس ــت دین ــت را مرجعی ــردم اولوی م
ــود.  ــی ب ــا مالک ــمی آن ه ــب رس ــه مذه ــت ک ــر اس ذک
ــیاری در  ــات بس ــن دوران اصالح ــا در ای ــن پاش خیرالدی
تونــس ترتیــب داد؛ وی اصالحــات آموزشــی، کشــاورزی، 
بهداشــتی و ... در کشــور بــه انجــام رســاند. اصلی تریــن 
محــور اصالحــات خیرالدیــن تونســی همــان اصالحــات 
او همچنیــن دروس جدیــدی  بــود  آموزشــی  نظــام 
ــی،  ــوم طبیع ــیمی، عل ــک، ش ــات، فیزی ــد ریاضی همانن
ــوم دینــی و.. را وارد مــدارس کــرد.  ــا، عل ــخ، جغرافی تاری
ــون  ــه روحانی ــا ب ــرد ت ــالش ک ــن ت ــن همچنی خیرالدی
اثبــات کنــد در راه فراگرفتــن تجــارب سیاســی، اقتصادی 

ــت  ــر تح ــن الجزای ــن چنی ــد و ای ــح کردن ــر را فت الجزای
م.   ۱۷-۱۶ قــرن  در  درآمــد.  ینی چری هــا  حمایــت 
الجزایــر یــک ارتــش کوچــک امــا بســیار نیرومنــد ایجــاد 
ــه در  ــه ای ک ــای قبیل ــه ائتالف ه ــط آن ب ــرد و توس ک

ــید. ــه بخش ــده بود، خاتم ــاد ش ــر ایج الجزای
 قــرن ۱۹ میــالدی، رابطــه ای کــه میــان رژیم هــای 
بــود   ... و  تیجانیــه  قادریــه،  فرقه هــای  و  الجزایــر 
ــف و  ــی مختل ــا در نواح ــن فرقه ه ــون ای ــید. چ فروپاش
معینــی نفــوذ داشــتند، قابلیــت گســترش فراگیر نداشــتند؛ 
چــرا کــه خصومــت مابیــن آن هــا و مخالفــت بــا یکدیگــر 
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــد ب ــی واح ــکل گیری گروه ــازة ش اج

رژیــم را بــه آن هــا نمــی داد. اواخــر قــرن ۱۹ م. بحــران 
شــمال آفریقــا شــکل می گیــرد. ســلطان عثمانــی دیگــر 
توانایــی محافظــت از مســلمانان را نداشــتند و رژیم هــای 
حاکــم بــر منطقــه نیــز دیگــر قــادر نبودنــد؛ وضعیــت بــا 
ثباتــی ایجــاد کننــد و درضمــن اقتصــاد مناطــق هــم در 
ــود و  ــرار گرفته ب ــان ق ــلطة اروپایی ــت س ــن دوران تح ای
ــر  ــم الجزای ــه رژی ــود ک ــل ب ــن عوام ــام ای در نتیجــة تم
ــه  ــی ک ــه حوادث ــد. از جمل ــه ش ــة فرانس ــت الحمای تح
ــی  ــدم دریافت ــر شــد، گن باعــث مســتعمره شــدن الجزای
ــغ ۵  ــود. فرانســه مبل از بیــک حســین توســط فرانســه ب
میلیــون گنــدم از الجزایــر خریــداری کــرد امــا پــول آن ها 
ــب  ــداری را ترتی ــت دی ــن دو دول ــرد. ای ــت نک را پرداخ
دادنــد کــه درمــورد ایــن مســئله صحبــت کننــد؛ امــا بیک 

نگاهی اجمالی به وضعیت الجزایر و 
تونس پیش از استعمار

کشــورهای عربــی مغــرب، در شــمال آفریقــا از نظــر 
بســیاری  شــباهت های  دارای  تاریخــی  و  جغرافیــای 
ــط خانوادگــی اســاس  هســتند. در دوارن پیشــامدرن رواب
ــار و  ــز دارای اعتب ــع کــچ رو نی ــود و جوام ــع ب ــن جوام ای
ــس  ــر و تون ــت الجزای ــد. حاکمی ــیاری بودن ــت بس اهمی
هیچــگاه موفــق نشــد برتمــام مناطــق حاکمیــت و 

ــد. ــرا کن ــد و اج ــود را نشــان ده ــدرت خ ق
از دوران قبــل حکومت هــای مذهبــی ادارة ایــن 
کشــورها را برعهــده داشــتند، مثل مرابطــون، موحدون و.. 
امــا چــون  ایــن مناطــق عمدتــًا تحــت حملــة مســیحیان 
قــرار می گرفتنــد. پــس جهــاد علیــه مســیحیت در بیــن 
آن هــا صــورت گرفــت و طریقت هایــی نــو از ایــن 
ــه از  ــه، تیجانی ــه، رحمانی ــد. قاوی ــود آم ــه وج ــق ب طری
ــود  ــالدی ب ــرن ۱۷ می ــد. از ق ــا بودن ــوع طریقه ه ــن ن ای
کــه حمــالت مســیحیان کاهــش یافته بــود امــا خطــری 
ــد می کــرد  بزرگتــری کشــورهای شــمال آفریقــا را تهدی
کــه مدرنیســم نــام داشــت. مســلمانان تمــدن اروپایــی را 
هماننــد تمــدن خــود می دیدنــد امــا اینــک ایــن تمــدن 
پیــش افتاده بــود و مســلمانان بــه فکــر راه چــاره بودنــد. 
ــا ســال ۱۵۲۹ م دارای حکومــت یکپارچــه ای  ــر ت الجزای
نبــود؛ بــا وجــود موحــدون و مرابوطــن و امیرنشــین های 
مختلــف بــاز هــم فاقــد حکومــت مرکــزی بــود. در ســدة 
۱۵ میــالدی، ســاختار اجتماعــی ایــن منطقــه تغییــر کــرد 
و براســاس تقســیم بندی گروه هــای خانوادگــی و تحــت 

ــد.  ــای سیاســی درآم ــان و رژیم  ه ــری صوفی رهب
فراینــد تســلط عثمانــی بــر الجزایــر، محصــول 
تجاوزهــای اســپانیایی ها در قــرن ۱۳ میــالدی بــه 
الجزایــر بوده اســت و بــه همیــن خاطــر امیرنشــین 
الجزایــر از دریانــوردان کــه رعایــای ســلطان تــرک 
بودنــد، کمــک خواســت و در ســال ۱۵۲۹ م ینی چری هــا 

استعمارزدایی ملل جهان سومی

ناهید بدیهی
دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

از سال 1869 
میالدی بود که دولت تونس 
به دلیل عدم پرداخت وام های 

خود بخشی از اقتدار خود را از 
دست داد و تجارت دریای تونس نیز به 
شدت آسیب دید و دولت های اروپایی وی 
را مجبور کردند که در کمیسیون مالی 
بین المللی مرکب از بریتانیا، فرانسه 
و ایتالیا بپذیرد و تعهد دهد که تمام 
امور اقتصادی و بازرگانی خود 

را تحت نظر این کشورها 
قرار دهد.
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ــل داشــتند  ــد و تمای ــش ببرن اســالم اهــداف خــود را پی
تعریــف جدیــدی از اســالم ارائــه کننــد. 

ــل،  ــران قبای ــد رهب ــش اقشــار ســنتی، همانن *واکن
ــان ، کشــاورزان، تاجــران و.. کــه رهبــری آن هــا  بازرگان
ــراد  ــن اف ــتند؛ ای ــت داش ــه دس ــان ب ــا و صوفی را علم
خواســتار ســازمان دهی افــراد مســلمان بودنــد و اصــالح 
ــرار  ــود ق ــر خ ــالمی را مدنظ ــول اس ــاس اص ــور براس ام
ــود  ــوع اول بیشــتر ب ــش از ن ــس واکن ــد. در تون داده بودن
ــر واکنــش  ــود کــه در الجزای ــی ب ــن موضــوع درحال و ای

ــت. ــوع دوم بوده اس ــورت ن ــه ص ــردم ب م
ــا نیروهــای اســتعمارگر فرانســه، آنچــه  ــه ب در مقابل
ــه  ــت، بلک ــر نیس ــی الجزای ــت اهال ــت دارد مقاوم اهمی
ــر مــردم  ــن کشــور اســت. در الجزای نقــش اســالم در ای
ــی  ــف زندگ ــواع مختل ــی و ان ــای جمعیت ــا پراکندگی ه ب
ــرای  ــوده ب ــزاری ب ــع اب ــا اســالم درواق ــد ام ــود دارن وج
ــارزه  ــن مب ــای ای ــر بق ــوی ها و جوه ــا فرانس ــارزه ب مب

ــت. ــالم« اس ــن »اس همی
فرانســه از اهمیــت اقتصادی، اســتراتژیک و سیاســی 
الجزایــر بــه خوبــی آگاه بــود و تمــام تــالش خــود را بــه 
کار گرفــت کــه ایــن شــهر را از دســت ندهــد. درعــوض 
ــه  ــد ب ــه بای ــده بودند ک ــه ش ــز متوج ــر نی ــردم الجزای م
ــه  ــای فرانس ــه وعده ه ــند و ب ــی باش ــود متک ــدرت خ ق
دل خــوش نکننــد. پــس کنــار امیــر عبدالقــادر مقاومتــی 
ــه  ــید. فرانس ــول کش ــال ط ــه ۱۷ س ــد ک ــب دادن ترتی
پــس از جنگ هــای ســنگینی کــه بــا مخالفــان خــود در 
الجزایــر داشــت، موفــق شــد در ســال ۱۸۴۷ م. ســپاهیان 
عبدالقــادر  را شکســت دهــد. امیــر عبدالقــادر هــم اســیر 
ــد  ــق تبعی ــه دمش ــپس ب ــه و س ــه فرانس ــدا ب ــد و ابت ش
ــا اســتفاده از نیروهــای نظامــی خــود  گشــت. فرانســه ب
ــاک  ــام خ ــال ۱۸۹۵م. تم ــد در س ــق ش ــا موف و محلی ه
ــا اینکــه فرانســه  ــه تصــرف خــود درآورد. ب ــر را ب الجزای
ــردم  ــای م ــا قیام ه ــت آورد ام ــه دس ــی ب ــن موفقیت چنی
هیچوقــت بــه کلــی فروکــش نکــرد و در نقــاط مختلــف 
الجزایــر همچنــان ادامــه داشــت. ماننــد قیام هــای 
ــه  ــلیمان، ال ال فاطم ــیدی س ــداهلل، س ــن عب ــد ب محم
ــدارس  ــت و م ــا از شــیوخ طریق ــران عموم ــن رهب و... ای

ــس و  ــان انگلی ــر و مصــر می ــر ســر الجزای ــز ب دیگــر نی
ــه  ــب فرانس ــر نصی ــت الجزای ــه در نهای ــود ک ــه ب فرانس

ــه انگلیــس رســید.  شــد و مصــر نیــز ب
جنگ هــای فرانســه علیــه تونــس در ســال های 
ــدة آرزوی  ــان دهن ــوع نش ــن موض ــادی رخ داد و ای متم
تونــس  آوردن  دســت  بــه  بــرای  فرانســه  دیرینــة 
بوده اســت: در ســال های ۱۶۰۹ م، ۱۶۱۹ م، ۱۶۶۶ م، 
و....  تــا ۱۶۸۳ م، ۱۷۴۱ م  تــا ۱۶۷۲ م، ۱۶۸۲   ۱۶۷۰
جنگ هایــی بــرای کســب قــدرت در تونــس بــه وســیلة 
ــم، ۱۳۹۲، ص  ــد اعل ــت. )برومن ــام شده اس ــه انج فرانس
)۱۵۳-۱۵۱ ص.  ص   ،۱۳۹۶ زینی ونــد،  ۵۱-۵۷؛  ص. 

ــالدی  ــرن ۱۹ می ــت در ق ــا در نهای ــن تالش ه ای
ــی  ــه زمان ــد در فاصل ــق ش ــه موف ــه داد و فرانس نتیج

ــت  ــس را تح ــر و تون ــور الجزای ــر دو کش ــی ه کوتاه
ســلطة خــود درآورد. ایــن ســلطه تاحــدی وســیع بــود کــه 
ــرای افــراد را نیــز فراهــم نمی کــرد؛  امــکان مهاجــرت ب
گرچــه اســتدالل فقهــای اســالم نیــز ایــن بــود کــه ایــن 
حکومت هــای ناشــی از اســتعمار ذاتــًا غیــر مشــروع 
هســتند و بایــد بــا آن هــا مبــارزه کــرد. پــس مبــارزان بــا 

ــد: ــش از خــود نشــان دادن ــوع واکن ــان ۲ ن اروپایی
*واکنــش نخبگان سیاســی و روشــنفکران نوخاســته 
کــه در سیســتم آموزشــی حــزب تحصیــل کــرده، تحــت 
تاثیــر آن بودنــد و قصــد داشــتند بــا اســتفاده از مدرنیســم 

و فنــی اروپــا هیــچ چیــزی در تعــارض بــا دیــن نیســت. 
او آشــکارا تــالش کــرد تــا روابــط بیــن دیــن و دولــت را 
بهبــود بخشــد. بــا وجــود اینکــه علمــای روشــنفکری بــا 
خیرالدیــن همــراه بودنــد امــا فرمانرواهــا و افــراد دیگــری 
ــف  ــن فکرانة وی مخال ــکار روش ــا اف ــه ب ــد ک ــم بودن ه
باشــند. بــا اینکــه او شکســت خــورد امــا بــا برنامه هــای 
اصالحیــش تاثیــر خــود را بــر جامعــة جدیــد نشــان داد. 

ــم، ۱۳۹۲، ص. ۵۱( ــد اعل )برومن

فعالیت های اولیة فرانسه در جهت 
استعمار

پــس از ســقوط خیرالدیــن، اســتعمار دولــت فرانســه 
ــن  ــر ای ــرن ب ــم ق ــش از نی ــد و بی ــاز ش ــس آغ در تون
ســرزمین قــدرت خــود را اعمال کــرد. در آن دوران کشــور 
ــن خاطــر دو وام  ــه ای ــی شــده بود و ب ــار بحــران مال دچ
ــن  ــا ای ــرد؛ ب ــتقراض ک ــی اس ــون فرانک ۲۸ و ۳۵ میلی
ــردم در  ــت. م ــه یاف ــی ادام ــران مال ــان بح ــال همچن ح
ســال ۱۸۶۴ م. شــورش کردنــد و بــه ایــن خاطــر دولــت 
ــان  ــه هم ــا را ب ــرخ مالیات ه ــرد، ن ــدود ک ــا را مس راه ه
ــرکوب  ــز س ــد و شــورش ها را نی ــته بازگردادن ــرخ گذش ن
ــت. از  ــه داش ــی ادام ــران مال ــم بح ــاز ه ــا ب ــرد؛ ام ک
ســال ۱۸۶۹ میــالدی بــود کــه دولــت تونــس بــه دلیــل 
عــدم پرداخــت وام هــای خــود بخشــی از اقتــدار خــود را 
ــه شــدت  ــز ب ــس نی ــای تون از دســت داد و تجــارت دری
آســیب دیــد و دولت هــای اروپایــی وی را مجبــور کردنــد 
ــا،  ــی بین المللــی مرکــب از بریتانی کــه در کمیســیون مال
فرانســه و ایتالیــا بپذیــرد و تعهــد دهــد کــه تمــام امــور 
اقتصــادی و بازرگانــی خــود را تحــت نظــر ایــن کشــورها 
ــق  ــه فرانســه موف ــود ک ــال ۱۸۸۱ م ب ــد. از س ــرار ده ق
شــد رقیــب خــود انگلیــس را از میــدان بــه در کنــد چــرا 
کــه وی مشــغول مصــر بــود و بــه ایــن صــورت تونــس 
تحــت الحمایــة رســمی فرانســه شــد. پــس از آن وزیــر 
ــس را  ــور تون ــه ام ــود ک ــس ب ــه در تون ــار فرانس مخت
ــان فرانســه و  ــی می ــن رقابت ــود. همچنی برعهــده گرفته ب
ایتالیــا بــر ســر تونــس شــکل گرفته بــود کــه در نهایــت 
فرانســه موفــق شــد کنتــرل را بــه دســت گیــرد. رقابتــی 

فرانسه از اهمیت 
اقتصادی، استراتژیک و 

سیاسی الجزایر به خوبی آگاه بود 
و تمام تالش خود را به کار گرفت که 
این شهر را از دست ندهد. درعوض 

مردم الجزایر نیز متوجه شده بودند که باید 
به قدرت خود متکی باشند و به وعده های 
فرانسه دل خوش نکنند. پس کنار امیر 

عبدالقادر مقاومتی ترتیب دادند که 
17 سال طول کشید.
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تونــس را بــه صــورت کامــل تحــت الحمایــة خــود قــرار 
ــم، ۱۳۹۲، ص ص. ۷۴- ۷۸( ــد اعل داد. )برومن

ــدا  ــان ابت ــس از هم ــه فرانســه در تون ــت علی مقاوم
اختالف هــای  مــردم  بــود.  مســلحانه  صــورت  بــه 
ــی  ــری »عل ــم تحــت رهب ــته و باه ــار گذاش ــود را کن خ
ــهر  ــام از ش ــن قی ــده بودند؛ ای ــد ش ــه« متح ــن خلیف ب
صفاقــس آغــاز شــد. پــس از صفاقــس شــهرهای 
ــغال  ــومه اش ــس و س ــون تون ــز همچ ــری نی ــم دیگ مه
ــا  ــان ت ــای مســلحانه همچن ــن مقاومت ه ــا ای شــدند؛ ام
ــال ۱۸۸۲  ــه در س ــت. فرانس ــه داش ــال ۱۸۸۷ م. ادام س
ــه پیمــان  ــی موســوم ب ــای پیمان ــا محمــد صــادق ب م. ب
ــده بود  ــر ش ــه در آن ذک ــرد ک ــا ک ــعید امض ــر الس قص
ــر  فرانســوی ها مجــاز هســتند؛ شــغال نظامــی خــود را ب
ــار فرانســوی  ــر مخت ــک وزی ــد و ی ــل کنن ــس تحمی تون
ــت  ــان دول ــوان رابطــی می ــه عن ــا ب ــز انتخــاب شــد ت نی
ــات  ــن تصمیم ــا ای ــات فرانســه باشــد. ام ــس و مقام تون
باعــث شــورش های بســیاری در شــهرهای مختلــف 
شــد کــه در نتیجــة آن معاهــدة »اَلمرســی« بــه تصویــب 
ــات  ــام اصالح ــت تم ــس می بایس ــی آن تون ــید و ط رس
ــرد و در  ــه را بپذی ــت فرانس ــی دول ــی و قضای اداری، مال
ــن را مــی داد  ــار ای ــه فرانســه اختی ــن معاهــده ب ــع ای واق
کــه ســلطة کامــل خــود بــر ایــن منطقــه را برقــرار کنــد. 
ــن  ــی بی ــن معاهدات ــه چنی ــردم متوج ــه م ــی ک هنگام
امیرشــان و فرانســویان شــدند، روح انقالبی گــری آن هــا 
ــدند؛  ــده و مســلح ش ــرد آم ــدان گ ــد و مجاه تشــدید ش
ــی  ــی و حت ــق جنوب ــام مناط ــرعت تم ــه س ــالب ب انق
مناطــق ســاحلی را فراگرفــت تاجایــی کــه فرانســه وارد 
ــم، ۱۳۹۲، ص ص. ۷۸- ۸۰؛  ــد اعل ــد. )برومن ــگ ش جن

داویدســن، ۱۳۵۹، ص ص. ۳۸-۳۶(

منابع

تطبیقــی  ● بررســی   .)۱۳۹۲( عبــاس  اعلــم،  برومنــد 
تهــران:  تونــس.  و  الجزایــر  اســالمی  جنبش هــای 

انتشــارات پژوهشــکدة تاریــخ اســالم.
ــر. مشــهد:  ● ــخ معاصــر الجزای ــر )۱۳۶۵(. تاری آژرون، روب

دانشــگاه فردوســی.
مختصــر  ● تاریــخ   .)۱۳۵۹( مانفــرد  داویدســن، 

از جنــگ  بعــد  جنبش هــای رهایی بخــش در دوران 
دنیــا. تهــران:  دوم.  جهانــی 

ــات  ● ــن )۱۳۹۶(. ادبی ــادری، روژی ــورج، و ن ــد، ت زینی ون
ــی.  ــار سیاس ــا به ــتعمار ت ــر؛ از اس ــی در الجزای تطبیق
ادبیــات  پژوهش هــای  علمی-پژوهشــی  فصلنامــة 

تطبیقــی، ۵ )۳(.
محســنیان راد، مهــدی، و شــاکری، محمدعلــی )۱۳۹۷(.  ●

مشــکالت فرهنگــی و ارتباطــی در کشــوهای اســالمی 
اســتعمارزده. رســانه، ۲۵ )۱(.

دولــت تونــس خیلــی ســریع تر از الجزایــر تســلیم 
ــک،  ــد دیپلماتی ــه بع ــود را در س ــوذ خ ــه نف ــد. فرانس ش
تجــاری و آموزشــی در تونــس آغــاز کــرد و تجــار 
اروپایــی هــم مشــغول خریــداری مــواد خــام ایــن کشــور 
ــادر  ــه ص ــن منطق ــه ای ــی ب ــوالت اروپای ــدند. محص ش
ــون  ــن و زیت ــان روغ ــای اروپایی ــر دخالت ه ــد و در اث ش
ــن  ــد و ای ــد ش ــه تولی ــن منطق ــوه در ای ــورت انب ــه ص ب
چنیــن تونــس از صنایــع دســتی و صنعتــی خــود فاصلــه 
گرفــت. اروپایی هــا همچنیــن خطــوط راه آهــن، معــادن 
و کشــاورزی را در ایــن منطقــه تاســیس کــرده و بهبــود 
بخشــیدند. تضعیــف موقعیــت طبقــة متوســط مســلمانان 

ــه  ــگان جامع ــت نخب ــدرت در دس ــدن ق ــز ش و متمرک
ــوذ  ــس نف ــود. پ ــان ب ــز از دیگــر دســتاوردهای اروپایی نی
سیاســی و اقتصــادی خارجیــان در تونــس و زوال داخلــی 

ــد.  ــس ش ــل تون ــتگی کام ــث ورشکس ــور باع کش
در ۱۸۶۷ م. دولــت تونــس دچــار ورشکســتگی کامل 
ــا،  ــور شــد رضایــت دهــد کشــورهای بریتانی شــد و مجب
ــرده  ــع آوری ک ــای وی  را جم ــا مالیات ه ــه و ایتالی فرانس
ــس  ــد. پ ــرف کنن ــوری ص ــور کش ــت ام و در راه پرداخ
ــه  ــال ۱۸۸۱ م. فرانس ــن در س ــرة برلی ــکیل کنگ از تش

ــد. گاهــی این هــا ادعــای مهدویــت  ــی محلــی بودن قرآن
هــم می کردنــد یکــی از آن هــا بــه نــام »بوزیــان« ادعــا 
می کــرد، پیامبــر بــه خوابــش آمــده، او را مهــدی خوانــده 
و از وی خواســته علیــه اســتعمارگری فرانســه دســت بــه 
قیــام بزنــد. چنیــن شــورش هایی ادامــه داشــت تــا 
ــال  ــیدند. در س ــلحانه رس ــورش های مس ــه ش ــه ب اینک
ــت  ــود کــه شــورش های مســلحانه علیــه دول ۱۸۷۱ م. ب
اســتعمارگر فرانســه آغــاز شــد و هــدف ایــن مــردم یــک 
ــود؛  ــت اســالمی نب ــی و تشــکیل یــک دول هــدف ابتدای
ــه  ــت فرانس ــم دول ــرای ظل ــتر ب ــا بیش ــل آن ه ــن عم ای
نســبت بــه آن هــا بــود کــه حقــوق ایــن مــردم را ضایــع 
کرده بــود. شــخصیت های دینــی همــواره کســانی بودنــد 
ــن  ــا ای ــد و ب ــا را ســازمان دهی می کردن ــن قیام ه ــه ای ک
شــعار کــه »زیــر بــار اطاعــت از کســی جــز خــدای یگانه 
ــان  ــود. چن ــتعمارگر ب ــار اس ــور کف ــه منظ ــم، ک نمی روی
کــه آزادی جامعــة اســالمی از ســیطرة کفــر جــز اصــول 
اســالم اســت.« )برومنــد اعلــم، ۱۳۹۲، ص ص. ۵۸-۸۹؛ 

آژرون، ۱۳۶۵، ص ص. ۶۴-۵۹(

مقاومت نخبگان در تونس

موقعیــت جغرافیایــی تونــس در میانــة دریــای 
ــا دارای  ــیل و ایتالی ــه سیس ــی آن ب ــه و نزدیک مدیرتران
ــت  ــه اهمی ــی ک ــه صورت ــت. ب ــیاری اس ــت بس اهمی
کشــتی رانی در هــر دو بخــش شــرقی و غربــی مدیترانــه 
ــس دارای  ــن تون ــز ای ــد. ج ــم می کن ــرای او فراه را ب
ــراوان  ــادی ف ــات اقتص ــز و امکان ــای حاصل خی زمین ه
ــب می کــرد.  ــت خارجــی را جل ــود کــه توجــه هــر دول ب
ــس اشــاره  ــت تون ــه اهمی ــه ب ــورد آخــری ک ــا م ام
می کنــد، همجــواری تونــس و الجزایــر و مشــخص 
نبــودن حــدود مــرزی ایــن دو کشــور اســت. پــس 
فرانســه بــا اشــغال تونــس بعــد از الجزایــر می توانســت، 
ــرزی کشــورهای مســتعمره خــود را مشــخص  حــدود م
ــول  ــة کنس ــورد حمل ــال ۱۸۱۶ م. م ــس در س ــد. تون کن
بریتانیــا هــم قــرار گرفــت و قدرت هــای اروپایــی 
ــتند.  ــم داش ــیاری باه ــت بس ــه رقاب ــن منطق ــر ای ــر س ب

دولت 
تونس خیلی 

سریع تر از الجزایر تسلیم 
شد. فرانسه نفوذ خود را در 3 

بعد دیپلماتیک، تجاری و آموزشی 
در تونس آغاز کرد و تجار اروپایی 
هم مشغول خریداری مواد خام این 

کشور شدند. محصوالت اروپایی به این 
منطقه صادر شد و در اثر دخالت های 
اروپاییان روغن و زیتون به صورت 
انبوه در این منطقه تولید شد و این 

چنین تونس از صنایع دستی 
و صنعتی خود فاصله 

گرفت.
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جنگــی بــا امپراتــور صحبــت کنــد کــه خبــر شکســت و 
نابــودی ســپاهیانش را شــنید و مجبــور شــد تــا رســیدن 
ــادن، ۱۳۸۹، ص. ۴۰- ــد. )م ــی در آنجــا بمان ــپاه اصل س

ــپاه  ــاپ، در اوت  ۱۰۹۶ م. س ــت پ ــر درخواس ــا ب ۴۱( بن
اصلــی  شــروع بــه عزیمــت کــرد. آن هــا تصمیــم داشــتند 
ــه نیروهــای  ــه و در آن جــا ب ــه ســمت قســطنطنیه رفت ب

ــس پیوســته و راهــی شــرق شــوند. بیزان
ــود  ــون ب ــای بوی ــی از کنت ه ــد یک ــری فرزن گودف
ــه  ــی ک ــا زمان ــت ام ــه ای داش ــل توج ــروت قاب ــه ث ک
تصمیــم بــه همــراه شــدن بــا صلیبیــون را داشــت، بخش 
ــئله  ــن مس ــرف ای ــش را ص ــه ای از اموال ــل مالحظ قاب
کــرد. او بــه همــراه ســپاهیانش در ۲۳ دســامبر ۱۰۹۶ م.  
ــادن، ۱۳۸۹، ص. ۴۵-۴۴(  ــیدند.  )م ــطنطنیه رس ــه قس ب
گودفــری اولیــن کســی نبــود کــه وارد ایــن شــهر شــد، 
ــرادر پادشــاه  ــی، ب ــا او هــوگ ورماندوئ بلکــه همزمــان ب
ــاالر، ۱۳۹۲، ص.  ــرد )ب ــرک ک ــا را ت ــز اروپ ــه نی فرانس
۴۲( و بــه همــراه ســپاه کوچکــی عــازم شــد. همچنیــن 
ــرو بســیار  ــن حجــم از نی ــن رســیدن ای الکســیوس از ای
ــیحی  ــرباز مس ــزاران س ــرانجام ه ــود.  س ــحال ب خوش

ــد.  ــس بودن ــمنان بیزان ــا دش ــی ب ــاده رویاروی آم
ــی را  ــوگ ورماندوئ ــت ه ــازة بازگش ــیوس اج الکس
ــل  ــر مجل ــداد و او را در قص ــپاهیانش را ن ــزد س ــه ن ب
ــا  ــوگ ب ــه ه ــید ک ــرا می ترس ــت. زی ــه داش ــود نگ خ

ــل  ــه دلی ــادن، ۱۳۸۹، ص. ۴۰( البت ــت. )م ــی اس و بزدل
ــود.  ــه ب ــود آذوق ــگ کمب ــر جن ــر تاخی ــی ب ــر مبن دیگ
ــه باعــث شــده بود  ــود آذوق ــاالر، ۱۳۹۲، ص. ۶۴( کمب )ب
ــن  ــه ای ــد ک ــارت و دزدی بپردازن ــه غ ــربازان ب ــه س ک
باعــث نگرانــی الکســیوس شــده بــود، بــه همیــن دلیــل 
بــه پطــر و والتــر اجــازه حملــه بــه تــرکان را داد. )مــادن، 

)۴۰ ۱۳۸۹، ص. 
ــه  ــه تنگ ــم اوت ب ــی در شش ــپاه اصل ــرانجام س س
ــود کــه هیــچ برنامــه  بســفر رســید. ایــن در شــرایطی ب
و نقشــه ای بــرای ورود بــه آناتولــی طراحــی نشــده بــود. 
ــمار  ــه ش ــپاهیان ب ــرای س ــزرگ ب ــف ب ــک ضع ــن ی ای
می رفــت، بــه طــوری کــه باعــث اختــالف میــان 

ــه دو گــروه تقســیم شــدند. در یــک ســو  ــان شــد و ب آن
ــوی ها  ــر فرانس ــوی دیگ ــا و از س ــا و ایتالیایی ه آلمانی ه
قــرار داشــتند. فرانســوی ها بــه نیفیــه رفتــه و بــا غنایــم 
ــه  ــه ب ــا حمل ــاز گشــتند، در مقابــل آلمانی هــا ب زیــادی ب
ــه طــوری  ترک هــا متحمــل شکســت ســختی شــدند، ب

ــان کشــته شــدند. ــی از آن کــه خیل
ــروزی  ــر پی ــی ب ــه ای مبن ــرح توطئ ــا ط ــرکان ب ت
آلمانی هــا، فرانســوی ها را بــه جنــگ فراخواندنــد و 
ــان،  ــن زم ــد. در ای ــن بردن ــان را شکســت داده و از بی آن
پتــر زاهــد بــه قســطنطنیه رفــت تــا در خصــوص فنــون 

آغاز جنگ اول صلیبی در ۱۰۹۶ میالدی

پــاپ اوربــان دوم، پانزدهــم آگوســت اوت ۱۰۹۶ 
م. را بــه عنــوان روز حرکــت جنگجویــان برگزیــد. 
ــرعت  ــا س ــدارکات ب ــن ت ــاالر، ۱۳۹۲، ص. ۳۶( تأمی )ب
ــه  ــا  ادام ــه بعده ــگ  ک ــن جن ــد. ای ــام ش ــادی انج زی
دار و همه گیــر می شــود، بزرگ تریــن رخــداد جهــان 
آن موقــع را شــکل داد. )مــادن، ۱۳۸۹، ص. ۳۶( زمانــی 
ــون  ــرد، صلیبی ــادر ک ــگ را ص ــان جن ــاپ فرم ــه پ ک
ــول  ــدر بط ــگ چق ــان جن ــدت زم ــه م ــتند ک نمی دانس
مــی انجامــد، بــه همیــن دلیــل هــم نمــی دانســتند کــه 
ایــن جنــگ نیــاز بــه ســرمایة زیــادی دارد. )بــاالر، ۱۳۹۲، 
ــام  ــان تم ــه از می ــود دارد ک ــال وج ــن احتم ص. ۴۶( ای
جنگجویــان تعــداد افــراد گادفــری از بقیــه بیشــتر بــوده 
ــودک  ــرد و ک ــن زن، م ــزار ت ــامل ۱۰ ه ــه ش ــد ک باش
می شده اســت . بــه همیــن دلیــل هــم ایــن جنــگ 
ــاالر،  بــه جنــگ صلیبــی شــاهزادگان معــروف اســت. )ب

)۴۶-۴۵ ص.  ص   ،۱۳۹۲
ایــن دو ســپاه وارد مجارســتان، بلغارســتان و یونــان 
شــدند. الکســیوس کــه تصــور نمی کــرد آن هــا بــه ایــن 
ــرده  ــم نک ــرایط الزم را فراه ــند، ش ــرعت از راه برس س
بــود. ایــن امــر باعــث شــورش و غــارت ســربازان ســپاه 
ــی  ــری توانای ــه گادف ــود ک ــرایطی ب ــن در ش ــد. ای ش
کنتــرل سپاهیانشــان را نداشــت. )مــادن، ۱۳۸۹، ص. ۳۹(

ــران  ــی رهب ــرای مدت ــم داشــت ب الکســیوس تصمی
ــرا  ــه دارد، زی ــطنطنیه نگ ــگ را در قس ــن جن ــی ای نظام
از طرفــی احســاس ناامنــی داشــت کــه مبــادا بــا رفتــن 
آنــان، بــاز شــهر توســط مهاجــران بعــدی غــارت شــود، 
ــی  ــپاه اصل ــدن س ــا آم ــتند ت ــان نمی خواس ــا فرمانده ام
ــه  ــریع تر ب ــه س ــر چ ــتند ه ــد داش ــد و قص ــر کنن صب
ــد  ــور می کردن ــون تص ــد؛ چ ــه کنن ــود حمل ــمنان خ دش
تاخیــر در جنــگ باعــث دور شــدن آنهــا از خداونــد 
می شــود و ایــن تاخیــر بــه نوعــی نشــان دهنــدة تــرس 

تاثیر امپراتوری بیزانس بر سیر حوادث قرن ۱۱ میالدی
با تمرکز بر جنگ صلیبی اول

کیمیا حسینی
دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

اولین هدف در 
آغاز جنگ، فتح پایتخت 

سلطان نشین ترکان، یعنی شهر 
نیفیه بود. کشتی های بیزانس سواحل 
آن را بستند. سلطان قلیچ ارسالن که 

توانسته بود، نیروهای پتر زاهد را نابود 
کند، سپاه دوم صلیبی را جدی نگرفت. 

زمانی که افراد قلیچ ارسالن وارد 
شهر شدند، متوجه محاصره آن توسط 
صلیبیون شدند. در نهایت سربازان 

ترک شکست خورده و قلیچ 
ارسالن، با رها کردن خانواده 

و دارایی اش فرار کرد.
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ــای  ــرد و هدای ــکر ک ــا تش ــک غربی ه ــت و از کم آویخ
گــران بهایــی بــه آنــان تقدیــم کــرد، امــا صلیبیــون کــه 
از ایــن موضــوع کــه امپراطــور پیــروزی را بــرای خــودش 
ثبــت مــی کنــد، ناراضــی بودنــد و راه بازگشــت از ســوگند 
یــاد کــرده را نیــز نداشــتند، تصمیــم بــه غــارت گرفتنــد. 
ــه  ــم ب ــون تصمی ــن صلیبی ــخ  ۲۶ ژوئ ــرانجام در تاری س
ــدند،  ــیم ش ــروه تقس ــه دو گ ــا ب ــد. آنه ــت گرفتن بازگش
ــدادی از  ــد و تع ــی بوهمون ــت فرمانده ــته اول تح دس
ــری و  ــان گودف ــت فرم ــته دوم تح ــود و دس ــا ب لُرده

ریمونــد قــرار داشــت.
ــت  ــروه نخس ــه گ ــالن ب ــچ ارس ــد، قلی ــی بع مدت
ــه کــرد و گمــان کــرد تعــداد آن هــا همیــن مقــدار  حمل
ــا  ــل آن ه ــک روز در مقاب ــت ی ــد توانس ــت. بوهمون اس
ایســتادگی کنــد تــا ســپاه گودفــری بــه کمکشــان آیــد. 
ــربازانش  ــراه س ــه هم ــچ ب ــلطان قلی ــان س ــذا در پای ل

گریخــت. )مــادن، ۱۳۸۹، ص. ۵۳-۵۱(
ســرانجام صلیبیــون در ۲۱ اکتبــر ۱۰۹۷ م. توانســتند 
بــه انطاکیــه برســند. بــا وجــود ازدحــام ســپاهیان، 
ــا  ــت. آنه ــود داش ــون وج ــرای صلیبی ــختی ب ــرایط س ش
جنــوب  اطــراف  در  مسیحی نشــین  ســرزمین های  از 
غربــی کلیکیــه تقاضــای کمــک کردنــد، در مقابــل آنهــا 
بــه گرمــی از صلیبیــون اســتقبال کردنــد. انطاکیــه یکــی 
ــت  ــه دس ــه ب ــود ک ــهرها در روم ب ــکوه ترین ش از باش
تــرکان افتــاده بــود، بــا ایــن حــال اکثــر جمعیــت آنجــا 
ــن  ــا ای ــود. ب ــان ب ــه و یونانی ــیحیان، ارامن ــامل: مس ش

ــد. ــره کردن ــه را محاص ــون انطاکی ــاف صلیبی اوص
در زمســتان ســال ۱۰۹۷ م. ســرما فشــار زیادی را به 
صلیبیــون وارد کــرد. در ایــن شــرایط بــه جــای تمرکــز در 
خصــوص فتــح انطاکیــه مجبــور بــه حــل مســئلة آذوقــة 
ــادی از شــدت گرســنگی  ــد. ســربازان زی ســپاهیان بودن
مــرده بودنــد، ایــن شــرایط تاســف باری بــرای صلیبیــون 

بــود. )مــادن، ۱۳۸۹، ص. ۵۷-۵۵(
ــر  ــان مص ــه فاطمی ــر حمل ــرایطی خب ــن ش در چنی
ــا  ــید و آنه ــون رس ــه صلیبی ــطین، ب ــرکان در فلس ــه ت ب
ــون  ــد. صلیبی ــرف کنن ــلیم  را تص ــد اورش ــته بودن توانس
از ایــن خبــر بســیار ترســیدند و فهمیدنــد هدفــی کــه در 
ــا  ــه روی ــل ب ــتند تبدی ــدس داش ــرزمین مق ــوص س خص
شــده اســت. بــا ایــن حــال پتــر زاهــد از اردوگاه گریخــت 

به سوی انطاکیه

اولیــن هــدف در آغــاز جنــگ، فتــح پایتخــت 
بــود.  نیفیــه  شــهر  یعنــی  تــرکان،  سلطان نشــین 
ــلطان  ــتند. س ــس ســواحل آن را بس ــتی های بیزان کش
قلیــچ ارســالن کــه توانســته بــود، نیروهــای پتــر زاهــد را 
نابــود کنــد، ســپاه دوم صلیبــی را جــدی نگرفــت. زمانــی 
ــه  ــدند، متوج ــهر ش ــالن وارد ش ــچ ارس ــراد قلی ــه اف ک

ــدند. ــون ش ــط صلیبی ــره آن توس محاص

در نهایــت ســربازان تــرک شکســت خــورده و قلیــچ 
ارســالن، بــا رهــا کــردن خانــواده و دارایــی اش فــرار کرد. 
پــس از فتــح بخشــی از ســرزمین ســالجقة روم، امپراتــور 
الکســیوس پرچــم بیزانــس را بــر فــراز دیوارهــای شــهر 

توجــه بــه ســپاهی کــه در اختیــار دارد، علیــه امپراطــوری 
ــه نشــان داده بــود کــه  تحرکــی انجــام دهــد زیــرا تجرب
شــهر ثروتمنــد قســطنطنیه مــورد توجــه افــراد گرســنه و 
ــه واســطة فشــاری  ــوگ ب ــی اســت. ه ــه ی غرب پا برهن
کــه از بازداشــت خــود توســط الکســیوس، متحمــل شــد ه 
ــاد کــرد کــه هیــچ ســوء قصــدی علیــه  ــود؛ ســوگند ی ب
ــادن، ۱۳۸۹، ص. ۴۶-۴۷( در  ــدارد. )م ــرزمینش ن او و س
مقابــل گودفــری کــه از نیــات امپراتــور بیزانس آگاه شــده 
بــود، دعــوت را قبــول نکــرد و در مقابــل الکســیوس نیــز 
ــز  ــری نی ــه ســپاه او را قطــع کــرد. گودف آذوقه رســانی ب
بــه حومــة شــهر حملــه کــرد و آنجــا را غــارت نمــود. او 
تصمیــم داشــت الکســیوس را وادار کنــد تــا بــازار را بــه 
روی آنــان بــاز کنــد و بــه مــدت ســه مــاه منتظــر مانــد. 
ســرانجام زمانــی کــه از جانــب امپراتــور واکنشــی ندیــد 
بــه ســربازان خــود دســتور داد کــه بــه قســطنطنیه حملــه 

کننــد.
صلیبیــون بــه دیوارهــای تئــودور، در نزدیکــی 
ــه  ــا ب ــداد آن ه ــدرت و تع ــا ق ــه رســیدند ام کاخ بالچرین
ــوب  ــر محس ــوری خط ــرای امپرات ــه ب ــود ک ــه ای نب گون
ــان  ــه آن ــم ب ــوری ه ــربازان امپرات ــل س ــوند، در مقاب ش
ــت  ــم گرف ــری تصمی ــس از آن گودف ــد. پ ــه کردن حمل
ــوگند  ــه س ــد، او در ۲۰ ژانوی ــح کن ــیوس صل ــا الکس ب
ــل  ــرد. در اوای ــور ک ــفر عب ــپاهش از بس ــرد و س ــاد ک ی
آوریــل ۱۰۹۷ م. زمانــی کــه گودفــری بــا قایــق از تنگــه 
ــد  ــام بوهمون ــه ن بســفر عبــور کــرد، شــخص دیگــری ب
تارانتویــی وارد قســطنطنیه شــد. رهبــر نورمانــدی دعــوت 
الکســیوس را قبــول کــرد  و بــدون هیــچ امتنایــی ســوگند 
ــدة کل  ــام فرمان ــا مق ــرد ت ــالش ک ــد ت ــورد. بوهمون خ
ــت  ــیوس در نهای ــا الکس ــت آورد ام ــیا را بدس ــوای آس ق
از قبــول چنیــن درخواســتی ســر بــاز زد. پــس از ســوگند، 
ــد. )مــادن، ۱۳۸۹،  ــز از بســفر عبــور کردن ســربازان او نی

 )۵۰-۴۷ ص. 

همزمان 
به پیشروی 

صلیبیون در مناطق 
نامبرده، بیزانس برای آنان 

آذوقه می فرستاد و در صورت 
لزوم نیز سربازان تازه نفس نیز 

اعزام می کرد ولی از آنجاییکه وضعیت 
داخلی بیزانس نیز آنچنان تعریفی نبود، 
نمی توانست کمک خود را بهتر عرضه 

کند تا جاییکه چند بار آذوقه بهمراه 
کشتی و خدمٔه آن بدست مسلمانان افتاد 
و از طرفی وقتی خبر موفقیت نسبی 
صلیبیون به اروپا می رسید، موج 
جدید و قوی تری از مردم بسمت 

شرق روانه می شدند که 
بیشتر آن ها در راه جان 

می دادند.
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ــد. آنهــا تــالش می کردنــد  ارتــش خــود را آمــاده کرده ان
ــد. در  ــب کنن ــریع تر تصاح ــه س ــر چ ــلیم را ه ــه اورش ک
تاریــخ ششــم ژوئــن مــردم مســیحی نشــین بیت الحــم، 
ــه  ــذا در نهایــت ب ــد. ل از ســپاه صلیبیــون اســتقبال کردن
شــهر رســیدند و بــا مشــاهده بزرگــی آن، فهمیدنــد 
محاصــره آن کار راحتــی نیســت. پــس از درگیــری میــان 
ــتند در  ــون توانس ــپاه صلیبی ــون، س ــلمانان و صلیبی مس
ــادن،  ــد. )م ــح کنن ــلیم را فت ــده و اورش ــروز ش ــگ پی جن
ــون  ــروی صلیبی ــه پیش ــان ب ۱۳۸۹، ص. ۶۶-۶۸( همزم
آذوقــه  آنــان  بــرای  بیزانــس  نامبــرده،  مناطــق  در 
ــز ســربازان تازه نفــس  ــزوم نی می فرســتاد و در صــورت ل
نیــز اعــزام می کــرد ولــی از آنجاییکــه وضعیــت داخلــی 
بیزانــس نیــز آنچنــان تعریفــی نبــود، نمی توانســت کمک 
خــود را بهتــر عرضــه کنــد تــا جاییکــه چنــد بــار آذوقــه 
بهمــراه کشــتی و خدمــة آن بدســت مســلمانان افتــاد و از 
طرفــی وقتــی خبــر موفقیــت نســبی صلیبیــون بــه اروپــا 
ــمت  ــردم بس ــری از م ــد و قوی ت ــوج جدی ــید، م می رس
ــان  ــا در راه ج ــتر آن ه ــه بیش ــدند ک ــه می ش ــرق روان ش

می دادنــد. 
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صلیبیــون بــه آن اعتنایــی نکردنــد. درمقابــل بســیاری از 
فرماندهــان کربوغــا، وقتــی متوجــه ایــن امــر شــدند کــه 
جنگــی خونیــن در راه اســت از جنــگ کناره گیــری کــرد. 
ــرانجام  ــد. س ــه را تصــرف کن ــد توانســت انطاکی بوهمون
پیــروزی باشــکوهی نصیــب صلیبــی هــا شــد کــه ادعــا 
ــد فرشــتگان و قدیســان آن هــا را در ایــن امــر  می کردن

ــادن، ۱۳۸۹، ص. ۶۳-۶۲(  ــد. )م ــاری کردن ی
لــذا در اوایــل نوامبــر ســربازان نســبت بــه درگیــری 
فرماندهــان خــود اعتــراض کردنــد ، امــا در پنجــم نوامبــر 
ایــن اختالفــات کنــار گذاســته شــد. بــا ایــن حــال تمــام 

شــرایط بــرای عزیمــت فراهــم بــود.

حضور در بیت المقدس

در ۱۳ ژانویــه ۱۰۹۹ م. ســپاه بــه ســمت ســوریه بــه 
ــون  ــاک فاطمی ــه، وارد خ ــاه م ــد. در ۱۹ م ــت درآم حرک
در جنــوب بیــروت شــد. بســیاری از شــهر ها چــون: 
ــرط  ــه ش ــد ب ــر بودن ــا حاض ــکا و حیف ــور، ع ــدا، ص صی
ــون در تدارکاتشــان کمــک  ــه صلیبی ــدن، ب ــان مان در ام
کننــد. امــا در ســوم ژوئــن مطلــع شــدند کــه مصریــان 

امــا ســربازان او را بازگرداندنــد. در ایــن شــرایط بوهمونــد 
ــا  ــهر را ب ــان ش ــی از فرمانده ــا یک ــرد ت ــالش می ک ت
رشــوه بــه ســوی خــود آورد و در ایــن اقــدام موشــکافانه 

ــادن، ۱۳۸۹، ص. ۵۸-۵۷( ــود. )م ــق ب موف
همــراه  بــه  بوهمونــد  م.   ۱۰۹۷ ژانویــه  ســوم 
ســپاهیانش دروازة شــهر را بــرای دیگــر افــراد بــاز 
ــه  ــون توانســتند شــهر را ب ــد صلیبی ــد. ســاعاتی بع کردن
ــا  ــه کربوغ ــی ک ــا زمان ــد، ام ــرف کنن ــل تص ــور کام ط
حاکــم موصــل، بــه انطاکیــه رســید؛ صلیبیــون را کامــاًل 

ــرد. ــره ک محاص
ــون  ــرای صلیبی ــان ب ــه همچن ــود آذوق مشــکل کمب
وجــود داشــت. زمانــی کــه اســتفان یلوایــی چنیــن 
ــدون  ــت ب ــم گرف ــرد، تصمی ــاهده ک ــه ای را مش صحن
کمــک بــه صلیبیــون بــه وطــن بــاز گــردد، زیــرا تصــور 
ــن کار ممکــن اســت. اســتفان  ــن بهتری ــه ای می کــرد ک
می دانســت کــه امپراتــور الکســیوس در راه انطاکیــه 
اســت، بــه همیــن جهــت تصمیــم گرفــت بــرای در امــان 
ــات  ــوم الکســیوس را مالق ــرکان در فیلومیلن ــدن از ت مان
ــه متوجــة  ــات الکســیوس ک ــن مالق ــد. در نتیجــة ای کن
شکســت حتمــی صلیبیــون شــده بــود، از اســتفان تشــکر 
ــد. در  ــده گرفتن ــه ســوگند خــود را نادی ــرد، طــوری ک ک
ایــن میــان یکــی از افرادااهــل بصیــرت و دانایــی بــه نــام 
پیتــر مدعــی شــد کــه قدیســی، مــکان نیــزة مقــدس را 
کــه پهلــوی عیســی را ســوراخ کــرده بــه او نشــان داده 
اســت . ریمونــد ایــن موضــوع را پذیرفــت. آنهــا بــا حفــر 
محــل مشــخص شــده توانســتند نیــزه را پیداکننــد، ایــن 
امــر باعــث شــد بــار دیگــر شــوقی در میــان ســپاه ایجــاد 

ــادن، ۱۳۸۹، ص. ۶۲-۵۹( ــود. )م ش
ســرانجام در ۲۸ ژوئــن جنــگ آغــاز شــد و صلیبیــون 
از دروازه شــهر بیــرون آمدنــد، در مقابــل کربوغــا تصمیــم 
ــا وارد  ــا آن ه ــده ب ــاب ش ــه ای حس ــا برنام ــت ب داش
ــر  ــا ب ــی بن ــگ پیک ــاز جن ــل از آغ ــا قب ــود، ام ــرد ش نب
ایجــاد صلــح بــا صلیبیــون بــه نــزد آن هــا فرســتاد، امــا 
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نهمیــن مــاه ســال آورده شــده. بــه ترتیــب ســیر تغییــر 
شــکل ایــن کلمــه از آثــی< آثــری< آدر< آتــور< اتخــش 
ــه  ــن کلم ــه  واژه "ر" از ای ــه رفت ــت و رفت ــْرْش اس < اَت

حــذف شــده و بــه کلمــه آتــش امــروزی بــدل شــد.
آتــش در میــان ایرانیــان باســتان، ماننــد آب مقــدس 
شــمرده می شــد زیــرا اگــر آب مایــة حیــات و سرســبزی 
بــود، آتــش هــم جانشــین خورشــید بــر زمیــن و گرمــای 
ــان چهــار عنصــر هســتی  زندگــی تلقــی می شــد. در می
ســاز آب، آتــش، خــاک و هــوا، عنصــر آتــش صدرنشــین 
ــوام و ســرزمین های  ــة اق ــان هم قدیســین اســت. در می
ــه  ــد ک ــی بودن ــا دو گروه ــان و هندی ه ــان ایرانی جه

ــد. ــس می کردن ــیار تقدی ــش را بس آت

تقسیم بندی آتش برای هرقشر ازمردم 
جامعه

در ایــران باســتان مردمــان بــه ســه طبقــه تقســیم 
ــود  ــه خ ــوص ب ــش مخص ــروه آت ــر گ ــدند و ه می ش
ــامل  ــه ش ــد ک ــان بودن ــة اول: آتوربان ــتند. طبق را داش
ــدند، آذر  ــران می ش ــان و دبی ــوایان، دانای ــدان، پیش موب
فرنبــغ بــه ایــن طبقــه از افــراد مختــص بــود کــه در دورة 
ــان )الرســتان(  ــه کاری ساســانیان در زمــان ویشتاســب ب
واقــع در فــارس انتقــال داده شــد. محــل اصلــی و اولیــه 
ــش  ــوده. آت ــد ب ــوه فرهمن ــراز ک ــر ف ــکده ب ــن آتش ای
ــا  ــون ب ــع گوناگ ــی دارد و درمناب ــای مختلف ــغ نام ه فرنب
نام هــای متعــددی از آن یــاد شــده از جملــه ایــن نام هــا 
ــی  ــام اصل ــت. ن ــا/ فروبغ/خورا/خراد/…اس ــرا / فروب : ف
ــغ« درســت شــده  ــر«  و »ب ــش از دو کلمــه »ف ــن آت ای

ــت. ــروی ایزدیس ــر و نی ــان دهنده ف ــه نش ک

درکتــاب اوســتا، آتــش را پســر اهــورا مــزدا و 
ــی  ــمان معرف ــروردگار آس ــر پ ــا زمین دخت ــپندارمذ ی س
ــبیه و  ــی تش ــا نوع ــات و صفت ه ــن کلم ــت. ای شده اس
ــد اهــورا  ــا کــه خداون ــن معن ــه ای ــه ب ــل اســت و ن تمثی
مــزدا دارای فرزنــدی باشــد. عنصــر آتــش از ایــن جهــت 
ــی دارد،  ــدرت پاک کنندگ ــت  و ق ــاک اس ــود پ ــه خ ک
مــورد پرســتش اســت و ایــن احتــرام بــه آتــش بــه حدی 
درمیــان ایرانیــان باســتان رواج داشــت کــه بــه اشــتباه در 

ــد. ــت نامیده ان ــان را آتش پرس ــع آن ــی مناب بعض
»آدریــان«  آتشــکده ها  بــه  باســتان  ایرانیــان 
می گفتنــد و در روز مقــدس پرســتش بــرای اجــرای 
ــگاه  ــرای جای ــد و ب ــان می رفتن ــه آدری ــی ب ــم آئین مراس

ــد و  ــزار می کردن ــادی برگ ــن های زی ــر  جش ــن عنص ای
آتشــکده هایی بــرای پرســتش ایــن عنصــر ســاختند کــه 

در ادامــة بــه آن می پردازیــم.
ــه  ــز ب ــش ج ــش آت ــق پیدای ــان دقی ــارة زم ــا درب م
ــه  ــت ک ــم، از آن جه ــزی نمی دانی ــور چی ــان و تص گم
ســندی مکتــوب بــرای جشــن آذرگان نداریــم، ناچاریــم 
ــم.  ــه کنی ــتا تکی ــی اوس ــود یعن ــع موج ــا منب ــه تنه ب
ــی  ــه یک ــت ک ــای زرتش ــاب گاتاه ــش در کت ــر آت عنص
ــه  ــت، ب ــی اس ــان فارس ــه زب ــع ب ــن مناب از قدیمی تری

صورت هــای مختلــف نوشته شــده از جملــه :
آثــر àtar - اَثــر àtarə - آثــر à۰r بــرای مــاه آذر، 

مقدمه

ــین اند.  ــق ها آتش ــن عش ــرزمین بزرگتری ــن س در ای
در ایــن ســرزمین دودمــان میهــن اســت؛ میهنــی کــه دود 

آتــش آن همیشــه بلنــد اســت.
دکتر پرویز رجبی

مردمــان ایــران زمیــن از گذشــته های دور بــا آتــش 
جدایی ناپذیــر  عنصــری  آتــش  می کردنــد،  زندگــی 
از  یکدیگــر  بــود.  آنهــا  دینــی  مناســک  و  زندگــی 
نام هــای باســتانی آتــش » آذر » اســت کــه نــام نهمیــن 
مــاه تقویــم امــروزی مــا ایرانیــان نیــز هســت .مردمــان 
گذشــته بــرای آتــش احتــرام فــوق العــاده ای قائــل بودنــد 
و آن را عنصــری پــاک درنظــر می گرفتنــد و بــرای 
ــن آذرگان را  ــه جش ــوم ب ــنی موس ــت آن، جش گرامیداش
ــرای ســتایش و ســپاس  ــد، ایــن جشــن ب اجــرا می کردن

ــت. از آذر اس
ایــزد آذر، دســتیار امشاســپند اردی بهشــت اســت کــه 
ــادی و  ــان م ــش در ج ــی و محافظــت آت ــه نگهبان وظیف
زمینــی را بــر عهــده دارد. در نهمیــن روز مــاه آذر، تقویــم 
ایرانیــان روزی مختــص بــه فرشــته مقــدس آتــش اســت 

و »آذر روز« نــام دارد.

آذر در سایر زبان ها

بــا عنــوان آدری  در زبــان سانســکریت شــعله 
ــد  ــه در هن ــت ک ــش اس ــدای آت ــای خ ــه معن )adri(ب
آگنــی )agni(نامیــده می شــود. در فرهنــگ کهــن ایــران 
ــد  ــت می ش ــداری و محافظ ــا نگه ــش در درون غار ه آت
و آن هــا بــه ایــن اصــل اعتقــاد داشــتند کــه آتــش یکــی 
ــد  ــه اســت کــه از طبیعــت پدی ــاک چهارگان از عناصــر پ
ــت  ــرای محافظ ــی را ب ــا نگهبانان ــی آن ه ــد. حت می آی
از غــار و روشــن نگهداشــتن ایــن شــعله اســتخدام 

ــد. ــت می ش ــزد پرداخ ــا م ــه آن  ه ــد و ب می کردن

جایگاه آذر )آتش( در میان ایرانیان باستان

فاطمه اسدنژاد
دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

آتش در میان 
ایرانیان باستان، مانند آب 

مقدس شمرده می شد زیرا اگر 
آب مایۀ حیات و سرسبزی بود، آتش 

هم جانشین خورشید بر زمین و گرمای 
زندگی تلقی می شد. در میان چهار عنصر 

هستی ساز آب، آتش، خاک و هوا، 
عنصر آتش صدرنشین قدیسین است. در 

میان همۀ اقوام و سرزمین های جهان 
ایرانیان و هندی ها دو گروهی 

بودند که آتش را بسیار 
تقدیس می کردند.
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ــنگ  ــدة هوش ــن های س ــذار جش ــت. بنیانگ ــتانی اس باس
ــنگ در  ــاهنامه، روزی هوش ــة ش ــق گفت ــه طب ــت ک اس
مســیرش مــاری ســیاه و ســمی را دیــد، ســنگی برداشــت 
و بــه ســمت مــار پــرت کــرد امــا ســنگ بــا مــار برخــورد 
ــاد  ــث ایج ــرد و باع ــورد ک ــنگی برخ ــا س ــا ب ــرد ام نک
ــان  ــی ج ــد و آتش ــدار ش ــعله ای پدی ــد و ش ــه ای ش جرق

ــت. گرف
ــای  ــه معن ــه ب ــت ک ــی اس ــده« واژه ای فارس »س
صدســال در برابــر یــک قــرن بــه کار می رفــت. در جشــن 
ــا  ــای زیب ــدن آوازه ــی و خوان ــادی و پایکوب ــا ش ــده ب س
ــته هایی را  ــاوال دس ــورت کارن ــه ص ــی ب و صورتک های
تشــکیل می دادنــد و بــه دور آتــش بــه شــادی و ســرور 

می پرداختنــد.
ــن  ــش در پرداخت ــم آت ــات تکری ــرای اثب ــنادی ب اس
ــزدا،  ــورا م ــه اه ــیان ب ــی هخامنش و روی آوردن پی در پ
ــه  ــه اینک ــرا ب ــا و میت ــه آناهیت ــوم ب ــیر دوم و س اردش
ــرای  ــد ب ــان اســت. نمی توان ــن خدای ــزدا، بزرگتری اهورا م
یــک داوری بــی بــرو برگــرد، دربــارة دیــن هخامنشــیان، 
بــس باشــد. هخامنشــیان آتــش را مقــدس می شــمردند. 
ــان  ــرای بی ــا ب ــل م ــد از دالی ــش می کردن و آن را نیای

ــه : ــوان ب ــا می ت ــن ادع ای
ــید، دو . ۱ ــت جمش ــته های تخ ــش برجس ــان نق درمی

آتشــدان متحــرک وجــود دارد کــه در مقابــل شــاه 
و مــردی کــه آن را جلــوی دهــان خویــش گرفتــه 
ــش  ــرای آت ــا ب ــدن دع و در حــال ســتایش و خوان

اســت
در نقــش رســتم در قســمت باالیــی آرامــگاه . ۲

ــوش در  ــه داری ــت ک ــش برجسته ایس ــوش، نق داری
ــت. ــش اس ــتایش آت ــال س ــی در ح ــل محراب مقاب

ــراب . ۳ ــش مح ــی نق ــکه های هخامنش ــر روی س ب
ــش ضــرب شــده اســت.  آت

کتیبــه بیســتون کــه از زبــان داریــوش هخامنشــی . ۴
اســت دارای شواهدیســت کــه تاییدیســت بــر 

ــش. ــت آت قداس
حــال از گفتــن و پرداختــن بــه ایــن مطالــب هــدف 

ایــن اســت:
 کــه آتــش بــرای ایرانیــان  باســتان تــا چــه میــزان 
اهمیــت داشته اســت و مقــدس بــوده. امــروزه بــا اختــراع 
کبریــت و فنــدک و… اهمیــت ایــن عنصــر ویــژه 

گرفته می شــود. نادیــده 

منابع

و جشــن های  ● گاهشــماری   .)۱۳۸۷( هاشــم  رضــی، 
ــت. ــران: بهج ــتان. ته ــران باس ای

سیمائی، جالل )۱۳۸۷(. جشن های آریایی. سیمرو. ●
ــران:  ● ــی. ته ــن های ایران ــز )۱۳۸۷(. جش ــی، پروی رجب

ــس. آرتامی

ــد. ــرار می دادن ــراب ق ــوان مح ــه عن ــش، را ب درون
ــن  ــی و که ــی روزگاران طوالن ــش در ط ــر آت عنص
مــورد توجــه همــة اقــوام بــوده و هــر قــوم و ســرزمینی 
بــه شــکل و شــیوه ای خــاص خــود آن را ســتوده اند و آن 
را عزیــز و ارجمنــد دانســته اند. و در میــان عناصــر آتــش 
ــرفت ها و  ــیاری از پیش ــل بس ــه عام ــت ک ــری اس عنص
ــا  ــایر تمدن ه ــان س ــت. در می ــان بوده اس ــات انس ترقی
ــا  ــد ب ــال، خداون ــه طــور مث ــوده ب ــش مقــدس ب هــم آت
پیامبــر خــود »موســی« بــه زبــان آتــش گفت وگــو کــرد 

و آتــش را بــر ابراهیــم )ع( گلســتان کــرد.

اجاق خانه ات خاموش مباد

آتــش نــزد مــردم هنــد، پــروس، لیتوانیــا، چینی هــا، 
یونانیــان و رومی هــا دارای ارزش بــوده و از آن بــه 
عنــوان وســیله مخابراتــی بــرای مخابــرة اخبــار و 
ــد.  اســتفاده از گرمــای آن در زمســتان اســتفاده می کردن
بــه طــور معمــول در هــر خانــواده ای و خانــه ای محرابــی 

می ســاختند کــه در آتشــدان آن همیشــه شــعله ای از 
آتــش روشــن بــود هــرگاه ایــن آتــش خامــوش می شــد 
ــه  ــروزه جمل ــتند ام ــن می دانس ــگون و بد یم آن را بدش
ــن  ــه از ای ــاد، برگرفت ــوش مب ــه ات خام ــاق خان اج
آییــن اســت کــه امــروزه دعــا و درخواســت فرزنــد پســر 
بــرای خانــواده ای اســت.چون در آن زمان، پســر جانشــین 
ــتن  ــن نگهداش ــئول روش ــواده و مس ــزرگ خان ــدر و ب پ
شــعلة محــراب بــود. اگــر او نبــود و ایــن شــعله خامــوش 

ــید. ــم می پاش ــواده از ه ــیرازة خان ــد؛ ش می مان

پیدایش جشن آتش

ــن  ــه جش ــی س ــای دین ــن آئین ه ــان ای ــا در می ام
جشــن های  مهم تریــن  از  مهــرگان  ســدة  نــوروز، 

طبقــة دوم: ارتشــتاران نامیــده می شــدند کــه شــامل 
ــش  ــزرگان اســت. آت ســران، فرماندهــان، ســپهبدان و ب
یــا آتشــکده آذرگشنســب متعلــق بــه ایــن طبقــه اســت، 
تعــداد منابعــی کــه راجــع بــه ایــن آتــش نوشــته شــده، 
ــن  ــده اســت کــه رســیدن و پرداخت ــاد و پراکن بســیار زی
بــه ایــن منابــع خــود مقالــه ای جداگانــه را می طلبــد. ایــن 
ــت  ــات باالس ــی و مقام ــران حکومت ــژه س ــکده، وی آتش
ــکده  ــن آتش ــای ای ــد. از ویژگی ه ــدرت ان ــه دارای ق ک
می تــوان بــه عظمــت بنــای آن اشــاره کــرد، بــه طــوری 
کــه ایــن بنــا ۴۰۰۰ متــر طــول و ۳۱۰ متــر پهنــا دارد بــه 
دور ایــن بنــا دیــواری بــه عمــق ۵ متــر و بلنــدی ۱۵متــر 

کشیده شــده.
آتشــکده،  ایــن  حیــاط  و  داخلــی  محوطــة  در 
ــن  ــود. درون ای ــزرگ ب ــق و ب ــیار عمی ــه ای بس دریاچ
ــن  ــی از ای ــه از یک ــت ک ــرار داش ــمه ق ــاط دو چش حی
ــود  ــم وج ــروزه ه ــه ام ــید ک ــی می جوش ــمه ها آب چش
ــن دریاچــه می شــد و  ــده نگهداشــتن ای دارد و باعــث زن
چشــمة دیگــری از نفــت کــه آتشــدان، آتــش جــاودان را 
ــالدی،  ــال۶۲۴ می همیشــه روشــن نگه می داشــت. در س
ــه  ــز ب ــه ســردار خســرو پروی ــای مســیح ک توســط چلیپ
ــام  ــزة انتق ــا انگی ــده بود ب ــفون ش ــهروز وارد تیس ــام ش ن

ــت . ــرار گرف ــارت ق ــاول و غ ــورد چپ ــا م ــن بن ای
طبقــه ســوم: واستریوشــان نــام داشــتند کــه شــامل 
ــر،  ــکده آذربرزین مه ــد. آتش ــران بودن ــان و برزیگ دهقان
ــن  ــل ای ــه مح ــود ک ــردم ب ــه از م ــن طبق ــص ای مخت
ــابور  ــی نیش ــد در نزدیک ــوه ریون ــراز ک ــر ف ــکده ب آتش
اســت. ایــن آتشــکده بــه دســتور ویشتاســب )گشتاســب( 
ــه  ــرضعیف تر جامع ــه و قش ــرای طبق ــده و ب ــیس ش تاس
ــانیان  ــت ساس ــه دس ــر ب ــکده اگ ــه آتش ــن س ــوده. ای ب
ــط  ــانیان بس ــط ساس ــا توس ــد ام ــاخته نشده باش ــم س ه

ــد. ــترش یافتن و گس
ــم،  ــود بنگری ــته خ ــه گذش ــر ب ــه دقیق ت ــه ک هرچ
متوجــه پیوســتگی زیــاد بیــن فرهنــگ ایرانیــان باســتان 

ــویم. ــا می ش ــدی ه و هن
ــده  ــاد ش ــی ی ــوان آگن ــا عن ــش ب ــگ ودا از ت در ری
کــه آن را بــا ســرودها و نوا هــای زیبایــی ســتایش 
و  آفرینــش  داننــده  ریــگ ودا  در  آگنــی  می کردنــد. 
خداونــد نیــرو ثــروت اســت. ایرانیــان باســتان بــه هنــگام 
ــاه، چــراغ و  ــل خورشــید، م ــور از قبی ــه ســوی ن ــاز ب نم
ــنایی را  ــور و روش ــرا ن ــد. زی ــش می کردن ــش …نیای آت
نمــاد خداونــد می دانســتند و در پرســتش خداونــد حــدود 
ــا  ــد، هرج ــد بودن ــا معتق ــد. آن ه ــل نبودن ــی قائ و جهت
کــه نــور هســت خــرد، راســتی، مهــر و خــدا آنجاســت. 
پرســتش ایرانیــان بــه ســوی نــور اســت نــه آتــش و ایــن 
ــه دل هــا صفــا و معنویــت  ــور کل اســت کــه ب تجلــی ن
ــنت  ــک س ــش ی ــداری از آت ــی و پاس می بخشــد. نگهبان
ــز  ــت نی ــور زرتش ــل از ظه ــت و قب ــی اس ــن آریای و آیی
ــروغ  ــادآور ف ــش را ی ــعلة آت ــته. ش ــود داش ــران وج در ای
ــن  ــش روش ــا آت ــدان ها را ب ــتند، آتش ــی می دانس رحمان

عنصر آتش در 
طی روزگاران طوالنی 

و کهن مورد توجه همۀ اقوام 
بوده و هر قوم و سرزمینی به شکل 
و شیوه ای خاص خود آن را ستوده اند 

و آن را عزیز و ارجمند دانسته اند. و در 
میان عناصر آتش عنصری است که عامل 

بسیاری از پیشرفت ها و ترقیات انسان 
بوده است. در میان سایر تمدن ها هم آتش 

مقدس بوده به طور مثال، خداوند با 
پیامبر خود "موسی" به زبان آتش 

گفت وگو کرد و آتش را بر 
ابراهیم )ع( گلستان 

کرد.
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ــورد  ــرا م ــا میت ــر ی ــزد مه ــه در آن ای ــی ک ــرد، آیین ک
پرســتش قــرار می گرفــت و بــا ظهــور و گســترش آییــن 
ــل  ــه آن منتق ــود را ب مســیحیت بســیاری از مناســک خ
ــال  ــود. در ح ــری نم ــا جلوگی ــودی آن ه ــرد و از ناب ک
حاضــر از نظــر برخــی مورخــان بخــش کثیــری از آداب 
و رســوم مســیحیت از آییــن میترائیســم اخــذ شده اســت.

ــل آنکــه  ــه دلی ــع، کلیســا ب ــر اســاس برخــی مناب ب
ــود، حــدود ســیصد  ــد مســیح آگاه نب از زمــان دقیــق تول
ــان  ــه رومی ــس از آنک ــیح و پ ــد مس ــس از تول ــال پ س
ــوان  ــه عن ــرا را ب ــد میت ــد، روز تول ــیحیت را پذیرفتن مس
ــب  ــن ترتی ــت و بدی ــر گرف ــیح در نظ ــد مس ــالروز تول س
ــرا اســت کــه کلیســا  ــد میت ــع روز تول کریســمس در واق
ــس  ــرد و از آن پ ــل ک ــیح تبدی ــد مس ــه روز تول آن را ب
ــن  ــه جش ــامبر ب ــم دس ــت و یک ــاله در روز بیس ــر س ه
ــی  ــالدی و در پ ــارم می ــرن چه ــا آنکــه در ق پرداخــت ت
ــه بیســت و پنجــم  اشــتباهات محاســباتی، کریســمس ب

ــت. ــال یاف ــامبر انتق دس
ــای  ــن ادع ــات ای ــرای اثب ــان ب ــه مورخ ــی ک دالیل

ــت از: ــارت اس ــد عب ــه کرده ان ــود ارائ خ
»ناتالیــس . ۱ کلمــة  ریشــة  از  نوئــل  کلمــة 

ــت  ــر شکس ــد مه ــای تول ــه معن ــوس« ب انویکت
ناپذیــر گرفتــه شده اســت و از لحــاظ معنایــی 
ــه  ــدی ک ــورد بع ــدا اســت. م ــة یل ــا کلم ــادل ب مع
بابــا  کاله  و  لبــاس  می کننــد،  اشــاره  آن  بــه 
ــدان  ــای موب ــدی از لباس ه ــه تقلی ــل اســت ک نوئ

می باشــد. زرتشــتی 

خــود علــت دیگــری نیــز داشــته اند. ایرانیــان در آن 
زمــان، روز و روشــنایی را نمــاد نیکــی و ایــزدان در نظــر 
می گرفتنــد و شــب و تاریکــی را نشــان از بــدی و حضــور 
دیــوان می دانســتند، بــه همیــن خاطــر در شــب ســی آذر 
کــه تاریکــی بیــش از هــر موقــع از ســال، دنیایشــان را 
ــدند و  ــع می ش ــر جم ــار یکدیگ ــت، در کن در برمی گرف
ــا خوشــی و شــادی  ــد و آن شــب را ب ــش می افروختن آت
ــه دور از ســرمای جانســوز و تاریکــی شــوم، ســپری  و ب

می کردنــد.
ــار  ــون ان ــی چ ــاال حضــور همیشــگی میوه های احتم
ــون  ــاز تاکن ــدا از دیرب ــه در ســفره های شــب یل و هندوان
ــر  ــرا ب ــردد. زی ــاز می گ ــاد ب ــوع و اعتق ــن موض ــه همی ب

اســاس ایــن بــاور شــب یلــدا تولــد ایــزد میتــرا محســوب 
ــه را  ــار و هندوان ــوان ان ــه همیــن خاطــر می ت می شــود ب
ــوع و  ــل از طل ــرا دانســت کــه ســرخی قب نشــانی از میت

غــروب آفتــاب نمــاد او اســت.

میالد مسیح

ــود  ــاد می ش ــه ایج ــوالی ک ــان س ــن می ــا در ای ام
آن اســت کــه یــک جشــن کهــن ایرانــی چــه رابطــه ای 

ــد؟ ــیح داشته باش ــی مس ــد عیس ــا تول ــد ب می توان
در پاســخ بــه ایــن ســوال بــه یکــی از تاثیرگذار تریــن 
ــه  ــن میترائیســم می رســیم ک ــن و آیی ــی دی ــا یعن دین ه
ــی نفــوذ  ــه ســرزمین های غرب از ســرزمین های شــرقی ب

ــران در آخریــن شــب پاییــزی،  هــر ســاله مــردم ای
ــن  ــه جش ــر ب ــن و در کناریکدیگ ــفره های رنگی ــا س ب
ــاله دارد و  ــی چندصــد س ــه قدمت ــد. جشــنی ک می پردازن
آن شــب را، شــب یلــدا یــا شــب چلــه می نامنــد. شــبی 
ــه  ــال، ک ــر از س ــب دیگ ــر ش ــر از ه ــی و بلندت طوالن
مصــادف بــا انقــالب زمســتانی اســت و بــه دنبــال خــود 

روز هــای بلندتــر و شــب های کوتاه تــر را مــی آورد.
ایرانیــان شــب یلــدا را در کنــار یکدیگــر و بــا 
ــل،  ــد و در ســفره های رنگینشــان آجی خوشــی می گذرانن
شــیرینی و میوه هــای چــون انــار و هندوانــه قــرار 
ــاهنامه  ــا ش ــود را ب ــی خ ــب طوالن ــان ش ــد. آن می دهن
ــای  ــر اعض ــرای دیگ ــظ ب ــال حاف ــن ف ــی و گرفت خوان

ــد. ــپری می کنن ــل س ــا فامی ــواده ی خان
یلــدا یــک واژه ســریانی، بــه معنــای تولــد و میــالد 
ــد ایــزد میتــرا و از  ــه ســالروز تول اســت کــه از طرفــی ب

جهتــی بــه میــالد مســیح اشــاره دارد.

به صاحب دولتی پیوند اگر نامی همی جویی
که از یک چاکری عیسی چنان معروف شد یلدا

) سنایی ( 

زاد روز ایزد میترا

ــاله  ــا س ــنی صده ــدا جش ــب یل ــن ش ــع جش در واق
ــان  ــای ایرانی ــد و آیین ه ــکار، عقای ــه در اف ــت و ریش اس
کهــن دارد. ایــن جشــن، جشــنی دینــی در آیین زرتشــتی 
ــد؛ شــبی  اســت، ایرانیــان در زمــان باســتان معتقــد بودن
کــه در آن پاییــز تمــام و فصــل زمســتان آغــاز می شــود، 
ســالگرد تولــد ایــزد مهــر یــا میتــرا اســت و بــه همیــن 
ــد  ــن می پرداختن ــذاری جش ــه برگ ــب ب ــت در آن ش عل
ــر پیمان هــا  ــرا میتــرا ایــزد خورشــید و ایــزد مــوکل ب زی
اســت و ایــن جشــن نیــز همزمــان بــا انقــالب زمســتانه 

ــد. ــر می ش ــی ت ــا طوالن ــس از آن روزه ــود و پ ب
ــرای برگــذاری ایــن جشــن در افــکار  ــان ب ــه آن البت

یلدا، شبی به بلندای تاریخ

مهسا فرهادی
دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

احتماال حضور 
همیشگی میوه هایی چون انار 

و هندوانه در سفره های شب یلدا 
از دیرباز تاکنون به همین موضوع و 
اعتقاد باز می گردد. زیرا بر اساس این 
باور شب یلدا تولد ایزد میترا محسوب 
می شود به همین خاطر می توان انار و 
هندوانه را نشانی از میترا دانست که 

سرخی قبل از طلوع و غروب 
آفتاب نماد او است.
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گرنیابد خوی ایشان در نیابو خوی خلق را
روز روشن در بر دانا شب یلدا شود 

)ناصر خسرو(

نور رایش تیره شب را روز نورانی کند
دود چشمش روز روشن را شب یلدا کند

)منوچهری(

کرده خورشید صبح ملک تو
روز همه دشمنان شب یلدا

)مسعود سعد سلمان(

تو جان لطیفی و جهان جسم کثیف است
تو شمع فروزانی و گیتی شب یلدا

)خاقانی شروانی(

باد آسایش گیتی نزند بر دل تنگ
صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود

)سعدی(

روز رویش چو برانداخت نقاب از سر زلف
گویی از روز قیامت شب یلدا برخاست

)سعدی(

منابع

ســفیدگر شــهانقی، حمیــد )۱۳۸۷(. جشــن شــب یلــدا در  ●
ایــران. تهــران: طــرح آینــده.

ــنها و  ● ــم )۱۳۷۹(. جش ــید ابوالقاس ــیرازی، س ــوی ش انج
ــر. ــران: امیرکبی ــتان. ته ــدات زمس آداب و معتق

ــرگان.  ● ــش و مه رضــی، هاشــم )۱۳۸۳(. جشــن های آت
تهــران: بهجــت.

بهرامــی، عســکر )۱۳۸۳(. جشــن های ایرانیــان. تهــران:  ●
دفتــر پژوهش هــای فرهنگــی.

 

ــال را  ــام س ــورت تم ــن ص ــر ای ــاند، در غی ــواده برس خان
ــه  ــرادی ک ــن اف ــود و همچنی ــد ب ــواده دور خواه از خان
بــا یکدیگــر قهــر هســتند، بــا یکدیگــر آشــتی می کننــد 
ــان نشــان  ــه آن ــا کــه زمســتان روی خــوش خــود را ب ت
ــالی  ــه س ــرای آن ک ــتان، ب ــتر در لرس ــردم الش ــد. م ده
ــفندی را  ــا گوس ــر گاو ی ــند، س ــته باش ــد داش ــر درآم پ
ــار  ــاد، در کن ــروس و دام ــو ع ــگان ن ــد. در گلپای می برن
ــون  ــر همچ ــری طوالنی ت ــه عم ــا ک ــینند ت ــم می نش ه

ــند. ــدا داشته باش ــب یل ش

مــردم  چقیــورت از روســتاهای فریــدون شــهر 
ــزم در  ــن آرد و هی ــر صــد م ــه اگ ــد ک ــن عقیده ان ــر ای ب
ــه خودشــان و  ــم ب ــه ه ــد، چل ــه کنن ــن تهی فصــل خرم

هــم فرزندانشــان آزاری نمی رســاند.
))خرمــن و برمــن، آردت را بکــن صــد مــن، هیزمــت 
ــا  ــر مــن، اگــر بچــه کوچکــت مــرد عهــده اش ب ــذار ب ب

مــن.((
ــوردن  ــگام خ ــر در هن ــه اگ ــد ک ــا معتقدن کازرونی ه
ــدی در آن  ــال بع ــند، س ــرف باش ــدان و پرح ــک خن الل

ــود. ــه عروســی خواهدب خان

یلدا در ادبیات فارسی

قندیل فروزی به شب قدر به مسجد
مسجد شده چون روز و دلت چون شب یلدا 

)ناصر خسرو(

ســپس بــه درخــت کریســمس و ســتاره ای کــه بــر . ۲
ــان  ــرا ایرانی ــد زی ــرار دارد اشــاره می کنن ســر آن ق
ــته  ــود را آراس ــن شــب خ ــای دور، در ای در زمان ه
ــه روی  ــد و ب ــن می کردن ــه ت ــازه ب و لباس هــای ت
ــمان درخواســت  ــا از آس ــد. در آنج ــه ای می رفتن تپ
رهبــر،  عنــوان  بــه  را  مهــر  کــه  می کردنــد 
ــدار شــدن ســتاره ای  ــان پدی برایشــان بفرســتد؛ آن
بــر روی درخــت زیبایــی کــه بــر روی کــوه فیــروز 
ــتند.  ــرا می دانس ــد میت ــانة تول ــت را نش ــرار داش ق
ــه  ــد ک ــان معتقدن ــی از مورخ ــب برخ ــن ترتی بدی
درخــت کریســمس و تزئیــن ســتارة آن  نیــز ریشــه 

ــی دارد. ــی و میترای ــای ایران در آیین ه

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

) معزی (

اعتقادات مردم در نواحی مختلف

ــردی  ــد، ف ــن باورن ــر ای ــم ب ــتجرِد  ق ــاکنین دس س
ــد، ســالی  ــدا را بیــدار بمان کــه بیشــترین زمــان شــب یل
پربرکــت خواهــد داشــت. مردمــی کــه در روســتای 
ــر در  ــه اگ ــد ک ــتند، معتقدن ــهر هس ــدون ش ــیبک فری س
ــد، زمســتانی  ــردو نشــکنند و گوشــت نپزن ــدا گ شــب یل

ــت. ــد داش ــان خواهن ــذر و آس زودگ
در آذربایجــان، مــردم بــرای داشــتن ســالی پربرکــت 
ــد. آنــان  ــام خانه هــای خــود گنــدم برشــته می ریزن ــر ب ب
برایــن باورنــد کــه اگــر در ایــن شــب هندوانه بخورنــد، از 
گرمــای تابســتان در امــان خواهنــد مانــد، همچنیــن آنان 
ــد،  ــودداری می کنن ــدا خ ــب یل ــن در ش ــفر رفت ــه س از ب
زیــرا از نظــر آنــان هــر کــه در ایــن شــب بــه ســفر بــرود 

تــا ســال بعــد در ســفر خواهــد بــود.
ســاکنان یکــی از روســتا های تــکاب بــه نــام چــراغ 
تپــه، برایــن باورنــد کــه اگــر کســی از افــراد خانــواده در 
ــه و  ــه خان ــد خــود را ب ــدا بای ــل از یل ــا قب ســفر باشــد ت

کلمۀ نوئل از ریشۀ 
کلمۀ »ناتالیس انویکتوس« به 

معنای تولد مهر شکست ناپذیر گرفته 
شده است و از لحاظ معنایی معادل با کلمۀ 

یلدا است. مورد بعدی که به آن اشاره 
می کنند، لباس و کاله بابا نوئل است 

که تقلیدی از لباس های موبدان 
زرتشتی می باشد.
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ــت- ــد نمــی آورد بلکــه دول ــی و ناسیونالیســت را پدی مل
ملت هــا دارای آرمان هــای ناسیونالیســتی اســت کــه 
ــد شده اســت.«  ــا در عصــر جدی ــش ملت ه موجــب پیدای
ــل فهــم سراســری،  ــان قاب ــی زب ــی، یعن ــان مل ــی زب حت
کــه بــرای پیدایــش ملــت ضــرورت دارد، در غالــب 
ــه،  ــی، روزنام ــانه های گروه ــطة رس ــه واس ــورها ب کش
ــد  ــوزش پدی ــترش آم ــون و گس ــو و تلویزی ــاب، رادی کت
ــا  ــه تنه ــع ن ــت در واق ــش مل ــن پیدای آمده اســت. بنابرای
ــد  ــه فراین ــت بلک ــه از باالس ــازی جامع ــول نوس محص
ــد.  ــد آن را بپذیرن ــز بای ــردم نی ــه م دوســویه ای اســت ک
براســاس ایــن دیــدگاه، ملت هــا برســاختة مدرنــی 
ــا  ــا ملت ه ــان آن ه ــه گم ــداع شــده اند. ب ــه اب هســتند ک
ــه  ــه ب ــا اختراعــی هســتند ک برســاخته های مصنوعــی ی
ــی  ــم طراح ــات حاک ــوی طبق ــنجیده از س ــه ای س گون

شــده اند.
افــزون بــر ایــن، هابســبام معتقــد اســت:» هنگامــی 
کــه مذهــب همچــون  مــورد یهودیــان صهیونیســت، بــه 
ــل  ــًا عام ــد، غالب ــی درآین ــت قومی-مذهب ــورت هوی ص
ــود.«  ــتقالل طلبانه می ش ــی و اس ــای مل ــدة جنبش ه عم
آنــگاه دربــارة ایــران می گویــد:» هویــت قومی-مذهبــی 
هــم در دوران پیــش از اســالم، هــم در دوران اســالمی 
عامــل مهمــی بــرای پیدایــش نوعــی شــبه ناسیونالیســم 

ــک  ــم رومانتی ــا ناسیونالیس ــتانه ی ــاتی ملت پرس احساس
ــه منشــاء  ــود. ایــن روایــت، کــه از منظــر رومانتیــک ب ب
پیدایــش ملــل می نگــرد، از اواخــر قــرن هجدهــم 
ــروی  ــه نی ــر برآورد و ب ــکا س ــا و آمری ــالدی در اروپ می
ــی در  ــدت مل ــتی و وح ــای ناسیونالیس ــرک جنبش ه مح
اروپــا و آمریــکای قــرن نوزدهــم و کشــورهای آســیایی و 

ــل شــد . ــالدی تبدی ــرن بیســتم می ــی ق آفریقای
ــه  ــوان ب ــران می ت ــان در ای ــن جری از پیشــگامان ای
فتحعلــی آخونــدزاده، جالل الدیــن میــرزا )پســر فتحعلــی 
شــاه( و میــرزا آقاخــان کرمانــی اشــاره کــرد. آثــار آنــان 
مشــحون اســت از احســاس دلتنگــی بــرای میهــن 
ــت  ــن زردش ــی، دی ــاطیر ایران ــت اس ــتانی، بزرگداش باس
ــن  ــن، وط ــر دی ــت ب ــری ملی ــتیان، برت ــم زردش و تکری
ــظ  ــرای حف ــهادت ب ــداکاری و ش ــای ف ــتی در معن پرس
ــدری و  ــی ســرزمین پ ــت ارض ــی و تمامی ــدت مل وح
بیــزاری از تازیــان، مغــوالن و تــرکان کــه در ایــن دیدگاه 

ناکامی هــا و عقب ماندگی هــای  پایــه و مایــة همــة 
ایــران و ایرانــی بوده انــد. از جملــه مجالتــی کــه بیانگــر 
ــهر در  ــه کاوه، ایرانش ــوان ب ــد، می ت ــان بودن ــن گفتم ای
برلیــن و آینــده در تهــران اشــاره کــرد. در نهایــت روایــت 
ــام  ــه تم ــل و ب ــکل کام ــه ش ــک، ب ــی رومانتی ملی گرای

ــت.   ــور یاف ــوی تبل ــت پهل ــی، در دول معن

روایت های مدرن و پست مدرن

 انتقــاد اساســی و معقــول روایــت مــدرن بــه 
ــت  ــن روای ــه ای ــک آن اســت ک ــتی رومانتی ــن پرس میه
ــش آن  ــرن از پیدای ــش از دو ق ــه بی ــت را ک ــوم مل مفه
ــبت  ــر نس ــخ معاص ــش از تاری ــه دوران پی ــذرد، ب نمی گ
می دهــد؛ چنانکــه گویــی ملــت در معنــای امــروز آن در 

دوران باســتان هــم وجــود  داشته اســت.
دولت هــای  ملت هــا،  معتقدنــد:»  پســت مدرن ها 

از  یکــی  بعنــوان  می تــوان  را  اشــرف  احمــد 
مهم تریــن محققــان و نظریه پــردازان هویــت ایرانــی 
ــا  ــود ب ــات خ ــول حی ــه در ط ــی ک ــت؛ جامعه شناس دانس
ــی  ــی و هویت ــد تاریخ ــه نق ــدد، ب ــاالت متع ــار مق انتش
اشــرف  دکتــر  اســت.  پرداختــه  ایرانیــان  و  ایــران 
ــگاه هایی  ــم در دانش ــناس مه ــک جامعه ش ــوان ی به عن
چــون پنســیلوانیا، کلمبیــا، پرینســتون و تهــران بــه 
ــتین  ــرای نخس ــاب ب ــن کت ــت. ای ــه اس ــس پرداخت تدری
ــد احمــدی، اســتاد  ــا ترجمــه حمی ــار در ســال ۱۳۹۵ ب ب
ــه  ــی ب ــوم سیاســی دانشــگاه تهــران، توســط نشــر ن عل

ــید. ــاپ رس چ
ماحاصــل  عنــوان  بــه  ایرانیــان  ملــی  هویــت 
خودآگاهــی نســبت بــه انباشــتی تاریخــی از تجربه هــای 
ــران،  ــام ای فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی ســرزمینی بن
ماننــد ســایر کشــورهای جهــان، پدیــده ای مــدرن 
ــا غــرب  ــران ب ــاط ای ــد از ارتب ــج بع ــه تدری اســت کــه ب
ــا و  ــدد از روس ه ــت های متع ــد از شکس ــژه بع ــه وی ب
ــت در  ــکلة هؤی ــی مش ــی و پیدای ــگان ایران ــزام نخب اع
نــزد ایــن افــراد، در ایــران پدیــدار گردیــد. فــرض کتــاب 
ــران  ــدن ای ــودن تم ــن ب ــم که ــه علی رغ ــر اینســت ک ب
ــف در  ــای مختل ــه در مقیاس ه ــتی ک ــس وطن دوس و ح
طــول تاریــخ در برخــی از ایرانیــان وجــود داشــته اســت 
ــده ای  ــر پدی ــورهای دیگ ــد کش ــی مانن ــت مل ــا هؤی ام
ــه  ــخ آن ب ــران، تاری ــود و در ای ــوب می ش ــدرن محس م
دوران مشــروطه برمی گــردد و آنچــه بیــش از آن در 
ایــران وجــود داشــته اســت، هؤیــت اجتماعــی- فرهنگــی 

ــوده اســت.  ب

فصل نخست، مفاهیم و نظریه ها : هویت 
ایرانی به سه روایت روایت ملت پرستانه

 نخســتین روایتــی کــه از هویــت ایرانــی در عصــر 
ــت  ــنفکران رواج گرف ــان روش ــد و می ــن ش ــد تدوی جدی
ــی و  ــدگاه تخیل ــای دی ــر مبن ــی ب ــت ایران بازســازی هوی

فراز و فرود هویت ایرانی در گذر تاریخ
نگاهی به کتاب هویت ایرانی از دوران باستان تا پایان پهلوی

خشایار رضوی
دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

هابسبام 
می گوید که ایران تنها 

کشور اسالمی است که از اسالم برای 
ایجاد نوعی "شبه ناسیونالیسم اولیه" 

سود جسته است.
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]ســرزمین ها و مــردم ایرانــی[، ایریــو شــیانم ]ســرزمینی 
آمده اســت .  دارنــد[  ســکونت  آن  در  ایرانیــان  کــه 
ــی  ــارة ارزش قوم ــدی درب ــک و تردی ــچ ش ــن هی بنابرای
ــد.  ــود داشته باش ــد، وج ــا نمی توان ــا آری ــن ی ــران که  ای
ــت  ــوژی دول ــاء ایدئول ــر مبن ــز ب ــانی نی ــاهان ساس  پادش
از  بســیاری  نامگــذاری  در  را  "ایــران"  واژة  جدیــد 
ــیس  ــازه تاس ــهرهای ت ــواه ش ــهرها )خ ــا و ش مکان ه
ــران شــهر  ــد. ای ــه کار بردن ــه( ب ــر نام یافت ــا تغیی شــده ی
 ... و  ایران شــادکواد  آســان کردکواد،  ایــران   شــابوهر، 
ــه  ــالدی ب ــوم می ــرن س ــران از ق ــردن واژه ای ــه کار ب ب
ــن  ــی در بی ــت مل ــد، نشــان دهندة داشــتن حــس هوی بع
ایرانیــان دانســت. بــه نظــر می رســد در ایــران ساســانی، 
شــاهد شــکل گیری یــک فرهنــگ ملــی کامــاًل آگاه بــه 
"ایرانــی" بــودن آغــاز شــده کــه اعــاده و تجدیــد حیــات 
ــته  ــک گذش ــتایش ی ــز س ــن" و نی ــان که ــرد "دانای خ
ــة  ــو و روحی ــگ و ب ــه رن ــته ب ــکوه آغش ــی باش قهرمان

ــزه مــی داد. ــه آن انگی کهــن و باســتانی ب

فصل سوم

ــرح  ــش ط ــن پژوه ــهبازی در ای ــاهپور ش ــدف ش ه
ــک  ــران همچــون ی ــدة ای ــه ای ــن اســتدالل اســت ک ای
کیــان ملــی  یعنــی کشــوری بــا هویــت زبانــی، سیاســی 
ــور  ــه ط ــت و ب ــکل گرف ــتایی ش ــی در دورة اوس و قوم
غیر رســمی بــه وجــود خــود ادامــه داد تــا ارشــیر بابــکان، 
ــتانی  ــت باس ــاج و تخ ــر ت ــود ب ــت اراده خ ــرای تقوی ب

ــه آن رســمیت بخشــید. ــران، ب ای
ــان  ــه نش ــت ک ــی هس ــز مدارک ــی نی در دورة پارت
ــور  ــرای کش ــهر را ب ــام ایرانش ــا ن ــه پارت ه ــد ک می ده
ــد،  ــه کار می برده ان ــش ب ــط اطراف ــود و محی ــی خ اصل
چــون اســتان نیشــابور هــم کــه پایتخــت آن ابرشــهر بود، 
)پارتیــان(  خواند ه شده اســت. اشــکانیان  ایرانشــهر  گاه 
ــد هخامنشــیان پیــش از خــود، نمی توانســتند  ــز همانن نی
ــوری ایرانیــان"  ــه طــور رســمی دولــت خــود را "امپرات ب
ــن، واژة ایرانشــهر در ســنت  ــا وجــود ای ــد. ب ــوان کنن عن
ــی واژة  ــی منطق ــول تاریخ ــه ی تح ــه منزل ــفاهی ب ش
 پیشــین هخامنشــی آریانــام خشــثم تــداوم یافــت.

کــه چــون مفهــوم هویــت ملــی ایرانــی در عصــر جدیــد 
ــری  ــز ام ــی نی ــت ایران ــوم هوی ــس مفه ــده، پ ــد آم پدی
ــتعمار  ــگردهای اس ــا از ش ــرب ی ــدی از غ ــازه و تقلی ت
اســت، ایــن نیــز ســخنی نادرســت و خــالف واقــع اســت.

فصل دوم 

ایــن فصــل بــه قلــم گــراردو نیولــی بــه شــکل گیری 
باســتان  ایــران  در  ایرانــی  هویــت  و  ایــران  ایــدة 
ــران  ــدة ای ــد اســت:» حضــور ای پرداخته اســت. وی معتق
ــالد جســتجو کــرد.  ــرن شــش پیــش از می ــد در ق را بای
ــنی  ــه روش ــاه  ب ــوش اول و خشایارش ــای داری کتبیه ه
می گویــد کــه ایرانیــان بــه آریــا یــا ملــت ایرانــی تعلــق 
ــق  ــد، آگاهــی داشــتند. داریــوش و خشایارشــا از تعل دارن
ــود  ــه خ ــد ب ــی می خواندن ــه آن را ایران ــی ک ــه دودمان ب
ــی  ــان ایران ــی و از دودم ــود را ایران ــا خ ــد؛ آن ه می بالن

ــد. ــالم می کنن ــه اع ــا و آریا چیث ــی آری یعن
 همچنیــن از کتبیــه داریــوش در بیســتون می دانیــم 
ــه  ــی ک ــخة ایالم ــای نس ــزدا در بخش ه ــورا م ــه اه ک
معــادل کتیبــة بیســتون، ســتون چهــارم، بندهــای 
۶۲-۶۰ در نســخة فارســی باســتان اســت، "خــدای 

"زبــان  زبانــش  ایرانیــان" محســوب می شــود کــه 
ــا آریــا اســت. گذشــته از ایــن، اوســتا، کتــاب  ایرانــی" ی
ــی  ــام قوم ــک ن ــا همچــون ی ــتیان، آشــکارا از آری زردش
اســتفاده می کنــد و در آن تعابیــری چــون ایریــا دینگهــو 

 - ایرانــی  هویــت   " اســت  بــوده  ایــران  در  اولیــه 
ــی  ــت "ایران ــش از اســالم و هوی زردشــتی" در دوران پی
- شــیعی" در دوران اســالمی.« به نظــر وی ایــران تنهــا 
ــاد  ــرای ایج ــالم ب ــه از اس ــت ک ــالمی اس ــور اس کش
ــت . ــود جسته اس ــه" س ــم اولی ــبه ناسیونالیس ــی "ش  نوع

ــی  ــود نوع ــبام، وج ــد هابس ــز مانن ــن نی ــت اندرس بندکی
ــی  ــد نف ــش از عصــر جدی ــه را پی ــاع شــبه ملی اولی اجتم
ــی در  ــات قومی-دین ــه جــای اجتماع ــا ب ــد؛ منته نمی کن
ــی  ــتگاه دیوان ــج در دس ــان رای ــر زب ــبام، ب ــه هابس نظری
حکومت هــای ســنتی کــه پیــش از عصــر جدیــد وجــود 
ــی  ــش نوع ــری در پیدای ــل موث ــون عام ــته اند همچ داش
ــوان  ــد. می ت ــد می کن ــی تاکی ــبه مل ــی ش ــت ابتدای هوی
گفــت کــه بــه نظــر اندرســون در ایــران، پیــش از 
ــت  ــد، نوعــی هوی ــی در عصــر جدی ــت مل پیدایــش هوی
شــبه ملــی اولیــه وجــود داشــته کــه در دو قــرن اخیــر بــه 
هویــت ملــی در معنــای امــروز آن تحــول پیداکرده اســت.   

روایت تاریخی نگر

روایــت تاریخی نگــر، ضمــن پرهیــز از افــراط و 
تفریــط ایــن دو روایــت، راه حــل میانــه ای بــرای بررســی 
و تحلیــل "هویــت ایرانــی" برگزیــده اســت. ایــن روایــت، 
در عیــن حــال کــه "هویــت ملــی" را معقولــه ای متعلــق 
ــی را  ــت فرهنگــی ایران ــد، هوی ــد می دان ــه عصــر جدی ب
ــد کــه دوران پیــش از اســالم  ــه ای تاریخــی می دان مقول
ــا بــه امــروز بــه صــور گوناگــون بازســازی شده اســت.  ت
بــه ایــن ترتیــب، مفهــوم تاریخــی هویــت ایرانــی کــه در 
دوران ساســانیان بازســازی شــده بود، در دوران اســالمی 
بــا نشــیب و فرازهایــی تحــول پیــدا کرده اســت. ســپس 
ــر  ــت، و در عص ــر یاف ــدی دیگ ــوی تول ــر صف در عص
جدیــد بــه صــورت هویــت ملــی ایرانــی ســاخته و 

ــت. ــه شده اس پرداخت
پــس ایــن ســخن کــه هویــت ملــی امــروزی ایرانی، 
ــاله  ــا دو هزار پانصدس ــاله ی ــه هزار س ــاًل س ــابقه ای مث س
دارد؛ ســخنی گــزاف اســت . در مقابــل اگــر گفتــه شــود 

مفهوم تاریخی 
هویت ایرانی ، که در دوران 

ساسانیان بازسازی شده بود ، در 
دوران اسالمی با نشیب و فرازهایی 

تحول پیدا کرده است. سپس در عصر 
صفوی تولدی دیگر یافت ، و در عصر 

جدید به صورت هویت ملی ایرانی 
ساخته و پرداخته شده است.
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همخوانی اسطوره های ایرانی و اسالمی 

تلفیــق  شــاهد  دوران  ایــن  در  همچنیــن 
ــه  ــرای توجی ــه ب ــی، ک ــی و ابراهیم ــطوره های ایران اس
ــکل  ــن ش ــه ای ــود ب ــی ب ــطوره های ایران ــالمی اس اس
کــه فکــر آمیختــن اســاطیر دوگانــه بــا برقــراری روابــط 
شــجره ای و خونــی میــان پادشــاهان اســاطیری ایــران و 
پیامبــران کتــاب مقــدس و حتــی یکــی دانســتن آن هــا 
ــزی  ــری و بلعمــی و گردی ــار طب ــه در آث ــی ک ــه صورت ب
آمــده اســت، بــه مشــروع جلــوه دادن ریشــه های هویــت 

ــد. ــالمی انجامی ــه اس ــی در جامع ــی ایران تاریخ

فصل پنجم : هویت ایرانی در دوره 
فرمانروایی ترکان 

وزیــران و دبیــران ایرانــی ضبط وربــط بســیاری 
ــا  ــتند و ب ــت داش ــت را در دس ــای اداری دول از ارگان ه
ــی  ــراث تاریخ ــوذ، می ــت و نف ــن موقعی ــری از ای بهره گی
ــد. حاکمــان  ــد می کن ــی خــود را بازتولی و فرهنگــی ایران
تــرک بــرای نزدیــک کــردن خــود بــه ایرانیــان درصــدد 
ــاب  ــن و انتص ــای دروغی ــجره نامه ه ــردن ش ــت ک درس

ــد. ــه ساســانیان بودن نســب خــود ب

هویت ایرانی در دورة گذار به دورة غزنوی 

آن  بــه  جوزجانــی  کــه  تبارنامــه ای  براســاس   
ــه  ــدری، ب اشاره کرده اســت، ســبکتکین از شــش نســل پ
دختــر یزدگــرد ســوم، آخریــن پادشــاه ساســانی می رســد. 
ایــن تبارســازی، بــه تالش هــای ایرانیــان بــرای نســبت 
دادن بــه چهارمیــن امــام شــیعیان بــه نــوة دختــر یزدگــرد 
ــول  ــباهت دارد. تح ــانی ش ــاه ساس ــن پادش ــوم آخری س
ــان فارســی  ــق زب ــن دوره ســبب رون دیگــری کــه در ای
ــر  ــدارک اســفراینی، وزی ــناد و م ــام اس شــد، نوشــتن تم
ســلطان محمــود، بــه  زبــان  فارســی و  فتــح هندوســتان 
بــه دســت ســلطان محمــود بــود کــه ســبب نفــوذ زبــان 

فارســی در ایــن شــبه جزیــره شــد.

هویت ایرانی در دورة سلجوقیان 

در این دوران شــاهد رشــد جهان وطن گرایی اســالمی 
ــن  ــد. در ای ــران گردی ــه ای ــه ب ــدن توج ــگ ش و کم رن
ــل  ــا اوای ــامانی ت ــه از دوران س ــرایی ک دوران، حماسه س
افتــاد و  از رونــق  عهــد غزنــوی رونــق گرفته بــود 
 نوشــته های تاریخــی و مذهبــی جــای آن را گرفــت.

بــا ایــن همــه، در دورة ســلجوقی بــود کــه زبــان فارســی 
ــی تثبیــت کــرد،  ــان ادب ــة زب ــه منزل ــه تنهــا خــود را ب ن
بلکــه در برخــی از انــواع ادبــی از جملــه در شــعر عرفانــی 
حتــی از عربــی هــم پیشــه گرفــت. افــزون بــر ایــن، در 
همیــن دوره بــود کــه زبــان فارســی بــه منزلــة نخســتین 

می شــود، بــا خلــق آثــار ارزنــدة فــراوان مهم تریــن 
ــب  ــن ترتی ــردد. بدی ــی می گ ــت ایران ــداوم هوی عنصــر ت
ــا،  ــوری ها و مصری ه ــالف س ــتند برخ ــا توانس ایرانی ه
در برابــر هژمونــی زبــان عربــی مقاومــت کــرده و هویــت 

ــد. ــظ کنن ــود را حف ــی خ ــی و فرهنگ ــخص زبان مش

هویت ایرانی در ابتدای دورة اسالمی

ــی  ــت مل ــای مقاوم ــاهد جنبش ه ــن دوره، ش در ای
ــان  ــن ایرانی ــه اعــراب هســتیم. همچنی ــر علی ــی ب فراوان
در قیام هــای خــوارج و شــیعیان کــه مخالفــان حکومــت 
ــان و  ــا ســقوط اموی ــد شــرکت داشــتند. ب ــه بودن بنی امی
ــی  ــی ایران ــله های محل ــیان سلس ــدن عباس روی کار آم
)طاهریــان، صفاریــان، ســامانیان، زیارییــان، کاکوییــان و 
ــر ایــن، انتقــال  آل بویــه تشــکیل مــی شــود.( افــزون ب
مرکــز امپراتــوری اســالمی از ســوریه بــه عــراق، یعنــی 

ــراث  ــه از می ــانی، ک ــوری ساس ــزی امپرات ــتان مرک اس
ــی شــدة آرامــی  ــی و فرهنــگ ایران غنــی فرهنــگ ایران
ــود، در تجدیــد حیــات هویــت ایرانــی تاثیــر  برخــوردار ب
ــوذی  ــا نف ــاالر و ب ــای دیوان س ــت. خانواده ه ــیار داش بس
بلعمی هــا و عتبی هــا کنتــرل  همچــون جیهانی هــا، 

ــد. ــوان ســاالری عباســی را در دســت گرفتن دی

ادبیات فارسی و تجدید هویت ایرانی )ق ۳ تا ۵ 
هجری( 

ــان  ــد دری، زب ــات جدی ــه ادبی ــید ک ــی نکش طول
ــفاهی و  ــات ش ــطح ادبی ــرقی، از س ــق ش ــی مناط محل
شــعر عامیانــة ســادة مردمــی بــه زبــان رســمی و مکتــوب 
دربــار و دیــوان تبدیــل شــد و اشــعاری روشــمند و 
پیچیــده  پدیــد آورد. ایــران بــرای نخســتین بــار در تاریــخ 
ــان ادبــی مکتــوب و منســجمی پیــدا  طوالنــی خــود، زب
ــل  ــت تبدی ــی پر اهمی ــزار ارتباط ــک اب ــه ی ــه ب ــرد ک ک
شــد و بــه طــور گســترده ای پذیرفتــه شــد.  در دورة 
ــن  ــوم و تدوی ــرن س ــی در ق ــعر فارس ــش ش ــن پیدای بی
شــاهنامه فردوســی در آخــر  قــرن چهــارم هجــری، آغــاز 
شــکوفایی کاربــرد واژة "ایــران" در نثــر و شــعر در حــال 

ــود. ــش فارســی ب پیدای

امــا در زمــان ارشــیر بابــکان بــود کــه ســرانجام واژة آریــا 
ــرای  ــد ب ــی رســمی ش ــرد و نام ــدا ک ــر سیاســی پی تعبی
آنچــه همزمــان امپراتــوری ایرانیــان و قلمــرو زرتشــتی ها 
بــود. بــه عبــارت دیگــر، اردشــیر ایــدة یــک امپراتــوری 
ایرانــی و ایرانشــهر را بــه وجــود آورد تــا اســاس ادعــای 
ــک  ــی ی ــه را زمان ــه آنچ ــن ک ــر ای ــی ب ــود را، مبن خ
ــار ببخشــد.  ــاره اعتب ــوده دوب ــی مزدیســنایی ب ــت مل دول
ایــن نیــرو آریایــی، اهریمــن و فرســتادگانش را از میــان 
ــروت،  ــرد و ث ــا محافظــت می ک برمی داشــت، از آریایی ه
ــی آورد.  ــان م ــه ارمغ ــان ب ــراوان برایش ــاه ف ــرد و رف خ
ســکه های اردشــیر بابــکان نشــان می دهنــد کــه او 
ــوری  ــران )امپرات ــن ای ــوری که ــر امپرات ــا گ ــش احی نق
داریــوش و مهــرداد دوم( را بــه عهــده گرفته بــود، چــون 
ــه  ــگام ب ــه هن ــه ب ــش شــاهی )ســنتی هخامنشــی ک آت
ــا می شــد(  ــزرگ برپ ــدرت رســیدن رســیدن شــاهان ب ق

برافروخته بــود. را 
ــش  ــال ۶۵۰ پی ــانی در س ــهر ساس ــقوط ایرانش   س
ــام  ــداد. ن ــان ن ــان پای ــی ایرانی ــدة مل ــه ای ــالد ب از می
"ایــران" از اســناد رســمی صفاریــان، ســامانیان، آل بویــه، 
ــام  ــا ن ــد، ام ــد ش ــا ناپدی ــینان آن ه ــلجوقیان و جانش س
ــه ویــژه  ایــران، ایرانشــهر و عنوان هــای مشــابه ملــی، ب
ــًا  ــه دقیق ــی" ک ــرزمین های ایران ــا "س ــران ی ــک ای ممال
ــو،  ــام  ب ــم دهیون ــتایی ایریان ــن اوس ــردان واژة که برگ
ــد.  ــه کار گرفته می ش ــمی ب ــور غیررس ــه ط ــان ب همچن
از ســوی دیگــر، هنگامــی کــه صفویــان )و نــه رضاشــاه، 
ــه  ــی را ک ــی مل ــد( دولت ــوم می انگارن ــه عم ــان ک چن
ــده  ــاره زن ــد، دوب ــران شناخته می ش ــام ای ــه ن ــمًا ب رس

ــد. کردن

فصل چهارم : هویت تاریخی و فرهنگی 
ایران در دوره  ی اسالمی 

ــانیان و  ــی ساس ــران، فروپاش ــه ای ــراب ب ــة اع حمل
برآمــدن اســالم پایه هــای همبســتگی سیاســی و دینــی 
ــی آن را  ــد و یکپارچگ ــت می کن ــی را سس ــت ایران هوی
ــی  ــرن، یعن ــد ق ــا چن ــران ت ــور ای ــد. کش ــم می زن بره
تــا عهــد ایلخانــان و بــه خصــوص زمــان برآمــدن 
صفویــه از وحــدت سیاســی محــروم می مانــد. امــا 
حملــة اعــراب بــه ایــران فوایــدی نیــز داشــت از 
ــارج  ــی، خ ــته و طبقات ــة بس ــم زدن جامع ــه: بره جمل
ــان و اندیشــه از دســت طبقــة حاکــم، شــکوفا  شــدن زب
 شــدن اســتعداد ایرانیــان، شــکوفایی زبــان فارســی دری.

ــت اســالمی  ــی شــدن خالف ــیان و ایران ــالب عباس   انق
ــعة  ــارت و توس ــق تج ــهرها و رون ــد ش ــا رش ــراه ب هم
ــر  ــان فک ــم و صاحب ــل قل ــدن اه ــبب برآم ــا س بازار ه
ــری و  ــاهل فک ــد و آراء و تس ــورد عقای ــه و برخ و اندیش
شــکوفایی علــم، هنــر، ادب، فلســفه و تاریــخ نــگاری در 
ــن  ــود. همچنی ــری می ش ــم هج ــا ژنج ــوم ت ــرون س ق
دیوانــی  و  زبــان علمــی  فارســی دری، کــه  زبــان 

کتیبه های داریوش 
اول و خشایارشاه به روشنی می 

گوید که ایرانیان به آریا یا ملت ایرانی 
آگاهی داشتند.  آن ها خود را ایرانی و 

از دودمان ایرانی یعنی آریا و آریا 
چیثه اعالم می کنند.
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واســطه ای نقــاالن و مدایح خوانــان محبوبیــت عــام 
ــت.  یاف

اعتقــاد کهــن ایرانیــان بــه ایــن کــه ســلطنت 
ــایة خداســت )ظــل  ــاه س ــی اســت و پادش ــی اله موهبت
ــدن  ــزدی، پــس از گروی اهلل فــی االرض( و حامــل فره ای
ایرانیــان بــه اســالم نیــز در باورهــای عمومــی همچنــان 
ــی، و  ــی، عرفان ــی، تاریخ ــار ادب ــت و در آث ــداوم یاف ت
ــه  ــه دو گون ــتا ب ــد. اوس ــاره ش ــدان اش ــز ب ــفی نی فلس
ــان  ــه ایرانی ــی" ک ــره ایران ــی "ف ــاره دارد: یک ــره" اش "ف
ــکنندة  ــروی درهم ش ــت و نی ــروت و دول ــرد و ث را از خ
دشــمنان ایــران برخــوردار می کنــد و دیگــر "فــره 
کیانــی" کــه ســبب نیــروی پادشــاهی اســت کــه 
ــان  ــرای ایرانی ــتاخیز ب ــة رس ــا دامن ــزدا" آن را ت "اهورم
ــگاه دارد و سوشــیانت )موعــود زرتشــتی( از فره ایــزدی  ن
برخــوردار شــود و از کنــار دریاچــه هامــون برخیــزد و دو 

ــد. ــدل و داد کن ــتی، ع ــر از راس ــی را پ گیت

فصل هفتم: هویت ایرانی در قرن ۱۹ و ۲۰ 
میالدی  

اندیشــه های جدیــد غربــی ) کــه از قــرن هجدهــم  
ــا انطبــاق و  میــالدی در غــرب گســترش یافته بودنــد(  ب
ــی کــه  ــت ایران بازســازی مفهــوم از پیــش موجــود هوی
ــازه ای  ــت ت ــود، اهمی ــل یافته ب ــا تکام ــول قرن ه در ط
کســب کردنــد.  ایــران جــزء چنــد ملتــی اســت کــه عنصر 

ــت. ــدرن داشته اس ــل از دوران م ــم را در قب ناسیونالیس
 در ایــن دوران احســاس وطن پرســتی از احساســات 
مذهبــی جــدا شــد و وفــاداری بــه ملــت بــه یــک ارزش 
بازســازی و نشــر و  تبدیــل شــد.  سیاســی مــدرن 
ــم در  ــت و ناسیونالیس ــدرن مل ــه های م ــترش اندیش گس
ــت  ــورت گرف ــی ص ــوی نخبگان ــتر از س ــن دوره بیش ای
کــه تماس هــای سیاســی، تجــاری و فرهنگــی بــا غــرب 
ــروطه و در  ــالب مش ــت در انق ــن روای ــتند. اوج ای داش

دیده می شــود.  پهلــوی  دوران  در  ادامــه 
ــران، واژة  ــی ای ــگ واژگان در حــال ظهــور مل فرهن
ــة  ــه از کلم ــدرن آن ک ــرد م ــت ]Nation[  در کارب مل
التیــن ناســیون )گروهــی کــه در اثــر والدت یــا محــل 
ــا  ــت. ت ــد ( گرفته شده اس ــه دارن ــم رابط ــا ه ــکونت ب س
ــاع  ــوع اجتم ــر ن ــه ه ــت ب ــران واژه مل ــان در ای آن زم
دینــی و مذهبــی و بــه ویــژه بیشــتر بــه پیــروان ادیانــی 

نمی کننــد. برخــالف تصــور برخــی روشــنفکران مــا 
ــی  ــت قوم ــش هوی ــان در پیدای ــرای ادی ــهمی ب ــه س ک
و ملــی قائــل نیســتند، حتــی در غالــب کشــورهای 
اروپایــی نیــز کلیســاهای محلــی ســهم بزرگــی در ابــداع 
ــظ  ــده ای را در حف ــش عم ــته اند و نق ــی داش ــت مل هوی
ــی و  ــای سیاس ــگام بحران ه ــه هن ــی ب ــات مل احساس
اجتماعــی بــازی کرده انــد. )کاتولیک هــای ایرلنــدی 
ــک  ــاد اری ــه اعتق ــتان( ب ــی های پروتس ــر انگلیس در براب
هابســبام، گرچــه بــه نظــر می رســد کــه دیــن در جــذب 
وفــاداری مــردم، رقیــب ناسیونالیســم باشــد امــا در واقــع 
ــا مدرن و  ــه در دوران پیش ــم چ ــرای ناسیونالیس ــن ب دی
چــه در دوران مــدرن، همچــون عاملــی واســط و همــوار 

کننــدة راه عمــل کرده اســت.
 در دوران صفویــه کوشــش هایی بــه عمــل آمــد تــا 
ــران از جهــت  پایه هــای آگاهــی تاریخــی و فرهنگــی ای
بــا تعالیــم مذهــب شــیعی توجیــه شــود. یکــی مطلــوب 
ــوروزی در احادیــث شــیعی، دوم،  شــناختن جشــن های ن

ــا واقعیــت بــود کــه نســبت مــادری  رواج ایــن افســانه ب
علی بن حســین بن ابیطالب بــه یزدگــرد ســوم ، آخریــن 
پادشــاه ساســانی ، می رســد. ســوم، رواج احادیــث "حــب 
ــر  ــه پیامب ــوب ب ــه منس ــود، ک ــان" ب ــن االیم ــن م الوط
اســت، و تعمیــم دادن آن از زادگاه مشــخص )یعنــی شــهر 
یــا ده( بــه کشــور ایــران. همچنیــن احادیــث منســوب بــه 
امامــان شــیعه در منقبــت نــوروز، برگــزاری باشــکوه آن را 
مــورد حمایــت مذهــب رســمی امپراتــوری صفــوی قــرار 
ــر  ــا عص ــالم ت ــدن اس ــان از برآم ــتر ایرانی ــی داد. پیش م
حاضــر نــه تنهــا برگــزاری جشــن های نــوروزی را ادامــه 
داده انــد، بلکــه همچنــان آن را عنــوان بزرگ تریــن 

ــیده اند. ــداوم بخش ــاالنه ت جشــن س

بی بی شهربانو 

همســر  شــهربانو  اســطوره،  ایــن  مبنــاء  بــر 
حســین بن علی بن ابیطالب مــادر ســجاد ،امــام چهــارم 
ــه  ــطوره، ک ــن اس ــان ای ــرور زم ــه م ــت. ب ــیعیان، اس ش
بــاب طبــع اهــل قلــم و شــهرة علمــای ایــران بــود، هــم 
در میــان تاریخنــگاران و هــم در میــان علمــاء بیتــی پیــدا 
کــرد و بــه ســرعت گســترده شــد و در عهــد صفــوی بــه 

ــا  ــه ای، ب ــزاری فرا منطق ــون اب ــری، همچ ــان سراس زب
ــروع  ــالمی ش ــدن اس ــی در تم ــی و ادب ــات دیوان ارتباط
ــان "  ــرور زب ــه م ــی ب ــان فارس ــرد. زب ــترش ک ــه گس ب
ــی،  ــوری عثمان ــود را در امپرات ــی " خ ــی فرهنگ هژمون
ــوب  ــد و جن ــوالن هن ــوری مغ ــه و امپرات ــیای میان آس

ــرار ســاخت . شــرق آســیا برق

هویت ایرانی در دوره ایلخانان و تیموریان 

ــالم و  ــان اس ــران و جه ــه ای ــوالن ب ــه مغ ــا حمل ب
از میــان رفتــن خالفــت عباســی در ســایة تســاهل 
ــان  ــت. ایلخان ــترش یاف ــیع گس ــوالن تش ــی مغ مذهب
کــه وزارت خــود را تمــام و کمــال بــه وزرا و اهــل قلــم 
ایرانــی ســپرده بودنــد و بــه مــرور زمــان جــذب فرهنــگ 
ــترش  ــه گس ــد و ب ــی یافتن ــت ایران ــدند، هوی ــی ش ایران
ــدد  ــران م ــاری ای ــا و معم ــای زیب ــگاری و هنره تاریخ ن
ــة  ــازی پهن ــه در بازس ــی ک ــن تحول ــاندند. مهم تری رس
جغرافیــای تاریخــی ایــران در دوران ایلخانــان پدیــد آمــد، 
ــک  ــة ی ــه منزل ــن ب ــران زمی ــادن آگاهــی از ای ــاد نه بنی
مجموعــه کامــل جغرافیایــی بــود کــه شــامل ایالت هــا و 
ــران و  ــالت ای ــه در ف ــی می شــد ک والیت هــای گوناگون

ــد. ــترده بودن ــراف آن گس اط

فصل ششم: دوران صفوی؛ عنصر دین و 
وطن

ــان  ــس از چنگیزخ ــه پ ــو، ک اوزون حســن آق قویونل
ــات  ــادة جهانگشــایی می کشــید، والی و تیمــور لنــگ کب
ــی آورد و  ــم م ــرد ه ــاره گ ــن را دوب ــران زمی ــدة ای پراکن
پایه هــای امپراتــوری بزرگــی را بنیــان گــذارد کــه 
ــاه  ــط ش ــوی توس ــوری صف ــیس امپرات ــرای تاس راه را ب
اســماعیل همــوار کــرد. شــاه اســماعیل  در مقــام "مرشــد 
کامــل" صوفیــان قزلبــاش و شاهنشــاه ایــران، تشــیع را 
بــه منزلــة مذهــب رســمی امپراتــوری خــود برگزیــد و آن 
را در سراســر ایــران رواج داد. بــرای نخســتین بــار )پــس 
ــت  ــرای دول ــم ب ــی ه ــاء دین ــانیان( مبن ــول ساس از اف
ــی،  ــه تاریخــی، جغرافیای ــای پنجگان ــد و پایه ه ــد آم پدی
ــانیان  ــان ساس ــه در زم ــی ک ــی و دین ــی، فرهنگ سیاس
تدویــن و ثبــت شــده بود بــرای آن فراهــم آورد. مجمــوع 
ایــن عوامــل ســبب شــد تــا "تلقــی قدمــا از وطــن" کــه 
ــه زادگاه مشــخص انســان در یــک  ــا ب ــا ایــن دوران ی ت
ــه  ــا ب ــت اطــالق می شــد ی ــک ایال ــا یــک ده ی شــهر ی
"جهــان اســالم" یــا بــه دنیــای ملکوتــی داللــت داشــت، 

بــه پدیــده ای بــه نــام "کشــور ایــران" اطــالق شــود.

دین و هویت قومی و ملی 

ادیــان جهانــی، بــه طــور کلــی و در بســیاری 
تشــویق  را  قومــی  و عواطــف  احساســات  مــوارد  از 

در دورٔه پارتی 
مدارکی هست که نشان می دهد 

که پارت ها نام ایرانشهر را برای 
کشور اصلی خود و محیط اطرافش به 
کار می برده اند ، چون استان نیشابور 
هم که پایتخت آن ابرشهر بود ، گاه 

ایرانشهر خوانده شد است .
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مشــروطه کــه می گفــت :» ســلطه ودیعــه ای اســت کــه 
بــه موهبــت الهــی از طــرف ملــت بــه شــخص پادشــاه 
ــت.  ــازگاری نداش ــادة ۳۵، س ــت.« م ــروض شده اس مف

شــکل گیری  مهــم  پایــگاه  دو  زبــان  و  تاریــخ 
ــد.  ــوی بودن ــدرن در دوران پهل ــی" م "ناسیونالیســم دولت
ــی  ــان فارس ــا زب ــود ت ــر آن ب ــت ب ــی دول ــت زبان سیاس
را بــا زدودن کلمــات عربــی و دیگــر کلمــات "خارجــی" 
ــتان  ــه فرهنگس ــود ک ــرایط ب ــن ش ــد. در ای ــش کن پاالی
ــی  ــکار محمد عل ــه ابت ــران در ســال ۱۳۱۴ ش ب ــان ای زب
ــد و  ــذاری ش ــران، بنیان گ ــر ای ــت وزی ــی، نخس فروغ
هدفــش جایگزینــی کلمــات عربــی بــا معادل هــای 

ــود. ــی ب ــق فارس ــدة دقی برگزی

سیاست هویت ایرانی  

ــرفته،  ــران پیش ــک ای ــه ی ــیدن ب ــرای رس ــاه ب ش
ــود  ــد ب ــرا معتق ــادی داده زی ــعه اقتص ــه توس ــل را ب اص
ــز شــکل  ــی نی ــی مل ــه مدن ــن اصــل جامع ــا انجــام ای ب
ــعه  ــنفکران، توس ــی از روش ــروه دوم ــت. گ ــد گرف خواه
یــک جامعــه مدنــی را پیــش شــرط شــکل گیری جامعــة 
ــتی  ــه های ناسیونالیس ــا اندیش ــتند؛ آن ه ــی می دانس مل
ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــم می گرفتن ــت ک ــرال را دس لیب

ــدند. ــروف ش ــی مع ــم مردم ــداران ناسیونالیس ــه طرف ب
گــروه ســومی، کــه تعبیــر هویــت ملــی دولتــی را بــه 
ــوژی  ــان ایدئول ــدة حامی ــد، در برگیرن ــش می طلبیدن چال
چــپ بودنــد کــه خــود را قهرمانــان مــردم ایــران قلمــداد 
هویــت  موضــوع  اغلــب  گروه هــا  ایــن  می کردنــد. 
جمعــی ایرانــی را از جنبــه ملــی آن بــه مردمــان شــکل 
ــه از ملــت ایــران بلکــه  ــد، و ن دهنــدة آن تغییــر می دادن
ــه گمــان  ــران( کــه ب ــق هــای ای ــران )خل از مردمــان ای
آن هــا متشــکل از ملیت هــای گوناگــون بودنــد و ســخن 

می گفتنــد. 
ــک براشــت  ــی ی ــی ایران ــت مل ــارم هوی ــر چه تعبی
مذهبــی اســت. آیــت ا.. مرتضــی مطهــری، علــی 
شــریعتی و مهــدی بــازرگان از هواخواهــان اصلــی 

هویــت مذهبی-ملــی ایــران بودنــد. 

ــة  ــه دو منطق ــران را ب روس و انگلیــس در ۱۹۰۷ کــه ای
نفــوذ تقســیم کــرد  بــه رســتاخیز ناسیونالیســم رومانتیک 
ضــد امپریالیســتی و اندیشــه های سوسیالیســم انجامیــد. 
نشــریة کاوه کــه توســط  ســید حســن تقــی زاده، رهبــر 
کمیتــه ملیــون ایــران در برلیــن، نشــریل ایرانشــهر چــاپ 
ــران  ــار در ته ــود افش ــط محم ــه توس ــده ک ــن و آین برلی

ــد.  ــان بودن ــن گفتم ــدگان ای ــد. نماین منتشــر می ش

فصل هشتم: پیدایش ناسیونالیسم دولتی 
در دوران پهلوی 

 بزرگداشــت و یــادآوری خاطــرة جمعــی تاریخــی از 
طریــق نماد هــا و اســاطیر، مراســم و رســومات، موزه هــا 
معمــاری  طراحــی  باستان شناســی،  مکان هــای  و 
موســیقی  عمومــی،  مکان هــای  بــرای  هخامنشــی 

ناسیونالیســتی و طــرح لبــاس ملــی بــه نشــانه های 
آن تبدیــل شــد. در ایــن دوره، نوشــته های در حــال 
ــه  ــر دورة هخامنشــی ب ــخ ناسیونالیســتی ب پیدایــش تاری
ــد.  ــان دادن ــه نش ــت توج ــی دول ــه سیاس ــة ریش منزل
ــة  ــه منزل ــی ب ــران هخامنش ــارة ای ــفلد درب ــدة هرتس ای
ــان" و  ــوری آریایی ــک و "امپرات ــوم ایدئولوژی ــک مفه ی
ــی  ــر جغرافیای ــه تعبی ــران" ب ــت ای ــه "مل ــده او ک ــز ای نی
ــه  ــده اس، ب ــدا ش ــی پی ــی آن در دورة هخامنش و سیاس
ــة چهارچــوب ایدئولوژیــک، رســمی دولــت پهلــوی  منزل
ــی  ــکار تاریخ ــج ابت ــه ها، پن ــن اندیش ــد. ای ــاب ش انتخ
ــای  ــران در زبان ه ــام ای ــر ن ــت: تغیی ــال داش ــه دنب را ب
در ســال ۱۳۱۴ ش،  ایــران  بــه  پرســیا  از  اروپایــی 
مشــخص کــردن ریشــة کهــن آریایــی ملــت، گزینــش 
عنــوان آریامهــر )خورشــید آریاییــان( از ســوی محمدرضــا 
شــاه پهلــوی در ســال ۱۳۴۴ش، بزرگداشــت جشــن های 
۲۵۰۰ ســاله امپراتــوری ایــران و ســرانجام تغییــر تقویــم 
ملــی از هجــری اســالمی بــه شاهنشــاهی یعنــی زمــان 
شــکل گیری امپراتــوری ایــران بــه دســت کــوروش 

ــزرگ . ب
 شــعار بســیار معــروف خــدا، شــاه و میهــن از ســوی 
دودمــان پهلــوی همچــون تجلــی وفــاداری ایرانیــان بــه 
ــوم  ــرای مفه ــی ب ــای چندان ــد، ج ــداد می ش ــاه قلم ش
ــالوه،  ــه ع ــت. ب ــای نمی گذاش ــه ج ــت ب ــت مل حاکمی
ــالب  ــی انق ــل اساس ــا اص ــت ب ــر از حاکمی ــن تعبی ای

کــه کتــاب مقــدس داشــتند )یعنــی اهــل کتــاب شــامل 
ــاره  ــتیان( اش ــیحیان و زرتش ــان، مس ــلمانان، یهودی مس
می کــرد. واژة ملــت بــه دو معنــی متفــاوت بــه کار 
ــر مذهبــی،  ــه تعبی گرفته می شــد: یکــی قرائــت ســنتی ب
ــی. در  ــال مل ــر کام ــه تعبی ــدرن ب ــت م ــری قرائ و دیگ
ــی  ــر سیاس ــة معاص ــی وارد واژه نام ــان دوره واژگان هم
ــت،  ــی، ملی ــه مل ــوان ب ــه آن هــا می ت شــدند کــه از جمل
وحــدت ملــی، ملــی گرایــی و هویــت ملــی اشــاره کــرد. 

هویت ملی در جنبش های اصالحی  

گســترش  ســبب  ایــران،  اصالحــی  جنبــش 
شــد.  ملــی  وطــن  و  ملــت  جدیــد  اندیشــه های 
و  قائم مقــام  میــرزا،  عبــاس  چــون  اصالح طلبانــی 
امیرکبیــر در آرزوی مدرنیزه کــردن ادارات و نهادهــای 
فرســوده دولــت و اقتبــاس تکنولــوژی و ســاختار سیاســی 
ــرای مقاومــت  ــران ب ــرای توســعة توانمنــدی ای مــدرن ب

ــد.  ــی بودن ــات غرب ــر تهاجم در براب
سپهســاالر از نخســتین کســانی بــود کــه از واة 
ملیــت در اشــاره بــه مفهــوم ناسیونالیســم اســتفاده کــرد 
و گفــت :» اســاس ملیــت کــه امپراتــور فرانســه پیشــنهاد 
کــرد کــه هــر ملــت بایــد توســط مــردم خــود اداره شــود 
.« اندیشــه او، حاکمیــت ملــت و تغییــر موقعیــت ســاکنان 

آن از رعایــا و شــهروندان بــود. 

ناسیونالیسم رومانتیک 

میــرزا فتحعلــی آخونــدزاده، میــرزا آقاخــان کرمانــی 
ــنفکر  ــتازان روش ــار از پیش ــرزا قاج ــن می ــالل الدی و ج
ناسیونالیســم رومانتیــک بودنــد. آن هــا آرمان هــای اصلــی 
اســتقالل، وحــدت، پیشــرفت و رونــق ملــت ایــران را از 
ــتند.  ــر می دانس ــق پذی ــتانه تحق ــداکاری میهن پرس راه ف
رهایــی از گذشــتة بیگانــه اســالمی از طریــق پاک ســازی 
ــدن  ــروی از تم ــی و پی ــات عرب ــی از کلم ــان فارس زب
ــد.   ــداد می ش ــور قلم ــعه کش ــدة توس ــاز عم ــرب، نی غ
پخــش و نشــر ناسیونالیســم رومانتیــک ایــن چهره هــای 
ــالح  ــتی وزرای اص ــه های ناسیونالیس ــنفکر و اندیش روش
ــری و  ــه فک ــن مای ــه ب ــی ب ــیار مهم ــب، کمــک بس طل

ــک انقــالب مشــروطه کــرد.   ــری ایدئولوژی جهــت گی

 انقالب مشروطه و هویت ملی ایرانی 

دنبــال  را  انقــالب مشــروطه دو هــدف عمــده 
می کــرد : * ایجــاد یــک دولــت - ملــت : توســعة منابــع 
و حفــظ اســتقالل کشــور * تشــکیل یــک ملــت : تبدیــل 
رعایــا بــه شــهروندان جهــت مشــارکت سیاســی بیشــتر.

انقــالب  ناسیونالیســت  حامیــان  ســرخوردگی   
ــار گذاشته شــدن چهره هــای ملــئ چــون  مشــروطه و کن
ســتارخان ســردار ملــی و باقرخــان ســاالر ملــی و توافــق 

از جمله اثرات حمله 
اعراب می توان به: برهم زدن 

جامعه بسته و طبقاتی، خارج شدن 
زبان و اندیشه از دست طبقه حاکم ، 

شکوفا شدن استعداد ایرانیان، شکوفایی 
زبان فارسی دری اشاره کرد.
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ــای  ــه وارد محیط ه ــورت داوطلبان ــه ص ــه ب ــد ک می کن
پارآکادمیــک شــوند و کار علمــی را در خدمــت عمومــی 
ــط  ــة ارتباطــی محی ــا انجــام آن حلق ــا ب ــد ت انجــام دهن
ــس از آن  ــد. پ ــم آورن ــک را فراه ــک و پاراآکادمی آکادمی
ــا  ــره المعــارف ی ــه توضیــح مفهــوم دائ دکتــر فکوهــی ب
آســیبلوپدی پرداختنــد: مجموعــة دانشــی کــه در اختیــار 
مــا قــرار دارد آســیبلوپدی تلقــی مــی شــود و ایــن مفهوم 
ــرا  ــد، زی ــود آم ــه وج ــه ب ــالب فرانس ــا انق ــان ب همزم
انقــالب فرانســه بــا گرایــش ضدکلیســایی خود، خواســتار 
 جدایــی انحصــاری علــم و دانشــگاه از کلیســا بــود.

بنابرایــن پــروژة آســیبلوپدی کــه همزمــان در انگلســتان 
و فرانســه آغــاز شــد بــه دنبــال رســیدن بــه ایــن هــدف 
بــود کــه در مقابــل دانــش کلیســایی می تــوان، از 
ــرح  ــوالی مط ــت و س ــخن گف ــش س ــه ای از دان مجموع
 کــرد کــه علــم در دنیــای امــروز چــه دســتاوردهایی دارد؟

ــه تاریخچــة آســیبلوپدی ها  دکتــر فکوهــی یک به یــک ب
ــه آســیبلوپدی فرانســه کــه حاصــل  ــدا ب ــد و ابت پرداختن
ــه  ــم ک ــنگری و اومانیس ــی روش ــی یعن ــت ذهن موقعی
ــه و آســیبلوپدی  ــا نشــات گرفت ــالب فرانســه از آن ه انق
بریتانیــکا اشــاره کردنــد و اهمیــت ایــن دو واقعــه را بــه 
ــی از  ــتم علم ــال سیس ــث انتق ــه باع ــتند ک ــدی  دانس ح
 دســتگاه دینــی بــه دســتگاه دانشــگاهی شــده اند .

ــت  ــیبلوپدی دانشگاه هاس ــتیم، آس ــه رو هس ــا آن روب  ب
و این ســوال مطرح اســت که چــرا نهادهــای پاراآکادمیک 
انسان شناســی  موسســات  و  ویکی پدیــا  ماننــد 
ــوارد  ــاره ای از م ــی در پ ــد و حت ــزایی دارن ــت به س اهمی
ــت؟  ــتر اس ــک بیش ــای آکادمی ــا از نهاده ــت آن ه  اهمی
ــة  ــک در جامع ــط آکادمی ــة محی ــه مقایس ــه ب و در ادام
ــد. ــکا پرداختن ــا و آمری ــون اروپ ــی چ ــی و جوامع  ایران

ایشــان اذعــان کردنــد کــه در آمریــکا و اروپــا، دانشــگاه 
ــرمایه  ــذب س ــت و ج ــه در آن منفع ــت ک ــی اس محیط
جــذب  را  دانشــجویان  و  اســاتید  کــه  دارد  وجــود 
می کنــد امــا در دانشــگاه های ایــران چنیــن چیــزی 
ــه حــدی  ــن سیســتم ب ــدارد و بروکراســی در ای وجــود ن
ــو  ــدان س ــد ب ــعی می کنن ــراد س ــه اف ــت ک ــاد اس زی
ــران  ــک در ای ــکتور آکادمی ــت س ــن جه ــه همی نروند.ب
ــت. ــال اس ــیار فع ــات بس ــانه ها و مطبوع ــب رس  در غال

ــه معنــای عــدم مشــکل در ســکتور  امــا ایــن فعالیــت ب
ایــن ســکتورها  از  یــک  هــر  و  نیســت  آکادمیــک 
کارکــرد مثبــت و منفــی خــود را دارنــد و هیچــگاه 
نمی تواننــد جایگزیــن یکدیگــر شــوند کــه در ایــن 
صــورت بــا مشــکالت عمــده ای رو بــه رو می شــویم 
ــت  ــکلی اس ــان مش ــا هم ــی جایگاه ه ــن جایگزین و ای
ــا آن مواجــه هســتیم. ــران ب ــه طــور جــدی در ای ــه ب  ک

حــوزة  در  کــه  اســاتیدی  دادنــد:  ادامــه  ایشــان 
ــه  ــا نیســت ک ــن معن ــد بدی ــی ندارن ــک فعالیت پاراآکادمی
ــام  ــان انج ــه زم ــد بلک ــی الزم را ندارن ــش و توانای دان
ــروز  ــث ب ــوزه باع ــن ح ــه ای ــد و ورود ب ــز ندارن آن را نی
ــود. ــی ش ــگاه م ــة دانش ــان در عرص ــکالتی برایش  مش

بایــد  مشــکالت  ایــن  بــه  توجــه  بــا  بنابرایــن 
حلقــه ای را بــه وجــود آورد تــا سیســتم آکادمیــک 
 و پاراآکادمیــک بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار کننــد.

ایشــان در ایــن خصــوص بــه نــکات مثبــت و منفــی کــه 
دانشــگاه دارد اشــاره کردنــد: ایــن حــوزه، جامعــة ایــران 
را از یــک ســو کامــال متحــول کــرده و بــه برابــری زن 
ــا از  ــت و ام ــک کرده اس ــم نزدی ــة عل ــرد در عرص و م
ــری  ــدة کثی ــتاد و ورود ع ــجو و اس ــازاد دانش ــویی م س
ــازار  از دانشــجویان بــه دانشــگاه بــرای اهدافــی چــون ب
کار باعــث نــزول علــم در دانشــگاه شده اســت کــه 
نمی توانــد انتظــارات علمــی دانشــجویان بــا ســطح 
علمــی بــاال را بــرآورده کنــد بنابرایــن بــه آن هــا پیشــنهاد 

ــا  ــتی ب ــاه ۹۸ نشس ــت م ــنبه ۱۱ اردیبهش روز یکش
ــی  ــش اجتماع ــا و نق ــی پدی ــنامه آزاد ویک ــوان دانش عن
دانشــگاه در عرصــه عمومــی علــم در دانشــکدة ادبیــات 
دانشــگاه شــهید بهشــتی بــا حضــور دکتــر ناصــر فکوهی 
و دکتــر زهیــر صیامیــان گرجــی و آرش امامــی و عبــاس 
 کریمــی بــه همــت انجمــن علمــی تاریــخ برگــزار شــد.

ذکــر  بــا  را  نشســت  صیامیــان  دکتــر  ابتــدا  در 
کردنــد: آغــاز  زیــر  شــرح  بــه   مقدمــه ای 

بــاور عامــة  جایــگاه دانشــگاه در جامعــة مــا و در 
مــردم یــک جایــگاه صنفــی و شــغلی اســت امــا 
جامعــه  و  دولــت  بــا  رابطــه  در  را  نقش هایــی 
می کنــد. ایفــا  اجتماعــی  و  فرهنگــی  لحــاظ   از 

تاریــخ  دانشــجویان  فعالیــت  بــه  ســپس  ایشــان 
کــه  تاثیــری  و  ارتبــاط  میــزان  و  ویکی پدیــا  در 
امــروز  جامعــة  کــه  مســائلی  روی  بــر  می تواننــد 
آن  بــا  علمــی  نــگاه  و  فرهیختگــی  نظــر  از  مــا 
کردنــد. اشــاره  باشــند،  داشــته  اســت،   مواجــه 

ــی  ــه کاالی ــه ب ــا توج ــد :ب ــان کردن ــه بی ــان در ادام ایش
ــای  ــور فض ــه، حض ــدن جامع ــوده ای ش ــم، ت ــدن عل ش
ــات  ــن نظام ــه از ای ــی ک ــات متفاوت ــازی و ارتباط مج
شــکل گرفته انــد، می توانیــم چنیــن بیــان کنیــم کــه بــا 
ســطح نــازل علــم، آیــا دانشــجویان در مقاطــع مختلــف 
می تواننــد دانــش خــود را در ســطح عموم مردم کــه برای 
ــد؟ ــل دسترســی و فهــم باشــد تقویــت کنن  همــگان قاب

ویکی پدیــا  نقــش  بــه  ایشــان  اینجــا  در 
پرداختنــد. خصــوص  ایــن   در 

دانــش  محبــث  بــا  فکوهــی  دکتــر  ســپس 
کردنــد: آغــاز  را  خــود  ســخنان  دانشــگاه   و 

حــوزة دانشــگاه بــرای مــن یــک حــوزة محســوس اســت. 
دانشــگاه یکــی از نهادهــا و اشــکالی اســت کــه سیســتم 
ــیب های  ــود آس ــا وج ــد و ب ــد می کن ــی در آن رش تمدن
می دهــد. افزایــش  را  خــود  شــناخت   موجــود، 

امــروره در کشــور مــا می توان بیشــتر مســائل را از رویکرد 
ــه  ــیبلوپدی ک ــه آس ــرد از جمل ــی ک ــی بررس آسیب شناس

نشست دانشنامه آزاد ویکی پدیا
و نقش اجتماعی دانشگاه در عرصه عمومی علم

مریم رشیدی
دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
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بــرد. در ادامــة نشســت، عبــاس کریمــی ســخن خــود را 
ــا ایــن جملــه آغــاز کــرد کــه علــم یــک چیــز کامــال  ب
اجتماعــی اســت و در بســتر جامعــه شــکل می گیــرد کــه 
ــه  ــزی اســت ک ــان چی ــن هم ــد و ای ــد گســترش یاب بای
ــما در  ــم و ش ــم می گویی ــری در عل ــه آن روایتگ ــا ب م
 هــر حــوزه ای بایــد علــم را بــه دســت مــردم برســانید .

ــای  ــی و فعالیت ه ــی از زندگ ــرح بخش ــه ش ــپس ب او س
ریچــارد اســتالمن، بنیانگــذار نرم افــزار آزاد، و نقشــی 
 ، کرده اســت  ایفــا  امــروز  مــدرن  دنیــای  در  کــه 
ــه حاصــل  ــت او ک ــرات فعالی ــی از ثم ــه یک پرداخــت ک
اســت. ویکی پدیــا  اســت،  بــوده  او  اجتماعــی   روح 

کریمــی ســه مســئله راجــع بــه ویکی پدیــا مطــرح 
ــوب  ــایت محب ــن س ــا پنجمی ــت: ویکی پدی ــرد و گف ک
ــتجو  ــا جس ــی را در ویکی پدی ــی موضوع ــت و وقت دنیاس
ــرای  ــد ب ــا می ده ــی را کــه بــه م ــم اطالعات می کنی
بــه  را  قابــل فهــم اســت زیــرا مفاهیــم  همــگان 
ــی  ــه خوب ــی ب ــرد و زمان ــش می ب صــورت موضوعــی پی
عنــوان  بــه  کــه  می کنیــم  درک  را  موضــوع  ایــن 
بین رشــته ای،  تحقیــق  جریــان  در  دانشــجو  یــک 
ســاختاری  چنیــن  هســتیم.  اطالعــات  دنبــال  بــه 
دیده نشده اســت. ویکی پدیــا  در  جــز  حــال  بــه   تــا 

ــایر  ــا س ــا ب ــاوت ویکی پدی ــه تف ــن ب ــی همچنی کریم
چنــدی  ویکی پدیــا  گفــت:  و  پرداختــه  دانشــنامه ها 
اســت کــه از دل خــود مــردم بیــرون آمده اســت و 
دنیاســت  معیــار  زبــان  ویکی پدیــا،  زبانــی  ســاخت 
چــون همــه را خــود مــردم نوشــته اند و ویکی پدیــا 
باعــث شده اســت کــه افــراد در حوزه هــای مختلــف 
بــر ســر یــک موضــوع در ویکی پدیــا بــا یکدیگــر 
ــن سیســتم  ــه نتیجــه برســند و اگــر ای ــد و ب بحــث کنن
حوزه هــای  در  افــراد  نداشــت  وجــود  پاراآکادمیــک 
 بین رشــته ای دچــار مشــکالت عمــده ای می شــدند.

کریمــی ســپس بــه تقابــل ویکی پدیــا بــا علــم پرداخــت 
ــان  ــر زب ــاالت علمــی تحــت تاثی ــه مق ــود ک ــد ب و معتق
ــه روز در  ــاالت روز ب ــن مق ــان ای ــا هســتند و زب ویکی پدی
حــال نزدیــک شــدن بــه زبانــی هســتند کــه در ویکی پدیا 
کاربــرد دارد کــه ایــن امــر در کشــور های در حال توســعه 
 بــه دلیــل کمبــود دسترســی بــه ژورنال محســوس اســت.

او ســپس نگاهــی بــه حــوزة زنــان در ویکی پدیــا 
داشــته کــه بــر اســاس آن مقــاالت مربــوط بــه زنــان در 
ــه  ــای فارســی در حــدود ۲۰ درصــد اســت و ب ویکی پدی
تشــکیل نهضت هایــی از جانــب زنــان و حضــور آنــان در 
ــود. وی  ــدوار ب ــاالت امی ــط مق ــا و بس ــوزة ویکی پدی ح
در آخــر از جنــگ ربات هــای موجــود در ویکی پدیــا 
ــر  ــگ  ه ــود از فرهن ــه خ ــه ک ــخن گفت ــر س ــا یکدیگ ب
بــا شــرح  جامعــه ای نشــات گرفته اســت و ســپس 
ــان داد. ــت پای ــه نشس ــوزه، ب ــن ح ــود در ای ــت خ فعالی

ــای  ــه نهاده ــی ک ــران یکــی از مشــکالت اصل آن در ای
ــا یکدیگــر  ــا و دانشــگاه ب ــک چــون ویکی پدی پاراآکادمی
ــان  ــد می ــه بای ــد ک ــد بودن ــت و معتق ــن اس ــد همی دارن
ایــن دو حــوزه ارتبــاط برقــرار شــود زیــرا ایــن تنهــا راه 
ــران و  ــک سیســتم در ای ــوان ی ــه عن ــا ب رشــد ویکی پدی
ــه وجــود آمــدن نســل های بعــدی آســیبلوپدی  عامــل ب
اســت. ســپس از نســل هــای جدیــد آســیبلوپدی و 
مثال هایــی  دارد  ویکی پدیــا  بــا  کــه  تفاوت هایــی 
آوردنــد کــه شــبکه های علمــی مقالــه بــه صــورت 
شــاخه ای بــه هــم  متصــل شــده اند و بعــد ایــن مقــاالت 
ــل  ــر تبدی ــاالت دیگ ــه مق ــدند و ب ــدا ش ــر ج از یکدیگ
ــا  ــد از ویکی پدی ــل های بع ــبکه ها نس ــن ش ــدند و ای ش
ــن  ــر ای ــرار ب ــر ق ــه اگ ــد ک ــال تصــور کنی ــتند و ح هس
ــه  ــبت ب ــی نس ــچ تخیل ــا هی ــان ویکی پدی ــود موسس ب
آینــده و بــه وجــود آوردن نســل های جدیــد آســیبلوپدی 
ــن خــود مســئله ای  ــاد و ای نداشــتند، چــه اتفاقــی می افت
ــتیم  ــه رو هس ــا آن رو ب ــوم ب ــان س ــه در جه ــت ک اس
ــوآوری و جداســازی رشــته ها از یکدیگــر.  یعنــی عــدم ن
ــان داشــتند: کارکــردن در شــاخه های  ایشــان ســپس بی
ــا  ــی را ارتق ــتم اجتماع ــک سیس ــض، ی ــی مح تخصص
نمی دهــد و بــا اشــاره بــه وضعیــت بــد ســالن های 
تئاتــر ســوالی مطــرح کردنــد کــه چــرا بــا وجــود اجــرای 
ــال  ــدود ۱۰۰ س ــر در ح ــون مولی ــی چ ــای معروف تئاتره
ــده ایم.  ــار ش ــی دچ ــن وضع ــه چنی ــروز ب ــش در ام پی
ســاده ترین پاســخی کــه می توانیــم بــه آن بدهیــم 
ــن اســت کــه هــر شــخی در یــک سیســتم سیاســی  ای
زندگــی می کنــد کــه الیــق آن اســت چــرا کــه در واقــع 
 ایــن سیســتم سیاســی چیــزی جــز خــود افــراد نیســتند.

سیســتم  حاصــل  سیســتم  سیاســی  عبارتــی  بــه 
ــود  ــه خ ــرای اینک ــتم ها ب ــن سیس ــت و ای ــی اس اجتماع
 را ســرپا نگــه دارنــد در صــدد تخریــب برمی آینــد.

ــد  ــائل بای ــن مس ــل ای ــرای ح ــتند ب ــاور داش ــان ب ایش
ــم  ــی بپردازی ــوم طبیع ــانی و عل ــوم  انس ــق عل ــه تلفی ب
نــدارد. فایــده ای  هیچ گونــه  خالــص  علــم   زیــرا 

ــا  ــا تنه ــاز م ــد: نی ــان ســخنان خــود گفتن ایشــان در پای
مالــی نیســت بلکــه بــه دانــش فنــی نیــز احتیــاج داریــم 
و همــواره بایــد در پــی نــوآوری و ســاختن افــکار و 

برنامه هــای جدیــد باشــیم.
آرش  فکوهــی،  دکتــر  ســخنان  اتمــام  از  بعــد 
ــة دســتاوردهای  ــه ارائ ــن ب ــوان ویکی پدی ــه عن امامــی ب
سه ســالة فعالیــت گــروه تاریــخ دانشــگاه شــهید بهشــتی 
ــای ویکــی را  ــن مزای ــا پرداخــت. او همچنی در ویکی پدی
ــن  ــارکت در ای ــا مش ــه نه تنه ــرد ک ــان ک ــه بی این گون
طــرح یــک وظیفــة ملــی محســوب می شــود بلکــه باعث 
ــردم و  ــوم م ــترس عم ــگان در دس ــش رای ــترش دان گس
جایگزینــی تحقیقــات در ویکی پدیــا بــه جــای کاغــذ مــی 
ــود ســطح کیفــی  ــه بهب ــا اشــاره ب ــان، ب شــود. او در پای
و کمــی مقــاالت دانشــجویان در طــول ایــن ۳ ســال بــا 
ــان  ــه پای ــا ســخن خــود را ب ــه نقــش ویکی پدی توجــه ب

ــت و  ــا اس ــدی آمریکان ــیبلوپدی بع ــد: آس ــان گفتن ایش
ــرح  ــی مط ــروژة مل ــئلة پ ــه مس ــن اســت ک ــن حی در ای
ــد آســیبلوپدی مخصــوص  می شــود کــه هــر کشــور بای
خــود را داشــته باشــد و بــا توجــه بــه آن هویــت و 
دانــش خــود را نمایــان ســازد. ایشــان فاصلــة ۲۰۰ 
ــه  ــک فاصل ــکا را ی ــه و ایرانی ــیبلوپدی فرانس ــالة آس س
ــی  ــة ذهن ــک فاصل ــه آن را ی ــتند بلک ــادی نمی دانس م
تلقــی می کردنــد و بــا معرفــی دائره المعــارف دیگــر 
بــه چگونگــی ورود نثــر دائره المعارف هــا بــه دوران 
ســربن  دانشــگاه  از  مثالــی  و  پرداختنــد  ویکی پدیــا 
و قیــام دانشــجویان کــه منجــر بــه یــک تحــول 
آوردنــد شده اســت،  آموزشــی  سیســتم  در   اساســی 

آســیبلوپدی  یــک  خــود  دل  در  تحــول  ایــن  کــه 
آورد  همــراه  بــه  اونیورســال  نــام  بــه  را  جدیــدی 
دنبــال  بــه  و  دارد  تحلیلــی  کامــال  نگاهــی  کــه 
تحلیــل دیتــا اســت و بــه همیــن جهــت یکــی از 
ــود دارد. ــه وج ــت ک ــی اس ــای علم ــن پروژه ه  موفق تری

ــد از  ــاور داشــتند کــه آســیبلوپدی هایی کــه بع ایشــان ب
اونیورســال شــکل گرفته انــد از جنــس خــودش هســتند و 
 بعــد از ایــن نســل اســت کــه ویکی پدیــا وارد مــی شــود.

جســتجوگر  موتورهــای  تمــام  کنــار  در  ویکی پدیــا 
کشــف  آن  نبــوغ  و  اســت  بــزرگ  انقــالب  یــک 
ــاز کار آن  ــخ آغ ــه تاری ــی ب ــروزه وقت ــت. ام ــا اس نیازه
عرصــة  در  کــه  شــدیدی  مخالفت هــای  می نگریــم 
ــم. ــاهده می کنی ــت را مش ــود داش ــا آن وج ــگاه ب  دانش

دکتــر فکوهــی از بــاور غلطی ســخن بــه میــان آوردند که 
عــده ای سیســتم دانشــگاهی را یــک حــوزة تک رشــته ای 
ــر  ــوزة یکدیگ ــه ح ــته ها ب ــه در آن ورود رش ــد ک می دانن
اســت. ارزش  فاقــد  میان رشــته ای  تحقیقــات   و 

ــخنان،  ــن س ــاختن همی ــط س ــا مرتب ــپس ب ــان س ایش
ــاور  ــا را از ب ــروزی م ــة ام ــی جامع ــل عقب ماندگ دالی
کارخانه هــا  زیــاد  تعــداد  کــه  می دانســتند  مــردم 
توســعه  معیــار  را  میــزان محصــوالت کشــاورزی  و 
کشــورهای  بــه  نگاهــی  بــا  ایشــان  می داننــد. 
ــای  ــرفت در زمینه ه ــر پیش ــالوه ب ــه ع ــعه یافته ک توس
صنعتــی در حوزه هــای ادبیــات، هنــر و دانــش بــه 
ــتباهی  ــیرهای اش ــیده ند از مس ــود رس ــی خ ــطوح عال س
کــه در کشــور مــا طــی می شــود، ترجمــه را مثــال زدنــد 
کــه ترجمه هــای بســیار نازلــی از فیلســوفان غربــی 
ــا  ــد ب ــنهاد کردن ــت و پیش ــام شده اس ــی انج ــه فارس ب
نابســامانی های موجــود در ویکی پدیــای  بــه  توجــه 
ــای  ــه ترجمــة ویکی پدی ــد ب فارســی، مترجمــان می توانن
انگلیســی بپردازنــد و فرمتــی بــه مراتــب بیشــتر و بهتــر 
ــل  ــه عام ــه ک ــای کورکوران ــد و از تقلیده ــه کنن عرض

ــد. ــودداری کنن ــت، خ ــص اس ــن نواق ــی همی اصل
ــا مطــرح  ــروژة ویکی پدی ــورد پ ــی در م ســپس بحث
ــی  ــه وقت ــون فرانس ــورهایی چ ــد: در کش ــد و گفتن کردن
کار علمــی صــورت می گیــرد، در حــوزة رشــته ای و 
بین رشــته ای قابــل اســتفاده اســت امــا بــر خــالف 
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