
فصلنامـــه ی نظری-تحلیلـــی،  شـــماره ی چهـــارم

ایرانشهر
وایرانشناسی

ایرانبان
حقوق 
اساسى

پروژهی
اوراسیاگری

دوگین

فدرالیسمو
نظاممطلوب
برایآیندهی

افغانستان

کالوزویتسو
جنگ

ترکِیصفوی





هیچوقتعاداتَحَسنهىمّلیهىخودراازدست
َمده،بعضینانجیبانبىغیرتکهازایرانبد

میگویندباورنکن،همهدروغاست،اگرفیالمثل
همهراستهمباشد!

سیاحتنامهابراهیمبیگ،ص۷
۱۳۲۱ه.قاستانبول

زینالعابدینمراغهای





5

این تندبادها را که نظاره گریم که چه 
هولناک بر ایرانشهر می تازد، واپسین 
دقایق آن »نشیب«ی است که حکیم 

ابوالقاسم فردوسی یک هزاره پیش تر در 
باب آن اندیشیده بود. و در طی این مدت 
علی رغم همه ی افت وخیزها، و دهه های 

درخشان اما مستعجل، انحطاطی که 
بدان مبتال بودیم، یک آن بازنایستاده، 

که همواره از دارایی مادی و معنوی 
 ایران زمین کاسته است.

ایران بزرگ فرهنگی، جریده ای که پیش 
رو دارید، در چنین آشوبه ای، می کوشد تا 
تصویر درستی از آن چه ایران دوستان در 
خویشکاری میهنی خود با آن رودرروی اند 

به دست دهد.

سخن سردبیر

سخن سردبير
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ایران به مثابه ی 
فرش ایرانی

اگر با دقت و از سر باریک بینی و به هدِف آشنایی با فضای حاکم بر اندیشه در ایران، به نظریاتی که درباره  ایران عرضه 
می گردد توجه شود، اغلب با گزاره هایی دگماتیک و غیرعلمی روبرو خواهیم شد که نقاالن شان با ایمانی بی شائبه بی آن که در 

نقدشان لختی اندیشیده باشند، آن ها را چندان سزاوار تاکید و تذکر انگاشته که طی مدت چند دهه پیوسته تکرار می کنند، 
حاشا که در اثر انباشِت این حجم از موهومات - برخالف تصور رفقا- هیچ کیفیت نویی در افق پدیدار شده باشد. 

 االهه رامندی 
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اگر با دقت و از ســر باریک بینی و به هدِف آشــنایی 

بــا فضای حاکم بر اندیشــه در ایران، به نظریاتی که 

دربــاره  ایــران عرضه می گــردد توجه شــود، اغلب با 

گزاره هایــی دگماتیــک و غیرعلمــی روبــرو خواهیــم 

شــد که نقاالن شــان با ایمانی بی شــائبه بی آن که در 

نقدشــان لختــی اندیشــیده باشــند، آن هــا را چندان 

ســزاوار تاکیــد و تذکر انگاشــته که طــی مدت چند 

دهــه پیوســته تکــرار می کننــد، حاشــا کــه در اثــر 

انباشــِت ایــن حجــم از موهومــات - برخــاف تصور 

رفقا- هیچ کیفیت نویی در افق پدیدار شده باشد. 

اگــر کــه زمانی کافــی بــرای یافتن سرچشــمه ای 

کــه ایــن مکررگویی  هــای جزم اندیشــانه از آن صادر 

می شــوند صــرف کنید، نــه به مقدســات ادیان -که 

کسی در نقد آن ها خطر نمی کند- و یا منابع اصلی 

فلســفه -که هرکســی را یارای نقدشــان نباشد- و نه 

حتی به شــبه فلسفه  های جدید -که تکیه گاه اصلی 

جریان روشنفکری در غرب است- بلکه به فرضیات 

یکــی دو ایدئولــوژی معاصــر و قطــع بــه یقیــن بــه 

سمپات  های آن در چند گروهک سیاسی می رسیم. 

بر اثر نزول چنین اوهامی از آسماِن ناکجاآباد به 

مخیلــه ی ایرانیــان، بنا بر دالیلی که در ادامه شــرح 

داده خواهــد شــد، زمیِن حــوزه ی اندیشــه در ایران، 

هم اکنون، چنان پر از چاله و چاه است که دریافت 

حقیقت را نه فقط برای عموم که برای اهل اندیشه 

نیز مشکل ساخته است.

به همیــن مناســب، اگــر پــا را از دایره ی پــرگاِر آن 

صغارتــی کــه به قول کانــت خود بــر خویش تحمیل 

کرده ایم فراتر نهیم و عزم کنیم که چیزی درباره ی 

ایران بفهمیم، نخســتین گام حتما باید آن باشــد که 

چاله ها و دام هایی را که بر سر طریقت مان به سوی 

فهم ایران  تعبیه شده، بزداییم. با ورق زدن کتبی که 

در رشته  های علوم انسانی در ایران تولید می شوند، 

بــه انبوهــی از کلیشــه  های موهومــی برمی خوریــم 

کــه اگرچــه مکــرر اســتفاده می شــوند، فاقــد ربطی 

انضمامی با مسائل ایران  هستند. اصطاحاتی چون 

اســتبداد شــرقی، اقــوام و قومیت، هویت، شــیوه ی 

تولید آسیایی، استعمار، خاورمیانه، آسیای مرکزی، 

اوراســیا، بومی گرایــی، جامعه ی کلنگــی و ... که یا 

در منظومــه ی منافــع مّلــی دیگــران قابل فهــم اند و 

یــا محصــول ایدئولوژی  های ضدمدرنی هســتند که 

فرهنگ ما با اشتیاق عجیبی چون جاروی برقی آن ها 

را بلعیده است.

در مواجهــه ی بــا این مــوارد، دو نکتــه را همواره 

باید در نظر داشت:

نخســت آن کــه خصلــت ایدئولوژی آن اســت که 

محــل نزاع مشــترکی بــا نظــرات دیگر نــدارد، یعنی 

مشــکل بتــوان کــه بــا تحریر محــل نزاعی مشــترک، 

زمینــه  را بــرای گفتگــو و مرتفع کــردن تضادها با آن 

فراهم کرد. ازین جهت مصافی هم اگر ممکن باشد، 

تنهــا در ســرمقصدی می تــوان ترتیــب داد کــه آن 

ایدئولــوژی و تالی  های فاســدش از آن جا برآمده اند. 

پس نقد ما به ناچار تنها بر ریشــه ها می تواند باشد. 

ریشــه ای کــه می تواند توقع مــا را از وجود حداقلی 

»اندیشه« برآورده کند.

نظریــات  ایــن  اغــراض  فهــم  در  آن کــه  دوم 

می بایســت همــواره نکتــه ای را مدنظــر داشــت که 

بی توجهــی به آن می تواند مــا را به ناکجاآباد پرتاب 

کنــد؛ این که قاعده ی مشــهور »ُخــذ الحکَمَة َحیُث 

کاَنْت َو اْنظُر ِالی ما قاَل و ال تنظُْر الی َمْن قال«)۱( را 

دســت کم تا اطاع ثانوی واجب است به »اْنظُر ِالی 

مــن قاَل« بفهمیم. به ســادگی یعنــی اهمیتی ندارد 

کــه »چه چیــزی« می گویند، بلکه مهم آن اســت که 

»چه کســی« یــا »با چه هدفــی« آن را می گوید. چرا 

که غرض از بیان این نظریات نه تحری حقیقت که 

تامیــن منافــع فــردی و مصالح گروهی اســت. بابت 

همیــن اســت بایــد درنظر داشــت که در ایــران »هر 

حرفی آدرسی دارد«؛ آدرسی که سر نخ آن را بایستی 

دنبال کرد تا به مبدأیی رســید که صادرکننده ی آن 

مقصود باشــد. مقصودی که احیانا جز تأمین منافع 

فــان ایدئولوژی یــا مطامع بهمان کشــور نمی تواند 

باشد.

برای تقریب بیشتر این موضع به ذهن خواننده، 

نگارنــده قصد دارد تا از تمثیلی در شــاهنامه کمک 

بگیــرد کــه بــه فهم مطلــب کمک می کند. داســتان 

ضحــاک مــاردوش را حتمــا به خاطر داریــد، اهریمن 

در نخســتین گام ضحــاک را وامــی دارد کــه مرداس 

پــدر نیک خــوی خود را بکشــد، ســپس از طریق »فن 

آشپزی« این بار وارد نظام سیاسی کشور می شود:

بدو گفت اگر شاه را درخور ام

یکی نامور پاک خوالیگر ام

قاعده ی مشهور »ُخذ 
الحكَمَة َحيُث كاَنْت َو 
اْنُظر اِلی ما قاَل و ال 
تنُظْر الي َمْن قال« 
را دست كم تا اطالع 
ثانوی واجب است به 
»اْنُظر اِلی من قاَل« 

بفهميم.

ایران به مثابه ی فرش ایرانی
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چو بشنید ضحاک بنواختش

ز بهر خورش جایگه ساختش

کلید خورشخانٔه پادشا

بدو داد دستور فرمانروا

ضحاک طعم آن خوراکی را که اهریمن در قالب 

خورشت به او می خوراند می پسندد:

بخورد و بر او آفرین کرد سخت

مزه یافت، خواندش ورا نیک بخت

کلیــد فهــم این بخــش از شــاهنامه را به زعم من 

می تــوان در تمثیلــی از رســاله ی گرگیــاس افاطون 

یافت. مطلبی را که سقراط درباره ی تضاد میان فن 

آشــپزی و طبابت بیان می کنــد، می توان در تحلیل 

این داستان استفاده کرد. فن آشپزی، طبع را خوش 

می آیــد. آشــپز همــان خطیب یا روشــنفکری اســت 

کــه بــا فن ســخن وری مــزاج مردمانی را کــه با کام 

پیونــدی صرفــا ادبی برقــرار کرده، به خوردن ســمی 

خوشمزه ترغیب می کند.

اهریمن از طریق فن آشــپزی به دستگاه سیاسی 

کشــور وارد می شــود، بــا بوســه ای که بر شــانه  های 

لویاتــان  می زنــد  ضحــاک 

نطام سیاســی را دچار 

اختــال می کند و در قالب پزشــک، چــاره ی درمان 

وضــع موجــود را به خوردن مغز جوانــان وطن حواله 

می دهد!

به نظر می رســد که چنان آشپز های پزشک نمایی 

بی شباهت به روشنفکران تاریخ معاصر ما نباشند. 

به بیانی دیگر به واســطه ی شــرایطی که در هزاره ی 

اخیر موجب شــده که اندیشــیدن در این کشــور به 

ســنگر تصویر های شــاعرانه در حوزه ی ادبیات پناه 

یــا در  ببــرد، در سخن فرســایی  های روشــنفکرانه و 

مطالعــه ی کتاب هایی کــه از زبان  های دیگر ترجمه 

می شــوند همــواره این خطر وجــود دارد که ذائقه ی 

جماعــت ایرانی که به شــکنجه کردن گفتار یا متون 

عــادت نــدارد، اغراضــی را کــه در البــای ســطور 

آن ها نهفته اســت و در شــرایط عادی ما را به تردید 

وامی دارنــد خوش بدارد و درونی کند؛ و این نه در 

راســتای میــل بــه حقیقت جویــی که بابــت مهارت 

مترجمان لغت ساز سفسطه باز در فن آشپزی است. 

مترجمانــی کــه گاه هم زمــان هم مولــف کتاب  های 

فــان  سرســپرده ی  هــم  و  طباخــی)۲(  مســتطاب 

ایدئولــوژی هســتند، دســتی هــم در ادبیــات قطعــا 

دارند.

در تمثیل ســقراط، به خاف آشــپز، پزشک کسی 

تلــخ،  داروی  می توانــد  کــه  اســت 

ولــی شــفاگر تجویــز کنــد، و در 

بحــث مــا همان کســی اســت 

کــه از موضعــی فلســفی بــه 

نقــد سفســطه  های رایــج 

در ایران »هر حرفی 
آدرسی دارد«؛ 

آدرسی كه سر نخ آن 
را بایستی دنبال كرد 
تا به مبدأیی رسيد 
كه صادركننده ی آن 

مقصود باشد.
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می پــردازد. پــس بنــا بر منطق داســتان اگــر اهریمن 

بــه آشــپزخانه ی نظــام سیاســی راه یافته و بــه ویران 

کــردن کشــور مشــغول اســت، چــاره  آن اســت کــه 

طبیبانی به درون آشــپزخانه ی ضحاک نفوذ کرده و 

از طریق رهایی مغز جوانان، به اصاح امور مملکت 

بنشــینند. حال آن که کشــور ما مدت هاســت که از 

فیض داشــتن چنین طبیبانی هم پایه با ریمون آرون 

در فرانســه و ادموند برک در بریتانیا محروم است. 

طــی ایــن یک ســده، جلوی دســتپخت امثــال حزب 

تــوده، آل احمد، شــریعتی و دیگــر خوالی گران عامل 

ویرانی فکری ایران کسی نبود که بایستد و بیماری 

حــوزه ی اندیشــه را بــا داروی تلــخ و شــفاگر تفکــر، 

درمان کند. در چنین حالتی است که توماس هابز 

پدیدارشــدن چنین آشــوب  های فکری را که موجب 

ایجاد تزلزل در نظام می شوند، تحت عنوان یکی از 

بیماری  های نظام سیاسی طبقه بندی می کند:

» ...و امــا در مــورد شــورش و طغیــان به ویژه بر 

ضد نظام پادشاهی باید گفت که یکی از مکررترین 

علــل آن، مطالعه کتب سیاســت و تاریــخ یونانیان و 

رومیان باســتان اســت؛ از مطالعه این کتب، جوانان 

و همه کسان دیگری که از نعمت پادزهر عقل سلیم 

محروم اند، برداشــتی نیرومند و خوشایند از ثمرات 

عظیــم جنگ ها بــه دســت می آورند، ثمراتــی که به 

دســت فرماندهان ســپاهیان حاصل شــده اســت؛ و 

به عاوه ایشــان تصّور خوشــایندی از هر کار دیگری 

کــه چنــان فرماندهانــی انجــام داده باشــند، پیــدا 

می کننــد. و همچنیــن خیــال می کننــد کــه اخاف 

بــزرگ ایشــان بــه واســطه اقتبــاس و تقلید از کســان 

خاصــی به بزرگی نرســیده اند بلکه محصــول پیروی 

از فضایــل نوع حکومت مردم ســاالری آنها بوده اند؛ 

بــدون آنکــه به فتنه  هــای مکرر و جنگ  هــای داخلی 

متعددی بیندیشــند که نارســایی و نقصان سیاست 

ایشان به وجود آورد. به نظر من بر اثر مطالعه چنین 

کتاب هایی اســت که افرادی به کشتن شاهان خود 

دســت برده اند، زیرا نویســندگان یونانی و التین در 

کتاب ها و در گفتار های سیاســی خود، انجام چنان 

کاری را از جانــب هــر کســی قانونی و قابل ســتایش 

خوانده انــد؛ البتــه بــه شــرط آنکــه آن کــس پیــش از 

انجــام آن کار، شــاه را جّبار بنامد. زیرا نویســندگان 

 )Regicide مذکور نمی گویند که کشتن شاه )یعنی

قانونــی اســت بلکــه میگوینــد کشــتن حاکــم جّبــار 

یعنــی Tyrannicide قانونــی اســت. کســانی کــه 

تحــت حکومــت پادشــاهی زندگی می کننــد، بر اثر 

مطالعــه همــان کتــب بــه این عقیــده می رســند که 

اتبــاع در دولــت مردم ســاالر از آزادی برخوردارنــد، 

امــا در حکومت ســلطنتی همگــی برده انــد. گفتیم 

کــه کســانی کــه تحــت حکومــت پادشــاهی زندگی 

می کننــد چنیــن عقیــد ه ای دارنــد، نــه کســانی که 

تحت حکومت مردمی به سر می برند؛ زیرا اینان به 

چنیــن چیــزی در حکومت خود برخــورد نمی کنند. 

بــه طــور خاصه، به نظر من هیچ چیز برای حکومت 

ســلطنتی زیان بارتــر از اجــازه ی مطالعــه ی عمومــی 

چنیــن کتاب هایــی نیســت، بــدون آنکــه اصاحاتی 

از جانب اســتادان دقیق و شایســته در آن ها صورت 

گیرد تا زهرشــان گرفته شــود؛ و من شــک ندارم که 

این زهر با گازگرفتگی ســگ هار قابل مقایســه است 

و این مرضی است که اطباء، Hydrophobia یعنی 

تــرس از آب می خواننــد. زیــرا کســی که به وســیله 

سگ هار گزیده شده باشد، دائما از عذاب تشنگی 

رنــج می بــرد و بــا ایــن حــال از آب بیــزار اســت و در 

چنــان وضعی اســت که گویی زهر می خواســته وی 

را به سگ تبدیل کند؛ به همین سان، وقتی حکومت 

نویســندگان طرفــدار  چنــان  وســیله  بــه  پادشــاهی 

کــه دائمــا همچــون ســگ  حکومــت مردم ســاالری 

بــدان چنگ و دندان نشــان می دهنــد عمیقا گزیده 

شــود، در آن حــال چیــزی جــز پادشــاهی نیرومنــد 

نیــاز نــدارد؛ و بــا ایــن حــال مــردم وقتــی از نعمــت 

وجــود وی بهره مندنــد، به خاطــر ترس از جٌبــاران یا 

Tyrannophobia یعنــی ترس از حکومت نیرومند 

و قوی، از او بیزارند.«)۳( 

اســاس  بــر  فردوســی  حکیــم  را  آشــوبی  چنــان 

خدای نامگ هــا به چهــره ی ماران ضحــاک به تصویر 

کشــیده اســت. جالب این جاســت که نیــاکان ما از 

آن جا که هرگز از نعمت عقل ســلیم یک ســره بی بهره 

اغــراض تذکــر داده انــد.  فهــم  اهمیــت  بــه  نبــوده 

چنان چــه در برخــی از متــون دیگــر زبــان فارســی 

هم چــون کلیله ودمنــه نیز کــه بازمانــده از روزگاری 

هســتند کــه حــوزه ی نظر از عمــل چندان گسســته 

نبوده، اهل فن را به دقت در اغراض فراخوانده اند: 

در تمثيل سقراط، 
به خالف آشپز، پزشک 

كسی است كه 
می تواند داروی تلخ، 
ولی شفاگر تجویز 

كند، كسی است كه 
از موضعی فلسفی 

به نقد سفسطه های 
رایج می پردازد.

ایران به مثابه ی فرش ایرانی
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»و خواننــده ی ایــن کتــاب باید کــه اصل وضع و 

غرض که در جمع و تألیف آن بوده اســت بشناسد، 

چــه اگــر این معنی بــر وی پوشــیده مانــد انتفاع او 

از آن صــورت نبنــدد و فواید و ثمــرات آن او را مهنا 

نباشد...«)۴( 

اگــر به بحث اصلی خــود بازگردیم، اصطاحاتی 

چــون اســتبداد شــرقی، اقــوام و قومیــت، هویــت، 

شیوه ی تولید آسیایی، استعمار، خاورمیانه، آسیای 

مرکــزی، اوراســیا، بومی گرایــی، جامعــه ی کلنگی و 

... کــه هــر یک تحــت نظریه ای به عنوان شــرحی بر 

واقعیات ایران ایراد شده اند، در حوزه ی اندیشه 

طبخــی  جــز  چیــزی 

خوشمزه 

مــا  ا

سمی 

 . نیســتند

اثبــات  در 

عــی  ا نتز ا

بی ربــط  و 

بــودن تک 

ایــن  تــک 

اصطاحات 

واقعیــت،  بــا 

ســادگی  بــه 

مفــاد  در  می تــوان 

تاریــخ ایــران بــه انبوهی 

اســتنادات دســت یافــت کــه 

علیه فرضیات شان استدالل کند.

نگارنده در ادامه به حکم تنگنای فضای مطلب، 

مشــت نمونــه ی خــروار، صرفــا بــه نقــد نمونه هایی 

دســتپخت  و  ایــران  دربــاره ی  رایــج  نظریــات  از 

روشــنفکران وطنــی خواهــد پرداخــت، و در پایان با 

طرح اســتعار ه ای نو می کوشد تا تصویر صحیح تری 

از ایران به دست دهد.

از کلیشــه  های مطرحــی کــه روشــنفکران وطنی 

در تفســیر و تحلیــل ایــران بــدان مستمســک انــد، 

تعــدادی متصــل به مقولــه ی جبر جغرافیا هســتند. 

ایــن فرضیــات بــا آن کــه عمــری حتــی فرتوت تــر از 

ایدئولوژی مارکسیسم دارند لحظه ای از تکرار شدن 

بازنایستاده اند.

شیوه ی تولید آسیایی یکی از این فرضیات است. 

مطابــق بــا آن، در برخــی مناطق مانند میــان رودان، 

جلگه ی سند، رود نیل و یانگ تسه و… تنها به شرط 

کار جمعــی فــراوان بــر روی رودخانه هــا، کاریزهــا و 

شــبکه  های آبرســانی بــه زمین  های کشــاورزی، توان 

دسترســی بــه آب کافــی بــرای مصــارف کشــاورزی 

در  همگانــی  کار  چنیــن  باشــد.  می توانــد  ممکــن 

جوامعی که ویتفوگل )۵( آن ها را آب ساالر می نامد، 

نیازمند سازماندهی نیرومندی است که به مرور 

به ســازماندهی ارتش و 

اداری  نهاد هــای 

و  متمرکــز 

نهایــت  در 

بــه تمرکــز 

چــه  هر

بیشــتر 

ت  ر قــد

مطلقــه ی 

ســی  سیا

می انجامــد. 

صحیــح اســت! 

اما خــوب، دهه ها 

پیش ازین می بایســت 

روشــن می شد که این نظریه  

اگر هم بتواند مدعی شرح اوضاع هند 

و چین یا مصر باشــند، از آن جا که در ایران رود های 

پــرآب دائمــی وجود ندارنــد و روســتا های آن مراکز 

تولیــد وابســته بــه دیوان ســاالری شــهری نیســتند، 

اســتفاده از این نظریه برای شــرح شرایط ایران، تنها 

می تواند شــعاری به ســود پیکار سیاســی علیه نظام 

مســتقر باشــد. منضم به هم آن، دربــاره ی بی ربطی 

اســتبداد شــرقی به ایران می بایســت بسیار پیش از 

امثال مهرداد بهار و البته بیشتر و موثرتر تذکر داده 

می شد که میان دستگاه سیاسی هخامنشی با نظام 

سیاســی بابل در بین النهرین تفــاوت وجود دارد. با 

برای حكومت 
سلطنتی زیان بارتر 
از اجازه ی مطالعه ی 

عمومی چنين 
كتاب هایی نيست، 

بدون آنكه 
اصالحاتی از جانب 
استادان دقيق و 
شایسته در آن ها 
صورت گيرد تا 

زهرشان گرفته شود.
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این توضیح که اگرچه شــوش به عنوان مرکز سیاسی 

جغرافیــای  از  بخشــی  هخامنشــی  شاهنشــاهی 

میــان رودان اســت کــه در فــات ایــران فــرو رفته و 

امــکان آبیــاری متمرکــز چنان چــه در دجلــه و فرات 

فراهم است، در آن جا نیز هست، ولی نظام سیاسی 

هخامنشــی آن گونــه که هگل می فهمیــد و ما امروز 

متکی بر اسناد متقن درمی یابیم، با استبداد بابلی 

بسیار متفاوت بوده است. در همین منظومه کسی 

هم می بایســت رودرروی مترجــم کتاب بی اهمیت 

پری اندرسن یکی از اساتید چپ دانشگاه کالیفرنیا 

بایســتد. باالخره فهم ما از تاریخ ایران انقدر هســت 

کــه بفهمیــم تبــار 

ایــران  در  دولــت 

بــا دولــت عثمانی 

مغولــی  هنــد  و 

نیســت.  یکــی 

بدیهــی  البتــه 

اســتاد  اســت کــه 

ســی  معه شنا جا

در  دانشــگاهی 

لس آنجلس آن هم 

عینــک  پشــت  از 

دودی ایدئولــوژی 

نتواند  مارکسیسم 

دربــاره ی  چیــز 

دســتگاه  تضــاد 

ی  ر ال ن ســا ا یو د

ایرانشهری با نظام 

قبایلــی  ســلطه ی 

بداند. اما آیا مترجم 

چریک مسلک آن هم نمی توانست بداند؟ )۶(

از دل چنین فرضیات اگرچه نادقیق و موهوم اما 

به نظــر معصومی، یــک دوجین نظریات ســاده دالنه 

اما خطرناک تر بیــرون آمده اند. یکی ناصر پورپیرار 

است که او را به حق می توان تاریخ نگاِر روشنفکران 

وطنــی نامیــد. به این اعتبار که روشــنفکران وطنی 

جهــل را دلیل خود قرار داده و نظرات شــان با تاریخ 

ایــران هم خوانی نــدارد، ازین رو بیابان برهوتی را که 

در جستجوی آن هستند، تاریخ نگاری عدمی امثال 

پورپیــرار می توانــد نمایندگــی کنــد. روش تحقیــق 

پورپیــرار چیــزی جز تکرار نظریاتی که در باال شــرح 

داده شد نیست. افزون بر آن که، بخت با او یار بود 

کــه در زمان های زندگــی کند که با خواندن ترهات 

ادوارد ســعید، محــل تاقــی دو ایدئولوژی متفاوت 

قرار بگیرد و هردو را بی آن که بتواند تمایزی بگذارد 

در راه تخطئه ی ایران شناسی به کار گرعت.

جنــگ  بــه  خــود  چوبیــن  شمشــیر  بــا  پورپیــرار 

پره  های آســیاب تاریخ ایــران رفت، تا قبله ی همه ی 

کســانی قــرار بگیرد کــه از بی مناســبتی ایدئولوژی 

مطلوب شان با تاریخ واقعی ایران به تنگ آمده اند.

زیان بــاری،  نظریــات  چنیــن  از  دیگــر  یکــی 

اســتعمار  نظریه ی 

دربــاره ی  اســت. 

ت  ا طــر مخا

ایــن  از  اســتفاده 

از  کــه  نظریــه  

یــن  منه تر ا د پر

ی  ر هــا ا پند

یکــی  ژ لو ئو ید ا

اخیــر  یک ســده ی 

ایران اســت، هنوز 

هــم واجــب اســت 

تذکــر  مکــررا  کــه 

تــزی  شــود.  داده 

آدرس  از  کــه 

ایدئولــوژی  دو 

و  مارکسیســم 

نیســم  ر پست مد

وارد فضــای فکری 

ایرانیــان شــده، و در 

پیوند با اسام گرایی به شکل توهم توطئه تا دهه ها 

موجــب عــدم درک روشــنفکر ایرانــی از انحطــاط 

درونی ایران شــد. از ســوی دیگر برداشتی متفاوت 

ازین نظریه در قالب فرضیات ادوارد سعید به زودی 

بــه ابــزاری موثر در تخطئــه ی علم ایران شناســی به 

عنوان یکی از شــاخه  های شرق شناســی تبدیل شد، 

که به رشد توهمات قوم گرایانه کمک فوق العاد ه ای 

کــرد. عیــب اصلــی نظریــه ی اســتعمار آن بــود کــه 

اگرچــه وجــه اتصال مناســبی برای برخــی اّمم چون 

فراهــم  می توانســت  جهانــی  تاریــخ  بــه  مســلمین 

پورپيرار با شمشير 
چوبين خود به 

جنگ پره های آسياب 
تاریخ ایران رفت، 
تا قبله ی همه ی 

كسانی قرار بگيرد 
كه از بی مناسبتی 

ایدئولوژی 
مطلوب شان با تاریخ 
واقعی ایران به تنگ 

آمده اند.

ایران به مثابه ی فرش ایرانی
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کنــد، اما نســبت به شــرایط متفاوت ایــران با جهان 

اســام، توضیح دهنده ی نکته ی جدیــدی درباره ی 

ایــران نمی توانســت باشــد، هم چنان کــه دربــاره ی 

اســتعمار  از  پیــش  مســتعمرات  شــرایط  وخامــت 

سکوت معناداری داشت. به دلیل اهمیت نظریه ی 

آن  نقــد  بــه  آینــده  در  مجزایــی  مطلــب  اســتعمار 

اختصاص خواهیم داد. 

یکــی دیگــر از کلیشــه  های رایــج دربــاره ی ایران 

خاورمیانــه  اصطــاح  ذیــل  کشــور  ایــن  گنجانــدن 

اســت. اتهام خاورمیانه ای بــودن به گونه ای که ادا 

می شود یادآور گونه ای چپ زدگی از سنخ استبداد 

شــرقی ویتفوگل، جبر جغرافیایی نزد پری اندرسن و 

نظریه ی شیوه ی تولید آسیایی برخی چپ ها است. 

خــود ایــن اصطــاح در اصــل ترمــی در دســتگاه 

چــون  دیگــری  نمونه  هــای  امریکایی ســت.  فکــری 

آســیای میانــه یــا اوراســیا هــم داریــم. آمریکایی هــا 

اکنون به ســرزمین هایی وارد شــده اند که روزگاری 

بریتانیا فهم عمیقی نســبت به مســائل آن داشــت. 

از نظر آمریکایی ها در فهم ایران، عراق و افغانستان 

بــا دیگــر کشــور های خاورمیانه می توان خط مشــی 

مشترکی را پی گرفت. آن ها بر تمایز گذاشتن میان 

واقعیــات متفــاوت توانا نیســتند. با مطالعه ی 

دربــاره ی  امریکایی هــا  کــه  کتاب هایــی 

کمتــر  نوشــته اند  خاورمیانــه  اوضــاع 

اقــًا  کــه  یافــت  صفحــه ای  می تــوان 

ده خطــا نداشــته باشــد. امــا حتی در 

چنان منظومه ای، کسانی مثل رابرت 

کاپــان به طــور ضمنی روشــن کرده اند 

کــه ایــران بــه خاورمیانه شــبیه نیســت. 

اســتداللی ســاده می تــوان آورد. وســعت 

عراق و ســوریه و ... را اگر کم یا زیاد کنی 

یا اگر تقســیم کنی اتفاق خاصی نمی افتد، 

جغرافیــای  بــر  منطبــق  دقیقــا  ایــران  امــا 

خــاص خــودش اســت. مــا در مرز هــای روحی 

خاورمیانه نیســتیم، این را شــاه فقید هم بارها 

تکــرار کرده بــود. اگر شــباهت هایی 

میــان مــا و اهــل خاورمیانــه 

وجــود دارد، بابــت برخی 

اســت  آلودگی هایــی  از 

که با شل شدن مرز های 

فکــری و جغرافیایــی ما چــون باد ســموم از خارج از 

مرز هــای ایــران به آن وارد شــده اســت. چیزی چون 

تعّصب دینی، که ما را چند دهه مبتا کرده است؛ 

بایی ســت کــه بــا مطالعــه ی ســفرنامه  های خارجی 

می تــوان مطمئــن بود که صرفــا در اثــر ایدئولوژیک 

شدن دین ایرانی به تازگی رخ داده است. 

فرهنــگ ایــران، سده هاســت که از کشــتی ایران 

کــرده  برابــر طوفان  هــای همیشــگی محافظــت  در 

اســت. ســخن نگارنده این اســت که برای فهم ایران 

بایــد نظریه ای داشــت تا در چاه ویــل »چه بایدکرد« 

ایدئولوژی هــا نیفتــاد. نمی شــود ایرانــی را بــا اهــل 

عراق یکی پنداشــت، اما ســر نخ مطلب به نظریه ای 

در دســتگاه معــادالت آمریکایی ها یا چپ ها نرســد. 

منطق همه گیر شــدن این کلیشه ها در فضای فکری 

ایران آن بود که طی یک ســده ی گذشــته در شرایط 

جهل به نصوص قدمایی از ســنت خویش گسســت 

یافته ایم، و خاء ایجاد شده را توهمات روشنفکرانی 

پــر کــرد کــه حتی نســبت به میــراث مــدرن هم در 

جهل بودند. باز اگر این پریشــانی فکری در حوزه ی 

فکــر باقــی می مانــد، خطــر چندانــی نمی توانســت 

داشــته باشــد. تا جایی که ســکان هدایت کشور در 

یــد اختیار نخبــگان بازمانده از نهضت مشــروطیت 

بــود، اینــان بــا بینــش ژرفی که نســبت بــه تحوالت 

ایران و جهان داشــتند، می توانستند که در حوزه ی 

عمــل، مصالــح مّلی را تامین کنند. مشــکل از جایی 

آغاز شد که نسل جدید روشنفکران با جهلی که در 

حوزه ی نظر داشتند به ویرانی بنیان هایی نشستند 

که توســط نســل  های پیشــین عما فراهم آمده بود. 

بــه تعبیر دیگر، شــکاف میــان عمل و نظــر به عنوان 

شــاخص انحطــاط تمدنــی مــا، کــه به علــت انحصار 

سیاســی نخبــگان رضاشــاهی چنــد دهــه در میدان 

عمل مجال بروز نیافته بود، با تغییرات ژرفی که در 

ترکیب اجتماعی و سیاسی کشور پدید آمده بود، به 

شکل بحران  های سیاسی پدیدار شد.

منطــق آن چــه پیش آمــده را می توان بدین شــکل 

بیــان کــرد کــه مادامــی کــه دســتاوردها در حوزه ی 

عمــل بــا مباحــث نظــری جــّدی پشــتیبانی نشــوند، 

همــواره ایــن امکان وجود دارد که دولت مســتعجل 

باشــند. یعنــی آشــوب های اگــر در حوزه ی اندیشــه 

برپــا شــود، بتواند بنیان  های کشــور را دچار اختال 

یگانه كسی كه به 
كوششی فلسفی 

جهت ربط عقالنی و 
روش مند ميان ایران 
به مثابه ی موضوع 
علم با مصالح عالی 
مّلی پرداخت دكتر 
جواد طباطبایی 

است.
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اساسی کند. 

تــاش زمامداران عصر پهلوی آن بود که بتوانند 

در حوزه ی عمل مصالح مّلی ایران را به نحو احســن 

تأمین سازند. اما در کنار بحث مّلی و مصالح عالی 

ما یک بحث علمی هم داریم.

تــا آن زمان اگرچه می شــد ایــران را به مثابه ی هر 

کشور واقعی و یا حتی چون دّول جعلی پیرامون آن، 

با تدابیری عام به تامین منافع مّلی خود واداشــت، 

و یا در دانشــگاه  های این کشــور به تدریس موضوع 

ایران پرداخت، نکته ی اصلی ربط عقانی، روشمند 

و منطقی این دو بود که امری مغفول در ایران بوده 

اســت.  یگانه کســی که به کوششــی فلسفی جهت 

ربــط عقانــی و روش منــد میــان ایــران به مثابــه ی 

موضــوع علــم بــا مصالح عالــی مّلی پرداخــت دکتر 

جــواد طباطبایی اســت که طی چنــد دهه مرکز ثقل 

کوشــش  های او ایــن بــوده که به مبحثــی علمی در 

بــاب مصالــح مّلی بپــردازد. این راه نویــی در بیرون 

بیراهــه روشــنفکری صدســاله اســت کــه اگــر بتوان 

بنیانــی اســتوار بــرای آن فراهــم آورد گسســتی از 

گذشــته ایجاد خواهد شــد، و شــاید اتفاقی بیافتد: 

انقابی در شیوه ی اندیشیدن ایرانی. 

یک مورد عجیــب و البته تأثربرانگیز، تاش  های 

روشــنفکران ایرانــی بــرای عقیــم کــردن طرح  هــای 

علمــی در بــاب ایــران، حمله  هــای غریبی اســت که 

بــه نظریــه ی ایرانشــهری می شــود. ایــن هجمــه، از 

ســوی همه ی آن طیف هایی طرح ریزی شــده، که با 

نظریات وی امکان گندم نمایی و جوفروشی و البته 

پیغمبرنمایــی خــود را از دســت داده، و از ســویی 

دیگــر بــا ایــن اقــدام امکانی بــرای تجدیــد بیعت با 

یکدیگــر و فرصتــی برای ســردادن شــعارهایی خود-

موعودپندارانــه علیه فاشیســم آخرالزمان یافته اند. 

بدیهی است آن ورق هایی که در دفاتر اینان به زیر 

خط ِســپرده می شود، هفتاد سال در شوروی و سایر 

مراکــز تکثیر ایدئولوژی ســیاه شــد و البتــه در پایان 

سترده شد. 

در پاســخ بــه چنیــن حمله هایی باید خاطرنشــان 

کــرد که طباطبایی صاحب نظری های علمی اســت 

کــه در چنــد هــزار صفحه شــرح و بســط داده شــده 

است. صفحاتی که -اگر خوانده باشند- در هر سطر 

آن نظــر بدیعــی پیرامون فلســفه ی غربــی و نیز ربط 

مــی  نضما ا

شــرایط  بــا  آن 

ایــران آمده اســت. 

بدیهی اســت کــه برای 

نقــد یــک نظریــه ی منســجم 

-کــه البته در خــواب غفلت رفقا 

طــی چنــد دهــه پختگــی و انســجام 

خــود را یافتــه اســت- صرفــا می تــوان از 

دریچه ی نظریه ای دیگر وارد شــد. نقد جزئی 

یــک نظریــه ی منســجم، حتــی بــه فرض درســت 

بودن، جز این نیســت که آب در آســیاب آن بریزد و 

بــر غنای تخصیص  هــای آن بیافزاید. گفتگوی میان 

فلســفه و ایدئولــوژی، عدمی اســت. از ســوی دیگر 

طباطبایــی جــز ناظــر بــر جدالی نظــری با ریشــه ها، 

گفتگوی دیگری با اصحاب ایدئولوژی ندارد. 

نظریــات  کــه  کنیــم  فــرض  بیاییــد  اصــا  ولــی 

علمــی  رفقــا می پندارنــد  کــه  آن گونــه  طباطبایــی 

نیســت. حتی اگر علمی نباشــد، متناسب با منافع 

مّلــی، اســلحه ی خوبی که هســت! در بــاب مصالح 

عالی، همه ی کشورها زور می زنند بگویند مّلت اند، 

ولــی روشــن فکران وطنــی بــه انــواع لطایف الحیــل 

متوسل می شوند که ثابت کنند ایران مّلت نیست. 

فــرض کنیــم نیســت، چه اصــراری هســت این همه 

انرژی به خرج بدهیم که نیستیم؟ 

انواع و اقســام کشــور های جعلی دورتادور ایران 

که در بهترین حالت تاریخ، موسیقی و فرهنگ شان 

را بتوانند از طریق تجزیه ی جاهانه ی کلیت تاریخ، 

موسیقی و فرهنگ ایران فراهم سازند، می کوشند تا 

نشــان بدهند حقیقتی قدیم هســتند، اما روشنفکر 

وطنی بنا بر دالیلی که در باال گفته شد، می کوشد 

تا نشان دهد ایران، ایران نیست! 

البتــه در این مطلــب نگارنده به طــور خاص نقد 

تلقــی موزائیکــی از ایــران را مقصــود دارد. جبهه ی 

خــود  تاریخــی  کوشــش  ادامــه ی  در  روشــنفکری 

بــرای تن درنــدادن بــه حداقل مقتضیــات الزم برای 

داشــتن فهمی علمی از ایران، یک ســری گزاره  های 

ایران به مثابه 
فرشی ایرانی است 
كه در آن تكثرها 
جزءبودگی خود را 

در ساحتی باالتر به 
مقام طرحی اعلی 

مرتفع كرده اند.

ایران به مثابه ی فرش ایرانی
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ایدئولوژیکی جدیدی را جایگزین کلیشه  های پیشین 

خــود کرده ، باز ترکمانوار نعل را وارونه می زند، خدا 

را چــه دیــدی، بلکه این بار نیز چون باِر پیش، نشــان 

سم اسپ شان گم شود. 

در این مورد جدید، پس از دهه ها قهر با موضوع 

ایــران، حــاال که گفتگــو از »چگونــه می تــوان ایرانی 

بود؟« به بحث رایج در هر کوی و بامی تبدیل شده، 

گروهــی از هــواداران ســابق »حــق تعیین سرنوشــت 

ملــل لنین«، در پیوند با تعــدادی از خوانندگان آثار 

ادوارد سعید، وقتی فراخور فهم قلیل خود، تصویری 

ســاده از ایــران را مرتکــب شــوند، آن را بــه موزائیک 

تمثیل می کنند. بله، کاما درســت متوجه شــدید. 

موزائیــک! ایــن احتمــاال یکــی از آخریــن ابتــکارات 

مهندسان مســلمان -این بار ایضا مهندسی عمران- 

حین دســت درازی در علوم انســانی به سیاق پدران 

شورشی شان در سال ۵۷ است.

در برابــر چنین تصور فاقد ظرافت و البته غلطی 

از ایــران، اگرچــه واجــب اســت صفحه هــا مطلــب 

علمی نوشــته شــود، امــا حال کــه زبان نگارنــده، از 

باریک اندیشــی و دقــت نظر الزم در شــرح موضوع 

ناتوان اســت، پناه بردن به استعار ه ای درست، یگان 

تاکتیک کم خطری می تواند باشد تا هم ضمن آن که 

مطلب به کفایت دقیق بیان بشود، چنان نازک بینی 

بتوانــد ســاح نیرومنــدی در برابــر تصــورات باطلی 

باشــد کــه بــا اغراضــی پنهــان، در لفافــه ی ظاهــری 

صاح، حقیقت ایران و به تبع آن منافع مّلی ایران را 

تهدید می کنند.

در مقابــل تلقــی موزائیکــی از ایــران کــه اغراض 

نهفته در پس آن در ادامه کشــف و ضبط می شــود، 

ایــران را بایــد به »فرش ایرانــی« مانند کرد. ایران به 

مثابــه فرشــی ایرانی اســت که تکثرهــا در آن اگرچه 

جزئیــت خــود را در کالبد تارهــا و پود های رنگارنگ 

بــا خــود حمــل می کننــد، در ســاحتی باالتــر در اثــر 

یــک درهم تنیدگــی تاریخــی جزءبودگــی خــود را به 

مقــام طرحــی اعلــی مرتفــع کرده انــد. فــرش ایرانی 

تجلی ایران اســت، همان ایران است. فرشی که اگر 

تکه تکــه شــود نــه طرحــی می ماند و نه تــار و پودی. 

فرش ایرانی که از آغاز با ایران و ایرانی بوده، به نظر 

نگارنــده، می تواند نســبت میان وحــدت و کثرت را 

در کالبد ایران به بهترین شکل بیان کند.

کــه  موزائیک هایــی  بــا  کنیــد  مقایســه  را  ایــن 

تصادفــا به حکم هم شــکلی )نظریاتی بــا قالب  های از 

پیش ســاخته شــده، که بابــت اعوجاج نظــری خود، 

ناهم شــکلی و ناهم رنگی تکثرها را یکسان می بینند( 

در کنــار یکدیگر قرار داده شــده، نــه تنها با یک دگر 

در تفاهمــی دیالکتیکــی نیســتند، بلکــه به ســادگی 

می توانند از کنار یکدیگر برچیده شده و در ساخت 

دیگــری جایگیــر شــوند. مربع هایــی کــه بــا درکنــار 

هــم قــرار گرفتن بــه  زور صناعــِت مهندســان، قالب 

بزرگ تــری برمی ســازند کــه بــاز جــزء مربع نیســت. 

مربع هایــی کــه اگرچــه در جــزء مربع انــد، امــا در 

وحــدت بــا دیگر اجــزا، در کل بــاز مربــع می مانند. 

عین تصور ناسیونالیســت  های قومــی از وحدت در 

ایران، به مثابه ی باز هم نوعی ناسیونالیسم! 

غرض غایی آن که القاء کنند آن مربع بزرگ تر اگر 

به قطعات مختلف تقســیم شــود، بااشــکال است، 

چــون ماحصــل بــاز مربــع خواهــد بــود. از تکه  هــای 

تجزیه شــده ی این »کشــور« بــاز می تــوان ایران  های 

کوچک تری ساخت که باز »کشور« اند. 

چنین تلقی از ایران البته نه صرفا میان دشمنان 

وحــدت مّلــی ایران و یــا ایادی داخلی شــان بلکه در 

میان برخی اعضای حکومت جمهوری اســامی نیز 

طرفــدار دارد. ظن بــه یقین می توان مطمئن بود که 

پیش کشــیدن بحث فدرالیســم برای ایران از ســوی 

برخی مدیران سابق و حال حکومت خود نشان ازین 

دلبستگی بی بنیاد دارد.

غافــل از آن که »کشــور« اصا فدرال نمی شــود. 

کشــور  کنونــی،  فــدرال  دولت  هــای  از  یــک  هیــچ 

نبوده انــد، امــا در زمانــی وحدت پیدا کــرده و نظام 

ایــاالت متحــده  و  آلمــان  ایجــاد کرده انــد؛  فــدرال 

نمونه  هــای مهم ایــن تجربه اند. کافی ســت مقاالت 

فدرالیســت ها، و اســتدالالت ایشان در علت متحد 

کــردن ایــاالت کنونــی آمریــکا خوانــده شــود تــا بــه 

ســادگی متوجه شــویم، اغراض غول  های بنیان گذار 

آمریــکا بــا مقاصــد کوتوله  هــای فدرال طلــب وطنــی 

ایجــاِد  یکــی،  غــرض  اســت.  تضــاد  در  به تمامــی 

کشــوری متحد از میان ایــاالت متفرق بوده و قصد 

بــه  تجزیــه ی کشــوری متحــد  و  تفکیــک  دیگــری، 

واحد های قبیل های کوچک است. کشوْر مانند گل 

کوزه گری نیســت که بتوان هر چیزی از آن درســت 

اهریمن از طریق 
فن آشپزی به 

دستگاه سياسی 
كشور وارد می شود، 
با بوسه ای كه بر 
شانه های ضحاک 

می زند لویاتان نطام 
سياسی را دچار 
اختالل می كند.
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کــرد. موضــوع ایــران حتــی اگــر بخواهیــم آن را بــه 

بحــث توســعه فروبکاهیــم، چیز دیگری اســت که با 

پیش کشیدن فدرالیســم صرفا بر بدفهمی  های خود 

خواهیم افزود. ایران از قدیم پادشاهی بوده و هنوز 

هم به اعتباری هست. مسئله ی اصلی دوران جدید 

ایجاد حکومت قانون در چهارچوب پادشــاهی بود. 

آن نظامی که مشــروطه در پی ایجادش بود، مبتنی 

بــر جمهوریــت res publica بود. امــا جمهوری در 

ایران، اشتباه همه ی کسانی است که گریبان خود را 

برای چیزی که نمی دانســتند و هنوز هم نمی دانند 

چیست، می درانند. درحالی که امروز هم مسئله ی 

ما در باالترین ســطح، بازگشــت به روح مشــروطیت 

اســت. جمهوری خواهــان جدیــد هم البتــه به تازگی 

شــعار رفراندوم سر می دهند. اگر شعارهایی مانند 

رفرانــدوم ادامــه پیدا کند به خلئــی منتهی خواهد 

شــد بدتر از آنارشــی انقاب. اول بازگشــت به روح 

مشروطیت و نظام قانونی آن، بعد اصاح آن نظام! 
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سهیل حیدری 

ایدئولوژی،ایرانشهری 
و مشروطّیت

هدف از نگارش نوشته پیش رو نقد مقاله »ایدئولوژی شدن اندیشه ایرانشهری« بوده و مشخصا نه قصد دفاع از ناسیونالیسم را دارد و نه به دفاع از اندیشه 
ایرانشهری برخاسته است، بلکه مراد از این چند خط، اشار های اجمالی و صریح به چیستی و کارکرد رسانه  های ایدئولوژیست حال حاضر ایران و همچنین 

 بایستی اشار های اجمالی به سیر پیدایش و ظهور ایدئولوژی داشته باشیم و سپس گذری هم به ورود ایدئولوژی 
ً
مستمسکات آنان است. برای این منظور، ناچارا

به ایران بیندازیم. 
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زیســتن تحت قیمومیت ســاختاری کــه می خواهد 

مــا را به هــر قیمتی به آرمانشــهر یا بهشــت موعوِد 

ایدئولوژی خویش برساند، از این جهت مخاطره انگیز 

است که می تواند ابزار تفکر و تجزیه و تحلیل را از ما 

بگیرد و ابزار خودش را جایگزین کند. بنا به استدالل 

کانت، این که دیگران به جای ما بیاندیشــند نشــان 

ســفاهت نیســت بلکه صغارِت خود تحمیلی است؛ 

صغارتــی کــه در ســاختار های ایدئولوژیــک، قدرت 

غالب، توســط ســازمان ها و احزاب و به طور فزاینده 

و چشــمگیر به وسیله رســانه ها، به انسان ها تحمیل 

و آنها را مغلوب می کند. رســانه هایی به ســاِن گوی 

جادوگــران کــه انتظــار جــام جهان بین بودن 

آن گــوی خیــال و وهم اســت. چنانکه 

جادوگــر خــود نیــز می دانــد، از آن 

گوی، تنها دروغ منتشر خواهد 

شــد کــه در راســتای افزایــش 

قدرت جادوگر است.

اخیــرا در یکــی از همین 

تحــت  مقالــه ای  رســانه ها 

»ایدئولوژی شــدن  عنــوان 

ایرانشــهری«  اندیشــه ی 

منتشــر شــده اســت که در 

ایــن نوشــتار بــه واکاوی آن 

خواهیم پرداخت.

قابــل ذکــر اســت کــه هــدف 

از نــگارش نوشــته پیــش رو نقــد مقالــه 

»ایدئولوژی شــدن اندیشــه ایرانشهری« بوده 

و مشــخصا نه قصــد دفاع از ناسیونالیســم را دارد و 

نه به دفاع از اندیشــه ایرانشــهری برخاســته اســت، 

بلکه مراد از این چند خط، اشار ه ای اجمالی و صریح 

به چیســتی و کارکرد رسانه  های ایدئولوژیست حال 

حاضــر ایــران و همچنین مستمســکات آنان اســت. 

بــرای این منظور، ناچاراً بایســتی اشــار ه ای اجمالی 

بــه ســیر پیدایش و ظهور ایدئولوژی داشــته باشــیم 

و ســپس گــذری هــم بــه ورود ایدئولــوژی بــه ایــران 

بیندازیم. 

ایضاً، این موضوع را نباید از نظر دور داشت که 

چونان هــر مفهوم دیگری، ایدئولــوژی نیز می تواند 

در تاریــخ معانــی متفاوتی به خود بگیــرد. لذا مراد 

ما از ایدئولوژی در مقاله پیش رو، نه آنچه که دستو 

ُد تراســی در گروهی موسوم به »انیستیتو فرانسه« 

مراد می کرد، بلکه همان مفهومی اســت که اکنون 

از به کارگیری آن به ذهن متبادر می شود. 

چنانکه می دانیم اندیشــمندان بســیاری درباره 

ایدئولــوژی قلــم زده انــد و مقصــود اکثــر قریــب بــه 

اتفــاق آنهــا از ایدئولوژی، پــرد ه ای از آگاهی کاذب 

بــر روی واقعیــت اســت. به نظر بیکــن، آدمیان تنها 

بــا اطاعت از قوانین طبیعــت می توانند بر آن چیره 

شــوند، کــه بــرای نیــل بــه این غایــت درک درســتی 

بازتابــی  علــم همچــون  اســت.  قوانیــن الزم  آن  از 

از واقعیــت اســت کــه پیش داوری  هــای کهــن، 

خرافــات، احساســات و انفعــاالت یــا بــه 

تعبیــری همــان ایدئولوژی ســد درک 

می تــوان  اســت.  آن  از  درســت 

گفت »ایدئولوژی مجموعه ای 

آگاهانه یا ناآگاهانه از افکار، 

نگرش هاســت  و  باو رهــا 

و  برداشــت ها  کــه 

سوءبرداشــت  های مــا را از 

جهان سیاسی و اجتماعی 

شکل می دهد. ایدئولوژی 

بر روی قضاوت ها، رفتارها، 

تصمیم هــا و توصیه هــا تأثیر 

 )۲00۵  ,Craig( می گــذارد.« 

و ایدئولوگ اگر الزم باشــد ممکن 

است وقایع گذشته را به نحوی سامان 

دهد تا پوششی بر وقایع و حقیقت باشند. با 

این مقدمه کوتاه به توضیح بسیار مختصر چیستی 

ایدئولوژی و آغاز ورود آن به ایران می پردازیم. 

آغاز ایدئولوژی در ایران 
 در اواخــر قــرن هجدهــم و پــس از وقــوع انقــاب 

فرانســه، در غرب، بحرانی در نسبت عمل و نظر به 

وقوع پیوســت و چنان واجد اهمیت شــد که کانت 

در ســال ۱۷۹۳، در واکنــش بــه اثــر جــاودان ادموند 

برک، »تأماتی در باب انقاب فرانســه«، رســاله ای 

با عنوان »درباره این قول شــایع: آنچه می تواند در 

نظــر بــر حق باشــد برای عمل اما نامناســب اســت« 

منتشــر کرد. اما »عقبه اصطاحــی آگاهی کاذب« 

ایدئولوژی،ایرانشهری و مشروطّیت
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بــه نامــه انگلــس بــه فرانتــس مرنینــگ درتوضیــح 

در  مارکــس  کارل  آراء  از  فقراتــی  از  او  مختصــر 

ســال ۱۸۹۳ بــاز می گــردد. در واقــع پدیــدار شــدن 

ایدئولــوژی به مفهوم کنونی، به ســال ۱۸۹۳ و پس 

از آن بــاز می گــردد. ایــن 

بحــران، کل بنیان  هــای 

چــپ را در برگرفــت، 

و پــس از پایــان جنگ 

اول  جهانــی 

که 

ی  له  ها ســا ر

مختلفــی توســط ایدئولوگ  هــای چــپ بــرای پاســخ 

به این بحران نگاشــته شــد، با پرســش برنشــتاین به 

اوج رســید و اردوگاه سوسیالیســم را منهــدم کرد. 

ایــن پرســش برآمده از »عقل ســلیم« و مشــاهدات 

تجربــی بــود که »چرا بر خاف پیــش بینی مارکس 

وضع معیشــتی کارگران ذیل نظام سرمایه داری رو 

به بهبودی است و چرا در بسط و نمو هر چه بیشتر 

نظام سرمایه داری کارگران به خودی خود انقابی 

نمی شوند؟«  

از نتایج ضمنی این بحران، پاسخ  های پی  در  پِی 

هزل گونه و بی بنیان افرادی بود که جایگاه و قدرت 

و مشــروعیت سیاســی خــود را مرهــون جریــان چپ 

می دیدند و با دفاع از چیزی که علیه واقعیت بود، 

می خواســتند ایــن جایــگاه را همچنان حفــظ کنند. 

یکــی از چنیــن افــرادی لنیــن بــود کــه بــرای اثبــات 

نادانــی و همانطــور کــه انگلس می گفــت، »آگاهی 

کاذب« خویــش، رســاله ای با نام »چــه باید کرد؟«، 

نگاشــت و آنــگاه که نوبت به آنچه کــه باید می کرد 

رسید، نتیجه جز قتل عام میلیون ها انسان بی گناه و 

نابود کردن زندگی افراد بسیاری در کشورش نبود.

چــرا کــه آنچــه او و تمامــی هم قطــاران فکری اش 

بــدان ایمــان داشــتند آرمانشــهر خیالــی و یــا همان 

ایدئولوژی بود که علیه حقیقت بنا کرده بودند.

ایــن تنهــا یکــی از جمله عواقــِب ایدئولــوژی بود 

که چون گروهی مبنای نظری روشنی برای عملکرد 

سیاسی خویش نداشت، با توجیه »ضرورت دخالت 

آگاهــی به صورت حزبــی«، انقابی گری را به مثابه 

یــک آرمــان، بدون توجه بــه واقعیــات درآورد. برای 

چپ هــا مهــم نبود کــه طبق آمــار، زندگی انســان ها 

تحت نظام ســرمایه داری راحت تــر و مرفه بود بلکه 

آنهــا تنهــا در پی »آرمــان«ی دســت نیافتنی بودند 

کــه هیچ بنی بشــری تا بــه امــروز آن را تجربه نکرده 

بــود و نخواهد کرد. در اثنای همین غوغای جهانی 

چــپ بود کــه این آرمان پوچ، جهان را، به اســتثنای 

کشورهایی که در آنها عقل معاش بر عقل معاد چیره 

می گشــت، درمی نوردید. ایران نیز از این گزند این 

طوفان مصون نماند و در دوران پس از مشــروطیت 

و ایجــاد فرصت برای فعالیت سیاســی و ...، جریان 

چــپ بــا توجــه ویــژه آباء خــود، بــه خصــوص ژوزف 

اســتالین در ایــران پــا گرفــت و ضربــات ســهمگینی 

بــه ایــران وارد آورد. این را می توان ســرآغاز غلتیدن 

قسمی از روشنفکران ایرانی در چاه ویل ایدئولوژی 

دانســت که هر چــه زمان پیش می رفــت، این علف 

هرز بیشــتر ریشــه می دواند. تا آنجا کــه ایدئولوگی 

ایرانــی خود را مارکسیست-لنیسیســت می نامید و 

یا ابوذر را اولین سوسیالیست دنیا خطاب می کرد. 

امــا به طور کلی جریان روشــنفکری قبــل از انقاب 

که حامل همان آگاهی کاذب بودند را می توان ذیل 

سه شــعبه عمده منقسم دانست: »شعبه تبلیغاتی 

چپ توده ای، شــعبه سیاســی آل احمد-شــریعتی، و 

نقد ایدئولوگ ها به 
دوران مشروطيت 

بيشتر بر این موضع 
تأكيد دارد كه چرا 
در »بی التفاتی 

به سنت« از غرب 
آموختيم.
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شعبه فرهنگی ُکربنی-هایدگری. از پیوند دو شعبه 

تبلیغاتــی و سیاســی، مبــارزات چریکــی، از پیونــد 

دو شــعبه سیاســی و فرهنگــی، مســأله غرب زدگــی 

و اســام سیاســی، و از پیونــد دو شــعبه تبلیغاتــی و 

فرهنگــی نحله ای از ترجمه زاییده شــد.« )قاســمی، 

  )۱۸۹ :۱۳۹۶

نکته اینجاســت که از درون همین جریان ها بود 

که حمله بر اندیشــمندان دوران مشــروطیت شــکل 

گرفت. مثا نقد کذایی به اندیشمندان مشروطیت 

باالخــص میــرزا آقاخــان کرمانــی، قبــل از انقــاب 

اســامی توســط یکی از همین شــعبات روشــنفکری 

موســوم به »شــعبه انقابی حلقه فردید« آغاز شــد. 

یکــی از وفادارترین افراد این حلقه به فردید، داوری 

اردکانی بود که در مقاله ای با عنوان »روشنفکری و 

روشنفکران« که در سال ۶۱ نوشته شد، روشنفکری 

را حاصل از فلسفه دکارت می داند. )قاسمی، ۱۳۹۶: 

۵۷( و همو می نویسد: »روشنفکر اگر به فلسفه هم 

بپردازد آن را مبتذل می کند و در خدمت سیاســت 

و ایدئولوژی قرار می دهد.« )همان: ۵۹( 

اندیشــه  تاریــخ  آل  احمــد  همراهــِی  بــا  داوری 

از  خــود  مذمــوم  تعریــف  ذیــل  را  مشــروطیت 

روشــنفکری، اینگونــه توصیــف می کند کــه »تاریخ 

صد ســاله اخیر ایران، تاریخ روشــنفکری است« چرا 

که »روشــنفکر  محصول تاریخ جدید غربی اســت« 

و همچنین »کسی است که با دفاع از اصل جدایی 

سیاســت از دیانت، به مدد خردی که جای وحی را 

گرفتــه و در مقابــل آن قــرار دارد، طرح سیاســت در 

می اندازد.«  

داوری می گویــد: »وجــه اشــتراک روشــنفکران 

این اســت که به هر حال اهل ایدئولوژی هستند« و 

ایدئولوژی نیز »مجموعه احکام و دستورالعمل  های 

سیاســی اســت به شرط اینکه منشــأ این احکام فهم 

بشــر باشــد« و ســپس می نویســد: »روشــنفکر از آن 

جهــت کــه صرفا به خرد  و  فهم اعتماد می کند، اهل 

ایدئولوژی است.« )همان: ۶۲-۶۱(

 در ادامــه داوری ایــن روشــنفکران را بــه گنــاِه 

پیروی از خرد، قابل اطمینان نمی داند. او می گوید: 

»آل احمــد قدری از این معنا را احســاس کرده بود. 

او دیده بود که امثال طالبوف و ملکم خان ســطحی 

بوده اند و از روی تقلید و ریا ســخنانی درباب دین 

و دنیا می گفتند« و » مخصوصا پس از سال ۴۲ این 

توجه برایش حاصل شد که هنوز روشنفکران باید از 

روحانیــت درس غیرت بگیرند« )همان: ۶۲( داو ری 

تاکیــد می کنــد: »چیزهایی که طالب زاده و ملکم و 

مستشارالدوله و سعدالدوله و روحی و میرزاآقاخان 

کرمانــی و… گفته انــد ســلیقه شخصیشــان نبــود؛ 

بلکــه مطالــب ایشــان عیــن روشــنفکری اســت.« و 

ســپس این گونه شمشــیر خود را از رو می بندد که: 

»روشــنفکری 

ر  د

ن  یــرا ا

عبــارت  ابتــدا  از 

بوده اســت از تعلق به بعضــی عادات و فروغ که از 

غرب آمده و جای احکام شــریعت را گرفته است.« 

)همــان: ۶۴(  امــا جالــب اینجاســت کــه داوری در 

ادامه به درســتی می نویســد: »روشــنفکران ریشــه 

در زمیــن خود و هیچ ســرزمینی ندارنــد« و در واقع 

»هیچ از حب الوطن من االیمان نمی دانند«.  

همانطور که دیده می شــود نقــد ایدئولوگ ها به 

دوران مشروطیت بیشتر بر این نگرش صورت یافته 

که چرا در »بی التفاتی به سنت« از غرب آموختیم. 

امــا نکتــه اصلــی در مواجهــه بــا روشــنفکران دوران 

ایدئولوژی،ایرانشهری و مشروطّیت

غرب فرآیندی را 
طی كرده بود كه 
در دوران طی آن 

فرآیند ما در خوابی 
عميق بودیم و از 
این دیدگاه ما نه 
می توانستيم و نه 
زمان داشتيم كه 

فرآیند را به شكلی 
دیگر طی بكنيم.
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مشــروطیت ایــن اســت کــه در دوران مشــروطیت 

مــدام و بــه ناچار بــا یک واقعیت روبــرو بودیم و آن 

واقعیت انحطاط ایران و پیشرفت غرب بود. چیزی 

که روشنفکر دوران مشروطه به چشم خود می دید 

ایــن بود کــه غرب در تغییر پارادایــم فکری خود به 

جای هر چیز دیگری قانون می گذارد.

غــرب فرآینــدی را طی کــرده بود کــه در دوران 

طی آن فرآیند ما در خوابی عمیق فرو رفته بودیم و 

از این دیدگاه، ما نه می توانستیم و نه زمان داشتیم 

که فرآیند را به شکلی دیگر طی کنیم.

آنچــه که برخی مقاله نویس هــا قصد اثباتش در 

اندیشــه اندیشــمندان مشــروطه را دارنــد، از قضــا 

همــان چیزی اســت که خــود برای آن می نویســند، 

یعنــی ایدئولــوژی. یکــی از این رســانه ها کــه بدون 

مجلــه  دارد،  قــرار  ایدئولــوژی  خدمــت  در  شــک 

سیاســت نامه اســت که بــه تازگی مقالــه ای به قلم 

مهــدی روزخــوش بــرای اثبــات ایدئولوژیــک بودن 

اندیشــه میــرزا  آقاخان کرمانــی و در نتیجه، تبدیل 

اندیشه ایرانشهری به یک ایدئولوژی ناسیونالیستی 

قــرن نوزدهمــی، بــرای ســاخت دولــت مــدرن)!( را 

منتشر نموده است. اما چنان که در ابتدای همین 

نوشــتار ذکر شــد، تاریخ درک کنونی مــا از مفهوم 

ایدئولوژی به ســال ۱۸۹۳ و پس از آن باز می گردد. 

در حالــی کــه میــرزا آقا خــان درگذشــتۀ ســال ۱۸۹۶ 

بــوده و لــذا بــا شــرایط آن دوره، حتی نمی توانســته 

درک درستی از ایدئولوژی داشته باشد.  

علم مشروطیت یا ایدئولوژی 
دکتــر طباطبایی در نظریه حکومت قانون در ایران 

بیــان مــی دارد که »آغــاز حکومت قانــون در ایران، 

نسبتی با تاریخ اندیشه روشنفکری ایدئولوژی زده 

ندارد.« اما روزخوش بی التفات به این نکته، برای 

اینکــه نشــان دهــد اندیشــمندان مشــروطه در پــی 

ایجــاد یــک ایدئولوژی برای ســاخت دولــت مدرن 

بودند و طبعاً برای پیشبرد این ایدئولوژی، چگونه از 

مواد تاریخی ایران استفاده می کردند، می نویسد: 

»بــا پیــش آمد مدرنیتــه، ایران به اتکای این ســنت 

)منظورش شاهنامه است(، حافظه تاریخی مشترک 

را کــه جعــل آن شــرط الزم برای پیدایــش ملت بود 

پیش یابی کرده بود«. نگارنده مقاله مذکور، سنت 

تاریخ نگاری ایرانی را که در ابتدای مقاله  خویش به 

آنها اشــاره دارد که به درســتی مبیــن درک ایرانیان 

از حــدود و ثغــور و میهــن خویــش می باشــد، دارای 

»توان بالقوه برای اســتخدام در پروژه ملت ســازی« 

فــرض می کنــد، بی آنکــه توضیح دهــد چگونه ملتی 

قبــل از پدیــد آمدن مفهــوم دولت-ملــت، در تاریخ 

نگاری ســنتی خویــش، مواد ایدئولــوژی قرون آینده 

را از قبــل ســاخته و حتی قبــل از پدید آمدن مفهوم 

ملــت و درک آن، عناصــر پروژه ملت ســازی را ایجاد 

می کنــد. به بیان دیگر چطور می توان اندیشــمندی 

قــرن نوزدهمــی را بدیــن دلیل که به ســنت تاریخی 

ایرانــی قبــل از حملــه اعــراب رجــوع کــرده و مــورد 

تفحــص قــرار داده، ایدئولوگ ناسیونالیســم نامید و 

او را بــه جعــل تاریــخ متهــم کــرد در حالی کــه مواد 

تاریخی به درســتی نشــان دهنده واقعیتی هستند 

که آن اندیشــمند از آنها بــرای درک عوامل انحطاط 

ایران یاد کرده است؟ 

در دنباله می خوانیم، با توجه به تئوری هگل در 

باب غایت تاریخ، روشــنفکران ناسیونالیست ایرانی 

قــرن نوزدهم »بایــد با جســت و جو در روند تحوالت 

تاریخی بیش از قرن نوزدِه خود، علل عقب ماندگی 

و انحطاطشان را کشف کنند« لذا »ساختن روایتی 

از گذشــته در دســتور کار مورخــان قــرار گرفت که 

زندگی مردمان دیروز و ساکنان امروز میهن را به هم 

پیوند زنند و مفهوم وطن را برخوردار از پیشــینه ای 

دراز نشان دهند.«

 ایــن که چه ارتباطی میان جســت وجو در تاریخ 

بــرای فهــم عوامــل انحطــاط و »ســاخت روایتــی« 

ایدئولوژیــک »از گذشــته« وجــود دارد موضوعــی 

مبهــم اســت کــه نویســنده تاشــی برای وضــوح آن 

نکــرده اســت. نتیجــه ای که از آن جمــات مبهم به 

ذهــن متبــادر می گردد جز این نیســت کــه ایران به 

عنوان یک واحد سیاســی و همچنین به عنوان وطِن 

باشــندگان آن بیشــینه ای دراز نداشــته و برســاخته 

»جعِل حافظه تاریخی مشــترک« و »ساختن روایتی 

از گذشــته« توســِط -به قول نویســنده- روشنفکران 

ناسیونالیســت قــرن نوزدهــم ایــران اســت. در ایــن 

میــان، اندیشــمندی کــه بــه طــور ویــژه در تیــررس 

نویسنده قرار می گیرد میرزا آقاخان کرمانی است. 

برای شــناخت اجمالی میرزا آقاخان الزم است تا به 

یكی از تفاوت های 
ایدئولوگ با روشنگر 
در پرسشگری است. 
روشنفكر و ایدئولوگ 
هميشه دارای پاسخ 
است اما روشنگر 
هميشه حامل 

پرسش.
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بهار 1401
تاریخ نگار شهیری چون فریدون آدمیت اشاره کرد. 

آدمیت کتاِب »اندیشه  های میرزا آقاخان کرمانی« 

را این گونه می آغازد: »از پیشروان حکمت جدید در 

ایران است. نخستین بار برخی آرای فیلسوفان اخیر 

مغــرب را در نظــام فکری واحدی به فارســی درآورد 

و حکمت را از قالب معقوالت و ســنت  های فلسفی 

پیشــینیان آزاد ســاخت و بــر پایــه دانــش طبیعــی و 

تجربــی بنیــان نهــاد. اولیــن کســی اســت کــه علــم 

اجتماع و فلسفه مدنیت را عنوان کرد…، بنیانگذار 

ایــران اســت و  ویرانگــر ســنت  های  تاریــخ  فلســفه 

تاریخ نــگاری…، اندیشــیده ترین تحلیــل تاریخــی را 

در فلسفه مزدکی و مبحث تنزل و تباهی ساسانیان 

همو نوشته است.« )آدمیت: ۱(.

وی می افزاید: »جلد نخســتین تاریــخ ایران را از 

آغاز تا زوال ساســانیان و پیدایش اســام نوشــت. و 

آن اولین تاریخ جدید علمی ایران باســتان اســت به 

قلــم یک مــورخ ایرانی که مبتنی بــر مطالعات خود 

و تحقیقات دانشــمندان اروپا نگاشــته شــده است. 

تــا زمانی که مشــیر الدولــه به تدویــن تاریخ مفصل 

ایــران باســتان همت گماشــت کتابی بهتــر از آئینه 

ســکندری در تاریــخ پیــش از اســام بــه قلــم مولف 

ایرانی سراغ نداریم. و هنوز هم آنچه راجع به جوهر 

و روح تاریــخ ایــران گفتــه پــر مابه و معتبر اســت.« 

)آدمیت: ۵۵(.

همانطور که آدمیت نیز اذعان داشته است، میرزا 

آقاخــان در پــی یافتن حقیقت و عوامــل زوال اهالی 

ایران بوده و بدین سبب به تاریخ روی آورده است.

میــرزا آقاخان در مرقومــه ای به میرزا ملکم خان، 

هدف خویش از نگارش آئینه ســکندری را این گونه 

بیــان می کند:  »بــرای برانداختن بنیــان این درخت 

خبیث چنین تاریخی الزم است، و هم برای احیای 

قــوه ملیــت در طبایــع اهالی ایــران« )نامــه به ملکم 

خان به تاریخ ۱۵ جمادی االول ۱۳۱۱ ه.ق(  

منظور او از چنین تاریخی نه شیوه ایدئولوژیکی 

تاریــخ،  نــگارش  نویــن  شــیوه  بلکــه  تاریخ نــگاری، 

بــه  ایــران کــه  بــرای دریافتــی از عوامــل انحطــاط 

اســت می باشــد،  اندیشــیده«  »تاریــخ  هــگل  قــول 

چنانکــه می گویــد: »همه مقصــود حقیر این اســت 

کــه از ابتــدای ســلطنت ایــران گرفتــه، در هــر عصر 

را  »دولــت«  تنــزل  و  ترقــی  اســباب  و  مقتضیــات 

شــرح بدهم تا به این عصر حاضــر امروز؛ برای ایران 

چنین تاریخی خیلی الزم اســت« او که مطمئن بود 

چنین نگرشــی بــه تاریخ نــگاری موجبات ســوءقصد 

بــه جانــش توســط  ایدئولوژی زده  هــای اســامی را 

بــه دنبــال خواهــد داشــت، در ادامــه می نویســد: 

اســت  جــان  خطــر  نویســنده  بــرای  از  چــه  »اگــر 

ولــی بنــده جــان  خــود را در ایــن راه می گــذارم«. 

۱۳۱۱ه.ق(  رمضــان  تاریــخ  بــه  ملکــم  بــه  )نامــه 

امــا روزخــوش بی توجــه بــه بــن و اُس و اســاس 

فقراتــی  بــه  اشــاره  بــا  تنهــا  و  آقاخــان  میــرزا  کار 

گفته  هــای  اثبــات  پــی  در  وی  نوشــته  های  از 

خویــش برمی آیــد و تــاش می کنــد تــا نشــان دهــد 

ایــن  صرافــت  بــه  -کــه  مشــروطیت  اندیشــمندان 

افتــاده بودنــد کــه بایــد بــه ضــرورت کاری انجــام 

دهنــد- به دنبال جعــل هویت برای ایــران بوده اند. 

نویســنده بــا اشــاره به جماتــی از میــرزا آقاخان 

بــرای  زمینه ســازی  را  نــگاری  تاریــخ  از  او  هــدف 

ترقــی ایــران و یا به زعم نویســنده پروژه ملت ســازی 

می دانــد. و بــه راحتــی ازیــن موضــوع چشم پوشــی 

می کنــد که میرزا خــود را نه در مقام یک ایدئولوگ 

کــه در قامــت یــک تاریخ نــگار می بینــد کــه جهــد 

میکنــد تــا عوامل زوال ایران را در دورانی که ایرانی 

هیــچ نداشــت بیابد. روزخوش برای تثبیت تفســیر 

خویــش معنای علم از زبان میرزا را اینچنین روایت 

می کند: »مقصود ما از بســط ســخن در مسأله علم 

ایــن بــوده کــه علم عبــارت اســت از ادراک منافع و 

مضــار ایــن عالَم، عالِم ملت آن فیلســوفی اســت که 

منافــع و مضــار ملــت خــود را دانســته و حس  هــای 

خفتــه ایشــان را بــه ســخن یا بــه ترتیبی دیگــر بیدار 

کنــد« و ایــن جمــات را وجــه ای از ایدئولــوژی و 

قسمی از پروژه ملت سازی می پندارد بی آنکه روشن 

کند که علم سیاست چیست؟ مگر نه این است که 

قوانیــن دنیــای پیرامون را بشناســیم تا بــه آنها فائق 

آییــم؟ در کجای سیاســت، فهم ســود و زیــان ملتی 

مصداق ایدئولوژی است و نه فهم »منافع ملی«؟ 

امــا روزخــوش در ادامــه بــا اتــکا به برخــی متون 

ادبــی و تلقی  هــای »اهــل ادب« به دنبــال »واکاوی 

تحول مفهوم وطن« بین قدما و متاخرین و مقایسه 

آن با مفهوم مراد شده توسط میرزا آقاخان می باشد 

تــا اثبــات کند مــراد میــرزا آقاخان از وطــن، قبا در 

ایدئولوژی،ایرانشهری و مشروطّیت

ایدئولوگ اگر الزم 
باشد ممكن است 
وقایع گذشته را 

طوری سامان دهد تا 
پوششی بر وقایع و 

حقيقت باشند.
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ایــران وجــود نداشــته و لــذا او بــه دنبــال ســاخت 

ایدئولوژی اســت. اما خود روزخوش می نویسد که 

»میرزا کلمه ملت را همیشه در معنای جدید آن به 

کار نبــرده و حتی گاها با امت نیز مترادف بوده«. 

حال پرسشــی که پیش می آید این است که چگونه 

متفکری که خواسته یا ناخواسته از کاربرد »ملت« 

مــراد می کــرده،  را  قدیــم  اندیشــه اش معنــای  در 

می توانسته همچون ایدئولوگ ناسیونالیست غربی 

به فکر جعل ملت برای پروژه ایدئولوژی باشد؟ 

روزخوش با استنتاد به اندیشه میرزا آقاخان که 

»علــت انحطــاط تاریخی ایــران را در افول علم پس 

از حملــه تازیــان به ایــران می دانســت« و همچنین 

بــا گریــزی به مفهــوم »پیــش ملی گرایــی مردمی« 

در ایــران کــه توســط هابزبــام مطــرح می شــود، در 

پــی آن اســت که نشــان دهد ایرانیان نــه به مفهوم 

نویــن بلکه به مفهومی دیگر »ملت« بودند که این 

مفهــوم متکی بــه »هویت مذهبی- قومی« اســت 

و لذا اســتناد میرزا آقاخان بــه دوران پیش از حمله 

اعراب برای ایضاح چگونگی افول ایرانیان، و ســپس 

»بیــدار کــردن حــس خفته ایشــان« ناسیونالیســتی 

است! اما آنچه که اندیشمندان مشروطیت به ویژه 

کسی چون میرزا آقاخان که در مورد افول ساسانیان 

و سیاســت در ایران مطالعه داشــته )و همانطور که 

آدمیــت گفته از درخشــان ترین کار های دوران خود 

به شــمار می رفته(، دریافته بودند، به درســتی یکی 

از عناصر مهم افول ایران بود چرا که ساختار سیاسی 

ایــران بــه یکباره آماج خصــم تازیان قــرار گرفت، که 

توضیح این مورد در این مقال نمی گنجد. 

روزخــوش بــه ایــن بســنده نمی کنــد و بــا پیــش 

کشــیدن اندیشــه محمدرضا نیکفر، از روشــنفکران 

چپ، که ایران را دارای »مفهومی چند الیه می داند 

که بعد از ساسانی بر روی آن الیه ها، دوقرن سکوت 

می نشیند و بعد الیه  های دیگر…« بیان می دارد که 

»در وضعیتی ممکن است یک الیه معنایی نهفته در 

زیر معنای رایج یک مفهوم همچون تود ه ای مذاب 

از اعمــاق زمیــن ســرباز کنــد و آتــش بیافشــاند…«

»پیــش  مفهــوم  و  موضــوع  ایــن  خلــط  بــا  وی 

ملی گرایی« ســعی دارد تا نشان دهد مطالعه تاریخ 

توســط میــرزا همان »ســرباز کــردن الیه  هــای مذاب 

قدیمــی« بــه مثابــه یــک ایدئولــوژی اســت. ســپس 

می نویســد »مفهوم ایرانشــهری« توســط میرزا برای 

ســاختن وطــن جدید بــه این مفاهیــم قدیمی اضافه 

شده است!

روزخــوش در هیچ جای دیگر قید نمی کند مراد 

از این »اضافه کردن اندیشــه ایرانشــهری« چیســت 

و اصــا فهم میــرزا از ایرانشــهری در چه حدی بوده 

اســت؟ آیــا میــرزا نیــز هماننــد ایدئولوگ هایــی کــه 

از طــرف ســازمان ننگیــن ضد ایرانی نایــاک حمایت 

می شــوند، به دنبال جنگ در ســوریه و خارج از مرز 

ایــران و حقنــه ایــن ایدئولــوژی بــه مردم، بــه عنوان 

اندیشه ایرانشهری بود؟  

روزخــوش در ادامه ضــد و نقیض گویی خود، به 

هابزبام باز می گردد تا نشــان دهد موجودیت ایران 

در گذشــته بر اســاس قوم و مذهب بوده و ایرانیان 

خود را با مذهب و قوم می شــناختند و می نویســد: 

»نخستین الیه هویت، مذهبی-قومی است. که در 

دوران ساسانی و اوستا یافت می شود«. او در ادامه 

بــه تــورج دریایــی )از جملــه ایدئولوگ  های ســازمان 

عملكرد لنين تنها 
یكی از عواقب 

ایدئولوژی بود كه 
چون گروهی مبنای 
علمی برای عملكرد 

سياسی خویش 
نداشتند، با توجيه 
»ضرورت دخالت 
آگاهی به صورت 

حزبی«، انقالبی گری 
را به مثابه یک 

آرمان بدون توجه به 
واقعيات درآورد.
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منفور نایاک( اســتناد می کند کــه »ایرانی بودن در 

عصــر ساســانی از هویــت دینی فراتر رفتــه و از قرن 

ســوم کل ســاکنان را در بــر می گیــرد.« در اینجــا 

مجدداً پرسشی مطرح می شود: باالخره ایرانی بودن 

هویتی جدای از دین و قوم بوده یا خیر؟!

روزخوش در اوج نقیضه گویی، دگرباره با استناد 

به دریایی می نویســد: »تابوت یک ایرانی مســیحی 

در اســتانبول کشــف شــده کــه در قــرن نوزدهــم به 

بیزانس ســفر کرده اســت. او خرداد پسر هرمزآفرید 

بود. به رغم گذشــت ســال ها از فروپاشی ساسانیان 

اســامی  خافــت  قلمــرو  در  ایــران  قرارگرفتــن  و 

هرمزآفرید موطن خود را چنین معرفی می کند: »از 

ایرانشهر از روستای چالگان، از ده خشت«

در مواجهه با این استناد باز سوالی عقل سلیم را 

به خود مشــغول می دارد: اگر ایرانیان غیر زرتشــتی 

و غیر مسلمان در قرن سوم یا چهارم که هنوز هیچ 

مفهومی از دولت-ملت نوین در دنیا نبوده، واقف 

به این بودند که مردِم ســرزمین ایرانشــهر هستند و 

اطاعاتی درباره حدود و ثغور کشــور خویش دارند 

پــس ایــن چگونه دریافتی از وطن اســت که قومی و 

مذهبی است؟! 

دیگــر بــار، روزخوش بــرای اثبات اینکــه ایرانیان 

درکــی سیاســی از ایــران نداشــتند، بــا اســتناد بــه 

شــایگان مهم ترین عنصــر ایرانیت و عرصه سیاســی 

ایــراِن بعــد از حملــه تازیــان را شــعر و ادب می داند 

تــا بتوانــد همانطور که پیش تر گفته شــد، برداشــت 

ویــژه خــود را از »اهــل ادب« داشــته باشــد. وی در 

یــک نقیضه گویــی دیگــر و بــدون اشــاره بــه ســنت 

می نویســد:  عناصــر  دیگــر  و  سیاست نامه نویســی 

ایــران  در  وطــن  چیســتی  فهــم  مأخــذ  »گویا تریــن 

پیشــامدرن، شعر و شــاعران ایرانی هستند.« سپس 

با استناد به مقاله ای به نام »تلقی قدما از وطن« از 

شفیعی کدکنی، در پی اثبات این است که ایرانی ها 

هیچ دریافِت سیاسی از وطن خویش ندارند.

بنــدی  تقســیم  کــه  اســت  ذکــر  بــه  الزم 

شفیعی کدکنی از فاهمه ایرانیان در باب وطن بدین 

صورت است: 

۱- تلقی قومی و نژادی که فردوســی  و »اندیشه 

ایرانشهری« را جز آن می داند! 

۲- خوانــش اســامی از وطــن که بــه جمال الدین 

اسدآبادی ارجاع می دهد. 

۳- تلقی اقلیمی که سعدی و حافظ و ناصر خسرو 

و… را جز این دسته می خواند که در منتهای جهل 

بــه تاریخ می نویســد: »اگر در تلقــی اول، ایرانی در 

برابر انیرانی بر پایه تبار خونی و تاریخ و اســطوره ها 

به زیســتن متعهد می شــود، در تلقی اخیر، خاک و 

جغرافیای مولد شاعر در مقیاسی محدود تر از ایران 

به بلندای مفهوم وطن قد می کشد«! 

۴- برداشــت عرفانی که مولوی را در این دســته 

قرار می دهد. 

اما روزخوش هیچ گاه از خود نپرسیده است که اگر 

شعر ایرانی را مهم ترین تجلی فهم باشندگان سرزمین 

ایــران از مفهــوم وطــن بدانیم)کذا!( چــرا به نظامی 

ایدئولوژی،ایرانشهری و مشروطّیت

در دوران پس از 
مشروطيت و ایجاد 
فرصت برای فعاليت 
سياسی، جریان چپ 
در ایران نيز شكل 
گرفت و ضربات 

سهمگينی نيز وارد 
آورد.
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رجوع نکنیم که در قرن ششــم و پیش از بســیاری 

از شــعرای نام برده توسط شفیعی کدکنی در مورد 

مهم بودن جایگاه شــاه، شعر سروده و وطن خویش 

را بدون هیچ خجالتی قیاس دل می گیرد و عالم را 

تن که دل اگر از کار بیفتد جهان از کار می افتد؟

با این حســاب، بعید نیســت در آینده مقاالتی 

هــم در خصــوص ایدئولــوگ بــودن نظامــی انتشــار 

یابــد چرا کــه نظامی به آنچه کــه منفعت مردمش 

بوده آگاه بوده است. و یا به هیچ عنوان به قطران 

تبریــزی اشــار ه ای نداشــته که این چنیــن در رثای 

اهمیت نهاد سیاسی ایران شعر می سرود: 

»آیا میری که از میری سر میران ایرانی

که هست فخر امیران و زینت ایران 

 سمن ز لولو چون تاج خسرو ایران 

شاهنشه ایران شه دلیران« 

ایــن دوفقره شــعر و ســواالت ناقدانــه در درون 

متن تنها از این بابت آورده شــد تا موضوع مهمی 

را که روزخوش در تمام مقاله اش آن را مغفول نگاه 

می دارد روشــن کند، و آن عنصر مهمی اســت که 

ایرانیــان حــول آن متحــد می گشــتند و موجودیت 

آنهــا را بــه عنــوان مردم و باشــندگان یک ســرزمین 

واحد با روشــی یکتا برای حل وفصل مشکاتشــان، 

معنا می بخشید؛ یعنی وحدِت کثرت ها حوِل نهاد 

وحدت یعنی نهاد سترگ »شاهنشاهی«.

در طــول تاریخ، ایرانیان اتحــادی مبنی بر دین 

و یــا قــوم و یا حتــی زبان نداشــتند چنانکه بســیار 

کثرت  هــای دینــی و قومــی و زبانــی در آن دیــده 

می شــود بــی آنکــه ســخنی از دیگر بودگــی بزنند. 

ایرانیــان متشــکل از تکثر های دینــی و مذهبی در 

اتحادی سیاســی، حل و فصــل دعاوی و رتق و فتق 

امــورات خــود توســط ایــن نهــاد، خــود را ایرانــی و 

حامل مفهوم فرهنگ ایرانی می دانستند.

شــکی نیســت که یکی از تفاوت  های ایدئولوگ 

و  روشــنفکر  اســت.  پرسشــگری  در  روشــنگر  بــا 

ایدئولوگ همیشــه دارای پاســخی از پیش هستند 

امــا روشــنگر همــواره حامــل پرســش اســت. بــرای 

نمونه میرزا آقا خان، مدام در پی دریافتی از علل 

و اســباب نــزول و انحطــاط ایــران بــود و در جایــی 

اســتانبول می نویســد:  در  ایــران  قــول کنســول  از 

»حرکــت تدنــی و تنــزل حــال ایــران به یک ســرعت 

فــوق العــاد ه ای که گویا با الکتریســت رو به اســفل 

مــی رود« و دیگــر اینکه می گوید: »جــای تعجب و 

کمــال تعجب همه در این اســت که با این که چراغ 

خاموش اســت و آسیاب هم نمی گردد، سبب بقای 

ایــن حــال چیســت؟« این همان پرسشــی اســت که 

مجله سیاست نامه هیچگاه از خود نخواهد پرسید، 

چــرا کــه همیشــه جوابــی بــرای آن دارد، جوابی که 

در آخــر منافــع قــدرت را بــه منافــع ملــت ترجیــح 

دهــد و ایــن جــواب همانــا عیــن ایدئولوژی اســت. 

دیری نگذشــته اســت کــه تیم قوچانی بــرای نرمال 

جلــوه دادن کشــتار وحشــیانه آبــان ۹۸ و همســو بــا 

جانیــان، ویدئویــی مبنــی بــر تصدیق کشــتار پخش 

تیــم در مســیر  ایــن  نیــز   کردنــد. در همــان حــال 

بــا  ایدئولــوژی حاکمیــت در جرایدشــان مقالــه ای 

عنــوان »ناجنبــش آبان« چاپ کرده بودند تا نشــان 

دهنــد که جنبش فقط به چیــزی تعلق می گیرد که 

ایدئولــوژی مطلوبشــان بگوید)کــذا!(. چنــدی بعــد 

مجددا در روزنامه هایشان سقوط عمدی هواپیمای 

ps ۷۵۲ را ناشــی از ایــراد و مشــکات فنــی خــود 

هواپیما دانستند تا مجددا روز روشن را با شب تار 

ایدئولوژی بپوشانند. 

عقــل ســلیم و عــاری از ایدئولــوژی می دانــد که 

تکــرار پخــش چنین مطالبــی که خاف واقع اســت 

تنهــا از ذهن حامل ایدئولــوژی بر می آید. این همان 

ســاختاری اســت کــه می خواهــد ابــزار خــودش را 

جایگزین عقل ما کند. حال این ما هســتیم که باید 

انتخاب کنیم، صغارت یا توانایی. 

منابع:
1. Craig, E. e. ) 2005(. The shorter Routledge ency-

clopedia of philosophy. Routledge.  
۲. آدمیت، ف. اندیشه میرزا آقاخان کرمانی.  
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آگاهی كاذب بودند 
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سه شعبه عمده 
منقسم دانست: 
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چپ توده ای، شعبه 
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شریعتی، و شعبه 
فرهنگی ُكربنی 

هایدگری.



امیر آقاجانی

نگاهی اجمالی به
»تکوین ملت در ایران«

 از دیدگاه دکتر جواد طباطبایی
دکتر طباطبایی در زنجیره ی بحث هایی که پیرامون »ایران به عنوان مشکل« در چارچوب فراهم سازی مبنا های 

الزم برای »فهم وضع پیچیده ی ایران« در آثار خود ارائه کرده است، ضمن اشاره به زمینه  های تاریخی 
شکل گیری مفهوم جدید »ملت« در علوم انسانی و اجتماعی غربی و بنیان  های تاریخِی چگونگی ملت شدن 
اقوام اروپایی، همواره تأکید کرده اند که واقعیت تاریخی ایران و ایرانیان امری خالف آمِد عادت و متفاوت با 

واقعیات تاریخی اروپاییان است که نمی شود آن را در درون دستگاه مفاهیم علوم غربی توضیح داد. 
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دکتــر طباطبایی در زنجیــره ی بحث هایی که پیرامون »ایران به 

عنــوان مشــکل« در چارچوب فراهم ســازی مبنا هــای الزم برای 

»فهــم وضــع پیچیــده ی ایــران« در آثار خــود ارائه کرده اســت، 

ضمــن اشــاره بــه زمینه  های تاریخی شــکل گیری مفهــوم جدید 

»ملت« در علوم انسانی و اجتماعی غربی و بنیان  های تاریخِی 

چگونگــی ملت شــدن اقوام اروپایی، همــواره تأکید کرده اند که 

واقعیــت تاریخــی ایــران و ایرانیــان امــری خاف آمــِد عــادت و 

متفاوت با واقعیات تاریخی اروپاییان اســت که نمی شود آن را 

در درون دستگاه مفاهیم علوم غربی توضیح داد. 

»مفهوم جدید ملت پیوندهایی با فروپاشی امت عیسوی و 

امپراتوری مقدس آن دارد و برای ما که هرگز جزئی از امتی نبوده ایم، 

ضرورتی نداشته است که از همان کوره راه هایی گذر کنیم که 

آنها گذر کرده اند.«)۱( از  آغاز دوران جدید  در  اروپایی  اقوام 

حتی ملت شدن ایرانیان را نمی توان از دریچه ی 

جدید  دوران  محصول  که  اروپایی  ناسیونالیسم 

اروپا است توضیح داد، چرا که تشکیل ملت ایران 

یک امر جدید نیست بلکه امری تاریخی و طبیعی 

اسام، »درک  از  ویژه در دوران پس  به  و  است، 

خود به عنوان جزئی از امت اسامی نبودن« در 

آن تأثیری مهم داشته است. خاستگاه و بنیان  های 

تشکیل »خودآگاهی ملی ایرانیان« و ملت شدن 

ایرانیان، مطابق تاریخ این اینان، امری خاف آمد 

نظری جدید  توضیحات  با  متفاوت  نیز  و  عادت 

ناسیونالیستی در اروپا است)۲(.  

ما در ایران، به طور طبیعی و بر مبنای »وحدت 

در کثرت« و بر پایۀ عناصری بنیادین که در پایین تر 

به آنها اشاره خواهد شد، مسیر ملت شدن را پیش 

از ملت  های اروپایی در دوران جدید طی کردیم. 

شرایطی  در  ملی  دولت  های  ظهور  اروپا،  »در 

دستگاه  ارکان  ژرف،  بحران  های  که  شد  ممکن 

و  پاپ  منافع  تضاد  بود.  کرده  متزلزل  را سخت  پاپی  خافت 

موجب  تدریج،  به  اروپایی،  پادشاهی  های  و  خافت  دستگاه 

ایجاد شکافی میان دربار پاپی و اقوامی شد که خود را بیشتر 

رعیت شاه کشور خود حس می کردند تا یکی از مؤمنان امتی 

که رهبری آن در بیرون کشور آنان قرار داشت. با این رونِد جدا 

شدن تدریجی گروه  های ملی، شالوده ی دولت  های ملی نوبنیاد 

استوار شد«)۳( که شرایط الزم جهت استوار شدن وحدت ملی 

را فراهم آوردند و »هر یک از این اقوام تعّیِن خاص خود را پیدا 

کردند و از nation در معنای قدیم )بخشی از امت عیسوی(، 

به ملت یعنی nation در معنای جدید آن تبدیل شدند.«)۴(

در ایران اما وضع متفاوت بوده است. »تاریخ تکوین ملت، 

اسامی،  دوره ی  و  باستان  دوران  در  ایران،  در  آن،  دولت  و 

باختری  اروپای  با دگرگونی  های ملت و دولت در  در مقایسه 

تمایز های بنیادینی دارد که باید با تکیه بر منابع تاریخی مورد 

بررسی نقادانه قرار گیرد.«)۵( برای آگاهی بیشتر از اینکه منطق 

حاکم بر تکوین ملت در ایران چگونه است و چه تفاوتی با منطق 

حاکم بر تکوین ملت در اروپا دارد، می توان به جلد نخست تأملی 

دربارۀ ایران –صفحه ی ۵۶- رجوع کرد که دکتر طباطبایی در 

آنجا بر ماهیت و بنیاِن متفاوت وحدت در ملت  های اروپایی و 

ایرانی اشاره می کند، یعنی بر تفاوت میان »وحدت در کثرت« 

و »وحدت در وحدت«، و تفاوت میان بنیان فرهنگِی تکوین 

ملت و بنیان سیاسی تکوین ملت. دکتر طباطبایی چنین بیان 

می کند که ملت واحد در ایران، در وحدت تاریخی-سیاسی آن، 

وحدتی در عین کثرت است که امری خودجوش 

است. در مقابل، در اروپا، ما با وحدت در وحدت 

است.  و جعلی  تحمیلی  امری  که  مواجه هستیم 

»سبب اینکه ایرانیان خود را به عنوان ملتی واحد 

این  نکرده اند،  جعل  آن  برای  واژ های  اما  فهمیده 

است که روند تبدیل به ملت در ایران امری طبیعی 

طبیعی  تاریخی  سیر  درون  از  یعنی  است«  بوده 

خود سر برآورده و امری جدید نبوده که از درون 

ایدئولوژی یک دولت سر بر بیاورد و از سوی آن، 

به صورت »ما یک ملتیم«، تحمیل شود. »معادل 

دقیق برای واژه ی nation در زبان  های اروپایی، به 

لحاظ مضمونی و نه واژگانی، نه »ملت« که »ایران« 

است و در تعارض آن با »انیران« فهمیده می شده 

است.«)جلد نخست تأملی دربارۀ ایران، ص۵۶( 

در  ملت  تکوین  بنیان  های  به  مقدمه،  این  با 

طباطبایی  دکتر  نظرات  و  دیدگاه   پایه ی  بر  ایران 

خواهم پرداخت. دکتر طباطبایی در نوشتار »دل 

ایرانشهر« به بنیان  های تشکیل و تداوم ملت ایرانشهری و ارکان 

وحدت ملی اشاراتی می کند که شامل:

۱- میهن مشترک

۲- فرهنگ ملی مشترک

۳- زبان ملی مشترک

و  می شود،  کارا  دیوانی  نظام  با  خوب  فرمانراوایی   -۴ و 

همچنین این وحدت دارای مبانی مشخصی است، شامل: ۱- 

مرکز و کانون این وحدت، فرهنگ ایرانی و اندیشه ی ایرانی و 

از  پس  در  وحدت  این   -۲ است،  فرهنگ  این  مختلف  عناصر 

اسام بر اساس بیرون ماندن از خافت تثبیت و تداوم یافته 

»مفهوم جدید 
ملت پيوندهایی 
با فروپاشی امت 

عيسوی و امپراتوری 
مقدس آن دارد و 
برای ما كه هرگز 

جزئی از امتی 
نبوده ایم، ضرورتی 
نداشته است كه از 
همان كوره راه هایی 
گذر كنيم كه اقوام 

اروپایی در آغاز 
دوران جدید از آنها 

گذر كرده اند.«
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است، ۳- این وحدت به طور طبیعی شکل گرفته و نه بر پایه 

دیانت یا تحمیل از باال، و ۴- این وحدت یک وحدت در کثرت 

است و مبتنی بر واقعیات تاریخی ما.

همچنین ایشان، در جستار ششم از کتاب »ملت، دولت و 

حکومت قانون«، بر مبنای واقعیات تاریخی ایران، به سه بنیان 

اصلی در تکوین، تثبیت و تداوم ملت در ایران )که در اینجا 

منظور همان ایرانشهر است( اشاره می کنند -که البته در دفتر 

نخست از کتاب »تأملی دربارۀ ایران« نیز اشاراتی به این بنیان ها 

داشته اند- و در اینجا، به طور ویژه، به آنها خواهیم پرداخت: 

بنیادی مشترک  ۱- ارزش ها، اصول، روحیات  و رویکرد های 

که فرهنگی مشترک و فراگیر را برساختند )به ویژه با انسجام 

و مدون شدن آنها در آیین مزدیسنا و فراگیرشدن این آیین(، و 

همچنین انسجام بعدی این فرهنگ در دوران اسامی بر مبنای 

ویژه ی  سنت  که  اسامی  و  یونانی  ایرانی،  سه گانۀ  نصوص 

ُبعد می توان تحت  این  از  ایرانشهر بر مبنای آن تداوم یافت. 

عنوان »وحدت معنوی؛ وحدت در فرهنگی فراگیر و دریافتی 

بنیادین از آن« یاد کرد.  

فرهنگ به عنوان روح تاریخی یک ملت طبیعی، بنا بر سیر 

تکوینی خود، آگاهی یک ملت از خود و از بنیان  های ماهوی 

خود و تقدیر تاریخی مشترک مردمانش را در درون خود 

در  را  ملت  یک  جمعی  آگاهی  و  می کند  حمل 

تک تک نمود های خود متجلی می سازد. 

یک  تشکیل  بنیان  های  از  فرهنگ، 

با  را  خود  ملت  آن  که  است  ملت 

تعریف  آن  پایه  بر  و  می شناسد  آن 

می کند. از این رو »برای ملت شدن، 

بخش  در  دارد.«  ضرورت  فرهنگ 

ایرانشهر«  »دل  نوشتار  از  هفتم 

با  تنها  ملت  »یک  عنوان  تحت 

نمی شود«، دکتر  تعریف  دیانت خود 

طباطبایی بر فرهنگ به عنوان عنصر کانونی 

می کند.  تأکید  ملت شدن  فرایند  و  ملت  یک 

است.  طبیعی  ملت  یک  تاریخی  روح  فرهنگ، 

دارای  آن  تکوین  و  بر می آورد  سر  تاریخ  طول  در  روح  این 

سیری تاریخی و طبیعی –و نه جعلی و تحمیلی- است. در 

تاریخی –که نمود های بسیاری  این روح  فقدان 

در ابعاد مختلف حیات اجتماعی یک ملت 

نمی گیرد،  شکل  نیز  ملتی  اساساً  دارد- 

گسترش  با  و  جدید  دوران  در  آنکه  مگر 

به  توسل  با  جهانی،  مناسبات  دامنه ی 

ایدئولوژی  های سیاسی جدید و مقوالت جدید علوم اجتماعی و 

علم سیاست، بتوانند تاریخی توجیه کننده برای خود جعل کنند 

و فرهنگی دست و پا کنند و بر مبنای آن ملتی را ایجاد و دولتی 

برای آن ملت تأسیس کنند.  

فقدان  علت  به  عثمانی،  خافت  و  مسیحی  امت  جهان 

آن شالودۀ بایسته و استوار برای وحدت میان مردمان و اقوام 

حاضر در آنها، از درون فروپاشیدند. اما ایرانشهر »هرگز از درون 

دستخوش فروپاشی نشد«، چرا که »شالوده ی استواِر وحدت 

ایرانیان بود که همه شئون مادی و  ملی آن، وحدت فرهنگی 

آنها را فرا  آنان را شامل می شد«، یعنی سراسر زندگی  معنوی 

گرفته بود و زندگی ایرانیان بر اساس آن تنظیم می شده است. 

اثرگذار  و  نیرومند  جاذبه ی  میدان  یک  ایرانشهر،  فرهنگ  این 

فرهنگی بوده که می توانست حتی »صورت  های متفاوت دین ها 

و آیین  های مذهبی را درون خود بگذارد و صورتی ایرانشهری 

نگاهی اجمالی به »تکوین ملت در ایران«
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به آنها بدهد.«)۶( وجود فرهنگ واال و ملت ساز در ایرانشهر و 

تداوم آن سبب شکل گیری وحدتی در عین کثرت ها شده است 

که مانع از گسست  های بیگانه ساز در میان اقوام ایرانی و در 

نتیجه مانع از شکل گیری تنش ها و درگیری  های قومی-دینی 

میان اقوام، نظیر آنچه در نتیجه ی فروپاشی امت مسیحی یا 

فروپاشی خافت عثمانی شاهد بودیم، شده است. در واقع، 

وجود این فرهنگ و تداوم آن در ایرانشهر، بنیاد تداوم سیاسی 

وجود  سیاسی  گسست  ایران  در  است.  شده  نیز  ایرانشهر 

نداشت، فرمانروایی ها تغییر می یافتند اما به واسطه ی همان 

فرهنگ فراگیر و میدان جاذبه ی نیرومند و اثرگذار آن، تمامی 

ایرانشهر و  را در ذیل  آنها خود  فرمانروایان و دستگاه حاکمۀ 

دارنده ی ملک ایران فهم می کرده اند؛ حتی فرمانروایانی که از 

اقوام مهاجر یا متهاجم به ایرانشهر بوده اند. این فرهنگ ایرانی، 

ایرانیان  به  را  ظرفیتی  و  توان 

شدند  قادر  که  بخشید 

قومی- تنوع  و  »کثرت 

خود  آیینی  و  زبانی 

ملی  وحدت  به  را 

تبدیل کنند.«)۷( 

دکتر طباطبایی 

شانزدهم  بخش  در 

ایرانشهر«  »دل  نوشتار  از 

ملیت  »تحول  عنوان  تحت 

فرهنگی«  فراگیری  با  ایرانی 

فرهنگ  »این  می دارد:  بیان 

فراگیر  حیث  این  از  را 

می خوانم که همه کثرت  های 

دین ها،  ناحیه ای،  فرهنگ  های 

ایرانی را در خود جمع و سازگاری  اقوام  آیین ها و آداب همه 

میان آنها را ایجاد کرده است.«

نخستین پرسش آن است که چه چیز یا امری و یا چه بنیان 

و شالود ه ای در درون این فرهنگ وجود دارد که این سازگاری 

را به وجود می آورد که نهایتاً منجر به شکل گیری ملیت ایرانی 

می شود؟ 

دربارۀ  »تأملی  از کتاب  دفتر نخست  در  دکتر طباطبایی 

»پشتوانه ی  می کنند:  بیان   ،۲۱۴ و   ۲۱۳ صفحات  در  ایران«، 

است...ایران زمین  ایرانشهری  اندیشۀ  ایرانی  ملیت  تکوین 

اگرچه، به عنوان کشور، واحدی سیاسی بود، اما سیاست آن 

عین فرهنگ آن بود...

بود،  سیاست  اساس  فرهنگ  سیاسی،  قلمرو  این  در  اینکه 

و  درون قومی  پیوستگی  های  که  شد  موجب  آن،  عکس  نه  و 

خود  که  آنجا  از  و  شود  استوار  فرهنگ  شالوده  بر  میان قومی 

اندیشه ایرانشهری بر پایه شناسایی تنوع فرهنگ  های همه اقوام 

این سرزمین تکوین یافته بود، اندیشه ی ایرانشهری موجب قوام 

هویت ایرانی شد.« 

»دل  نوشتار  شانزدهم  بخش  در  طباطبایی  دکتر  همچنین 

فراگیری  با  ایرانی  ملیت  »تحول  عنوان  تحت  ایرانشهر«، 

سازگاری  که  می کند  اشاره  شاهنامه،  به  ارجاع  با  فرهنگی«، 

کثرت ها در ایران به عنوان یک قلمروی فرهنگی صورت گرفته 

و بر پایه شئون و ارزش  های مشترک بوده است. شالوده ملیت 

ایرانی بر ارزش  های بنیادین مشترکی نظیر خرد، داد و نیکومنشی 

صفات  از  ارزش ها،  این  شاهنامه،  در  )که  است  شده  استوار 

اصلی ایرج، نیای ایرانیان، محسوب می شوند(. همچنین، »ایران 

باستان، خاستگاه دین زرتشت بود« و به 

آن  سیاسی  اعتبارسامان  این 

هم »دولت جان و روان« بود. 

رویکرد  خشونت،  نفی 

و  جنگ  به  منفی 

رویکرد آشتی جویانه 

که از سرمشق  های 

ایرانیان  رفتاری 

بوده است »تأثیر ژرفی بر 

سرنوشت جمعی مردمان ایرانشهر 

است.  گذاشته«  آنان  فرهنگ  و 

»خاستگاه این رویکرد متفاوت به 

جنگ، در دوران باستان، بی هیچ 

ایرانیان  کهن  آیین  در  تردیدی، 

قرار دارد. اگرچه درباره ی باور دینی 

اما  ندارد  تاریخ نویسان وجود  یگانه در میان  کوروش یک نظر 

تردیدی نیست که کوروش بزرگ اهورامزدا را ستایش می کرده 

باور داشته  نیک،  و کردار  و گفتار  پندار  او،  آیین  اساس  به  و 

به اسام  ایرانیان  از گرویدن  رفتاری پس  این سرمشق  است. 

نیز در صورت  های دیگری تداوم پیدا کرده که یکی از وجوه 

جالب توجه تداوم همین روحیه آشتی و مداراجویانه در ادب 

نامه  نیز  ایرانیان  ملی  حماسه  حتی  که  چنان  است،  فارسی 

جنگ نیست، بلکه خردنامه ی قومی است که در نبرد نیز به 

بیدادگری دست نمی یازد« و بر پهلوانی گری خود و شاهنشاه 

خویش تأکید می کند. این همان روحیه ای است که »شالود ه ای 

برای دولت جان و روان فراهم کرده است.«)۸( البته در بحث 

از فرهنگ و روحیات و ارزش  های بنیادین ایرانی، چنین نیست 
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که سنت و فرهنگ در ایرانشهر محدود به آیین باستانی ایرانیان 

و مؤلفه  های اندیشۀ ایرانشهری در شاهنامه شود. »هر یک از 

تمدن  های بزرگ بر نّص یا نّص هایی استوار شده اند و آن تمدن 

بسط مضمون آن نّص است که بر حسب معمول از آن به فرهنگ 

خواند.«)۹(  خواهم  سنت  را  آن  این جا  من  و  می شود،  تعبیر 

ایران، »وجود  به  اسام  ورود  از  پس  واقع، حتی در دوران  در 

نّص  های دیگری در کنار نّص واحد اسامی موجب شد که نظام 

سنت متکثری در ایران ایجاد شود. تا آغاز دوران جدید ایران، 

ایرانیان سنت پیچید ه ای را بر پایۀ نّص  های سه گانۀ اسام، منابع 

یونانی و ایرانشهری ایجاد کرده بودند.«)۱0( 

 ۲- برقراری نظام شاهنشاهی و دولتی بر مبنای 
آن ارزش ها و اصول، که دولت جان و روان شد و 

به طور طبیعی )و نه تحمیلی( زمینه  های تقویت و 

گسترِش فرهنگ فراگیرِ ایرانشهری و گره خوردن و 

وحدِت بیشترِ مردم و کثرت  های پهنه ایراِن بزرگ 

را به هم فراهم ساخت. از این بعد می توان تحت 

عنوان »وحدت سیاسی-اجتماعی و سرزمینی« یاد 

کرد. 

مواد  به  توجه  با  ما  که  است  مهم  بسیار 

مفهوِم  مضموِن  از  درست  دریافتی  ایران،  تاریخ 

شاهی  نظام  با  مفهوم  این  بیابیم.  »شاهنشاهی« 

نظام  اعتبار،  یک  »به  است.  متفاوت  سلطنت  یا 

فرمانروایی  شیوه  های  از  نوعی  سلطنت  یا  شاهی 

بوده است که اختصاص به ایران ندارد. از کهن ترین 

روزگاران، این شیوۀ فرمانروایی به عنوان قدیم ترین 

مفهوم  است.  داشته  وجود  حکومت  صورت 

شاهنشاهی از ویژگی  های فرمانروایی ایرانی است. 

این مضمون شاهنشاهی یا Reich همان است که 

هگل از شیوه ی فرمانروایی ایرانیان فهیمده بود... 

اینکه هگل، با تکیه بر گزارش  های تاریخ نویسان یونانی و رمی، 

سامان سیاسی ایران را Reich و نیز نخستین صورِت دولت –در 

معنای جدید آن، یعنی Staat- دانسته به معنای این است که او 

صورِت قدیمی از این نهاد جدید را در یکی از نمونه  های جالب 

اصطاح  بود...  دیده  ایران  قدیِم  در  جدیِد  پدیدار های  توجه 

شاهنشاهی از عصر هخامنشی به بعد به کار رفته و در دوره ی 

اسامی، بار دیگر، در واقعیت تاریخی و مفهومی، تجدید شده 

دوره ی  از  که  محروسه،  ممالک  مفهوم  مثال،  عنوان  به  که، 

ایلخانان در نوشته  های تاریخی کاربرد داشته، صورت جدیدتری 

از آن بوده است.«)۱۱(

از طرفی، »شیوه ی فرمانروایی که در فارسی »شاهنشاهی« 

در   Empire به  آن  ترجمه  مجرای  از  ویژه  به  شده،  خوانده 

وظیفه  مهم ترین  نمی شود.  فهمیده  درست  اروپایی  زبان  های 

بر  امپراتوری  بود که در محدوده  نگاه داشِت صلحی  امپراتور 

اقوامی که در سرزمین  های آن زندگی می کردند تحمیل می شد 

و آن را به التینی Pax romana می نامیدند و غایت آن حفظ 

به  که  فراگیری  دولت  واقع،  در  ُرمی  صلح  بود.«)۱۲(  وحدت 

مثابۀ امپراتوری در رم ایجاد شد را ممکن می کرد و حقوق ُرمی 

نیز بنیاد نظری همین امپراتوری بود.

وحدتی که از این طریق در امپراتوری رم میان اقوام ساکن 

وحدتی  بلکه  طبیعی،  وحدت  یک  نه  می شد،  ایجاد  آن  در 

تحمیلی و از باال بوده است. در حالی که »نظام 

شاهنشاهی، در ایران باستان، بیشتر از آنکه معادلی 

 Reich با  پیوندهایی  باشد،  ُرمی   Empire برای 

تحمیلی  وحدت  در  را  کثرت ها  که  دارد  آلمانی 

حّل نمی کند -و بندهایی از استوانه فرمان کوروش 

بزرگ را می توان به عنوان گواهی بر این گفته نقل 

است  کثرت هایی  وحدِت  باستان،  ایران   ... کرد- 

که شاهنشاهی تعادل و تناسبی میان آن ها ایجاد 

اشاره  اینجا  در  طباطبایی  دکتر  می کند.«)۱۳( 

می کند؛  ملی«  وحدِت  متمایزِ  فهِم  نوع  »دو  به 

و  تحمیلی  نوع »وحدت در وحدت« که  از  یکی 

جعلی و حّل کثرت ها در وحدت است، و دیگری، 

از نوع »وحدت در کثرت« که »تعادل و تناسبی 

میان کثرت ها« و وحدتی در عیِن کثرت ها است. 

به  نشود،  فهمیده  درست  اگر  کثرت ها،  وحدت 

معنای حل کثرت ها در وحدت خواهد بود، یعنی 

کامل  فرمانروایی  و  کثرت ها  بر  وحدت  چیرگی 

توتالیتر  دولت  نظریه  همان  که  این ها...  بر  آن 

است.«)۱۴( 

ایران باستان، برخاف سامان سیاسِی رم باستان که هگل از 

آن به »دولت حقوق« )اجتماع بی روح در شرایط صرف حقوق( 

تعبیر کرده است، »خاستگاه دین زرتشت بود، در واقع، بیشتر 

از آن که سامان سیاسی آن صورِت دولت حقوق به خود بگیرد، 

 Michael( معاصر  تاریخ نویسان  از  یکی  توجه  جالب  تعبیر  به 

 Empire of the mind یا  روان  و  جان  دولِت   ،)Axworthy

بود.«)۱۵( در اینکه چرا نظام شاهنشاهی ایران، »دولت جان و 

اتباع خود فرمان می راند،  روان« بوده و بر قلب ها و آرزو های 

می بایست به چند نکته توجه داشت. نخست باید به اندیشه ی 

فرهنگ  در  شهر  و  شاهان  شاه  شاه،  چون  مفاهیمی  زیربنایِی 

ایرانی توجه داشت. »واژه خشاَیثَیه در پارسی باستان- به معنای 

نگاهی اجمالی به »تکوین ملت در ایران«

حتی ملت شدن 
ایرانيان را نمی توان 

از دریچه ی 
ناسيوناليسم اروپایی 
كه محصول دوران 
جدید اروپا است 

توضيح داد، چرا كه 
تشكيل ملت ایران 

یک امر جدید نيست 
بلكه امری تاریخی و 
طبيعی است، و به 
ویژه در دوران پس 
از اسالم، »درک خود 
به عنوان جزئی از 

امت اسالمی نبودن« 
در آن تأثيری مهم 

داشته است. 
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به واژه شاه در فارسی  اثر دگرگونی  های منظم  بر  شاه بوده و 

جدید تبدیل شده است... در زبان  های باستانی ایران، واژه  های 

بسیاری از خشاَیثَیه گرفته شده است که، در آن، واژۀ اوستایی 

»خَشثَر« به قدرت و سرزمینی که قدرت بر آن ِاعمال می شود، 

داللت دارد. معادل همان اصطاح در پارسی باستان »خَشَچ« 

آن که  »اهورامزدا،  می گوید:  داریوش  وقتی  چنان که  است، 

خَشَچ را به من ارزانی داشت«، باید به هر دو معنای فرمانروایی 

این  شود.  فهمیده  می شود،  فرمان ده  آن  بر  که  سرزمینی  و 

مفهوم سیاسی نیست، بلکه دینی نیز هست. در عالم معنوی 

ایرانیان، حتی بیرون ایران، و به ویژه در معادشناسی مزدایی، 

قلمرویی که مزداپرستان به آن راه پیدا خواهند کرد، »خَشثَر« 

مطلوب،  )آرزوشده،  آرزوها  سرزمین  یعنی  َوئیرَیه«  »خَشثَر  یا 

خواستنی، آرمانی( خوانده شده است«)۱۸( و همچنین خَشثَر 

است،  آمده  شهریور  صورت  به  فارسی  زبان  در  که  َوئیرَیه 

صفات  از  و  امشاسپندان  از  یکی  نام 

معنای  به  و  اهورامزدا  اصلی 

شهریاری  و  »فرمانروایی 

آرزوشده«  و  آرمانی 

رو،  همین  از  است، 

نماینده خدا  شاهنشاه 

بر زمین تلقی می شده 

است که وظیفه داشته 

بر  را  هرمزد  اصول  تا 

فرمان  تحت  سرزمین 

که  بگستراند  خود 

نیک، گفتار  شامل »پندار 

مقدماتی  سخن  این  با  است.  می شده  نیک«  کردار  و  نیک 

باید اشاره کنم که مفاهیم »شاهنشاهی« و »شاه« در مبانی 

و  می کنند  دنبال  را  آرمانی«  و  مطلوب  »امر  خود  مضمونی 

با مفهوم »شاه  ایرانیان، ما  هم از این رو، در اندیشه سیاسی 

آرمانی« و ویژگی  های آن، همچون دادگری، روبرو هستیم که 

شامل مباحث مرتبط با آیین شهریاری و کشورداری مطلوب، و 

بهترین فرمانروا و فرمانروایی بر مبنای راستی و خرد می شود، و 

دارا شدِن ویژگی  های شاه آرمانی به یک »شاه« مشروعیت و نیز 

محبوبیت می بخشد. افزون بر آن، باید به مفاهیم و مؤلفه  های 

به  تا  داشت  توجه  نیز  ایرانشهری  سیاسی  اندیشه  در  اصلی 

فاصله  گرفتن شاهنشاه و نظام شاهنشاهی از خودکامگی و نحوه 

رفتار آن بر مردمان تحت فرمانش پی برد. مفاهیم و مؤلفه هایی 

که مطابق بررسی  های موجود در کتاب »آرمان شهریاری ایران 

باستان« اثر ولفگانگ کناوت می توان چنین برشمرد: وحدت در 

کثرت، نماینده خدا بر زمین، شاه آرمانی و ویژگی  های آن، فّره 

ایزدی، اخاق شاهی، مفهوم و اندیشه کشور و شهر، فرمانروایی 

جهانی )شاه به عنوان دادگر، پدر صلح و گسترش دهنده راستی 

در جهان(، یگانگی و هماهنگی جهانی )بر پایه راستی و داد(، 

نبرد جهانی میان نیک و بد، فرمانبری آزادانه بر شالودة وفاداری 

)توازن میان قدرت و آزادی( و بردباری و رواداری دینی)۱۹(. 

مورد دوم را باید بر مبنای همین مورد نخست مطرح کرد. 

»قدرت پادشاه در ایران هخامنشی، اگرچه قدرتی مطلق بود، 

اما خودکامه به معنای اصطاحی آن، چنان که نظریه سلطنت 

در تحول آتی آن بود، نبود. سخن هگل درباره شیوه فرمانروایی 

ایرانیان مبنی بر اینکه چیره شدن پارسیان بر اقوام گوناگون با 

احترام به ویژگی  های آنان توأم بوده، با واقعیت سازگارتر بوده 

است...

با  توأم  دیانت  قلمرو  در  حتی  هخامنشی  پادشاهان  رفتار 

بابلی توسط کوروش،  آئین  های مصری و  برابری بود و پذیرش 

کمبوجیه و داریوش، بیشتر از آنکه امری دینی باشد، تدبیری 

می آمد.«)۲0(  شمار  به  سیاسی 

مطلق  قدرت  اگرچه  پادشاه 

با  اما  باشد  می توانست 

دادگرانه،  فرمانروایی 

در  را  پایدار«  »تعادلی 

مختلف  اقوام  میان 

خود  فرمانروایی  تحت 

ایجاد می کرد و »رمزی 

از وحدت در تنوع همه 

محسوب  ملت«  اقوام 

می شد. 

به چرایی »دولت  از دریچه ای متفاوت  اما  در مورد سوم 

دکتر  می پردازم.  ایران  شاهنشاهی  نظام  بودِن  روان«  و  جان 

عنایت الله رضا در جزو های با عنوان »پیوستگی آیین شاهنشاهی 

با زندگی و معتقدات ایران«، ضمن آنکه ظهور شاهنشاهی در 

دوران  آن  در  اجتماعی  و  اقتصادی  قوانین  بر  مبتنی  را  ایران 

می داند، بیان می دارد که روابط و مناسبات متفاوت اقتصادی 

عقب مانده ی  مناسبات  که  دورانی  در  ایرانیان  اجتماعی  و 

جهان  در  برده داری  بزرگ  دولت  های  و  اقتصادی-اجتماعی 

چیره بود، سبب شد تا همه اقوام ایرانی زیر لوای شاهنشاهی 

فرمانروایی  نیز  غیرایرانی  اقوام  و  آیند  گرد  هخامنشی 

شاهنشاهی ایران را پذیرا شوند. او بیان می کند که ایرانیان، از 

هزاره ی نخست پیش از میاد، به دلیل شرایط ویژه جغرافیایی 

آنها  بر  برده داری  نظام  که  دیگر  سرزمین  های  برخاف  خود، 
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حاکم بوده است، از شکل خاصی از نظام فئودالی و نوع ویژ ه ای 

از »مالکیت و ابزار تولید« برخوردار بودند که بهره مندی آزادانه 

آزادانه مبادله  نیز امکان  از ماحصل زحمت خود و  نیروی کار 

برای آنها و دیگر افراد جامعه را ایجاد می کرده است. به همین 

دلیل، ایرانیان جهت حفظ منافع خود -از جمله مبادالت و رواج 

بازرگانی، منابع درآمد و سود حاصل از آنها، جلوگیری از تهدید 

و غارت دولت  های برده داری، جلوگیری از هجوم اقوام بیگانه 

ثروت  خروج  از  جلوگیری  و  مبادله،  و  تولید  نظم  در  اخال  و 

به  ناگزیر  از جامعه در نتیجه یورش همسایگان-  و نیروی کار 

پذیرش »نظام تازه ای« شدند که مناسبات اقتصادی و اجتماعی 

آنها را بر پایه ی اصل مرکزیت حفاظت و تقویت کند. در نتیجه، 

نظام شاهنشاهی ایران بر اختاف  های قبیله ای فائق آمد و در 

سده ششم پیش از میاد شکل گرفت و استحکام 

جز  نبود  چیزی  نظامی  چنین  نتیجه  کرد.  پیدا 

پیشرفت  های اقتصادی و اجتماعی بزرگی در ایران 

و سرزمین  های تابع، و سامان یافتن راه ها، سیستم 

و  نظام کشاورزی  مالیاتی،  و  مالی  نظام  بازگانی، 

آبیاری، رونق نظام تولید و بازارها، توسعه راه ها و 

امنیت، و دستاوردی از آزادی و برابری. به همین 

بلکه  ایران  در  تنها  »نه  شاهنشاهی  نظام  خاطر، 

در سرزمین  های پیرامون و دوردست نیز به آرمان 

اجتماعی محرومان بدل شد«)۲۱( و »مظهر آمال و 

آرزو های جامعه ی ایرانی بود.«)۲۲( 

دکتر  سوی  از  که  خصوصیاتی  به  توجه  با 

عنایت الله رضا در رابطه با نظام شاهنشاهی ایران 

باستان ذکر شد، و بسیاری از مورخان و خاورشناسان 

نیز بدان ها در طول تاریخ اذعان کرده اند، می توان 

به عدم خودکامگی در این نظام، در عین مرکزیت 

و قدرت مطلق شاهنشاه، اشاره کرد، چرا که نظام شاهنشاهی 

تأمین مصالح عمومی را دنبال می کرده است و برای سرزمین 

تحت فرمانش کارکرد داشته است. این در حالی است که در 

انحطاط  شاهد  صفویان،  فرمانروایی  دوره  همچون  دوره هایی، 

در سامان فرمانروایی در ایران بوده ایم، چنان که »ارتش منظم و 

دستگاه اداری و مالی او )شاه، و در اینجا مراد شاه عباس است( 

امنیت  تأمین  برای  بلکه  نبودند،  دولت  درون  در  نهادهایی 

و آرامشی ایجاد شده بودند که برای تداوم فرمانروایی شاه و 

بود، ضرور  او  انحصار  در  کمابیش  که  بازرگانی،  جریان  ُحسن 

می نمود، و، به هر حال، نهادهایی نبودند که بتوانند مستقل 

از شخص شاه استوار بمانند: به عبارت دیگر، نهادهایی برای 

تأمین منافع خصوصی شاه بودند و نه برای تأمین مصالح، که 

الجرم می توانست ملی باشد.«)۲۳(

همین ویژگی نظام شاهنشاهی، که خود بر مبانی فکری و 

به  اشار ه ای  باالتر  در  -که  است  بوده  استوار  ایرانیان  فرهنگی 

برخی از آنها شد- سبب گشت تا از آن »دولت جان و روان« بسازد 

که نه تنها وحدتی سرزمینی-سیاسی را برای ایرانیان به ارمغان 

آورد بلکه حتی بستر های الزم جهت همگرایی و نقاِط اشتراِک 

ایرانیان،  »شاهنشاهی  آورد.  فراهم  نیز  را  »کثرت ها«  افزون ترِ 

 )people(شیوه ی فرمانروایی بر سرزمین گسترد ه ای با اقوامی

با حفظ  تدریج  به  بود که  آداب و رسوم گوناگون  و  زبان ها  با 

دادند.  تشکیل  را  واحدی   )nation(و کثرت خود، ملت تنوع 

شاهنشاهی به عنوان نهادی عمل می کرد که وظیفه ی آن ایجاد 

با حفظ خودگردانی  اقوام  تأمین مصالِح همه  و  پایدار  وحدتی 

آن ها بود.«)۲۴(

اقوام  با  کشوری  بزرگ،  ایران  یا  »ایران زمین، 

و  تاریخی  دیدگاه  از  آن،  در  که  بود  گوناگون 

شخِص  ایرانشهری،  اندیشه  اصول  برابر  سیاسی، 

شاه، »خدای بر روی زمین«، سبب ساِز وحدِت در 

عیِن کثرِت آن اقوام بود، و بدین سان، شاه، اگر نه 

نظام  این  نهاِد  استوارترین  الجرم،  اما  نهاد،  یگانه 

سیاسی به شمار می آمد.«)۲۵(

از  رمزی  ایرانشهری،  اندیشه ی  در  پادشاه، 

وحدت در تنوع همه اقوام »ملت« به شمار می آمد 

و هم او با فرمانروایی دادگرانه، تعادل ناپایدار آن 

تبدیل می کرد.«)۲۶(  پایداری »ملت«  به  را  اقوام 

و »این وحدت در تنوع و حفظ تعادل میان اقوام 

اصِل نظرِی بنیادگذاری شاهنشاهی در ایران بود.« 

صلح  که  رم  امپراتوری  نظری  بنیاد  مقابل  )در 

حالی  در  این  بود()۲۷(  رمی  حقوق  برپایۀ  رمی 

ایران پس از ورود اسام، »سلطنت  از  است که در دوره هایی 

نمی توانست با ملت )که مشروعیت وجودی خود را از فرهنگ 

پیوندی  خود،  مشروعیت  منشأ  عنوان  به  می گرفت(،  ایرانی 

برقرار کند. در گذر زمان و در دوره هایی که شاهان سست عنصر 

به  شکاف  این  می راندند،  فرمان  ملی  مصالح  به  بی توجه  و 

از  ایران  نطفه  تبدیل می شد... و صورت »دولِت« در  تعارض 

از  می شد.  تهی«)۲۸(  ایرانیان  »ملی«  مصالح  و  »ملت«  ماده 

شاهنشاهی  نظام  تجدید  ایران،  تداوم  در  »اصل  رو،  همین 

قلمرویی  آغاز  از  ایران زمین  نیست؛  حکومتی  نهاد  عنوان  به 

فرهنگی بود و به طور طبیعی پس از هر گسستی، بازگشت به 

تبدیل  حیات  تجدید  برای  شالود ه ای  به  ایرانشهری  اندیشه ی 

ضرورت  و  متنوع  اقوام  با  ایران  تاریخی  واقعیت  اما  می شد. 

نگاهی اجمالی به »تکوین ملت در ایران«

»تاریخ تكوین ملت، 
و دولت آن، در ایران، 

در دوران باستان 
و دوره ی اسالمی، 

در مقایسه با 
دگرگونی های ملت 
و دولت در اروپای 
باختری تمایزهای 
بنيادینی دارد كه 
باید با تكيه بر 

منابع تاریخی مورد 
بررسی نقادانه قرار 

گيرد.«
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حفظ وحدت سرزمینی آن ایجاب می کرده است که ایرانیان، 

آن شیوه فرمانروایی را حتی به اقوام مهاجر تحمیل کنند.«)۲۹(

فرهنگ،  آن  خودش،  در  که  مشترکی  ادب  و  زبان   -۳

و  مخزن  و  کرده،  حمل  را  بنیادی  ارزش  های  و  اصول  سنت، 

و  مردم  این  تاریخ  همچنین  و  اشتراکات  آن  از  حافظه ای شد 

آگاهی آنان از هویت مشترک و وحدت خود، و حتی در زمان 

نیافت  اما گسستی  یافت  نیز اگرچه تحول  ایرانیان  بی دولتی 

و از خود پایداری نشان داد. از این ُبعد می توان تحت عنوان 

یاد کرد.  تاریخی«  و وحدت در حافظه  زبانی-ادبی  »وحدت 

قرار  آن  کانون  در  ایرانشهری  اندیشه  که  ایرانی،  »فرهنگ 

درآمیخت،  فارسی  ادب  و  با شعر  اسامی  دوره  در  و  داشت 

در کنار »نهاد« شاهی، دومین ستون بقای ایران زمین به شمار 

می آمد و خود همچون »نهادی« عمل می کرد که 

حتی در دوره  های فروپاشِی پی در پِی نهاد شاهی، 

راه تداوم ایران زمین را هموار می کرد.«)۳0(

از  آن،  تحول  فارسی، در سه دوره  ایران،  »در 

جدید،  فارسی  و  میانه  فارسی  باستان،  پارسی 

تاریخی هزار و سیصد ساله  این حیث که  از  که 

پیوسته،  دنیاست،  جدید  زبان  کهن ترین  دارد 

در  و  بزرگ  ایران  اقوام ساکن  همه  زبان مشترک 

پایداری  ماند.  باقی  آن  تاریخی  دوره  های  همه 

و  آئینی  زبان  توأمان  که  عربی،  برابر  در  فارسی 

جالب  نمونه  های  از  بود،  نیز  مهاجم  قومی  زبان 

به  زبان  یک  تداوم  فرِد  به  و شاید منحصر  توجه 

دنبال هزیمت کامل دولت قومی است که به آن 

زبان سخن می گفتند. بدین سان، آغالیدن تازیان 

و ستیهیدن ایرانیان در برابر آنان، که به هزیمت دولت اینان 

انجامید، نه تنها موجب نابودی زبان فارسی نشد، بلکه زبانی 

نوآئین با توانایی  های جدید از زهدان زبان کهن زاده شد و با 

تنها  جدید  زبان  این  کرد.  پایداری  عربی  برابر  در  گردنکشی 

کند  نوآئین  را  خود  توانست  طبیعی  طور  به  که  بود  زبانی 

مشترک  زبان  به  میانه،  فارسی  و  باستانی  زبان  ادامه  در  و 

ایران بزرگ تبدیل شود.«)۳۱( ایرانِی  ایرانی، و غیر  اقوام  همه 

فارسی، به خاف عربی و التینی، که هر یک تحت حمایت 

یکی از دو دیانت جهانی گسترش یافتند، زبان شعر و ادب بود 

و از راه درون مایه ی دنیوی خود مورد اقبال سخنگویان آن قرار 

در  توانست  بی سابقه  ادب  یک  ابداع  با  فارسی  زبان  گرفت. 

رویارویی با عربی بر آن پیروز شود و درون مایه  های گوناگونی 

که  کند  عرضه  گونه ای  به  نوآورانه ای  بیانی  شیوه  های  در  را 

حتی عربی را توان آن نبود که از آن فراتر رود. بدین سان، به 

طور طبیعی، هیچ یک از زبان هایی که در ناحیه هایی از ایران 

بزرگ به آن زبان ها سخن گفته می شد، توان این را نداشت که از 

محدوده زبان محلی و عامیانه فراتر رود. تأکید بر طبیعی بودن 

زبان فارسی از این حیث اهمیت دارد که همچنان که چیرگی 

خافت و گرویدن به اسام نتوانست از اهمیت فارسی کم کند، 

مهاجرت  های ترکان و حکومت  های قبیله  های ترکی نیز نتوانست 

زبان ترکی را جانشین زبان فارسی کند. هر دو زبان عربی و 

ترکی، به رغم حمایتی که از سوی دو قدرت سیاسی داشتند، 

نتوانستند در میان عاّمه مردم ایران اهمیتی پیدا کنند.«)۳۲(

»تداوم طبیعی زبان فارسی تنها یکی از نمود های وحدت 

فراگیر تاریخ ایرانیان است؛ همان اقوام ایرانی و غیرایرانی که 

به  برگزیدند،  ملی  و  مشترک  زبان  عنوان  به  را  واحدی  زبان 

دریافتی بنیادین از وحدت ملی نیز رسیده بودند 

و بدین سان، توانستند، در عین کثرت قومی، این 

این  دهند.  ارتقاء  قومی  وحدتی  به  را  کثرت ها 

فراگیر  پیوسته، مفهومی  ایران،  تاریخ  در  وحدت 

ایرانیان بوده  و جاری در همه ساحت  های حیات 

کهن ترین  از  که  منابعی  همه  در  چنان که  است، 

ما  دست  به  ایرانیان  فرهنگی  تاریخ  روزگاران 

وجود  کثرت«  در  »وحدت  مفهوِم  این  رسیده، 

از  یکی  اسامی،  دوره  در  حتی  و  است  داشته 

از  اعمِّ  فارسی،  ادب  در  که  مفاهیمی  مهم ترین 

حماسی، تغزلی و عرفانی رواج داشته،

»کسب جمعیت از پریشانی« بوده است. این 

دیالکتیک پریشانی و جمعیت تنها از ویژگی  های 

ادب عرفانی ایران نیست، بلکه یکی از اساسی ترین 

دیالکتیک،  این  هست.  نیز  ایران  ادب  همه  درون مایه  های 

بازتاب روح وحدت ایرانی در سرزمینی است که »در معرض 

وزیدن باد بی نیازی خداوند« قرار داشت، اما اجازه نمی داد، 

حتی آن باد، وحدت آن را بر هم بزند.«)۳۳(

در سویی دیگر، نقش ادب و زبان فارسی در تداوم آگاهی 

است،  شده  ایرانیان  وحدت  تداوم  سبب  که  را،  ایرانیان  ملی 

»در  داد.  قرار  بررسی  مورد  نیز  دیگر  جنبه ای  از  می بایست 

دوره اسامی، تا آغاز دوران جدید تاریخ ایران، یعنی از آغاز تا 

پیروزی جنبش مشروطه خواهی، ایرانیان به دو صورت و در دو 

نظام اندیشیدن، نوعی »آگاهی« از خود پیدا کرده اند. این دو 

نظام اندیشیدن تحت دو نظام از »خوداندیشی« سامان یافته 

با تدوین اندیشه تاریخی در دوره اسامی، از  است. نخست، 

طبری و مسعودی تا عطاملک جوینی، با تبدیل شدن تاریخ نویسی 

ایرانی به مکانی برای تدوین اندیشۀ خودآگاهی »ملی«، ایرانیان 

جهان امت مسيحی 
و خالفت عثمانی، 
به علت فقدان آن 
شالودۀ بایسته و 

استوار برای وحدت 
ميان مردمان و 

اقوام حاضر در آنها، 
از درون فروپاشيدند. 
اما ایرانشهر »هرگز 
از درون دستخوش 

فروپاشی نشد«.
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توانستند تداوم حافظه ی تاریخی خود در دوره ی اسامی را نگاه 

دارند... اما، سپس، با زوالی که تاریخ نویسی به ویژه به دنبال 

یورش مغوالن پیدا کرد، تداوم حافظۀ تاریخی به امری پرمخاطره 

تبدیل شد و دلیل اینکه ادب فارسی در این دوره، در فاصلۀ آغاز 

سده ی هفتم تا آغاز سده ی دهم، به چنان مرتبه ای دست یافت، از 

این روست که شعر فارسی نظم و ناحیه ای در ادب نیست، بلکه به 

عنوان جانشین »حافظه ای« که زوال پیدا می کرد، بیان »خاطره ی 

قومی« مردمانی است که جان و روح قومی خود را در زبان ملی 

دمیده اند. به این اعتبار، نه شعرِ فارسی ِصرِف شعر است و نه 

از  بسیاری  از  را  دو  این هر  آنچه  زبان؛  یک  ِصرِف  فارسی  زبان 

زبان ها و ادبیات  های دیگر متمایز می کند، ساحتی از »خاطره ی 

قومی« ایرانیان است که در کالبد آن دو دمیده شده است.«)۳۴( 

»امتناع تبیین تاریخ ایران در نظام مفاهیم اندیشه ی تاریخی، 

اگر نمی توانست، به قول هانس بلومنبرگ، بیانی در استعاره ها یا 

metaphoren پیدا کند، ایران به پایان می رسید، یعنی به انبوه 

از دست  را  باستانی خود  اقوامی می پیوست که هویت قومی 

داده اند یا هرگز به قومی تاریخی تبدیل نشده اند.«)۳۵(

همانطور که پیش از این بیان شد، »در دور ه ای از تاریخ ایران، 

ایرانیان از اندیشیدن نظری بازایستاده اند، اما نوعی از اندیشیدن 

در »ادب ایران« ممکن شده است؛ این ادب ایرانی در زبان  های 

گوناگونی، که اقوام ایرانی به آن زبان ها سخن می گویند، جاری 

است و ما، یعنی همۀ ایرانیان، حتی آنجا که زبان  های یکدیگر را 

درنمی یابیم، همدیگر را می فهمیم)۳۶(. حتی »اگرچه بسیاری 

از آن اقوام، به لحاظ سیاسی، به ملت  های مستقل تبدیل شده 

»به  امروزه  و  زده اند«  رقم  را  و سرنوشت سیاسی جدای خود 

زبان  های ملی خود سخن می گویند اما بخش بزرگی از آنچه در 

این زبان  های »ملِی« ناحی های بیان می شود ایرانی است.«)۳۷( 

همچنین »ایرانیان، در محدوده ی مرز های سیاسی کنونی، اعمِّ 

از اینکه به یکی از زبان  های ایرانی یا غیرایرانی سخن بگویند، 

این  از  بیان می کنند.  را  ایرانی  فرهنگ  و  ادب  درون مایه  های 

حیث، ادب کردی به همان اندازه ناحیه ای از ادب ایرانی است 

که ادب ترکی آذری.«)۳۸(
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چاپ سوم، ۱۳۹۷، ص۳۴. 

۳۵- همان، ص۴۳. 
۳۶- همان، ص۵۸. 
۳۷- همان، ص۵۲. 
۳۸- همان، ص۵۳.

نگاهی اجمالی به »تکوین ملت در ایران«



گفتگویی انتقادی در باب ایران شناسی با بهرام روشن ضمیر

چیست آنچه ایران شناسی می  خوانندش
بهرام روشن ضمیر پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران باستان، از سالها پیش به پژوهش و ترویج در این زمینه در ایران پرداخته است. او برندۀ جایزه شخصیت میراث 

فرهنگی سال 1۳۹۲ از سوی بنیاد پاسارگاد و بنیادگذار جایزه سرو ایرانی، نخستین جایزه میراث فرهنگی ایران از سال 1۳۹4 است. حاصل تالش او دهها مقاله و 
یادداشت و مجموعه مستندهای آموزشی دربارۀ ایران باستان است. او اکنون در حال نگارش تز دکتری خود در مدرسه مطالعات عالی پاریس )در سوربن( با موضوِع 

تصویِر دین زرتشتی در دوره ساسانی در منابع مسیحی سریانی است.
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بهار 1401
 آیا می توان تعریف دقیقی از ایران شناسی ارائه    

داد که جامع و مانع باشد، به عبارتی آیا می توان از 
چیستِی ایران شناسی سخن گفت؟

فارسی ای  معادل  که  ایران شناسی  روشن ضمیر: 
  Iranistik Iranology Iranian Studies برای 

به مفهوم مدرن کلمه  است،    Persian Studies

کهکشانی  که  می گویند  مطالعاتی  خوشه ای  به 

است از دانش هایی چون تاریخ و فرهنگ و زبان ها 

و ادبیات و هنر و اندیشه و ادیان ایرانی و به صورت 

کلی تمدن ایران و مردماِن ایرانی تبار و ایرانی زبان و 

یا ایرانی مآب را در بر می گیرد. 

 

برای مطالعات درباره ی ایران، یا به طور مشخص   
ایران شناسی چه تاریخچه ای را می توان در نظر 

گرفت؟
روشــن ضمیر: ایران شناســی به این مفهــوم امروزی 
از قــرون جدیــد در محافــل آکادمیک غــرب در ذیِل 

زمینه ی بزرگتری به نام شرق شناســی شکل گرفت. 

البته همین جا باید دقت کنیم که شرق در ذهنیِت 

غربی از ابتدا تقریبا مترادف با ایران و یا دســت کم 

در کنتــرِل ایرانیــان بــوده اســت. چــون تــا دوره ی 

مغولــی غرب شــناخت و ارتباِط مســتقیم از بقیه ی 

آسیا در آن سوِی جهاِن ایرانی نداشت. 

البته پیش از آن شــاید از دوره ی کاسیک یونان 

باســتان شــناخِت ایــران در دســتوِر غــرب -اگــر بــا 

ارفــاق یونــان را غــرب در نظر بگیریم- قرار داشــت. 

شــاید تاریــِخ هــرودت کــه خــود در ابتــدا شــهرونِد 

شاهنشــاهِی هخامنشــی بــود ولــی بــه هــر حــال به 

یونانــی و بــراِی مخاطــِب آتنــی ۹جلد کتــاب تالیف 

کــرد، نخســتین ســنگ بنا باشــد و از همین روســت 

که من شــخصا اعتقاد دارم در ایران شناســِی غربی 

همــه راه ها به آتن باســتان ختم می شــود و هنوز هم 

-هرچند خیلی کمتر- ایران شناسِی غربی، ذهنیت، 

برداشــت و انگاشــِت یوناِن باســتانی از ایران را کنار 

نگذاشــته اســت. آن چه یونانی از ایــران درک و فهم 

و جعــل کــرد به رومــی ارث رســید و نهایتا بــه اروپا 

واگــذار شــد، هر چنــد تحــوالت بســیار عمیقی هم 

در طول این ۲۵00 ســال اتفاق افتاده که نه می توان 

منکر آن شــد و نه منکر پیوســتگی. هم اتفاقاتی که 

بــرای ایران افتاد مثا تحــوالِت جدِی تمدنی که در 

نیمه ی دوِم دورۀ ساسانی نسبت به هزار سال پیش 

از آن داشــتیم و تاش می کردیم شانه به شــانه روم و 

بیزانــس نــه فقط در میــدان جنگ کــه در فرهنگ و 

هنر و ادبیات و اندیشه حرکت کنیم و رقابت کنیم، 

و ســپس سرنگونی ایرانشــهر و دوره ی اسامی و هم 

تحوالتــی که برای مشــاهده گر یعنی غربی افتاده و 

از فضــای دولت-شــهرِی یونانــی تا عصــر امپراتورِی 

رومــی و ســپس دوراِن مســیحیت و نهایتا رنســانس 

و تجــدد همه و همه بر ایران شناســی تاثیر گذاشــته 

است. 

 

 آیا ایران شناسی در خود ایران و برای فرد ایرانی   
موضوعیت دارد؟ در خصوص اوضاع رشته ی 

ایران شناسی در ایران چه  می توان گفت؟ 
معنــا  یــک  بــه  خیــر.  هــم  و  بلــه  روشــن ضمیر:هم 
ایران شناسی، دگرشناسی است و هم پژوهشگر و هم 

مخاطب باید خارجی باشد. یعنی به همین نسبت، 

آمریکاشناسی در آمریکا و فرانسه شناسی در فرانسه 

هم معنی نمی دهد. نخست، به این دلیل که حجم 

اطاعــات و تفکیــک موضوعــات از منظــِر داخلــی 

آن قــدر زیــاد اســت کــه نمی توانــد نــه تنهــا در یــک 

رشــته یــا گرایش بگنجــد، بلکه حتی در یک خوشــه 

و ابــِر مطالعاتــی هم نمی تواند جای بگیرد. از همین 

روســت که ما در ایران تا همین چند ســال پیش هم 

رشــته یا گرایش مطالعاتی دانشــگاهی ایران شناسی 

نداشــتیم. دومیــن دلیل این اســت که حــاال هم که 

این رشــته تاســیس شــده، نه تنها دانشــجویانش که 

اســتادان و اعضــای هیــات علمــی مرتبــط بــا آن هم 

دقیقــا نمی داننــد که ایران شناســی بــرای ایرانیان و 

در دروِن ایــران به زباِن فارســی دقیقــا چه می تواند 

باشد.

کــه در مقطــع  اســت  از طرفــی چطــور ممکــن 

ارشــد بــرای مدت ۲ ســال یــا ۴ ترم تاریــخ و فرهنگ 

و زبان هــا و ادیــان و هنــر و ادبیــاِت ایرانــی را بــه 

نحــوی بــه کســی آمــوزش داد که عنوان کارشــناس 

ارشــد ایران شناســی بــه خود بگیــرد؟! ایــن در حالی 

اســت که دانشــجویاِن رشــته ی فرهنگ و زبان  های 

باســتانی -کــه اخیــرا فرهنگــش را حــذف کردنــد و 

فقــط زبان  هــای باســتانی اش مانــده- در طــول ۵-۴ 

تــرم بــا کوهــی از دروس بــرای آشــنایی بــا چندیــن 

چیست آنچه ایران شناسی می  خوانندش

من شخصا اعتقاد 
دارم در ایران شناسِی 
غربی همه راه ها به 

آتن باستان ختم 
می شود و هنوز هم 

-هرچند خيلی كمتر- 
ایران شناسِی غربی 
ذهنيت، برداشت 
و انگاشِت یوناِن 

باستانی از ایران را 
كنار نگذاشته است. 

آن چه یونانی از 
ایران درک و فهم و 
جعل كرد به رومی 
ارث رسيد و نهایتا 
به اروپا واگذار شد. 
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زبان باســتانی ایرانی مواجه می شــوند و این رشــته 

یکــی از دشــوارترین رشــته ها در ایــران در مقطــع 

ارشــد اســت. بنابرایــن واقعــا ایران شناســِی ایرانــی 

نمی توانــد معنــا داشــته باشــد. هم چنانکــه امــروز 

ایران شناســِی غربــی هــم تقریبــا منســوخ شــده و 

فــارغ از رکــوِد علمــی و دانشــگاهی در ایــن زمینه، 

بــاال رفتــن حجــم اطاعــات باعــث تفکیــک هرچــه 

شــده و بــه همین دلیل بر خاف قــرن ۱۹ام و اوایل 

قــرن ۲0ام کــه ما با لقب ایرانشــناس برای برخی از 

متخصصــان غربی روبــرو می شــدیم، در اواخر قرن 

۲0 ام لقــب هخامنشی شــناس و ساسانی شــناس و 

شاهنامه شــناس و غیره به کار مــی رود. چون دیگر 

اصــا امــکان بــه وجود آمدن کســی مثــل نولدکه یا 

کریستن سن یا حتی والتر هینتس وجود ندارد. که 

مثــا کســی مثل مــورد هینتــس از ایام تــا صفویه 

متخصص درجه یک باشد.

ولی اگر با نگاهی ســنتی هر ایرانی و هر کتاِب 

ایرانی را که تاش کرده ُجنگی از اطاعات از ایران 

و ایرانیــان ارائــه کنــد، ایران شــناس بنامیــم آن گاه 

می تــوان از اوســتا، بندهــش، شــاهنامه، آثارالباقیه 

ابوریحــان بیرونــی و آثاری هم چــون این آثار نام برد 

و یــا در دوره ی جدیــد ایران می توان کســانی چون 

ابراهیــم پــورداود، محمد معین، حســن تقــی زاده، 

محمــد قزوینــی، احســان یارشــاطر، ایــرج افشــار، 

عبدالحســین زرین کــوب، احمد تفضلــی و علیرضا 

شــاپور شــهبازی و چنــد نفــر دیگــر نــام بــرد که در 

ابعــادی گوناگــون در زمینه  هــای مطالعاتــی ایرانی 

فعالیت هایی بسیار برجسته و ماندگار کردند.

 

در حال حاِضر وضعیِت ایران شناسی در غرب   
چگونه است؟

روشــن ضمیر: از قــرن ۱۹ کــه مطالعــات ایرانــی در 
اروپای غربی خیلی جدی شد و در زمینه زبان های 

باســتانی و دیــِن زرتشــتی و ادبیــاِت فارســی و بعد 

بــه  منجــر  کــه  کردنــد  پیشــرفت  باستان شناســی 

پیدایِش تاریخ نگارِی مدرِن ایران شد، تاکنون هرگز 

وضعیــِت نســبی بــه این بدی نبــوده اســت. اواخِر 

قــرن ۱۹ تــا نیمــه ی قــرن بیســتم کــه واقعــا دوره ی 

طایــی ایران شناســی در غــرب بود. بعــد از آن هم 

بــه واســطه ی حمایتــی کــه دولــِت ایــران می کرد و 

ســال به ســال هم توجه دولِت وقت بیشــتر می شد، 

ایران شناسی به وضعیِت خوب خود ادامه داد. ولی 

بعــد از انقــاب دو اتفاق تلخ افتــاد. یکی بی متولی 

شــدِن ایران شناســی در جهــان بــود. چــون چنانکــه 

گفتم خوِد غربیان از نیمه ی قرن بیستم دیگر به آن 

شــکل ســابق به این مطالعات عاقه نشــان ندادند و 

آن جذابیت ســابق را به دالیلی از دســت داد و بعد 

از انقــاب دولِت ایــران هم کوچکتریــن اهمیتی به 

موضوع نداد و حتی نگاهی تیره و منفی نســبت به 

آن داشت. دومین اتفاق تلخ تغییر نگرش و ذهنیِت 

امروزیِن غرب نسبت به ایران بود. 

به قول آن َمثل قدیمی، هر تاریخی به ذاِت خود 

تاریِخ معاصر است. ما هنگام درک و فهم و نگارِش 

تاریخ دو هزار سال پیش ناخودآگاه و حتی خودآگاه 

نیــم نگاهــی بــه اوضــاع امــروز داریــم و به هــر حال 

فرزنــد زمانه ایــم. تصویــری کــه از ایراِن پســاانقابی 

در غــرب ارائــه شــده فقــط در فیلم های ضــِد ایرانِی 

هالیــوود نمــود نــدارد و قطعــا در آکادمی هــم تاثیر 

می گــذارد. هم تاثیــرات کیفی و هم تاثیرات کمی. 

بــه گون هــای کــه مــن شــخصا -البتــه هیــچ مطالعۀ 

دقیقی نکردم- احســاس می کنم که امروز در غرب 

مطالعــاِت ایــران اگر در جایی معنا و مفهومی بیابد 

و جــدی گرفته شــود منظورش مباحــِث ایراِن مدرن 

و معاصر اســت و واقعا ایراِن باســتان و حتی دوره ی 

اسامی پیشامدرن کاما از مد افتاده و منسوخ به 

نظر می رســد. علوم انســانی کاربردی نیستند بلکه 

راهبردی اند. سوِد مادی و منفعِت کوتاه مدت برای 

ســرمایه گذار نــدارد بلکه مصلحــِت درازمدت دارد 

که عموما از دولت ها برمی آید و یک زمانی دولت ها 

می خواســتند بداننــد در ایــراِن کهــن چــه خبر بوده 

و االن اگــر عاق های باشــد بیشــتر به ایــراِن معاصر 

اســت که همان هم خیلی زیاد نیســت. کرسی  های 

با سابقه ی یکی دو قرن یک به یک تعطیل می شوند و 

اسام شناسی و عرب شناسی و چین شناسی جای آن 

را می گیــرد. تــک و توک جاهایــی مثل همین پاریس 

که من هســتم هنوز نفســی می کشــد که آن هم به 

واسطه ی حضور چند پژوهشگر است که بیشتر آنان 

هم ســن باالیی دارند. مگر اینکه ایرانی ها که اخیرا 

خیلی فعال شده اند بتوانند جای آنان را بگیرند. 

آیا واقعا تصادفی 
است كه بزرگترین 
پادشاه ساسانی 
یعنی انوشيروان 
كامال هم دوره با 
بزرگترین قيصر 

بيزانس ژوستينيان 
است كه هر دو نظام 
اقتصادی و اجتماعی 
و حقوقی جامعه شان 
را اصالح می كنند و 
انوشيروان به دادگر 
معروف می شود و 
ژوستينيان به كِد 

قوانين اش؟
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 اگر ایران شناسی شاخه ای از شرق شناسی   

است، یعنی دانشی که از زاویه ی دید غربی ها به 
شرق یا ایران می نگرد، آیا وجود مطالعاتی با عنوان 

ایران شناسی در ایران نقض غرض نیست؟
روشــن ضمیر: چنانکه عرض کردم ایران شناســی در 
ذاِت خــود نگاهی از خارج به موضوِع ایران اســت. 

در داخل نمی شــود نامش را ایران شناسی گذاشت. 

ولی البتــه می توان مطالعاِت مختلــف دربارۀ ایران 

را به ســبک و ســیاِق جدید و با ابزار و روِش مدرن و 

با کمِک همۀ جهانیان و با استفاده از دستاورد های 

پیشین در داخل و به زباِن خودمان و برای مخاطِب 

ایرانی هم داشته باشیم.

 اسوالد اشپنگلر جمله ی معروفی دارد که می گوید   
»ایران شناسی به دست فیلولوگ ها رها شده 

است«)1( یعنی به زبان شناسی فروکاسته شده 
است. 

چیســت  اشــپنگلر  منظــوِر  روشــن ضمیر:نمی دانم 
ولــی فیلولــوژی محتواپژوهی اســت. آن اتیمولوژی 

یــا ریشه شناســی اســت کــه بــه قواعــد و قالب  های 

زبان شناختی می پردازد و به خصوص امروزه بیشتر 

زبان شناســی تاریخی و زبان شناسی تطبیقی اساس 

معرفت خود را بر واژه و ریشــه گذاشــته اند و حتی 

تــاش می کنند از واژه و ریشــه به فاکت تاریخی و 

فرهنگــی برســند! مثا فــرض بفرمایید کــه آیندگان 

بــا مطالعــۀ کلمــه ملــت در زبــان فارســی بر اســاس 

ریشــه و تاریخچۀ آن به این نتیجه برســند که ملت 

ایــران یعنــی امِت پیروی یــک مذهب به نــاِم ایران! 

درحالی که این مســیر تاریخ اســت کــه درون قالِب 

واژه و زبــان را از محتــوا پر می کنــد و نه آنکه واژه و 

زبان تاریخ بسازد و یا حتی تاریخ را توضیح بدهد.

این آسیب را ما امروز در مکتِب ریشه شناسی در 

میان اوستاپژوهان می بینیم که به سادگی چند هزار 

ســال ســنت و تاریخ و روایت را انکار می کنند چون 

ریشۀ یک واژه در اوستا -که برآمده از زبان شناسی 

تطبیقــی زبان  هــای هندواروپایــی اســت و بایــد از 

الگوها و قالب ها پیروی کند- آن گونه است که آنها 

اســتنباط کرده انــد. به نظــر من فیلولــوژی را اگر به 

معنــای متن  پژوهی و نقــِد متن بر پایۀ تحلیل محتوا 

و تحلیل گفتمان و روش  های دیگر بدانیم، می تواند 

به درک و فهِم تاریخِی ما کمک کند و بدوِن آن و با 

صرف تکیه به آنچه در تاریخ روایت شــده نمی توان 

به واقعیت نزدیک شد. شوربختانه در ایران با اینکه 

مــا از دهه ها پیش زبان شناســان برجســته و توانایی 

در زمینۀ زبان  های باستانی داشتیم ولی نیرویی از 

بیرون از دانشــگاه تاش کرد تا هرچه بیشــتر جریان 

علمی را به سوی زبان شناسی ریاضی وار سوق دهد 

و توجهی به محتوای متون باســتانی نداشته باشد. 

به این ترتیب ادیان ایران باستان و همچنین اساطیر 

ایــران باســتان بیــش از پیــش یتیــم و بــدون متولــی 

شــده اند. چــون دانش آموختگان رشــته تاریــخ ابزار 

مطالعه )تســلط بر زبانها( ندارنــد و دانش آموختگان 

رشــتۀ زبان  هــای باســتانی )که فرهنــگ از آن حذف 

شــده( نیز به مسیِر زبانشناسی و دستور سوق داده 

می شوند. 

چیست آنچه ایران شناسی می  خوانندش

واقعيت آن است 
كه جنگ های ایران 
و روم خيلی مهم 
است ولی ما آن ها 
را مهمتر از صلح ها 
و هماهنگی های دو 
قدرت آن روزگار كه 
به »دو چشم زمين« 
تعبير شده قلمداد 
كردیم، چون روایت 
جنگ هم جذاب تر 

است و هم ساده تر. 
من نمی توانم بنياد 
و اساِس تاریخ مان 
را متفاوت با تاریِخ 

غرب ببينم. 
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 آیا ما نمی توانیم از دید خود به تاریِخ خود بنگریم   
و الجرم بایستی بطور جبری از نقطه نگاه یک غربی 

به خود بنگریم؟ 
روشــن ضمیر: خــب اینجــا بحــث اندکــی فلســفی 
می شــود. نگــرش از دیــِد خــود و جدایــی از دیــِد 

خارجــی بــه صــورت عامدانــه یعنــی چــی؟ یعنــی 

همــان تز آنچه خود داشــت و خودکفایی؟ ما اتفاقا 

هیچ وقت نیازی به تاریِخ ناسیونالیســتی نداشــتیم 

چــون کشــور و ملِت ما تاریخی اســت، پــس نیازی 

نیســت تاریــخ را »ملی« کنیم! ســنِت تاریخ نگاری 

مــا و نقطه نظر اصیِل ما نســبت به تاریخ و فرهنگ 

خودمــان، مشــخصا دوره باســتانیِ مان چــه بــوده؟ 

مــا نــه خبر از ایــام و ماد داشــتیم و نــه حتی خبر 

ایــن شــکلی کــه االن  بــه  خاصــی از هخامنشــیان 

می شناسیم. ما یک کیانیان و دارا و دارای دارایان 

داشــتیم که برادر ناتنی اش اسکندر به ایران تاخته 

بوده اســت. از اشــکانیان جز چند نــام عموما غلط 

چیزی نمی دانستیم و از ساسانیان نگرشی آمیخته 

با افســانه داشــتیم تا اینکه آثار اروپایی به فارســی 

ترجمــه شــد )ســر جــان ملکــم و غیــره( و بعــد میــرزا 

آقاخان کرمانی در استانبول تاش کرد تاریخ سنتی 

یــا روایــِی ایرانی را بــا تاریخ نگارِی مــدرن اروپایی ها 

آشــتی دهــد و بعد پیرنیا و پــورداود تاریخ و فرهنگ 

و دیِن باســتانِی ایران را نخســتین بار به شکل مرتب 

و اصولی به فارســی تدوین کردند که تماما کارشان 

با همۀ زحمت هایی که کشــیدند بر بنیاِد مطالعات 

جدی بود که بر آثاِر اروپایی ها داشتند.

 

 مقصودم از پرسش فوق این است که آیا میان   
تاریخ نویسی ایرانی با ایرانشناسی متد و روش یکی 

است؟ 
روشــن ضمیر: متد یا روش در علوِم انســانی نه تنها 
در هر کشــور و منطقه و به هر زبانی که علم تولید 

می شــود متفــاوت اســت، بلکــه شــاید حتــی بشــود 

گفت در رشــته هایی مثل تاریــخ ما روِش انفرادی و 

شخصی داریم! در هر موضوع به مناسبت منابعی 

کــه در دســت داریــم و ســوژه و همچنیــن رویکرد و 

هــدِف مــا از پژوهش متد یا روش توســط پژوهشــگر 

انتخــاب می شــود. از ایــن رو اگــر مــن قــرار اســت 

تاریــِخ ایــران را بــرای مخاطــِب عمومــِی ایرانــی بــه 

زباِن فارســی بنویســم قطعا باید روِش کار من کاما 

متناســب باشــد و این به هیچ وجــه نمی تواند تقلید 

از روشــی باشــد که یک آمریکایی یا اروپایی به زباِن 

خودش برای مخاطِب خاِص خودش حاال یا عمومی 

یا نیمه-تخصصی یا تمام-تخصصی نوشته باشد! ما 

ساده ترین کار را در این سالها ترجمه دیدیم! اوال که 

ترجمه ما هم صدی نود بد بوده چون یا مترجمان ما 

متخصص نبودند و یا متخصصاِن ما زبان را درست 

و حسابی بلد نبودند. دوم اینکه، اصا نگاه نکردیم 

چــه کتابــی را برداشــتیم ترجمــه کردیــم بــرای چــه 

کســی؟ کتاب خاصی که نویســنده در فان کشــور 

بــرای فان گــروِه هدف نوشــته را آمدیم به فارســی 

در یک انتشــاراتی عمومی ترجمه و منتشر کردیم و 

دادیم به دســِت مردم! خب این که گسترِش دانش 

نیست! این گسترِش ذهنیتی خاص و گسترش یک 

»میــم« )ژِن فرهنگی( اســت! آمده ایم کتاب ترجمه 

کرده ایم نیمه تاریک بهشــت )مذهــب امپراتوری و 

شــکنجه در دورۀ هخامنشــی( کــه در آن نویســنده 

اتفاقا مطرح و برجسته و معتبِر آمریکایی به دالیلی 

اصال درک و فهم و 
ارائه روایِت مدرن از 
تاریخ یعنی برقراری 
نسبِت آن با تاریِخ 

جهانی. 
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خــاص یک کتاب کوچکی نوشــته بــرای زدِن جورج 

بــوش و محکومیــت حملــۀ او بــه عــراق. یعنــی یک 

اداِی دیــِن آکادمــی به جنبِش ضــِد جنگ در آمریکا 

بوده. ما سریعا آمدیم این کتاب را به فارسی ترجمه 

کردیــم دادیــم به دســت مردمی که هنــوز خیلی از 

بدیهیــاِت تاریخــی و فرهنگی را نمی دانند. یا اخیرا 

جنبشــِی بیمارگونه در ایــران راه افتاده برای ترجمۀ 

منابع کاســیک. مثا طرف می آیــد تاریخ آگاثیاس 

را ترجمــه می کند! حــاال بماند که هیچکدام یونانی 

نمی دانند و از انگلیسی و فرانسوی ترجمه می کنند 

که کار درست و حسابی هم نمی شود.

ولــی اینجــا همیــن ســوال شــما مطرح می شــود! 

ایــن تاریخی که شــما ترجمه و چــاپ کردی و دادی 

بــه دســت مخاطِب ایرانی چه هدفی داشــته؟ برای 

کــی بــوده؟ مخاطِب یونانِی مســیحِی قرن ششــمِی 

بیزانــس االن چــه ربطــی بــه ایرانــِی قــرن بیســت و 

یکمــی دارد؟ چــه کســی گفته ایــن متــون را باید به 

دســت مخاطب عمومی داد؟ این متون را در غرب 

استادان دانشگاه بعد از سی، چهل سال که آن را در 

سر کاس دانشگاه تدریس می کنند نهایتا ترجمه و 

چاپ می کنند و در کنار آن تفســیر و نقد و حاشــیه 

می نویســند. تک تک نظراِت نویســنده ی باستانی را 

کالبدشــکافی می کنند و تمام ایرادات آن را مطرح 

می کننــد و آن را بــا ســایر متــون و بــا دانــِش امــروز 

تطبیق می دهند. مثل کاری که نلدکه با طبری کرد 

کــه از دِل آن عما یک تحقیق جامع درباره ی تاریخ 

ساســانی درآمــد. ایــن کار را شــاپور شــهبازی هم با 

بلعمی کرد. این کار های سترگ که کاِر مترجمی که 

هنــر کرده زبان انگلیســی یاد گرفته نیســت! از این 

رو، مــن اصــا مخالف ترجمه ی ایــن قبیل آثارم و به 

نظرم ترجمه هر کاری درســت نیســت. ولی امروزه 

در ایران همه چیز به تفنن و بازی تبدیل شده چون 

متولی ندارد. 

درباره ی دوره بندی  های تاریخی نظرتان چیست؟   
مثال آیا این ادعا که قرون وسطی ما با حمله ی 

اعراب آغاز شده، متاثر از دوره بندی تاریخ غربی 
نیست؟ درحالی که به نظر می آید بین قرن سوم تا 

پنجم همان گونه که دیگران هم اشاره کرده اند، 
ایران در عصر رنسانس خود به سر می برده است.

روشــن ضمیر: دوره بنــدی بســته بــه روش، نظریه و 
هدِف ما می تواند در هر زمان و مکانی تغییر کند. 

در ایــن میــان یک نــوع دوره بندی در یــک زمانی به 

کار یــک گروهــی می آیــد و ممکن اســت بعــدا کنار 

گذاشته شود. مجموعا تقسیم تاریخ ایران به پیش و 

پس از سقوط ساسانیان اتفاقا متاثر از غرب نیست. 

مگــر نــگارِش شــاهنامه فردوســی کــه ۴00 ســال پس 

از ســقوِط ساســانیان پایان یافت -و یا شــاهنامه  های 

دیگر قرن چهارم- همه با مرگ یزدگرد تمام نکردند؟ 

همیــن  در  نپرداختنــد؟  اســامی  دوره ی  بــه  چــرا 

ادبیــاِت فارســی دوره ی اســامی از واژه »باســتان« 

بهره گرفته شده که در بیشتر موارد منظورش پیش 

از اســام اســت. ایرانشــهر ســقوط کــرده و ایــران تا 

۸۵0 ســال یکپارچگی سیاســی زیِر درفــش ایرانی )و 

نــه تــرک و مغول( ندارد. دین زرتشــتی کــه یکی دو 

هــزاره دین بیشــتر مردم ایــران بوده به دیــِن اقلیت 

تبدیل شــده است. از منظر زبانی زباِن فارسی وارد 

دورۀ نویــن خودش می شــود. خِط ایرانیــان دگرگون 

می شــود و به ندرت کسی می توان خطوط باستانی 

چیست آنچه ایران شناسی می  خوانندش

خوشبختانه ما از 
خطر اصلی و ورطة 

مرگ بار رویكرِد 
اورینتاليسِم معكوِس 

ادوارد سعيدگونه 
رسته ایم! می دانيد 
كه خود سعيد هم 
بندۀ خدا كاری به 
ایران نداشت چون 
او هم می دانست 
ایران ربطی به 
جهاِن اسالِم 

فروپاشيده از نظِم 
سنتِی پيشين ندارد 
و ایران نظِم خودش 

را داشته است. 
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را بخواند. پیوستگی فرهنگی هم البته زیاد داریم 

ولــی شــکاف هــم کــم نداریــم. مثــا جایــگاه آتش، 

جایگاه خورشــید، نگرش به سگ و برخی حیوانات، 

طــرز ذبح کــردن حیوانــات، روِش تدفیــِن مــردگان، 

از  تاز هــای  )نــوع  اندیشــه  ســاحت  در  دگرگونــی 

توحید(، اسطوره ی آفرینش و اسطوره ی آخرالزمان، 

همــه ی اینهــا واقعا تغییر کرده اســت. بنابراین این 

دوره بنــدی پــر بیراه نیســت و ما ایــن دوره بندی را 

خیلــی زودتــر از اروپایی هــا داشــتیم. اگــر کســی 

بگویــد چــون بــرای غــرب قــرن پنجــم تــا پانزدهــم 

میــادی قــرون وسطاســت و بعــد رنســانس و عصر 

جدیــد، پس ایــران هم همین اســت، اشــتباه کرده. 

ولــی در ایــران واقعا مرِگ یزدگرد ســوم مهم بوده و 

حتی مبدا سال شــماری شــده است. حاال به صرف 

یــک جنبــش علمــی و تا حــدودی فلســفی در قرون 

سوم تا ششم هجری که البته در بخِش ادبی تا قرن 

هشتم هجری هم دوام آورد، ما بیاییم چه بگوییم؟ 

بگوییم اول باســتان بوده تا قرن نهم میادی )سوم 

هجری(، بعد شــده رنســانس و بعد عصــر تاریکی و 

قرون وســطی رسیده؟ پرســش خواهند کرد که این 

چگونــه رنسانســی بــود کــه بــه تاریکــی و خمــودی 

گراییــد؟ پــس البــد اینقدرها هم که مــا میگوییم یا 

ریچــارد فــرای ایراندوســت می گویــد »عصــِر زریِن 

فرهنِگ ایران« نبوده اســت! چون قاعدتا باید دوام 

و قــوام می یافــت و بــه نهادســازی می انجامیــد و 

مکتب می شــد. ما پزشــک و داروســاز و فیلســوف 

و ستاره شــناس و ریاضــی دان داشــتیم ولــی هرگــز 

صاحــب مکتــِب پزشــکی و داروســازی و فلســفه و 

ستاره شناســی و ریاضی با برچسب ایرانی نشدیم. 

یک برچســبی به نام »اســامی« و عموما »عربی« 

به آن می زنند که همه ی ما را آزار می دهد و واقعا 

خســته  شــدیم از بس هــر روز با عرب هــا و ترک ها و 

غیــره جنگیدیــم کــه فان دانشــمند و فیلســوف و 

شاعر ایرانی بوده و نه ترک یا عرب! چرا؟ چون عاوه 

بر اینکه دولت نداشــتیم، مکتب  هم نداشــتیم. آیا 

واقعا در آن عصر طایی، ابن ســینا باعث شد مردم 

ایران کمتر بمیرند؟ مگر شــخص ابن ســینا چند نفر 

را می توانســت درمــان کنــد؟ بایــد نهــاد و مکتــب 

برایش می ساختیم که نساختیم. ربِع رشیدی تبریز 

و نظامیه بغداد کمی قبل از آکسفورد و کمبریج و 

ســوربن ســاخته شــد. ولی االن خرابه  های آنها را هم 

به زحمت می شود تشخیص داد. ضمن اینکه واقعا 

هم اینطوری نیســت کــه این عصر درخشــان علمی 

و فلســفی کامــا ایرانــی باشــد. ســهم نســبِی ایــران 

و ایرانیــان نســبت بــه ملل دیگر بیشــتر بــود ولی نه 

اینطور که همه ایرانی باشند.

جایگاه اندلس با آن فیلسوفان و متفکران برجسته 

و جایگاه سوریه و آناتولی )روم سابق( و جایگاه هند را 

نمی شود کتمان کرد. رشته ی پیوستگِی اینها به  هم 

یکی فرهنگ اســامی بــود و دیگری زبــان عربی. ما 

بیشتر به ادبیات فارسی می نازیم و هویِت ایرانی مان. 

بــه نظــرم در مجمــوع ایــن دوره بنــدی بــد نیســت.  

هرچنــد اتفاقــا امــروز در تقســیمات آکادمیــک 

جهــان بــرای ایران شناســی ما ایران پیش از اســام و 

پس از اسام نداریم. بلکه ایران مدرن و پیشامدرن 

داریم که مرِز آن اواخر دوره قاجار و دوره مشروطه 

اســت و اگــر بخواهند ریزتــر نگاه کنند مــی رود در 

قالِب قرون وســطا و پســین باســتان )باستان متاخر( 

و کاســیک )باســتان متقدم( که ایران را به صورِت 

حاشــیه و فرعی بر تمدن  های بیزانس و روم و یونان 

بررســی می کننــد. مثــا بــه قــول پیتــر بــراون ایران 

ساسانی نیمۀ تاریک ماِه در مطالعات پسین باستان 

اســت. مــا بایــد دوره هــا را ریزتــر و جزئی تر بررســی 

کنیم و رشتۀ هخامنشی شناسی، هلنیستی شناسی، 

خافــت   و  ساسانی شناســی  و  اشکانی شناســی 

داشــته  غیــره  و  سامانی شناســی  و  شرقی شناســی 

باشیم که اصا و ابدا نداریم. 

 اگر میانه ی سده ی سوم تا پنجم هجری دوران   
رنسانس ایران بوده، )برخی چون دکتر طباطبایی 

ضابطه ی چربیدن عقل را بر شرع عامل این نوزایی 
می دانند( چرا برخالف غرب، نوزایی پیش از قرون 

وسطی رخ داده، و آیا همین تفاوت در بنیان  های 
دوره بندی تاریخی میان ایران و تاریخ غرب که در 

موضوعات دیگری چون تقسیم بندی به سه دوره ی 
بره داری، فئودالیسم و سرمایه داری نیز می بینیم ما 

را بر آن نمی دارد که به فکر تدوین تاریخ ملی خود 
بیفتیم )نه به معنی آنچه خودداشت( بلکه در مفهوم 

اجتهاد در متدها و یافتن آن چیزی که تمایز میان 
تاریخ ما با اروپاست؟

اروپایی های 
شرق شناس دورۀ 
جدید )اواخِر قرن 
نوزده به بعد( 
هم كم و بيش 

می دانستند ایران 
»غربی«ترین نقطة 

فرهنگِی »شرق« 
است.  
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روشــن ضمیر: من نمی توانم چیزی کــه قبل از قرون 
وســطا رخ داده را رنســانس و نوزایــی بدانم که بعد 

بخواهــم رونــد تحــوالت ایــران را اساســا متفــاوت 

بــا غــرب بدانــم. چــون مــن در عیــن قائــل بــودن به 

تفاوت  هــای جــدی میــان تمــدِن ایرانی-میانرودانی 

با تمــدِن مدیتران هــای )یونانی-رومــی( در مجموع 

نمی توانــم بیــن آنهــا دیوار بکشــم. دیــوار اصلی در 

جهــان یکــی اقیانــوس اطلس اســت که قــاره آمریکا 

را از بقیــه جهــان جــدا می کــرد و در قــرن ۱۶ فــرو 

می پاشــد و یکــی شــرق و غرِب آســیا کــه بیابان  های 

ترکســتان آن ها را از یکدیگر تفکیک می کرد، هرچند 

رابط هــای رو به ازدیاد داشــتند ولــی این دو دنیا در 

قــرن ۱۳ میــادی واقعا هم برخــورد کردند. تحوالِت 

فــات ایــران و میان رودان چنان شــکافی با تحوالت 

جهاِن مدیتران های نداشت. خط فینیقی سرمنشاء 

همه ی خط  های این منطقه است. زبان ها و خدایاِن 

آنهــا بــه دو گــروه هندواروپایــی و ســامی تقســیم 

می شــوند. دقیقا در یک زمان از نظاِم مادرســاالری 

بــه پدرســاالری رفتنــد )هزارۀ دوم پیــش از میاد( و 

در زمان هخامنشــیان تقریبا زیر یک پرچم درآمدند 

و بعــد زیــر چتِر هلنیســتی. در حدود دو هزار ســال 

پیش هم از مرحله ی پیشــینی دین  های چندخدایی 

به ســمِت دین  های یکتاپرستانه رفتند. شما جنبش 

تفسیرنویســی بر کتاب مقدس را ببینید! زرتشتیان 

و  آوردنــد  روی   زند نویســی  بــه  ساســانی  دوره  در 

می نویســند  تلمــود  و  میــدَرش  ادبیــاِت  یهودیــان 

و مســیحیان هــم کــه بــه چندیــن زبــان و ژانر هــای 

گوناگــون انواِع آثار را تجربــه کردند. واقعا تصادفی 

است که بزرگترین پادشاه ساسانی یعنی انوشیروان 

کاما هم دوره با بزرگترین قیصر بیزانس ژوستینیان 

اســت کــه هــر دو نظــام اقتصــادی و اجتماعــی و 

حقوقی جامعه شــان را اصاح می کنند و انوشیروان 

بــه دادگــر معــروف می شــود و ژوســتینیان بــه کــِد 

قوانیــن اش؟ واقعیت آن اســت که جنگ  هــای ایران 

و روم خیلــی مهــم اســت ولی مــا آن هــا را مهمتر از 

صلح هــا و هماهنگی  های دو قدرت آن روزگار که به 

»دو چشــم زمین« تعبیر شــده قلمداد کردیم، چون 

روایــت جنــگ هــم جذاب تــر اســت و هــم ســاده تر. 

روایــِت صلــح و ســازگاری هــم پیچیــده اســت و کار 

هرکس نیســت و هــم جذابیت نــدارد. از این جهت 

من نمی توانم بنیاد و اساِس تاریخ مان را متفاوت با 

تاریِخ غرب ببینم.

برای درک تاریخ ابتدا به ساکن باید بتوان »منطق   
دوره ای« یا به تعبیر متفکران سابق روح زمانه را 
درک کند. برای این که فرد بخواهد به این مرتبه 

برسد باید بتواند تلقی درستی از داده  های تاریخی 
داشته باشد و به یک معنا »علیت« در تاریخ را به 
فهم دربیاورد. به این شکل که امکان ربط دادن 

پدیده ها را به هم داشته باشد. به طور مثال مونتسکیو 
در سده 1۸ که شالوده تاریخ نویسی جدید گذاشته 

شد، در کتاب »مالحظاتی درباره ی علل عظمت 
رومیان و ترقی و انحطاط آن ها«، می گوید: »در 

هر پادشاهی علل کلی در کار هست که آن را ترقی 
می دهد، نگهداری می کند یا واژگون می سازد.«

روشــن ضمیر: اصا درک و فهم و ارائه روایِت مدرن 
از تاریخ یعنی برقراری نسبِت آن با تاریِخ جهانی.

چیست آنچه ایران شناسی می  خوانندش

آیا ما یک لحظه از 
یونان جدا شدیم؟ 

از دانشمندان 
و دریانوردان و 

معماران و هنرمندان 
و سياستمداران 

یونانِی در خدمِت 
هخامنشيان بگيرید 
تا معمارِی متاثر از 

یونان در قلِب پارس 
و از آن طرف ُمِد 

لباِس مادی در آتن!
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ما متاســفانه هنــوز تصــور می کنیــم تاریخدان، 

مثا تاریخداِن زمینۀ هخامنشــی کســی اســت که 

ســالنامه و گاهنامۀ تاریخ ایران را با ذکرِ ســال و روز 

و شرح دقیِق رخداد های عموما سیاسی از کورش تا 

اسکندر بداند! درحالی که اوال کسِب چنین مهارتی 

به سادگی قابل انجام است. یک گردش یک روزه در 

خیابان انقاب و خریدن مقادیری کتاب مناسب و 

بعد خواندن و از بر کردِن آن! دوم این که اصا چنین 

چیزی امروز نیاز نیست و با دو تا کلیک در اینترنت 

در عــرض چنــد ثانیه می توان پی بــرد در چه زمانی 

در کجا چه کسی چه کار مهمی کرده است! تاریخ 

دیگــر امروزه ایــن نیســت! تاریخدانی امــروز یعنی 

چیرگــی بر منابع، آشــنایی بــا ادبیاِت پژوهشــی در 

هر زمینه، داشتن متد یا روِش درست برای برخورد 

بــا روایــات و نظــرات و نهایتــا چیرگــی بــر بافتــار یــا 

ُکنتکست  های تاریخی که شاید بتوان از آن به عقِل 

تاریخی یاد کرد. که پاسخ پرسش شما در اینجاست.  

مــا مدام می بینیم که فرد یــک خبر یا روایتی از 

گذشــته شــنیده و آن را با معیار هــای امروز خود به 

شکلی زمان پریشانه تحلیل می کند. حتی می بینیم 

کــه بــه تحلیــِل گفتمان )آنالیــزِ دیســکورس( در یک 

متِن کهن می نشــیند، درحالی کــه آن گفتمان اصا 

در آن روزگار وجــود نداشــته اســت. یک متخصِص 

واقعِی دوره ی هخامنشــی، در عین اینکه اطاعات 

فراوانی درباره ی آن دوره دارد و منابع را می شناسد 

و با ادبیاِت پژوهشــی آشناســت، تفــاوت جدی اش 

بــا بقیه این اســت کــه می تواند کــورش را در بافتاِر 

جهاِن قرن ششم پیش از میاد تحلیل و تفسیر کند! 

می تواند درباره ی هخامنشیان به عنوان یک دولت 

جهان شــمول در بســترِ جهــاِن باســتان در میانــه ی 

هــزاره ی یکــِم پیش از میاد صحبت کنــد. این کار 

بســیار دشــوار اســت. چون بایــد همه ی ابعــاِد مهم 

جهــاِن آن دوره را شــناخت. یک هخامنشی شــناس 

بایــد عــاوه بر ایران، یونان را بشناســد، بین النهرین 

باســتان و مصــر را بشناســد. بــا ادبیــاِت یهود آشــنا 

باشد و البته دوره ی پیش و پس از هخامنشی یعنی 

دوره ی مــاد و ایام و آشــور-بابل و دوره ی سپســین 

یعنــی دوره ی هلنیســتی را هم بشناســد که بتواند 

مقایسه کند و جهت و مسیر تحوالت و سیرِ حرکِت 

تاریخ را بیابد. وگرنه یک مشــت اطاعات درباره ی 

دوره ی هخامنشــی به کسی بدهیم می خواهد با آن 

چه کار کند؟ اینطور می شــود که بسیاری می گویند 

خــب بــه من چه کــه ۲۴00 ســال پیــش اردشــیر دوم 

بــا بــرادرش شــاهزاده کورش دعــوا کرده اســت. چرا 

جهــان بایــد هزینه کنــد و دولت ها هزینــه کنند که 

مــا بفهمیــم بردیا پســر کورش را چه کســی کشــته؟ 

دلیلــش همیــن رویکرِد ســنتی و ابتدایــی از معرفِت 

تاریخ اســت که نهایتا فقط اهالِی خوِد این رشــته را 

سرگرم می کند. ولی اگر تاریخ را به سمِت شناخِت 

بافتار ببریم و رویدادها و فاکت ها را تک های از یک 

پــازل بزرگ جهانی ببینیم و به دنباِل شــناخِت رونِد 

تحوالت از یک دوره به دور های دیگر و از یک مکان 

به مکانی دیگر با کمک مطالعات تطبیقی باشــیم و 

عــاوه بر شــناخِت نام هــا و زمان  ها )هنــوز هم تاریخ 

ملی گراترین 
فرمانروایان 
تاریِخ ایران 

یعنی ساسانياِن 
نخستين همچنان 
سنگ نبشته های 

خودشان را به زبان 
یونانی )در كنار 
پارسی و پارتی( 

می نوشتند. 
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را بــه معجونی مملــو از این دو می شناســند( ایده ها 

و اندیشــه ها را بشناســیم و به ســوی تاریِخ ذهنیت ، 

تاریِخ اندیشه و تاریخ مفاهیم برویم، آنگاه وظیفه ی 

دیســیپلینِی ایــن رشــته در منظومــه ی دانش  هــای 

بشری در قباِل انسان انجام شده است و با این نگرش 

می شــود گفــت تاریخ مادِر همــه ی دانش  های دیگر 

است. از ابتدا هم  اروپایی ها از تاریخ آغاز کردند. در 

دوره ی رنسانس یونانی می آموختند تا منابع تاریخی 

باســتان که عموما به زبان یونانی اســت را بخوانند. 

بــه بینشــی نســبت بــه دوره ی کاســیک باســتان، 

نسبت به دوره ی شکوه روم و سقوط و انحطاط روم 

دست یافتند و از دِل این تاریخ ورزی خیلی چیز های 

دیگر هم درآمد. تاریخ در کنار ادبیات و هنر سه باِل 

نوزایِی اروپا یا همان رنسانس بود.

 از ضرورت فهمیدن متد گفتید، و این که   
ایران شناسی به ایدئولوژی آلوده شده است. 

به نظر می رسد که نظرات ادوارد سعید درباره ی 
شرق شناسی پا به پای مارکسیسم مبتذل در این حوزه 

پیشتازند
روشن ضمیر: اتفاقــاً خوشــبختانه ما از خطر اصلی و 
ورطه ی مرگبار رویکرِد اورینتالیسِم معکوِس ادوارد 

ســعیدگونه رســته ایم! می دانید که خود ســعید هم 

بنــده ی خــدا کاری بــه ایــران نداشــت چــون او هــم 

می دانســت ایران ربطی به جهاِن اساِم فروپاشیده 

از نظــِم ســنتِی پیشــین نــدارد و ایــران نظــِم خودش 

را داشــته اســت. اروپایی  هــای شرق شــناس دوره ی 

جدیــد )اواخــِر قــرن نــوزده بــه بعــد( هم کــم و بیش 

ایــران »غربی «تریــن نقطــۀ فرهنگــِی  می دانســتند 

»شرق« است.  

 درباره ی این غرب و شرق از دیدگاه تاریخی لطفا   
توضیح دهید. آیا ایران واقعا جزو شرق است؟ 

ســاخِت  ایــن  پرســید  بایــد  روشن ضمیر:نخســت 
)کنســتراکت( »غــرب« به مفهومی که جعل شــده، 

پایه هایش چیست؟ دو پایه ی اصلی اش یونان و دیِن 

ابراهیمی )یهودی-مســیحی( اســت. حــاال پایه  های 

فرعِی دیگر هم دارد.

خب ایراِن ما کدامش را ندارد؟ از سال ۵۴۹ پیش 

از میاد که کورش نیمه ی پرجمعیت تر و ثروتمندتِر 

جهــاِن یونانــی )ایونیــه در آناتولــی( را گرفــت، آیــا ما 

یــک لحظــه از یونــان جــدا شــدیم؟ از دانشــمندان و 

دریانوردان و معماران و هنرمندان و سیاســتمداران 

یونانــِی در خدمِت هخامنشــیان بگیریــد تا معمارِی 

متاثــر از یونــان در قلِب پارس و از آن طرف ُمِد لباِس 

مادی در آتن! در جنِگ داریوش ســوم و اسکندر دو 

برادر یونانی ِممنون و ِمنتور از چهره  های مهِم جنگِی 

ایــران بودنــد و در خــوِد آتــن هــم خطیِب سرشــناس 

دموسِتن به نفِع هخامنشیان سخنرانی می کرد. بعد 

هم که وارِد دوره ی هلنیســتی شــدیم کــه نیم هزاره 

طول کشــید به طوری کــه ملی گراتریــن فرمانروایان 

تاریــِخ ایــران یعنــی ساســانیاِن نخســتین همچنــان 

سنگ نبشته  های خودشان را به زبان یونانی )در کنار 

پارســی و پارتــی( می نوشــتند. ولــی در همیــن دوره 

ساســانیان مدام در حاِل کــوچ دادِن اجبارِی رومیان 

چیست آنچه ایران شناسی می  خوانندش

اگر كسی بتواند 
یک لحظه از تاریخ 

و سنِت ما از كورش 
تا دورۀ صفوی را 

به من نشان بدهد 
كه ما و یونان به 
نوعی پيوستگی و 

همبستگی نداشتيم، 
من می پذیرم كه 
یونان تماما ملِک 
اختصاصِی غرب 

است و از ما نيست! 
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به داخل مرز های ایران اند تا از آنها اســتفاده کنند. 

ســریانی ها و ارمنی  هــای فراواِن ایــران هم که کاما 

متاثــر از فرهنگ و ادبیاِت یونان بودند. انوشــیروان 

که با فیلســوفان یونانی نشست و برخاست می کرد 

که این دیگر مشــهور عام و خاص اســت. ولی واقعا 

اگر خســرو پرویــز بیزانس را کاما شکســت می داد 

بــه زیــاِن فرهنِگ یونانِی اســیر در دســِت کلیســای 

متعصــب مســیحی بــود، می شــد یا به ســودش؟ به 

نظــر من به ســودش! خب خســرو شکســت خــورد و 

بعد مســلمانان آمدند و مرز های جهان مســیحی از 

کارون و خوزســتان به مدیترانه عقب نشــانده شد و 

زباِن عربی جایگاِه علمِی زبان  های یونانی و سریانی 

را گرفت. ولی در همین دوره هم ما به فیلســوفانی 

می نازیم که حاال یا مشایی و متاثر از ارسطو بودند 

و یا اشراقی و متاثر از افاطون و یا صدرایی و در پی 

ســنتزِ این دو! بنابراین اگر کســی بتواند یک لحظه 

از تاریخ و سنِت ما از کورش تا دوره ی صفوی را به 

من نشــان بدهــد که ما و یونان به نوعی پیوســتگی 

و همبســتگی نداشــتیم، مــن می پذیــرم کــه یونــان 

تماما ملِک اختصاصِی غرب اســت و از ما نیســت! 

بافاصلــه از یونــان درنیامدیــم هــم کــه »فرنــگ« را 

شناختیم تا امروز. 

بقیه ی آسیا این گونه نبوده. نه تنها چین که ۸00 

سال است مستقیما وارِد تاریِخ جهان شده )پیش از 

آن با واســطه ی ایران با جهان ارتباط داشــت(، بلکه 

حتی هند هم اینگونه نبوده است.  

دربــاره ی پایــه ی دیگر تمــدِن غربــی یعنی دیِن 

ابراهیمــی هم که نیازی اصا به صحبت نیســت و 

همه می دانند که ما تنها در این ۱۴00 سال با غرِب 

مســیحی جهان بینــِی نزدیکی داشــتیم، بلکه حتی 

پیش از آن نیز تاثیرات متقابلی میاِن دیِن زردشتی 

تاریخنــگاِر  آگاثیــاس  و یهودیــت وجــود داشــت. 

بیزانســی در اواخِر دوره ی ساســانی می گوید دیِن 

ایرانیــان ترکیبی از همه ی ادیان اســت. زردشــتیان 

مــدام بــه یهودیــان و مســیحیان نــگاه می کردند و 

برای مقابله با آنان اقتباس می کردند. البته یادمان 

نــرود کــه یهودیــت مدتهــا پیــش از آن در دوره ی 

هخامنشــی کامــا ســیراب از اندیشــه  های دینــِی 

ایرانی شده بود. از این رو است که به نظِر من اگر 

در دوره ی هخامنشــی، یک فرِد پارســی به یک فرد 

هندِی آریایی نزدیک تر بود تا به یک فرِد فینیقی، در 

اواخِر دوره ی ساســانی، یعنی حتی پیش از اســام، 

یــک فرِد پارســی به یک آرامی زباِن ســوریه نزدیک تر 

بــود تــا بــه بــرادِر اصلــِی خــودش یعنی یــک هندی. 

این بســتر یعنی ایران تا مدیترانه بســتری فرهنگی-

مذهبــی ســاخت کــه از دِل آن مســیحیت برآمــد و 

رفت و غرب را گرفت. یعنی اگر شــجاعت به خرج  

بدهم می توانم بگویم ایران والِد غرب است.  

نــه مــا از یونان یک لحظه جــدا نبودیم و غرب به 

جز یونان پایه ی دیگر تمدن اش مولوِد بستِر دینی و 

فرهنگِی »خاور نزدیک« اســت. حاال اگر آنها آمدند 

و گفتند شما شرق اید و چین و ژاپن و هند هم شرق 

است، پس شما شرق نزدیک یا شرق میانه اید و چین 

و ژاپن هم شرِق دور، ما چرا همان اشتباه را مرتکب 

شــویم؟ ما که می دانیم اگر بنا باشــد حتما جهان را 

به شــرق و غرب تقســیم کرد، هیــچ چار های نداریم 

که ایران را جزو غرب بگذاریم. یعنی خط تقسیم را 

باید از وسط آسیا کشید و نه از استانبول! اگر ماِک 

مــا تاریخ اســت، از زمانی که داریــوش روی تنگه ی 

ُبســُفر در اســتانبول پل زد تا امروز این دو در داخِل 

یک تمدن بوده و ایران جزِو آن بوده است.

 آیا نمی شود همین سخن را درباره ی عراق و   
سوریه و کشور های عربی هم گفت؟ آنها هم در 

همین تمدن بودند، پس جزو غرب اند. این طور 
نیست؟

روشن ضمیر: نخستین مشکل این کشورها این است 
که تکلیف شــان با هویت شــان مشــخص نیســت. ما 

دربــاره ی ایران حرف می زنیم که با هویتش مشــکل 

نداریــم و درباره ی ارتبــاِط آن با غرب یا نقِش آن در 

جهــان از یک زاویه ی تاریخــی بحث می کنیم. ولی 

عراق و ســوریه نخســت باید مشخص کند که اصا 

کجاســت؟ آیا ادامه ی آشــور-بابل اســت؟ یا از صفر 

در دِل اساِم عربی پدید آمده است.

بــه همیــن دلیــل اســت کــه بــه نظــر مــن ایــران 

غربی تریــن نقطــه شــرق یا تک هــای از غــرب در دِل 

شرق است ولی این سخن را درباره ی پاکستانی که 

بــه ما نزدیک اســت و اســام را از دریچــه ی ایران و 

زبان فارســی دیــده و همچنین به همســایگان عرب 

 آگاثياس تاریخنگارِ 
بيزانسی در اواخِر 

دورۀ ساسانی 
می گوید دیِن 

ایرانيان تركيبی از 
همة ادیان است. 
زردشتيان مدام به 

یهودیان و مسيحيان 
نگاه می كردند و 

برای مقابله با آنان 
اقتباس می كردند. 
البته یادمان نرود 
كه یهودیت مدتها 

پيش از آن در 
دورۀ هخامنشی 
كامال سيراب از 

اندیشه های دینِی 
ایرانی شده بود.
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چیست آنچه ایران شناسی می  خوانندش

نمی دهــم. چــون هویت زنده یــا مــدرِن این ها اصا 

در زمــاِن یونان زیســت نکرده و یونان را نشــناخته و 

نقشــی در برپایــی بســتری دینی کــه از آن صحبت 

کردیــم نداشــته اســت. مگــر اینکــه مثــل بســیاری 

از نویســندگان و خبرنــگاران احساســاتی برویــم بــه 

شــهر های عــراق و ســوریه و بگوید مــن االن جایی ام 

که تمدن در اینجا تعریف شــده یعنی ســومر و اکد 

و آشور و بابل! درحالیکه اشتراِک جایگاِه جغرافیایی 

لزوما به معنای پیوســتگی نیســت! سلوکیه و شوش 

نــو کــه در دوره ی هلنیســتی بــه عنوان یــک پولیس 

یونانی برپا شده بود تک های از یونان بود درحالیکه 

خــوِد یونــان را رومی ها گرفتــه و تخریب می کردند. 

باید دید تمدن شرق نزدیِک باستان در کجا خودش 

را ادامه داده اســت. امروز اورشلیم یهودی است و 

یــک قرن پیش اســامی-عربی بود، درحالیکه شــهِر 

آغــاز و ظهــور دوباره ی مســیح آنجاســت! در عوض 

قلــب تپنــده مســیحیت در واتیکان یعنی وســط رم 

اســت و مذهبی ترین کشــور های مســیحی ایرلند و 

آمریکاست! در هند هم چندان نشانی از بودایی گری 

نمی بینیــم بلکه برای دیدن آن باید به جنوب شــرق 

آسیا برویم. از این رو، اصا نمی توانیم بگوییم برای 

شــناخت ســومر باید عراِق امروز را بشناسیم و برای 

شــناخت فینیقیــه لبنان را و همچنین برعکســش را 

هــم نمی توانیم بگوییــم. میانروداِن باســتان در یک 

زمانی قطع شد و ادامه حیاتش در دِل تمدن ایرانی 

بود و همچنین اســت مصر باســتان که از یک زمانی 

در دِل ایران و بیشتر روم رسوب کرد. من چون چیز 

دندان گیری جز پان عربیسم ناصری و پان اسامیسم 

اخوانــی در تاریــخ معاصــر جهــان عــرب ندیــده ام 

در  باســتانی  موجودیــت  یــک  برایشــان  نمی توانــم 

نظــر بگیــرم. همین جا تذکر بدهم کــه عرِب متمدِن 

باســتان )در میانرودان و سوریه( ربطی به عربی که 

مــا می شناســیم نــدارد. آنهــا نیروهایی کامــا فعال 

و هماهنــگ در دروِن تمــدن ایــران و روم بودنــد. از 

این رو شــرق بودِن جهاِن عرب و حتی جهاِن اســام 

)منهای ایران( را به این شکل که شرق یعنی خارجی 

یــا دیگــری -به آن شــکِل بربر که یونانــی می گفت و 

پــاگان کــه رومــِی مســیحی می گفــت- قابــل بحث 

اســت و اگــر هــم قابــل بحث نباشــد بــه مــِن ایرانی 

ارتباط مســتقیم ندارد. ولی شرق بودن ایران از یک 

منظر تمدنی را من نمی توانم بپذیرم. 

 

منظورم از تاثیرات منفی نظریات ادوارد سعید،   
تاریخ نویسی  های ایدئولوژیک از جنس یک آقایی 

است با نام ضیاء ابراهیمی، و یا نوشته  های 
پروانه پورشریعتی که این دومی به نظر متاثر از 

کنفدراسیون چپ تاریخ می نویسد. آیا واقعا تفاوتی 
بین تاریخ نویسی مواردی که عرض کردم با امثال 

پورپیرار هست؟ 
روشــن ضمیر: واقعیت آن اســت که تاریخ به عنوان 
کشکولی مملو از داده  های خام و اطاعات بی سر و 

شــکل موقعیتی را برای سوءاستفاده پدیده می آورد 

اگر در دورۀ 
هخامنشی، یک 

فرِد پارسی به یک 
فرد هندِی آریایی 

نزدیک تر بود تا به 
یک فرِد فينيقی، 
در اواخِر دورۀ 

ساسانی، یعنی حتی 
پيش از اسالم، یک 
فرِد پارسی به یک 
آرامی زباِن سوریه 

نزدیک تر بود تا به 
برادرِ اصلِی خودش 

یعنی یک هندی. 
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کــه هر فــردی بتوانــد بــرای نظریه 

عریــان خــود در تاریــخ جام هــای 

برازنده بیابد و به تن آن بپوشــاند 

تــا ریخِت کریــه آن را پنهان کند. 

کســی کــه شــاگرد آقــای همایــون 

کاتوزیــان بــوده و الفبــای تاریــخ 

باســتان را هــم نمی دانــد به لطف 

بی بی سی فارســی -که سالهاست 

بنگاِه دروغ پراکنی بر ضد کشور و 

ملت ایران اســت- مطرح می شود 

و در برنام های تلویزیونی می گوید 

»آریــان« را یــک فرانســوی بــه نــام 

آنِکتیــل دوپــرون در قــرن ۱۸ جعل 

کــرده و مــا به تقلید از این بازســازی 

فرانســوی ایــن واژه را بــه شــکل آریان هــا )پیرنیــا( و 

آریایــی بــه کار بردیم! این درحالی اســت که آریان 

در نســخه پارتی سنگ نبشــته  های ساســانی وجود 

دارد و آریــا هم در سنگ نبشــته بیســتوِن داریوش 

هست و اگرچه نخستین خوانش از این نبشته  های 

باســتانی را آلمانی هــا و فرانســوی ها و انگلیســی ها 

انجــام دادنــد ولی این به معنای جعل آنان و تقلید 

مــا نیســت. تاریخ نگاران ایرانی که سرسلســله آنان 

پیرنیا اســت به درستی آریایی را از منظر زبانی به 

معنــای هندوایرانــی و از منظــر سیاســی به معنای 

ایرانــی گرفته انــد و اصــا کاری به نظریــه ی نژادی 

اروپایی که از نژاد ســفید شــمالی صحبت می کرد 

نداشــتند. حاال از بی بی ســی انتظاری نیست ولی 

وقتــی مقــاالت و کتاب  هــای ایشــان بــه ســرعت و 

بــا کلــی تبلیغ و ســر و صــدا در داخل ایران توســط 

منتشــر  دولتــی  و  ملــی  بنیاد هــای  و  مترجمــان 

می شــود، متوجــه می شــویم که تاریــخ اینجا تیغی 

است در دسِت زنگی مست. یا مثا می گوید اصا 

مــا مطمئن نیســتیم که آریا یا ایــران به یک گروه از 

مردمان اشاره دارد و شاید معنای آن طبقاتی باشد. 

این درحالی اســت که در فروردین یشــِت اوستا به 

ســرزمین  های آریایــی، تورانی، ســرمتی، ســایتی و 

داه های )بند ۱۴۳-۱۴۴( درود فرستاده شده است. 

یا می گوید چون عراق امروزی جزو ایرانشهر بوده، 

پــس ایــران بــاِر فرهنگــی و زبانــی و قومــی نــدارد. 

درحالیکه ایرانشهر )کشور ایران( با ایر که جمع آن 

ایران است در دوره ی باستان فرق 

می کــرد و امــروزه اگــر می گوییــم 

افغانســتان می دانیــم کــه همــه ی 

مردم آن افغان )پشتون( نیستند.

پس ایرانشــهر با قومیت ایرانی 

فــرق دارد. حتــی وقتی کســی در 

برنامــه تلویزیونی به ایشــان تاکید 

می کنــد کــه ایرانشــهر در ابتــدای 

دوره ی ساســانی بــه کار می رفتــه، 

ایشــان بــا اصــرار و پافشــاری تاکید 

ایرانشــهر  خیــر!  نــه  کــه  می کنــد 

مربــوط به اواخــر دوره ی ساســانی 

است! درحالیکه در سنگ نبشته ی 

کعبــه ی زرتشــت در اوایــل دوره ی 

ساســانی ایرانشــهر آمــده اســت. در 

واقــع در این روش شناســِی غریبی که آقای همایون 

کاتوزیــان بــه دانشــجویان خــود آموزانده انــد شــما 

می توانیــد هرچیــزی که دلخواه تان بــود را ببینید و 

هرچه نبود را نبینید و حذف کنید. کاری که خود 

آقــای کاتوزیــان بــا تاریخ معاصــر می کند تــا بتواند 

نظریــه تولیــد کنــد. اینها نشــان می دهد کــه نباید 

مرعوِب اســم و رسِم کسی که فرضا در کینگز کالج 

مــدرک گرفتــه یــا حتی مدرس اســت مــا را مرعوب 

کند.

 

 دکتر جواد طباطبایی در جایی می نویسد که با   
مهاجرت طیف گسترد های از ایرانیان برای زندگی 

و تحصیل در غرب، عصر زرین ایران شناسی برای 
همیشه به پایان رسید، مورد خانم پورشریعتی گویای 

چنین حسن ختامی بر ایران شناسی نیست؟
خانــم  ســرکار  مثــل  مــوردی  در  روشــن ضمیر: 

پورشــریعتی اصــا زبان قاصر اســت. کســی که در 

زمینه ی تاریخ دوره اسامی تحصیل کرده و ناگهان 

کتابی می نویسد به نام انحطاط و سقوط ساسانیان 

)حتــی نام کتاب هم کپی از کتــاب ادوارد گیبون: 

انحطاط و ســقوط امپراتوری روم و بر خاف گیبون 

که اثری نوشته که تا امروز ذهنیِت بشر را درباره ی 

چیســتی و چرایی انحطاط روم درگیر کرده(. کتاب 

یــاد شــده دربــاره ساســانیان ُجنگــی بی ســر و تــه و 

بی در و پیکــر اســت دربــاره ی همه چیــز و دربــاره ی 

اگر در دورۀ 
هخامنشی، یک 

فرِد پارسی به یک 
فرد هندِی آریایی 

نزدیک تر بود تا به 
یک فرِد فينيقی، 
در اواخِر دورۀ 

ساسانی، یعنی حتی 
پيش از اسالم، یک 
فرِد پارسی به یک 
آرامی زباِن سوریه 

نزدیک تر بود تا به 
برادرِ اصلِی خودش 

یعنی یک هندی. 
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چیست آنچه ایران شناسی می  خوانندش

انحطــاِط  نــدارد  کــه  چیــزی  تنهــا  و  هیچ چیــز 

ساســانیان اســت! آخر کدام انحطــاط؟ اگر یک 

سلســله در تاریــِخ ایــراِن پیشــامدرن انحطــاط 

نداشــته باشد، آن ساســانیان است. تقریبا ما 

هــر آنچــه اثر ادبــی و فرهنگــی می توانیم به 

ساسانیان نسبت بدهیم متعلق به صد سال 

آخر است. از نظر هنری در اوج بودند. از 

نظــِر نظامــی بی رقیب بودنــد و حتی نام 

انوشــیروان و خســرو پرویز لرزه بر اندام 

بیزانس می انداخــت. پرویز را با کودتا 

ســرنگون کردنــد و پیروزی مســلمانان 

را بایــد بیشــتر در ویژگی  های خاِص 

ســپاِه اســام دیــد و نــه در انحطاِط 

عــرب  شمشــیر  چــون  ساســانی. 

مسلمان از قادسیه تا تور در فرانسه در سه قاره 

پیــروز بــود و رقیــب نداشــت. عنــوان فرعــی کتاب 

ایشــان و مقدمه ی کتاب بیشتر شبیه به مانیفسِت 

فدرالیســتی می ماند تا یک کتاِب تحقیقی. ســخن 

از کنفدراسیوِن ساسانی )نه حتی فدراسیون که در 

آن واحد های خودمختار در طوِل یک دولِت مرکزی 

فــدرال قرار دارنــد، مانند آمریکا( می زنــد. آیا واقعا 

کســی که خــودش را نه تنها متخصــِص تاریِخ ایران 

باســتان کــه تنها زِن متخصــِص تاریِخ ایراِن باســتان 

می دانــد )بــدون آنکــه مدرکــی در ایــن باره داشــته 

باشــد( و عضــو هیات علمی یک موسســه آمریکایی 

)کالــج پلی تکنیک نیویورک!( معنای کنفدراســیون 

را می دانــد کــه آن را بــه پادشــاهِی مقتدر ساســانی 

نســبت می دهد؟ کنفدراســیون یعنــی دولت هایی 

مــوازی و در عــرِض یکدیگــر کــه با هم پیمــان اتحاد 

در برابــر خارجــی بســته اند. چیــزی ماننــد اتحادیه 

اروپــا. چــه کســی به مــوازات و در عرِض شاهنشــاِه 

ساسانی بود؟ چه دولتی هم عرِض دولت ساسانی و 

متحد آن بود؟ آیا شاهک نشــین  های قفقاز و کوشان 

کــه همان هــا هــم از یــک زمانــی حــذف شــدند و یــا 

نظاِم اشــرافیِت زمین دارِی خاندان  های بزرگ پارتی 

و غیــر پارتــی در موضعــی برابر با شاهنشــاه بودند؟ 

از قــرن ۱۹ تــا امــروز ده هــا تاریخ پــژوه و ســکه پژوه و 

باستان شــناس کار کرده انــد و هیچ کــس نفهمیــده 

که ساســانیان یک کنفدراســیون بودند که با خروج 

پارت هــا از آن در دوره ی پایانــی ســقوط کردنــد و 

خانــم پور شــریعتی کــه اصــا تحصیاتــی در این 

حــوزه ندارد و با هیچ یــک از زبان ها 

و منابع و اصوِل روش شناسِی تاریخ 

ایران باســتان آشــنا نیســت، بــا چند 

و  شــاهنامه  روی  از  ناقــص  خوانــش 

طبری و اســتفاده ناشیانه از تحقیقاِت 

جدِی بزرگانی چــون ریکا گیزلن ناگهان 

مدعی می شــوند که فهِم ما از ساسانیاِن 

یکپارچــه ی  و  متحــد  کشــوِر  و  مقتــدر 

ایرانشــهر یک فهِم جعلی ســاخته ی دســت 

پژوهشــگرانی  و ســپس  عــرب  تاریخ نــگاران 

البتــه  اســت.  کریستن ســن  و  نلدکــه  چــون 

در میــان ساسانی شناســان امــروز چــون دکتــر 

دریایی و دکتر رضاخانی و ریچارد پین و مایکل 

جکســون بانــر و جفــری گریت رکــس و اســکات 

مک دانا و بقیه هم کســی نظراِت ایشــان را جدی 

نگرفتــه اســت، ولــی ناگهان در دانشــگاِه فردوســِی 

مشــهد برای ایشان مجلســی ترتیب می دهند و من 

حیران می شــوم که چه اتفاقی افتاده اســت؟ چاپ 

یــک کتــاب به انگلیســی آن هم با ایــن وضعیتی که 

به قول یکی از منتقدان خارجی حتی نثر انگلیسی 

کتــاب هــم پر از اغاِط نگارشــی اســت، آیــا برای ما 

ایرانی هــا حکــِم مــدال طــای المپیــک را دارد کــه 

حلقه ی گل به گردِن آنان می اندازیم؟ هر کسی که 

بیشتر سر و صدا کرد و بیشتر چرندیاِت پست مدرن 

تحویــل داد عزیزتــر می شــود؟ درحالی کــه این همه 

پژوهشگر بی سر و صدا در ایران و خارج در حال کار 

علمی اند.

اگر قرار اســت نســِل آینــدۀ ایرانشناســاِن ایرانِی 

خارج از کشور اینگونه باشند که حتی زباِن فارسی 

را هم خوب بلد نیســتند )ظاهرا زبان انگلیسی شان 

هم عالی نیســت(، باید گفت وای اگر از پِس امروز 

بود فردایی! 

 

پی نویس:
 

1. Das Persertum fiel in die Hände der iranischen 
Philologie.” Oswald Spengler, Der Untergang 
des Abendlandes : Umrisse einer Morpholo-
gie der Weltgeschichte, München : Deutscher 
Taschenbuch Verlag, 1972. ©1923, p. 787.

ایران غربی ترین 
نقطة شرق یا 

تكه ای از غرب در 
دِل شرق است ولی 
این سخن را دربارۀ 
پاكستانی كه به 
ما نزدیک است و 
اسالم را از دریچة 

ایران و زبان فارسی 
دیده و همچنين 

به همسایگاِن عرب 
نمی دهم.



یدالله موقن

شاهنامه، هگل
و حماسه

شاهنامه در زمانی سروده شد که یکتاپرستی حاکم شده و شرک از میان رفته بود و حتی فلسفه یونانی نیز به ایران آمده بود.
بنابراین نگاه فردوسی به جهان دیگر نمی توانست مانند نگاه هومر باشد، و حال و هوای شاهنامه نیز نمی توانست مانند حال و 

هوای ایلیاد و اودیسه باشد. فردوسی بیشتر یک شاعر سیاسی است تا یک شاعر حماسی و به قول امروزی ها او یک شاعر متعهد 
است که برای حفظ زبان فارسی می کوشد.
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لوکاچ بر اثر پیروی از روش تاریخ گرایی هگل، مانند 

او بــه ایــن نتیجــه رســید کــه تنهــا آثــار هومــر یعنی 

ایلیــاد و اودیســه آثــار حماســی اند. شــاید در اینجــا 

بی مورد نباشــد که بدانیم هگل، بر اساس فلسفه ی 

شــاهنامه ی  دربــاره ی  خویــش،  زیبایی شناســی 

فردوســی)۱( بــه چه نظری دســت می یابــد. این نظر 

بیــش از یــک صدوهشــتاد ســال پیــش اظهــار شــده 

است. هگل می گوید:

ایــران،  جدیــد  تمــدن  دوره  در  فارســی  »شــعر 

یعنــی زمانــی که اســام زبان فارســی و قــوم ایرانی 

را دگرگــون کــرده بــود، بــه بار نشســت. اما درســت 

در آغاز این زیباترین دوره شــکوفایی شــعر فارســی، 

بــا شــعر حماســی روبــه رو می شــویم کــه الاقــل در 

موضــوع خــود، مــا را به گذشــته  های دور، بــه زمان 

اســطوره ها و افســانه ها می بــرد و از اعصار قهرمانی 

تا آخرین روز های ساسانیان سخن می گوید. این اثر 

جامع که از باســتان نامه گرفته شــده، اثر فردوســی 

باغبان زاده ی طوســی اســت.)۲( اما نمی توان اشعار 

شــاهنامه را حماســی، به معنای اخص آن، دانست. 

زیرا در مرکز آنها عملی فردی که خود محصور باشد 

وجود ندارد.«)۳(

در شــاهنامه بــا ســیر قــرون، هیچ آداب و رســوم 

ثابت و مشــخصی چه از لحاظ زمانی و چه از لحاظ 

مکانــی نشــان داده نمی شــوند؛ بــه ویــژه کهن تریــن 

و  آشــفته  ســنت  های  و  اســاطیری  شــخصیت  های 

درهــم ریختــه، در جهان خیالی ســایه وار به نوســان 

در می آینــد. شــخصیت  های اســاطیری چنان مبهم 

بیــان شــده اند کــه اغلــب نمی دانیــم آیــا بــا افــراد 

روبه رو هســتیم یا با کل طوایف. ولی از ســوی دیگر 

شــخصیت  های تاریخی واقعی نیز ظاهر می شــوند. 

آزادی  مســلمان،  شــاعر  یــک  عنــوان  بــه  فردوســی 

بیشــتری در بررســی و گزینش منابع داشته و دقیقاً 

آزادی ســبب شــده اســت تــا تصاویــری کــه از افراد 

می آفریند انسجام و استحکام قهرمانان افسانه  های 

عربی را نداشــته باشــند. و چون میان شاعر و جهان 

ناپدید شده حماسی، زمانی بسیار دراز سپری شده، 

آن هوای تاز ه ای که وجودش برای زندگی بی واسطه 

حماســه ملــی مطلقــاً ضــروری اســت، در شــاهنامه 

وجود ندارد.«

 ایــن نکتــه را در آغاز بگوییم کــه ژانر های ادبی 

شــرقی منطبــق بــا ژانر هــای ادبــی غربــی نیســتند. 

بیاییــم بر ســر ایــراد هگل به فردوســی و شــاهنامه. 

شــاید منظور هگل این باشد که مثا رستم قهرمان 

اصلــی شــاهنامه در خــاء قــرار دارد. زیــرا از نــوع 

اعتقــادات او، خــدا یــا خدایانی که می پرســتیده و 

مناســکی کــه انجــام مــی داده و قربانی هایــی کــه 

می کــرده اســت ســخنی در میــان نیســت؛ و اگــر 

هــم باشــد بســیار انــدک و تحریــف شــده اســت. 

ایلیــاد  دقیــق  مطالعــه ی  طریــق  از  یونان شناســان 

ویــژه  بــه  و  یونانــی  اندیشــه ی  اودیســه ســاخت  و 

ســاخت اندیشه ی اســطور ه ای و اعتقادات دینی و 

مناســک یونانــی را بازآفرینــی می کننــد. چون همه 

جنبه  هــای زندگــی یونانــی در ســپیده دم تاریخ در 

ایلیــاد و اودیســه انعــکاس یافته انــد. امــا ســاخت 

اندیشــه ایرانــی در ســپیده دم تاریــخ در شــاهنامه 

منعکس نشــده اســت. همچنان که لوکاچ می گوید 

در عصــر حماســه خدایــان و آدمیــان با هــم آمیزش 

دارنــد، در ایلیــاد خدایــان بــا آدمیان حتــی آمیزش 

جنســی دارنــد و قهرمانــان، انســان-خدا هســتند. 

بــارز انســان-خدا را در اعتقــاد مســیحیان  نمونــه 

نیــز می تــوان دید؛ زیرا معتقدند عیســی پســر خدا 

اســت. اما چنین چیزی در شــاهنامه به طور آشکار 

مشــهود نیســت. زیرا یکتاپرســتی حاکم اجازه بیان 

چنیــن مطلبــی را نمــی داده اســت. ولــی چنانچــه 

میــان خطــوط شــاهنامه را به دقــت بخوانیم شــاید 

بتــوان چنین اســتنباطی کرد. در اینجــا به اختصار 

به بررســی اســطوره ســیاوش می پردازیــم. البته هر 

اســطور ه ای از الیه  های مختلفی تشکیل شده است 

کــه هر کدام در دور ه ای و یا در منطقه جغرافیایی 

دیگری به روایت اولیه افزوده شده یا تحریف هایی 

در آن صورت گرفته اســت و پرداختن به این الیه ها 

در اینجا مقدور نیست. مادر سیاوش و مادر زال و 

مادر اسفندیار، به احتمال قوی، الهه یا پری هستند 

و به همین دلیل هم بســیار مبهم معرفی می شوند. 

بنابراین زال، رســتم، ســیاوش، کیخسرو و اسفندیار 

انســان-خدا هســتند. شــاهنامه معموال وقتی مادر 

قهرمانــی، پــری یــا الهه اســت او را خارجــی معرفی 

می کنــد. مثــًا مــادر ســیاوش را تورانــی می دانــد. 

او را طــوس و گیــو در بیشــه پیــدا می کننــد و پیش 

تلویحــاً  شــاهنامه  اینجــا  در  می آورنــد.  کیــکاوس 

همچنان كه لوكاچ 
می گوید در عصر 
حماسه خدایان 
و آدميان با هم 
آميزش دارند، در 
ایلياد خدایان با 

آدميان حتی آميزش 
جنسی دارند و 

قهرمانان، انسان-
خدا هستند. نمونه 

بارز انسان-خدا را در 
اعتقاد مسيحيان نيز 
می توان دید؛ زیرا 

معتقدند عيسی پسر 
خدا است. اما چنين 
چيزی در شاهنامه 

به طور آشكار 
مشهود نيست. زیرا 
یكتاپرستی حاكم 
اجازه بيان چنين 

مطلبی را نمی داده 
است. 
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مادر ســیاوش را با بیشه ارتباط می دهد. پس مادر 

سیاوش می تواند الهه بیشه و درخت باشد. و گویا 

از قربانــگاه گریختــه بوده اســت. اما خود ســیاوش 

نیز مبهم معرفی می شود. آیا او به عنوان توطئه گر 

به قتل می رســد؟ پس چرا در طشــت طا ســرش را 

می برند؟ آیا ســیاوش میر نوروزی اســت؟ یا خدای 

رویش گیاهان است؟

جیمز فریزر در کتاب شــاخه زرین بخش ششم: 

»بــز باگــردان« )صفحــات ۴۲۳-۴۱۲( می گویــد که 

عیســی بن مریم، بــه احتمــال قــوی، بــه عنــوان میــر 

نوروزی مصلوب شــد. رســم کشــتن میر نوروزی از 

ایران به میان یهودیان رفته بود.

ســر  بــر  کــه  خــار  از  تاجــی 

بودنــد  گذاشــته  عیســی 

نمــاد تاج واقعــی بود 

و چنــد روزی کــه 

عیســی بن مریم 

طافروشی ها 

را بــه هــم 

مــی زد 

یعنــی ایــن خنجــر، خنجــر مخصوصــی اســت. 

احتماالً خنجر مقدس برای بریدن ســر قربانی بوده 

است.

 پیاده همی برد مویش کشان

 چو آمد بدان جایگاه نشان

 که آن روز افکنده بودند تیر

 سیاوش و گرسیوز شیرگیر

 چو پیش نشانه فراز آمد اوی

 گروی زره آن بد زشت خوی

 چــه نشــانه ای؟ آیــا منظــور قربانــگاه اســت؟ آیا 

ســیاوش با گرسیوز تا آخر لحظه مشغول 

شــکار بوده اســت؟ در این صورت، 

برعکــس،  بلکــه  اســت  نمی شــده  شــناخته  مجــرم 

شخص مقدسی به حساب می آمده است.

 بیفگند پیل ژیان را به خاک

نه شرم آمدش زان سپهبد نه باک

می بینیم که فردوســی مراســم و مناسک قربانی 

کامــا  اظهارنظــرش  و  نمی کنــد  درک  را  کــردن 

گمراه کننــده و بی مــورد اســت. چــون فاصله زمانی 

میان فردوسی با عصر اساطیر بسیار طوالنی است، 

ذهنیــت فردوســی دیگــر، ذهنیــت عصــر حماســه 

نیســت. در هیچ نوع ژانر ادبی دیگری جز حماســه 

بــه خاطــر این بــود که او شــاه بود و آزاد بــود که در 

آن چنــد روز )معمــوالً بین پنــج روز تا هفت روز( هر 

کاری را کــه می خواهــد بکنــد. در پایــان ایــن مدت 

میــر نوروزی را در اســراییل مصلــوب می کردند. آیا 

سیاوش نیز در این مقام قربانی می شود؟

چون از شهر وز لشکر اندر گذشت

کشانش ببردند بر سوی دشت

ز گرسیوز آن خنجر آبگون

 گروی زره بستد از بهر خون
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میان اســطوره و شــعر چنین پیونــد تنگاتنگی وجود 

ندارد. ولی به خاطر فاصله زمانی، فردوســی شعایر 

و مناســک کهــن دینــی را درک نمی کنــد. ذهنیــت 

فردوســی سیاســی اســت و همــه چیــز را دسیســه و 

توطئــه درباریــان می دانــد. گویــی در ذهنیــت او، 

مناســک و مراســم دینــی جایی ندارنــد. و این نقص 

بــزرگ، از اعتبــار فردوســی بــه عنــوان یــک شــاعر 

حماسی می کاهد.

 یکی طشت بنهاد زرین برش

 به خنجر جدا کرد از تن سرش

 آیــا ســر مجــرم را در طشــت طــا می برنــد؟ آیــا 

نمی تــوان نتیجــه گرفــت کــه ســیاوش را در مقــام 

موجودی مقدس و در مراســم دینی ویژ ه ای قربانی 

می کنند؟ 

بجایی که فرموده بد، طشت خون 

گروی زره برد و کردش نگون

 به فرمان کی؟ معلوم نیست! شاید منظور رسم 

اســت! آیا خون سیاوش برای تدهین صحن قربانگاه 

بــه کار مــی رود؟ یــا اگــر او، ماننــد مادرش کــه الهه 

درخــت بود، ایزددرخت )در اســاطیر هندواروپایی( 

و یــا ایزدگیــاه )در اســاطیر بین النهرین( بوده اســت 

بایــد خونــش را بــرای رویــش درختــان یا گیاهــان بر 

زمیــن می ریختنــد؟ گرچــه دو بیــت زیــر را الحاقی 

می داننــد ولی اطاعات بهتــری می دهند تا ابیات 

اصلی شاهنامه:

گیاهی برآمد همان گه ز خون

 بدانجا که آن تشت شد سرنگون

 گیا را دهم من کنونت نشان

 که خوانی همی خون اسیاوشان

 بــه احتمــال قوی ســیاوش ایــزد رویــش گیاهان، 

مانند تموز، آدونیس و امثالهم بوده اســت و مراسم 

ســوگ ســیاوش کــه در ایران و آســیای میانــه برگزار 

می شده نیز مؤید همین موضوع است. اما فردوسی 

درک روشــنی از ایــن آییــن نداشــته اســت؛ بنابراین 

ایــراد هگل به شــاهنامه موجه اســت. اگــر در اینجا 

تفــاوت ســاخت اندیشــه قــوم ایرانی با قــوم یونانی 

یعنی تفاوت ســاخت اندیشــه فردوســی بــا هومر را 

کنــار بگذاریــم می تــوان گفــت کــه ایلیاد و ادیســه 

حماسه  های یک قوم پیروزند و شاهنامه حماسه یک 

قوم مغلوب و شکســت خورده اســت. شــاهنامه در 

زمان سلطان محمود غزنوی، که از ترکان زردپوست 

آسیای میانه و سرسپرده خلیفه عباسی بود، سروده 

شــد یعنــی در زمانــی کــه ایرانــی زیر یــوغ اعراب و 

ترکان آسیای میانه بود. فردوسی یگانه شاعر ایرانی 

اســت کــه بحــران هویت ایرانــی را در می یابــد و آن 

را بیــان می کنــد؛ امــا در اینجا نیز مســئله را فقط از 

لحــاظ نــژادی می بینــد نــه از لحاظ ذهنیــت! یعنی 

ایرانــی می تواند از لحاظ نژادی ایرانی بماند ولی از 

لحاظ ذهنی عرب شود و یا زبان ترکی را بپذیرد. 

از ایران و از ترک و از تازیان

نژادی پدید آید اندر میان

نه دهقان نه ترک و نه تازی بود

سخن ها به کردار بازی بود

 نکتــه ی دیگر اینکه شــاهنامه در زمانی ســروده 

شد که یکتاپرستی حاکم شده و شرک از میان رفته 

بود و حتی فلسفه یونانی نیز به ایران آمده بود.

دیگــر  جهــان  بــه  فردوســی  نــگاه  بنابرایــن 

نمی توانست مانند نگاه هومر باشد، و حال و هوای 

شاهنامه نیز نمی توانست مانند حال و هوای ایلیاد 

و اودیســه باشد. فردوسی بیشتر یک شاعر سیاسی 

اســت تا یک شــاعر حماســی و به قــول امروزی ها او 

یک شــاعر متعهد اســت که برای حفظ زبان فارسی 

می کوشد:

بسی رنج بردم در این سال سی

عجم زنده کردم بدین پارسی

پی نوشت ها:

۱. هگل ترجمه ی آلمانی شاهنامه را که توسط پوهان فون گورز 
)Johannes Von Gorres( صورت گرفته بوده در اختیار 

داشته است.
پانوشت  در  زیبایی شناسی هگل  کتاب  انگلیسی  مترجم   .۲
کاسیک  ادبیات  آربری،  کتاب  به  استناد  با  جمله  این 
شاهنامه ی  بلکه  باستان نامه  نه  که  می نویسد:  فارسی، 
شاهنامه  سرودن  برای  فردوسی  منبع  ابومنصور،  منثور 
بوده و فردوسی نه باغبان زاده بلکه دهقان زاده بوده است.
۳. مانند خشم آشیل در ایلیاد با بازگشت اولیس به زادبوم 

خود در اودیسه، م.

یونان شناسان از 
طریق مطالعه ی 
دقيق ایلياد و 
اودیسه ساخت 

اندیشه ی یونانی 
و به ویژه ساخت 

اندیشه ی اسطوره ای 
و اعتقادات دینی و 
مناسک یونانی را 

بازآفرینی می كنند. 
چون همه جنبه های 
زندگی یونانی در 
سپيده دم تاریخ 

در ایلياد و اودیسه 
انعكاس یافته اند. 
اما ساخت اندیشه 

ایرانی در سپيده دم 
تاریخ در شاهنامه 

منعكس نشده است. 



طباطبایی و 
سوتفاهمات 
پیرامونش 
 در گستره ی تاریخ اندیشه، اصطالح ایرانشهر و ایرانشهری جهد و کوششی است برای توضیح منطق 

دگردیسی و تحول ملتی که دولت ایجاد کرده است. در بره های نیز اندیشه ایرانشهری چیزی نیست مگر تداوم 
اندیشه ی ایرانی در دوره اسالمی. تداومی که شاید با تسامح بتوان آن را با مفهوم Umbesetzung -به مفهوم 
»تغییر بازیگران نمایش« و یا »احاله نقش جدید به مفاهیم قدیم«- توضیح داد. باید گفت که از همان نخستین 

سده  های اسالمی کوشش هایی در جهت تثبیت و تحکیم مرکزیت ایرانشهر صورت پذیرفت 
محّمدامین مرئی

پژوهشگر 
فلسفه سیاسی
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از جملــه مهم تریــن پرســش هایی کــه پیرامــون اندیشــه ی ایرانشــهری صــورت 

پذیرفتــه کــه خود نیز مســتوجب ســوتفاهمات فراوان بوده، چیســتی اندیشــه 

ایرانشهری است. اندیشه ی ایرانشهری بحثی در گستره تاریخ اندیشه و تاریخ 

اندیشــه سیاسی ست. تاریخ اندیشــه سیاسی -بعنوان یکی از مهم ترین نواحی 

تاریخ اندیشــه- برخاف پندار بســیاری، عرصه نّقالی درباره کلیات اندیشه ی 

یک یا چند اندیشــمند نیســت بلکه با عطف نظر به اندیشــه ی اندیشــمندان، 

»فرآیند دگردیسی و تطّور مفاهیم« و کشف منطِق اندیشه دوره ها و دوران ها 

را در مرکز توجه قرار می دهد. به همین اعتبار، اندیشه ایرانشهری صورتی از 

تفکرورزی و اندیشه سیاسی در ایران بوده است: نگرش فرزانگان این سرزمین 

در اوضــاع و احــواِل تاریخی شــان به قصــد اداره ی دولــت و پی ریزی طرح یک 

ســامان اخاقــی و سیاســی کــه دربردارنــده ی مصلحت عمومــی و خیر 

همگانی باشــد. اندیشــه ایرانشــهری در درازای تاریخ منظومه ای 

از خواســت ها و آرمان های اجتماعی و سیاســی کسانی ســت 

کــه متوجــه افق هــای بــاز فرزانگــی بودنــد. فرزانگانی که 

از طرفــی، بــا توجه به زیســت ایرانی به تفســیر و تبیین 

هســتی می پرداختنــد و از طرفــی دیگــر، متوّغــل در 

مناســبِت نهادهــا بــا مراجــع اقتــدار می شــدند. در 

و  ایرانشــهر  اصطــاح  اندیشــه،  تاریــخ  گســتره ی 

ایرانشــهری جهد و کوششــی اســت بــرای توضیح 

منطــق دگردیســی و تحول ملتی کــه دولت ایجاد 

کــرده اســت. در برهه ای نیز اندیشــه ایرانشــهری 

چیزی نیست مگر تداوم اندیشه ی ایرانی در دوره 

اســامی. تداومی که شــاید با تسامح بتوان آن را با 

مفهوم Umbesetzung -به مفهوم »تغییر بازیگران 

نمایــش« و یــا »احاله نقــش جدید به مفاهیــم قدیم«- 

توضیح داد. باید گفت که از همان نخســتین ســده های 

اســامی کوشــش هایی در جهــت تثبیــت و تحکیم مرکزیت 

ایرانشــهر صــورت پذیرفت و کســانی چــون ابن مقفــع، دینوری، 

حمزه اصفهانی، ابوالقاســم فردوسی، ابن مسکویه، ابوالفضل بیهقی 

و... در ایــن راه نقــش آفرینی هــا و دلیری هــای بســیار نمودند. فردوســی و 

بیهقی با تدوین خردنامه حماسی و همچنین نگارش تاریخ پایه ای ایران نقشی 

بسزا در تداوم اندیشه ایرانشهری در گستره زبان فارسی داشتند.  

فردوســی چنــان کــرد که بقــول ادموند هرتســیگ »جنگجویان تــرک تبار به 

حــدی مجــذوب ایده های شاهنشــاهی باســتانی ایران شــده بودنــد که همگی 

فرمانروایــان تــرک امیــد داشــتند خــود را بــا ســنت پادشــاهی شــاهنامه پیوند 

دهند که ایده آلی از فرمانروایی عرضه می کرد و آنان به آســانی و با شــادمانی 

می پذیرفتند«. یکی از مواریث مشــهور ایرانشــهری، سنت اندرزنامه نویسی و 

مرآت الملوکی است. خواجه نظام الملک که خود از بازماندگان طبقه دهقانان 

دوره ساســانی بــود، از جملــه پیشــگامان آن در دوره اســامی بشــمار می آمد، 

که با انفکاک نظام نامه شــریعت از نظام نامه سیاســت، شیوه تاسیس حکومت 

طباطبایی و سوتفاهمات پیرامونش
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بــر پایــه نظام نامه های سیاســی را تدوین نمود. ســده های بعدتر شــهاب الدین 

سهروردی نیز با نوعی بازآفرینی خرد ایرانی، بازگشتی به ینابیع فرزانگی ایران 

قدیــم دارد و بــه قــول هانــری کربن »مغــان یونانی مآب را به وطن معهودشــان 

پــارس باســتان بــاز مــی گردانــد.« و اینگونــه اســت کــه اندیشــه ایرانشــهری 

دروازه ای به خودآگاهی تاریخی ایرانیان می باشد. البته الزم به ذکر است که 

این تداوم در ادوار بعدی خود به پیش زمینه های دیگری نیازمند بوده است. 

پژوهندگانی در پژوهش هایی گرانســنگ به نحوی در یادماندنی، خاطر نشــان 

ســاخته اند کــه چگونــه شــعر عربی محملــی برای ایــن انتقال به دوره اســامی 

بوده اســت؛ و در این میان شــاعران عرب زبانی چون بشــار بن برد و اســماعیل 

ابن یســار النســایی چه نقشــی در این فرآیند ایفا نموده اند. در ادوار پیشــین، 

اندیشــه ی ایرانشهری واجد یکســری پاربن های اساسی بوده است که عبارتند 

از: »شاهنشاهی«، »مصلحت عمومی«، »عدالت« و »وزارت«.

در قدیم، شاهنشــاهی ایرانیان طریق فرمانروایی بر ســرزمینی با اقوامی با 

زبان هــا و گویش ها و آداب و رســوم و مســلک های گوناگون بــود که رفته رفته 

بــا حفــظ تکثــر و تنوع خویــش، »ملت« واحدی را تشــکیل دادنــد. هنگامی که 

چنین وحدتی تقرر یافت، شاهنشــاهی به عنوان نهادی عمل نمود که تکلیف 

آن ضمن ایجاد وحدت پایدار تمامی اقوام، تامین مصالح تمامی اقوام با حفظ 

هویت هــای فرهنگــی گردید. شاهنشــاه در اندیشــه ایرانشــهری قدیم در حکم 

عنصــر وحدت بخــش کثرت هــای قومــی حــول مفهــوم ملت و دولت بحســاب 

می آمــد. در اینجــا و از خاف آمــد مفهوم اولیه ی ملت که خــود را در تضاد با 

دیگــری تعریف می نمود، نوعی همگرایی کثرت ها موجبات شــکل گیری ملت 

را فراهــم آورد. روزگاری ویلیــام رالــف اینــژه گفته بود »ملت عبارت اســت از 

جامعه ای که با توهمی درباره گذشتگان و نفرتی نسبت به همسایگان خود به 

وحدت رسیده است.« اما در ایران زمین ما شاهد تفاوتی جدی بودیم و اینگونه 

اســت که فردریش هگل در دروس فلســفه تاریخ خویش ایرانیان را »نخســتین 

قــوم تاریخــی« و ایران زمین را »نخســتین دولت شاهنشــاهی« نامیده اســت. 

در واقــع، ایــن دولت جدید دولت کثرت ها و اقوام متکثر بود. واژه  آلمانی که 

وی برای توضیح و تنقیح آن بکار می گیرد »رایش« )Reich( اســت و ایران یک 

رایش به حساب می آمد. بدین معنا، که دولت واحد مرکزی پذیرنده کثرت ها 

بوده و در یک رابطه دیالکتیکی با نظام وحدت عمل می کرده است. البته این 

گفته بدین معنا نیســت که در دوران جدید نیز قائلین به اندیشــه ایرانشــهری 

هوس احیای مفهوم شاه آرمانی با فّره ایزدی دارند بلکه این گزارشی است از 

»چگونگی تکوین و تحول مفاهیم در برهه ای از تاریخ«.

در گذشــته، اندیشــه سیاســی حکومــت خــوب و بــد را بــر حســب صفــات 

انســانی مــورد توجه قرار می داد و اندیشــمندان چنین می پنداشــتند که طول 

یک حاکمیت و کارآیی و ناکارآمدی قوانین بســته به صفات انســانی اســت و 

نــه ترتیبــات نهادی. تعــداد ترتیبات نهادی نیز آنچنان گســترده نبــود و بنا به 

تلقــی آن روزگاران، ایــن نهادهای اندک می توانســتند کامل و بی نقص باشــند 

کــه ضعف های بشــری موجبات انحطاط و تباهی آنهــا را گریزناپذیر می نمود. 

واقعیت این اســت که در دیدگاه قدیم این صفات و خصوصیات انســانی اعم 

بخش نخست: ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شاهنشاه در 
اندیشه ایرانشهری 

قدیم در حكم 
عنصر وحدت بخش 
كثرت های قومی 
حول مفهوم ملت 
و دولت بحساب 

می آمد. در اینجا و 
از خالف آمد مفهوم 

اوليه ی ملت كه خود 
را در تضاد با دیگری 

تعریف می نمود، 
نوعی همگرایی 
كثرت ها موجبات 
شكل گيری ملت را 

فراهم آورد. 
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از فضایــل و رذایــل بودنــد کــه بعنوان تنهــا نیروهای محرک در چرخه سیاســی 

بــه حســاب می آمدنــد امــا امــروزه روز محــور توجــه ما تغییــر کرده اســت. ما 

بیشــتر درباره »نهادهای« مربوط به یک سیستم می اندیشیم و درباره صفات 

شــخصِی افراد دل مشــغولی کمتری نشــان می دهیم. به بیانی دیگر، ما درباره 

یــک حکومــت خــوب به عنوان یک »نظام« بحث می کنیم و از شــیوه قدما که 

بحث شان حول این محور بود که ما چگونه باید زمامداران مان را به اشخاصی 

فاضل بدل کنیم، گذر نموده ایم. بنابراین اصل، »شیوه تنظیم ترتیبات نهادی« 

اســت و نه خصایل حاکم فرهمند و فاضل. در اینجا الزم اســت تا متذکر نکته 

دیگری نیز بشــوم: عطف نظر به تاریخ و گذشــته در اندیشه ایرانشهری گامی 

در جهــت خودآگاهــی تاریخــی بــوده و نســبتی بــا »گذشــته گرایی« و میل به 

»اســتقرار امــر قدیــم در دوران جدیــد« و »باســتان گرایــی« و افتــادن در دام 

»توهم آنچه خود داشت« نیست بلکه نوعی »تذکر قدیم« است که از رهگذر 

گفتگو با آن سعی دارد تا افق معنای قدیم را زنده کرده و آن را به افق خویش 

نزدیــک نماید. شــاید در اینجا بتوان از مفهوم »افــق معناها«ی گادامری بهره 

جســت و عنوان کرد که هر نوع بازخوانی گذشــته مســتلزم ایجاد نوعی تذکر 

و گفت و گــوی بــا آن اســت. چراکــه ما با برقــراری منطق مکالمــه زمینه درک و 

پویایــی آن را نیــز فراهــم می آوریم. در چنین وضــع و حالی، میان افق فهم ما و 

افق تاریخی قدیم صورتی آمیزش)Fusion(  برقرار شده و همین امر مستوجب 

وجهــی از خودشناســی و خودآگاهــی بــرای مــا می گــردد. در نهایــت امر باید 

گفــت کــه اندیشــه ایرانشــهری گامــی در جهــت ســامان مطلــوب و اجتماعی 

بــوده و در آن ایــران بعنــوان یــک »مشــکل« )problem( مــورد ســنجش گری و 

واکاوی قــرار گرفتــه و ناظــر بــه وضعیــت پیچیــده ی ایران و بازســازی 

آن بعنــوان موضوع »تأمل نظری« در وعاء ذهن اســت. 

برای رفــع ســوتفاهم و زدودن 

طباطبایی و سوتفاهمات پیرامونش

روزگاری ویليام 
رالف اینژه گفته 
بود »ملت عبارت 

است از جامعه ای كه 
با توهمی درباره 

گذشتگان و نفرتی 
نسبت به همسایگان 

خود به وحدت 
رسيده است.« اما در 
ایران زمين ما شاهد 
تفاوتی جدی بودیم 
و اینگونه است كه 
فردریش هگل در 

دروس فلسفه تاریخ 
خویش ایرانيان 
را »نخستين قوم 

تاریخی« و ایران زمين 
را »نخستين دولت 

شاهنشاهی« ناميده 
است. 
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آنچــه مطلق گرایــی و مرکزگرایی در اندیشــه اهالی ایرانشــهر خاصه ســیدجواد 

طباطبایــی نامیــده می شــود، بایــد ایــن توضیح را هم عــاوه کرد کــه اقوام در 

نظریــه ایرانشــهری در حکــم کثــرت بــوده و خــوْد ســازنده و پاربــن مهمــی در 

ســاخت مفهــوم ملت بحســاب می آیند. در واقــع وجود تنوع قومــی در ایران 

باعــث گردیــد تا یک منطق متفاوتی شــکل گیرد؛ منطقی کــه پیش تر نیز به آن 

اشــاره گردید و می بایســت آن را »وحدِت در عین کثرت« نامید. این وحدِت 

در عیــن کثــرت متفــاوت از »وحدِت کثرت« اســت؛ وحــدِت کثرتی که هگل 

نیــز آن را برنمی تابیــد. چنانکــه در نقدش به »مطلق انتزاعی« شــلینگ عنوان 

می کند که این نگرشــی پرخطر و نقصی در فلســفه شــلینگ اســت چراکه این 

مطلق انتزاعی آنچنان عرضه اندام می کند که جا برای پذیرش واقعیت حیات 

انسان و نهادهای تاریخی تنگ می شود.

ســید جــواد طباطبایی -بعنوان مهمترین نظریه پــرداز این حوزه- در توضیح 

ایــن نکتــه می گویــد: »در دیالکتیــک هــگل معنــای وحــدت در کثــرت، حل و 

انحــال کثرتهــا در وحــدت نیســت بلکه به عنوان یک ســوی وحــدت همچون 

ســوی دیگر که همان خود وحدت اســت، جزئی در تعارض با وحدتی که عام 

است نیستند بلکه خود این کثرتها برای اینکه بتوانند در وحدت باالتری ورود 

یابنــد بایــد قادر باشــند تا تصــوری که منجر می شــود خود را جزئــی بپندارند 

کنار گذارده و خویشتن را به مرحله کل ارتقا دهند.« در ایران ابدا نبایستی 

مرکز-عــام در تضــاد بــا مردمــان پیرامون-جــزء و فرهنگ هــای محلی-جــزء 

فهمیــده شــود. مردمان پیرامــون و فرهنگ های محلی بایــد آنچنان توانمند 

شــوند کــه در نســبتی با مرکــز از جزئی به عام ارتقا یابنــد. از همین رو، در 

دایــره واژگانی بســیاری از قائلین به اندیشــه ایرانشــهری اقــوام نه جزئی و 

امــری فــرع بر ملت بلکه بعنوان پاره ی ملت و »شــهروند محق« شــناخته 

می شوند با تمامی حقوق و تکالیف مربوط به شهروند.

یکــی دیگــر از مباحــث مطــرح شــده از جانــب منتقــدان اندیشــه 

طباطبایی، تبیین آن در چارچوب ملی گرایی یا ناسیونالیسم بوده است. 

 binary( منتقدین بر این عقیده اند که وی با برسازی یک تقابل دوتایی

opposition( میان امر باســتانی و ملی/امر میانه و اســامی ســعی در 

جایگزینــی ایدئولــوژی ملی گرایــی عــوض امت باوری فعلی ســت. این 

درســت کــه طباطبایــی امــت را مبنایی برای سیاســت ملــی در عصر 

جدیــد نمی دانــد امــا با قــدری تدقیق و توغــل در دایــره مفهومی وی 

درخواهیــم یافــت کــه اوال، او نه تنها از مفهوم ناسیونالیســم در تبیین 

نظریــه خویــش اســتفاده نمی کنــد بلکــه آن را در زمــره امــور وارداتــِی 

نامنطبــق بــر تاریــخ ایران نیــز می داند. از نظــر وی، برگردان ناسیونالیســم 

در فارســی جعلی جدید بوده اســت؛ مفهومی که در اروپا ســابقه و تاریخی 

دارد امــا در ایــران شــناخته شــده نیســت و انطباقی هــم با تاریخ ایــران ندارد. 

هرچنــد کــه ایــن امر مانع از آن نشــده کــه در نزاع های ایدئولوژیکی-سیاســی 

مورد استفاده قرار گیرد. 

او توضیــح می دهــد کــه تحول مضمــون معنایی لفــظ nation در زبان های 

اروپایــی بــا آغاز روند تجزیــه امپراتوری مقدس رومی-ژرمنی هم زمان اســت. 
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در امپراتوری مقدس، سیاست امت مسیحی عین دیانت آنها بود. بدین معنا 

 respublica christiana کــه همه اقوام مســیحی گروه هــای دینــی در درون

بودنــد امــا از آن هنــگام کــه ارکان ســلطنت پاپــی و امپراتوری متزلزل گشــت، 

سیاســت اقوام اروپایی به تدریج میل به ملی شــدن پیدا کرد. ولیکن سیاست 

ایرانیــان عیــن دیانت خافت نبود چنانکه تصریح محمد بن جریر طبری مبنی 

بر اینکه تاریخ ایران تداومی خاف آمد عادت داشــته، به معنای آن اســت که 

تاریــخ ایران پیوســته تاریخ ملی در معنای جدیــد آن بود که برای توصیف این 

امِر درونی شــده، حاجتی به ســاختن اصطاح جدید نبوده اســت. از نظر وی، 

ایرانیان ملّیت خود را در نام کشور و مملکت خود می فهمیدند. بنابراین ملی 

گرایی نمی تواند ســنخیتی با تاریخ ایران داشــته باشــد و همین تمایز میان دو 

مفهــوم ملت به عنــوان »وحدت در وحدت« و »وحدت در کثرت« مهمترین 

معیــار ایضــاح تفاوِت میان ملی گرایی های آغــاز دوران جدید و فهم ملی قدیم 

ماست. 

اگــر قــرار باشــد رویکــرد طباطبایــی درخصــوص امر ملــی را شــرح دهیم، با 

 )nationalism از  تمایــز  )در   nationality نظریــه ی  از  می توانیــم  تســامح 

که توســط مک اینتایر و میلر و اســکروتن ســاخته و پرداخته شــده بهره ببریم. 

نظریه ملیت یا nationality بعنوان حدوســطی میان دو نظریه ناسیونالیســم 

و کاسموپولیتنیســم یا جهان وطن گرایی شــناخته شــده و بر آن است تا تعارض 

میــان آن دو را برطــرف ســازد. گفتنی ســت کــه تعــارض میــان ملی گرایــی و 

جهــان وطن گرایی خود ریشــه در اختاف کلی تــری دارد که میان دیدگاه های 

اخاقــی مبتنــی بــر بی طرفــی )impartialism( و نظــرات اخاقی وابســته به 

فاعــل )agent-relative( وجــود دارد. نظریه پــردازان ملیــت بر ایــن باورند که 

ملیت ربطی به نظرات ما درباره عدالت ندارد و اگر ما متوجه چنین نکته ای 

نباشیم به صورتی از ملی گرایی شرارت بار انحطاط خواهیم یافت. شرارتی که 

نــه بیان معمولی و مشــروع احساســات ملــی بلکه نوعی بیماری وخیم اســت. 

بدین ترتیــب، وابســتگی ملی متعارف، بخشــی مشــروع و غیرقابــل اجتناب از 

ســاختار منســجم حقوق و تعهدات افراد اســت. این نکته، موردی اساســی در 

تبیین اندیشه سیاسی جواد طباطبایی است که ابدا نبایستی از آن غمض عین 

نمود و آن را همسان با ناسیونالیسم فرض کرد.

مسئله دیگری که حول اندیشه ایرانشهری مطرح می شود، رویکرد سیدجواد 

طباطبایــی و دیگر اهالی ایرانشــهری به موضوع »آمــوزش زبان های محلی« یا 

زبان مادری اســت. عموم منتقدان بر این باورند که وی مخالف آموزش زبان 

مادری ســت. البتــه کــه ماجرای آموزش زبــان مادری در ایران بســیار مفصل و 

درازدامنــه اســت و نــه می توان و نه باید شــتابزده و به ســائقه ی احساســات با 

آن مواجه شــد. قائلین به اندیشــه ایرانشــهری خاصه طباطبایی همواره بر این 

نکته تاکید ورزیده که اوال، بایســتی منابع کتب درســی بطور دقیق مشــخص 

باشــد و در ثانــی، میــان »آمــوزش زبــان مــادری« و »آمــوزش به زبــان مادری« 

قائــل بــه تمایــز بود. واقعیتی اســت که بســیاری از کســانی کــه مصرانه پیگیر 

این خواســْت هستند دقیقا روشن نمی دارند که خواسته شان چیست. آموزش 

زبان مادری خواسته ی مشروعی است که می تواند مورد امعان نظر قرار گیرد 

طباطبایی و سوتفاهمات پیرامونش

اقوام در نظریه  
ایرانشهری در حكم 
كثرت بوده و خودد 

سازنده و پاربن 
مهمی در ساخت 

مفهوم ملت بحساب 
می آیند. در واقع 

وجود تنوع قومی در 
ایران باعث گردید تا 
یک منطق متفاوتی 
شكل گيرد؛ منطقی 
كه پيش تر نيز به 
آن اشاره گردید و 
می بایست آن را 
»وحدِت در عين 
كثرت« ناميد. 
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و چه بسا به غنای فرهنگی ایران نیز بیفزاید اما »آموزش به زبان مادری« یک 

بحث فرعی ســت که می تواند به گسســت های اجتماعــی دامن زده و وحدت 

سرزمینی را به مخاطره اندازد. حقیقتی ست که بحث آموزش به زبان مادری 

در اکثر کشــورهای دموکراتیک و توســعه یافته نیز محلی از اعراب ندارد. در 

بسیاری از جوامع غربی نیز نمی توان با مدعای احقاق حقوق شهروندی بر پایه 

مبانی حقوق بشر، هر کس تنها به زبان مادری خویش آموزش دیده و از زبان 

رســمی منفصــل باشــد و در عین حال بخواهــد جزئی از ســاختار تصمیم گیری 

کشــور باشــد. حــال اگر فردی قصد کنــد تا در مجامع آکادمیــک این جوامع پا 

گذارده و به مناصب اجرایی و دولتی برسد، چاره ای جز تسلط به زبان رسمی 

نخواهد داشــت. واقعیت این اســت که در شــرایط فعلی ایران، افراد وابســته 

بــه برخــی قومیت هــا سلســله مطالبات شــهروندی و نه قومی، دارنــد که چون 

وصــول این مطالبات برای کلیه شــهروندان به تاخیــر افتاده، چنین بحث هایی 

را پیش کشــیده اند. حال اگر به بســیاری از مطالبات مشروع و حق شهروندی  

بجا آورده می شد، چه بسا چنین بحث هایی مطرح نمی گردید. »آموزش زبان 

مادری« می تواند نتایج ســودمندی در پی داشــته باشــد و بلحــاظ امکانی نیز 

شــرایط امکانــی تحقــق دارد اما »آمــوزش به زبان مــادری« نیازمنــد مقدمات 

بسیاری است که در اغلب نقاط عالم فاقد شرایط امکانی ست. بحث آموزش 

بــه زبــان مادری در منشــور جهانی حقوق بشــر نیز جایگاهی نــدارد و با اندکی 

تدقیــق در مــواد منشــور و میثاق هــای الحاقــی آن نیــز خواهیــم دیــد که هیچ 

»الزامی« برای آموزش زبان مادری هم قائل نشــده اند چه رســد به آموزش به 

زبان مادری. به عنوان مثال ماده ۲۷ میثاق بین المللی مدنی و سیاسی، برای 

اقلیت هــای نــژادی و مذهبی و... حق حفظ فرهنگ محلی شــان را به رســمیت 

می شناسد ولیکن در هیچ جایی از آن حفظ فرهنگ مترادف با آموزش به زبان 

مادری نبوده و در هیچ تفسیر حقوقی ای از ماده مورد اشاره، آموزش به زبان 

مــادری ماک حفظ فرهنگ تلقی نشــده اســت. بیشــترین چیزی کــه می توان 

ازیــن مــاده اســتخراج کرد، امــکان تکلم و در خوشــبینانه ترین حالــت، آموزش 

زبــان مادری ســت کــه همین را نیز بصورت ســلبی و نه 

عطف نظر به 
تاریخ و گذشته در 
اندیشه ایرانشهری 

گامی در جهت 
خودآگاهی تاریخی 
بوده و نسبتی با 
»گذشته گرایی« و 
ميل به »استقرار 

امر قدیم در دوران 
جدید« و »باستان 
گرایی« و افتادن 

در دام »توهم آنچه 
خود داشت« نيست 
بلكه نوعی »تذكر 
قدیم« است كه از 
رهگذر گفتگو با آن 
سعی دارد تا افق 

معنای قدیم را زنده 
كرده و آن را به 

افق خویش نزدیک 
نماید. 
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ایجابی بر عهده خود دولتها نهاده اســت. به این معنی، که دولت ها مکلفند 

تــا مانــع و رادع آموزش زبان مادری نشــوند اما »هیچ تکلیفــی« هم به آموزش 

این زبان ها ندارند. از همین رو، کشــور فرانســه با استناد به اینکه ماده مذکور 

یــک هنجــار حقوق بین الملل نبوده و مورد وثوق بین المللی قرار نگرفته اســت، 

بــر ایــن ماده حق شــرط گذاشــته و به این مقرره متعهد نشــده اســت. بنابراین 

باید توجه ویژه ای داشت که وقتی سخن از زبان مادری و حفظ و پاسداری آن 

می شود دقیقا از چه چیزی سخن می گوییم.  

از جملــه دیگــر مباحثــی کــه بســیاری بــر کلــک و لســان جــاری می کننــد، 

ایده آل بــودن الگوی فدرالیســم برای ایران اســت. نیز بیــان می دارند که جواد 

طباطبایــی و اکثــر قائلین به ایرانشــهری با اعتقاد به نوعــی تمرکزگرایی، خصم 

فدرالیســم بشــمار می آینــد. حــال واقعیت این اســت کــه طباطبایــی نه خصم 

فدرالیســم اســت و مخالفتی ذاتی با آن دارد و نه از تمرکزگرایی افراطی دفاع 

می کند. باید گفت که در اینجا بحث دو ساحت دارد: نخست، سنجش گری 

و نقــد »تلقــی رایج« از فدرالیســم در میان مدافعــان آن در ایران، و دیگری که 

تالــی منطقــی اولــی هــم به شــمار می آید، عــدم انطبــاق آن با اوضــاع و احوال 

تاریــخ ایــران و شــرایط خــال حاضر آن اســت. برخــی از مدافعین فدرالیســم به 

گونه ای سخن می گویند که گویی فدرالیسم باطل الِسحر مشکات ایران بوده 

و بــه عنــوان ســازمان اجرایی عدالت توزیعــی ، از برای حل مشــکل اقوام، رفع 

تبعیض و برقراری عدالت و تمرکززدایی از قدرت و ثروت ابداع شــده اســت. 

حال اگر به فلسفه وجودی آن توجه کنیم درخواهیم یافت که این موارد ربط 

معناداری با یکدیگر نداشته و به لحاظ تاریخی نیز دخلی به شرایط فعلی ایران 

ندارد. برخی افراد بر این پندارند که اگر فدرالیسم در ایران تحقق یابد، دولت 

مرکــزی بخــش زیــادی از اختیــارات خویش را به ایاالت واگــذار کرده و هر یک 

از این ایاالت با حفظ منابع خویش ســرگرم کار خود می شــوند. با اندک دقتی 

در ایــن گفتــه، درخواهیم یافت که درون آن نوعی »واگرایی« مســتور اســت. 

اما از خاف آمد این تلقی، فدرالیســم گونه ای حرکت تدریجی از واگرایی به 

»همگرایی« است. از بعد حقوقی و سیاسی، آن گاه که چند قدرت با یکدیگر 

متفــق و متحــد شــوند، دولــت فــدرال پدیــدار می گــردد. نظیر مهاجرنشــینان 

آمریــکای شــمالی یــا شاهزاده نشــین های آلمان که طی یک فرآینــد تدریجی به 

جانــب همگرایــی ســوق یافتنــد و دولــت فــدرال را تشــکیل دادنــد. غایت این 

دولت هــای محلــی از چنیــن اتحادی، مبدل شــدن بــه قدرتی بزرگتر اســت که 

واجد منزلت بیشتری در محیط منطقه ای و جهانی باشد. بنابراین، فدرالیسم 

بــه ایــن معناســت که چند ســاخت قــدرت کوچکتــر اراده کنند که بــا تفویض 

بخشی از قدرت خویش به یک قدرت مرکزی یا فدرال، بر قدرت و توان خویش 

بیفزاینــد نــه اینکــه یک قدرت مرکــزی اختیارات بیشــتری به تقســیمات خود 

در پهنــه ســرزمینی اعطــا کند. این مورد دیگــری ربطی به فدرالیســم ندارد و 

موضوعش نحوه اختیاردهی یک دولت )state( برحســب مصلحت عمومی به 

تقســیمات خود اســت. اکثر دولت های فدرال )به اســتثنای بلژیــک( در ابتدا 

صورتی کنفدراسیونی داشتند. یعنی در بدایت امر واحدهای مستقلی بودند 

که بنا به تحوالت و مصالحی که شرحش رفت، متحد گردیده و صاح ملک و 

طباطبایی و سوتفاهمات پیرامونش
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مردمان را در همگرایی یافتند.

بدین ســان، دولــت فــدرال پویشی ســت از تفــرق بــه تجمــع، از واگرایــی بــه 

همگرایی و از پراکندگی به یگانگی. این یگانگی نیز در امور مربوط به تابعیت، 

ســرزمین و مســئله یگانگی سیاسی قابل مشاهده است. با چنین توضیحی اگر 

قصد کنیم تا آن را در ایران اعمال کنیم ابتدا بایســتی با ملت خواندن هر یک 

از اقــوام زمینــه تجزیــه کشــور را فراهــم آوریــم و در نتیجه چنــد دولت محلی 

تشکیل شود و سپس هر یک ازین دولت های محلی پس از مدتی و در مواجهه 

با واقعیت های منطقه ای و جهانی خواهان آن شوند که قدر و منزلت بیشتری 

کسب کنند و با واگذاری بخشی از اقتدار خود به نهادی تحت عنوان دولت 

فدرال، چنین سامانی را تشکیل دهند!

حــال اگــر مدافعــان فدرالیســم چنین اقدامــی را شــرط عقل نداننــد و بیان 

بدارند که مقصودشــان اعطای اختیارات بیشــتر به اســتان ها و ایاالت اســت، 

بحــث فدرالیســم در حکــم ســالبه بــه انتفاء موضــوع خواهد بــود و می توان از 

شــکل »تکبافــت پیچیده« ســخن بــه میان آورد. نکته اینجاســت کــه گیریم از 

فردا بخواهیم کشــور را با همان تلقی قوم گرایان و مدافعان شــان از فدرالیســم، 

صورتبندی کنیم و مناطقی را مندرج تحت این عنوان به حساب بیاوریم. در 

این صورت مبنای این تقسیم بندی چه خواهد بود؟ قومیت؟ زبان؟ یا مذهب؟ 

درخصــوص بخــش بزرگی از نواحــی ایران که اختاط قومــی و زبانی و مذهبی 

دارند چه باید کرد؟ بطور مثال در خوزســتان مبنای تقســیم بایستی مبتنی بر 

قومیت و زبان بختیاری ها و لرها و فارسی زبانان باشد یا عربها؟ 

در سیســتان و بلوچســتان که تلفیقی از بلوچ ســنی و زابلی شــیعی اســت 

مبنای تقسیم چه خواهد بود؟ 

در آذربایجــان غربــی و ارومیــه چــه بایــد کــرد؟ زبــان کــردی معیار تقســیم 

فدرالی خواهد بود یا ترکی آذری؟ 

در خود کردستان کدام شاخه زبانی کردی زبان معیار واقع می شود؟ 

نظریه پردازان مليت 
بر این باورند كه 
مليت ربطی به 
نظرات ما درباره 

عدالت ندارد و اگر 
ما متوجه چنين 

نكته ای نباشيم به 
صورتی از ملی گرایی 
شرارت بار انحطاط 

خواهيم یافت. 
شرارتی كه نه بيان 
معمولی و مشروع 

احساسات ملی بلكه 
نوعی بيماری وخيم 
است. بدین ترتيب، 

وابستگی ملی 
متعارف، بخشی 

مشروع و غيرقابل 
اجتناب از ساختار 
منسجم حقوق و 

تعهدات افراد است. 
این نكته، موردی 
اساسی در تبيين 
اندیشه سياسی 

جواد طباطبایی است 
كه ابدا نبایستی از 
آن غمض عين نمود 
و آن را همسان با 

ناسيوناليسم فرض 
كرد.
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قائلین به فدرالیســم نمی توانند در تغافل از توالی و تتابع پیشــنهاد خویش 

بســر برند: وقتی مناره می دزدیم باید فکر چاله اش هم باشــیم. حال با توجه به 

حساسیت موضوع، ایشان باید توجه ویژه ای داشته باشند که هر نوع تقسیم 

کشــوری و اعطــای خودمختــاری بــر پایــه قومیــت و زبــان و مذهــب می تواند 

پیامدهای هولناکی در پی داشته باشد. مباحثی ازین دست، دقایق و ظرایفی 

دارد کــه نمی تــوان بســادگی از آنهــا غمض عین نمــود. در جامعــه ای که اقوام 

آن همچنان درگیر مناســبات عشــیره ای و خونی و خویشــاوندی هســتند و در 

میــان طوایــف و عشــیره ها و ایــات مفاهیمی چون حق شــهروندی و فردگرایی 

و فــرد مقــدم بر طایفه جایگیر نشــده اســت و امــکان قوم گرایــی افراطی وجود 

دارد، هــر نــوع »دیگرســازی« بــر پایه نــژاد و قومیــت و زبان و مذهــب نه تنها 

تبعیــض را از میــان برنمی دارد بلکه به شوونیســم نیز انحطاط می یابد. چنانکه 

پیش تر هم اشــاره شــد، فدرالیســم نه موجب اســتقرار دموکراسی ســت و نه به 

رفــع تبعیض و تمرکزگرایی رهنمون می گردد چراکه اصوال فدرالیســم یک روند 

و سیســتم معطوف به قدرت اســت و نه ناظر به حقوق شــهروندی و وســیله ای 

بــرای زدودن تبعیــض. که اگر چنین بود کشــورهای غیرفدرالی مانند فرانســه 

و انگلســتان و ســوئد و ژاپن و... دموکراتیک نبودند و کشــورهایی چون روسیه 

و برمــه و اوگانــدا و کامــرون و نیجریــه و تانزانیــا اوج برابــری و دموکراســی بــه 

شــمار می آمدنــد. بــرای رفــع تبعیــض به مفاهیــم دیگری نیاز اســت که شــاید 

ربط وثیقی به شــکل فدراتیو کشــور نداشته باشند. لذا برای مرتفع نمودن این 

معضــات بایســتی در پــی آزادی سیاســی و اقتصــادی و آزادی فــردی و امکان 

برابــری منصفانــه فرصت ها در نحوه تنظیم ترتیبات نهادی بود. فدرالیســم در 

ایــران تنهــا هنگامی معنا می دهد که بطور مثال مناطق جدا شــده از ایران که 

امروزه روز مســتقل بوده و صاحب حاکمیت اند و از اهلیت برخوردار هســتند، 

قصد الحاق به ایران را داشته باشند که در این فرض بعید، راه اتحاد از مجرای 

یک قرارداد کنفدراسیونی صورت می پذیرد تا دولتی فدرال تشکیل گردد. اما 

طباطبایی و سوتفاهمات پیرامونش

در ایران ابدا 
نبایستی مركز-عام 
در تضاد با مردمان 

پيرامون-جزء و 
فرهنگهای محلی-

جزء فهميده شود. 
مردمان پيرامون و 
فرهنگهای محلی 

باید آنچنان توانمند 
شوند كه در نسبتی 
با مركز از جزئی به 
عام ارتقا یابند. از 
همين رو، در دایره 
واژگانی بسياری از 
قائلين به اندیشه 
ایرانشهری اقوام 
نه جزئی و امری 
فرع بر ملت بلكه 
بعنوان پاره ی ملت 
و »شهروند محق« 
شناخته می شوند 
با تمامی حقوق و 
تكاليف مربوط به 

شهروند. 
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فردوسی چنان 
كرد كه بقول 

ادموند هرتسيگ 
»جنگجویان ترک 

تبار به حدی مجذوب 
ایده های شاهنشاهی 
باستانی ایران شده 
بودند كه همگی 
فرمانروایان ترک 

اميد داشتند خود را 
با سنت پادشاهی 
شاهنامه پيوند 

دهند كه ایده آلی از 
فرمانروایی عرضه 
می كرد و آنان به 

آسانی و با شادمانی 
می پذیرفتند«.

همان طور که سید جواد طباطبایی در تزهای آغازین خویش در رساله ی تأملی 

دربــاره ایران متذکر شــده، »آنکه بخواهد مرزهای سیاســی ایــران را برهم بزند 

بــه یکــی از وجوه ماجراجویی های ناسیونالیســتی دســت زده اســت. واقعیت 

این اســت که سیاســت خارجه همه کشورها بایستی بر اساس مناسبات حسن 

همجواری و احترام به مرزهای جغرافیایی باشد. 

حال اگر دغدغه مدافعان فدرالیسم اعطای اختیارات بیشتر در اداره امور 

منطقــه ای و محلــی و تمرکززدایی اســت، چنانکه گفته شــد، عوض فدرالیســم 

می تــوان از شــکل »تکبافــت پیچیــده« ســخن بــه میــان آورد. چراکــه اعطــای 

اختیارات در این شکل امکان پذیرتر است؛ شکلی که با شرایط امروز ایران نیز 

انطباق و قرابت بیشــتری دارد. تکبافت پیچیده هم فرم و شــکلی است که به 

منظور آسان ســازی اداره امور کشــور و به شــیوه ای خاص ترتیب و تنظیم یافته 

است. در این شکل، تراکم زدایی )Deconcentration( و واگذاری اختیارات، 

اصلــی مهــم به حســاب می آید به نحــوی کــه تراکم زدایی و تقســیم اختیارات 

اجرایــی و اداری میــان واحدهای ســازمانی مرکز و ســازمان های محلی صورت 

می پذیرد.

در مــدل تکبافــت پیچیــده اختیــارات ویــژه ای از جانــب قانون گــذاز بــه 

نهادهــای محلــی »اعطــا« می گردد تــا اختیــار تصمیم ســازی های »اداری« در 

محل را دارا بوده و قادر باشند تا از طریق عوامل اجرایی خویش آن را به موقع 

اجــرا بگذارنــد. در این وضعیت، ما با گونه ای خودگردانی محلی مواجهیم که 

در عیــن حــال در چارچــوب منافع ملی حرکت می کند و دســتگاه های مرکز بر 

آن »نظارت« دارند. البته الزم به ذکر است که اختیارات غیرمتمرکز همچون 

دیگر بخش های جهان، خاصه کشورهای دموکراتیک، خصلتی »اداری« دارند. 

یعنــی فاقــد خصلتی »سیاســی« بــوده و به حاکمیــت چندگانه منجــر نخواهد 

شــد. از دیگــر ویژگی هــای آن می تــوان بــه وحــدت انضمامــی و منطقه گرایــی 

)regionalism( نیز اشاره کرد.

منطقه گرایــی بــا اصــل تمرکززدایــی تفــاوت چندانــی نــدارد و 
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شــیوه ای اســت کــه پــس از جنــگ دوم بین الملــل و در قالــب برنامه ریزی های 

عمرانــی مــورد توجــه متخصصــان واقــع گردیــده و ســرمایه گذاری و تخصیص 

خدمات به تقســیمات کشــوری را تســهیل می کند. اما در پاره ای مواقع دیده 

می شــود که تقســیمات کشــوری چندان قرابتی با تنوعات تاریخی و زیســتی 

و اقتصــادی و فرهنگــی نــدارد. ازیــن رو، یــک تقســیم بندی منطقــه ای صورت 

می پذیرد. منطقه در اینجا به آن ناحیه ای از کشــور اشــاره دارد که بطور کلی 

واجد ویژگی های مشــترک تاریخی و اقتصادی و جغرافیایی و کشــاورزی بوده 

و فرهنگ های به نســبت همســانی را در خود جای دهد. حال ممکن است یک 

منطقه متشــکل از چندین اســتان و شهرســتان و... باشــد. این ویژگی )منطقه 

گرایی(، کشورهایی با شکل تکبافت را تا حدودی به ممالک مرکب و چندپارچه 

نزدیک می ســازد ولیکن این تمرکز و تمرکززدایی تا بدانجا پیش نمی رود که به 

این واحدها قدرتی »سیاســی« و »حاکمیتی« ببخشــد. بهمین جهت، در شکل 

تکبافت پیچیده شــخصیت حقوقی مناطق در ســطح حقوق اساســی شــناخته 

شده نیست. 

ممکن اســت کســانی متذکر شــوند که پیش از ورود به بحث درباره شــکل 

نظــام بهتر اســت تا نظریه ایرانشــهری دیدگاه خویش دربــاره ماهیت دولت را 

معین سازد. باید اذعان داشت که قائلین به اندیشه ایرانشهری تعلقات سیاسی 

مختلفــی دارنــد و نمی تــوان از یک مدل واحد که مقبول تمامی ایشــان باشــد 

ســخن به میان آورد. با این حال مخرج مشــترک قاطبه قائلین به این اندیشــه، 

دولت »مشروطه« )Constitutional( است. از جمله بزرگترین سوتفاهمات، 

همســان پنداری نظریه مشــروطه با نظام ســلطنتی است. در اینجا باید توضیح 

داده شــود که در حالت کلی با دو نوع دولت مواجهیم. یا مشــروطه اســت و 

یا مطلقه. دولت مشــروطه به تمامی ســاختارهایی اطاق می شــود 

که قدرت با حدود قانونی تحدید شده و 

حکومت قانون مقدم بر هر 
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چیزی فرض می گردد. ایضا، اصل سرشکن کردن قدرت بر پایه تنظیم ترتیبات 

نهــادی به موقع اجرا گذاشــته شــده و بقولی قانون خــود بزرگترین حاکم تلقی 

گردد. بدین ترتیب، شکل دولت مشروطه می تواند جمهوری باشد یا پادشاهی. 

در اینجــا بایــد توجــه داشــت کــه جمهــوری نیــز لزوما متــرادف با نظــام آزاد و 

دموکراســی نیســت چنانکه ما در چند دهه اخیر شــاهد ظهور جمهوری هایی 

بوده ایــم کــه هیــچ نســبت معناداری بــا دموکراســی و حکومت قانــون ندارند. 

جمهوری هایــی چــون عراق دوره صدام و حزب بعث یا کشــورهایی نظیر کوبا، 

کــره شــمالی و چین از جمله مصادیق این ســخن به شــمار می آینــد. در مقابل، 

شــاهد نظام هایی پادشــاهی هســتیم که آزاد و دموکراتیک اند. در این زمره اند 

ژاپن و انگلســتان و هلند و ســوئد و دانمارک و بلژیک و نروژ. با ذکر مثال های 

اخیــر، آنچــه مشــخص اســت، این اســت که تــا فرآینــد مشــروط گردانی قدرت 

طی نشــده باشــد، حتــی نظر اکثریت هــم می تواند ناقض آزادی و دموکراســی 

شــود. به همین خاطر اســت که در نظریات جدید دموکراتیک نیز صرف اصل 

حکومت اکثریت برای پیدایش و تداوم دموکراســی کافی دانســته نمی شود و 

برای تکمیل آن بر اصل تحدید و مشروطیت قانونی تاکید می کنند. قائلین به 

ایرانشــهری نیز با عطف نظر به مباحث طرح شــده در اندیشــه سیاســی دوران 

جدید و ســیر دگرگونی های سیاســی ایران جدید، به سیســتمی بــاور دارند که 

مبتنی بر قانون باشــد و از آزادی شــهروندان و حقوق سیاسی-اجتماعی ایشان 

صیانت نموده و به نوعی بتواند میان آزادی و امنیت تعادل برقرار سازد.

منطقه گرایی با 
اصل تمركززدایی 

تفاوت چندانی ندارد 
و شيوه ای است كه 
پس از جنگ دوم 

بين الملل و در قالب 
برنامه ریزی های 
عمرانی مورد 

توجه متخصصان 
واقع گردیده و 
سرمایه گذاری و 

تخصيص خدمات به 
تقسيمات كشوری 
را تسهيل می كند. 
اما در پاره ای مواقع 
دیده می شود كه 
تقسيمات كشوری 
چندان قرابتی با 
تنوعات تاریخی و 

زیستی و اقتصادی و 
فرهنگی ندارد.
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دراکتبـــر ۱۸0۱ کاوزویتـــس تحصیـــات خـــود را به 

عنـــوان دانشـــجوی اولیـــن دوره مدرســـه ی جنـــگ 

اصاحاتـــی  هورســـت  شـــارن  توســـط  کـــه  برلیـــن 

دوره  هـــای  ایـــن  کـــرد.  آغـــاز  بـــود،  شـــده  آن  در 

ســـه ســـاله می بایســـتی او را در کنـــار مشـــکات 

مســـائل  بـــا  همچنیـــن  نیروهـــا  فرماندهـــی  فنـــی 

تاریـــخ و فلســـفه آشـــنا کنـــد. ایـــن دقیقـــا همـــان 

چیـــزی بـــود کـــه شـــارن هورســـت، کـــه بـــه تازگی 

از خدمـــت هانوفـــر بـــه خدمـــت پـــروس درآمـــده 

بـــود، بـــا اصاحـــات خـــود خواهـــان رســـیدن به آن 

بـــود. کســـی کـــه می خواســـت در مقابـــل تحـــرک 

و انعطاف پذیـــری تاکتیکـــی ارتـــش جدیـــد کـــه از 

انقاب فرانســـه برخاسته بود بایســـتد، می بایست 

را در  تاریـــخ  و  فلســـفه  افســـران دانش آموختـــه ی 

رأس نیرو هـــای خود می داشـــت. بدین معنا شـــارن 

هورســـت دســـت به آغاز اصاحات زد. خیلی پیش 

از این کـــه ایـــن اصاحـــات پـــس از شکســـت پروس 

در ینا و اورســـتد در ســـال ۱۸0۶ به طور رســـمی به 

جریان بیافتند. شـــارن هورســـت قصد داشـــت در 

مقابـــل این پویایـــی انقابی که او خیلـــی زود آن را 

بـــه عنـــوان عمیق ترین عامـــل پیروزی  های فرانســـه 

تشـــخیص داده بـــود)۲( گونـــه ای آموزشـــی برتـــر را 

قـــرار دهـــد. چند ســـال بعد ایـــن ایده بـــه برنامه ی 

اصلـــی اصاحـــات پـــروس تبدیل شـــد.

برای کاوزویتس ۲۱ ســـاله، جلســـات مدرسه ی 

از کاخ  از ســـالن  های  یکـــی  ابتـــدا در  جنـــگ کـــه 

شـــهر و ســـپس در کاخ پرنـــس هاینریش )کـــه بعدا 

بـــه ســـاختمان دانشـــگاه برلیـــن تبدیل شـــد( برگزار 

می شـــد، بـــه تجربـــه ی فکـــری مهمـــی در زندگیش 

بـــدل شـــدند.)۳( خودآمـــوزی او اکنـــون به مســـیر 

نظام منـــدی هدایـــت شـــد و عـــاوه بر خوِد شـــارن 

هورســـت، پیـــش از هر چیـــز دیگری، فیلســـوفی با 

نـــام یوهـــان گوتفریـــد کیزوتر بـــود که نوشـــته ها و 

ســـخنرانی هایش تفکـــر او را شـــکل داد.

کیزوتـــر شـــاگرد کانـــت بـــود و بی آنکـــه بتـــوان 

گفـــت کـــه کاوزویتـــس از طریق او تبدیـــل به یک 

کانتـــی شـــده، تاثیر فکـــری کانت بر اندیشـــه ی او 

انکارناپذیـــر اســـت. کاوزویتـــس در طـــول دوران 

تحصیل خود در مدرســـه ی جنگ به مســـائل تاریخ 

نیـــز می پرداخـــت. بیـــش از همـــه طبیعتـــا تاریـــخ 

جنگ، که البته، پیرو پیشـــنهادات اســـتادش شارن 

هورســـت، در پی اســـتنتاج کردن آن از درون تاریخ 

سیاســـت و اجتمـــاع بـــود. ایـــن عاقـــه بـــه تاریـــخ، 

مانع از آن شـــد که کاوزویتـــس گرفتار یک الگوی 

فکـــری شـــود، طـــوری کـــه آن الگـــو برای کانتیســـم 

بعـــد از کانـــت تبدیـــل بـــه یـــک مشـــخصه شـــده 

بـــود. او اصطاحـــات و مقـــوالت را بـــه اســـتخدام 

در مـــی آورد تـــا بـــه انبوه حـــوادث و تحـــوالت نظم 

ببخشـــد اما هیچ گاه جریـــان امور را تابـــع الزامات 

و  ماکیاولـــی  آن  بـــر  عـــاوه  نمی کـــرد.  فلســـفی 

مونتســـکیو را خوانـــده بود، فیشـــته ی معاصر خود 

را مـــورد بررســـی قـــرار داده بـــود و بـــه ایـــن ترتیب 

اســـتقال فکری ای به دســـت آورد کـــه او را به یکی 

از مهم تریـــن نظریه پـــردازان جنـــگ بـــدل کـــرد.)۴(

ایـــن قالب گیـــری فکری دو وجهـــی کاوزویتس 

جـــوان، )اول( جســـتجوی دقت نظری، کـــه در یک 

مجموعه اصطاحات به شـــدت مشـــخص منعکس 

تغییرپذیـــری  از  آگاهـــی  )دوم(  و  اســـت،  شـــده 

تاریخـــی صورت  های فلکـــی و بدین وســـیله متغیر 

در  را  خـــود  هم چنیـــن  عمـــل  احتمـــاالت  بـــودن 

ماحظات نهایی فصل اول کتاب نخســـت در باب 

جنـــگ ،اثـــر اصلـــی کاوزویتـــس، نشـــان می دهد.

ایـــن فصـــل از کتاب نقـــش کلیـــدی در فهم کل 

اثـــر دارد، تا جایی که کاوزویتـــس که در اثر مرگ 

نابهنگام اش نتوانســـت کتاب خود را منتشـــر کند 

بـــه ایـــن فصـــل کـــه بـــه آن عنـــوان »پیـــام« را داده 

اســـت جایگاه ویژ ه ای بخشـــیده اســـت:

بخشـــی  تنهـــا  نخســـت  کتـــاب  اول  »فصـــل 

اســـت کـــه مـــن آن را کامـــل در نظر می گیـــرم. آن 

دســـت کم در خدمـــت کل کتـــاب خواهـــد بـــود تا 

مســـیری را کـــه در همه جـــای کتـــاب در پی حفظ 

کردنـــش بـــودم، مشـــخص کنـــد.«)۵(

بررســـی اثـــر کاوزویتـــس بـــه ویـــژه پاســـخ بـــه 

ایـــن ســـوال، کـــه آیـــا تامـــات او بـــرای جنگ  هـــای 

قـــرن بیســـت ویکم نیـــز دارای اعتبـــار اســـت)۶( یا 

خیـــر، نـــه بـــا رجوع بـــه نقل قول  هـــای جداشـــده از 

بافـــت متـــن، بلکـــه بیـــش از هرچیـــز بـــا مراجعه به 

فصـــل اول کتاب نخســـت در باب جنـــگ می تواند 

حاصـــل بشـــود. در ایـــن فصـــل فراز هـــای پایانی که 

کاوزویتس در آن قضیه ی تثلیث شـــگفت انگیز را 

کالوزویتس در مورد شخصیت جنگ

جنگ وسيله ای 
برای سياست است، 
ولی نه هميشه به 
طریق یكسان. جنگ 
همواره در حال تغيير 
مظاهر خود است، 
اما در این تغييرات 
ثوابت اساسی قابل 
شناسایی هستند 
كه كمابيش در 

تمام مظاهر جنگ 
به نحو چشمگيری 
آشكار می شود. و 

یكی از این سه ثابت 
اساسی، ویژگی 

ابزاری جنگ برای 
سياست است. 
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بســـط می دهد، معنای خاصـــی دارد.)۷( مطالعه ی 

دقیـــق و موشـــکافانه ی ایـــن فصـــل نشـــان می دهد 

کـــه این ادعای منتقـــدان کاوزویتس، جان کیگان 

و مارتیـــن ون کرولـــد کـــه معتقدنـــد کاوزویتـــس 

منســـوخ شـــده و در اثر تحوالت اخیر رد شـــده،)۸( 

بر اســـاس خوانـــش نادقیق عبـــارات مـــورد نظر در 

پـــس  نهاده شده اســـت.  بنـــا  کاوزویتـــس  کتـــاب 

بررســـی دقیـــق ایـــن بخـــش از کتـــاب بســـیار حائز 

اســـت. اهمیت 

کاوزویتـــس در این جـــا دو ویژگـــی جنـــگ را با 

هـــم پیونـــد می زنـــد و برای آن هـــا معنای یکســـانی 

قائـــل می شـــود. آن دو ویژگی که نـــه تنها یک دیگر 

را تکمیـــل می کننـــد، بلکـــه یک دیگـــر را محـــدود و 

بـــه عبارتی محصـــور نیـــز می کننـــد: ابزارگونه گی 

سیاســـی جنـــگ و تغییرپذیری تاریخـــی آن. جنگ 

وســـیله ای برای سیاســـت اســـت، ولی نه همیشـــه 

بـــه طریق یکســـان. جنـــگ همـــواره در حـــال تغییر 

مظاهـــر خود اســـت، امـــا در ایـــن تغییـــرات ثوابت 

اساســـی قابل شناســـایی هســـتند کـــه کمابیش در 

تمـــام مظاهـــر جنـــگ به نحـــو چشـــمگیری آشـــکار 

می شـــود. و یکی از این ســـه ثابت اساســـی، ویژگی 

ابـــزاری جنگ برای سیاســـت اســـت.

منتقـــدان  همـــه ی  مشـــترک  وجـــه  تقریبـــاً 

بیـــن  کشـــمکش  کـــه  اســـت  ایـــن  کاوزویتـــس 

کـــرده،  رفـــع  را  تغییرپذیـــری  و  ابزارگونه گـــی 

اساســـی  تعریـــف  به عنـــوان  ابزارگونه گـــی  بـــر 

و  می کننـــد  تاکیـــد  جنـــگ  از  کاوزویتـــس 

تغییرپذیـــری رویداد های جنـــگ را که کاوزویتس 

بارهـــا در مـــورد آن صحبـــت می کنـــد،)۹( نادیـــده 

. رنـــد نگا می ا

از نظـــر آن هـــا، نظریـــه ی کاوزویتـــس خـــود را 

در توصیـــف جنـــگ به عنـــوان »یک ابزار سیاســـی 

انجـــام  مـــراودات سیاســـی،  ادامـــه   ،]...[ واقعـــی 

بی خاصیـــت  دیگـــر«،  ابزار هـــای  بـــا  کار  همیـــن 

می کنـــد،)۱0( در حالـــی کـــه بـــه توصیـــف آن بـــه 

عنوان »آفتاب پرســـت واقعی«)۱۱( هرگز اشـــار ه ای 

نمی شـــود.

چنیـــن کاوزویتـــس خاصه شـــد ه ای را می توان 

به راحتـــی از نظـــر تاریخـــی منســـوخ اعـــام کـــرد، 

به خصـــوص کـــه او هم چنیـــن دوران مشـــخصی از 

جنگیـــدن، یعنـــی آغـــاز دوران جنگ بـــا حجم  های 

عظیـــم را نیـــز بـــه عنـــوان قاعـــده، اگـــر نگوییم به 

عنـــوان هنجار، بـــرای همه ی جنگ هـــا اعام کرده 

. ست ا

در اصـــل، بحـــث میـــان حامیـــان )یـــا منتقدان( 

یک کاوزویتســـی جزمی فهمیده شـــده و تفسیری 

دگرگونه تـــر از اثر او نزد آن ها، جدید نیســـت، بلکه 

بـــه بحث بـــه اصطاح اســـتراتژی که توســـط هانس 

دلبروک، مورخ برلینی، شـــعله ور شـــد، برمی گردد 

کـــه در آن، ابتدا قضیه بر ســـر اســـتراتژی فردریک 

کبیـــر بـــود، کـــه ایـــن اســـتراتژی در نهایـــت حـــول 

محـــور این پرســـش چرخید: آیـــا اســـتراتژی دیگری 

از رایـــش آلمـــان در جنگ جهانی اول می توانســـت 

از شکســـت ۱۹۱۸ جلوگیـــری کند؟)۱۲(

دلبـــروک بـــه پیـــروی از کاوزویتس، اســـتراتژی 

»خســـته کردن  اســـتراتژی  و  حریـــف«  »کوفتـــن 

اساســـاً  اســـتراتژی  دو  عنـــوان  بـــه  را  حریـــف« 

متفاوت، که بســـته به شـــرایط و موقعیت انتخاب 

می شـــوند، مقایســـه کـــرد. نقـــدی کـــه منتقـــدان 

بـــر دلبـــروک وارد کردنـــد ایـــن بـــود که اســـتراتژی 

خســـته کردن حریف را کـــه او توصیف کـــرده بود، 

بـــه هیچ وجـــه نـــزد کاوزویتـــس نمی تـــوان یافـــت. 

اگـــر کســـی بـــه دنبـــال مقایســـه ای صریـــح باشـــد، 

بـــه صـــورت  ممکـــن اســـت واقعـــاً چنیـــن باشـــد. 

عینـــی، کاوزویتس بارهـــا و بارها بـــه این موضوع 

اندیشـــیده است که آیا اســـتراتژی کلی یک دولت 

باید بیشـــتر به سمت ســـرنگونی سریع دشمن برود 

و یـــا بر فرســـودن درازآهنگ او بنا نهاده شـــود. وی 

در این بـــاره آگاهی کامل داشـــت کـــه انتخاب بین 

ایـــن دو گزینه به خواســـت دولت ها نیســـت، بلکه 

اغلب وابســـته به شـــرایط خارجی اســـت که خارج 

از اختیـــار دولت ها می باشـــد. تحلیـــل کاوزویتس 

از لشکرکشـــی ناپلئـــون به روســـیه اساســـاً حول این 

پرســـش می چرخـــد.)۱۳(

ایـــن مشـــکل هم چنیـــن در تلفیـــق ابزاربودگـــی 

سیاســـی و تغییرپذیری تاریخی جنگ در فصل اول 

کتـــاب نخســـت، کـــه در باال بـــه آن پرداخته شـــد، 

بـــروز می کنـــد. از یـــک ســـو، کاوزویتـــس بـــر این 

باور اســـت که بایـــد جنگ را تحت هر شـــرایطی نه 

بـــه عنـــوان امری مســـتقل، بلکـــه به عنـــوان ابزاری 

كالوزویتس بر 
این باور است كه 
باید جنگ را تحت 
هر شرایطی نه به 

عنوان امری مستقل، 
بلكه به عنوان 

ابزاری سياسی تلقی 
كرد. اما از سوی 
دیگر، او جنگ را 

آفتاب پرستی حقيقی 
می نامد، چرا كه او 
منضم به هر مورد، 
ماهيت خود را تغيير 
می دهد. در ظاهر 
این تناقضی است 

كه حل شدنی نيست. 
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سیاســـی تلقی کرد. اما از ســـوی دیگر، او جنگ را 

آفتاب پرســـتی حقیقـــی می نامد، چـــرا که او منضم 

بـــه هر مورد، ماهیـــت خود را تغییـــر می دهد.)۱۴( 

در ظاهـــر این تناقضی ســـت که حل شـــدنی:

آفتاب پرســـت حقیقـــی چیزی مســـتقل اســـت، 

و ابـــزاری سیاســـی چیـــزی نیســـت کـــه طبیعـــت 

خـــود را بـــه میـــل و اختیـــار خـــود تغییـــر دهـــد. 

کاوزویتـــس  بـــه  اینجـــا  در  می تـــوان  بنابرایـــن 

اعتـــراض کـــرد کـــه او بایـــد تصمیمـــش را بگیـــرد: 

یـــا ابـــزار یـــا آفتاب پرســـت. امـــا بـــه نظر می رســـد 

کـــه کاوزویتـــس قصد دارد بـــر هم زمانـــی این دو 

پافشـــاری کنـــد، و این امـــر آن جایی خود را نشـــان 

می دهـــد که او پس از ایـــن بافاصله از آن »تثلیث 

شـــگفت انگیز« ســـخن می گوید )۱۵( و بدین وسیله 

کـــه  می کنـــد  بـــازی  وارد  را  الهیاتـــی  مفهومـــی 

هیچ چیـــز دیگـــری به مثـــل آن بـــرای چنین وحدت 

برنایســـتاده: مانعةالجمعـــی 

یعنـــی پـــدر، پســـر و روح القـــدس کـــه هم زمـــان 

یکـــی و در عیـــن حـــال متفـــاوت از یکدیگرنـــد. از 

آن جایـــی کـــه مفهومـــات و ارجاعـــات الهیاتـــی در 

آثار کاوزویتـــس وجود ندارد، ایـــن عبارت تثلیث 

خاصـــی  معنـــای  جایـــگاه  ایـــن  در  شـــگفت انگیز، 

می یابـــد. به نظر می رســـد کاوزویتس این عبارت 

را بســـیار آگاهانـــه و هدفمند به کار برده اســـت تا 

مســـئله ای را برجســـته کند کـــه از اصِل طرد شـــق 

ثالـــث )طـــرد واســـطه( طفـــره رفتـــه اســـت. اکنون 

دیگر تلفیـــق ابزاربودگی و گوناگونـــی، آن گونه که 

کاوزویتس در بخش اول از قســـمت  های انتخاب 

نظـــر می گیـــرد، مشکل ســـاز  این جـــا در  شـــده در 

: نیست

یـــک ابـــزار می توانـــد در انـــواع گوناگـــون ظاهر 

شـــود. این کـــه کدامیـــک انتخـــاب می شـــود، بـــه 

تصمیـــم آن کـــس بســـتگی دارد کـــه آن ابـــزار را به 

می توانـــد  ایـــن  جنـــگ،  مـــورد  در  می گیـــرد.  کار 

بدیـــن معنا باشـــد کـــه دولت ها بســـته بـــه اهداف 

و مقاصـــد خـــود، تصمیم بـــه نوع معینـــی از جنگ 

می گیرند و در نتیجه خود را به ســـطح مخصوصی 

از تشـــدید مقـــرر می کننـــد.)۱۶(

چنـــد صفحـــه ی قبـــل کاوزویتـــس بـــه تفصیل 

بـــه ایـــن موضـــوع پرداختـــه اســـت. در اینجـــا امـــا 

از »آفتاب پرســـت واقعـــی« صحبـــت می کنـــد  او 

کـــه نمـــود عمومـــی و ماهیـــت خـــود را بســـته بـــه 

چگونـــه  درونـــش  در  مســـلط  گرایش  هـــای  اینکـــه 

بدین وســـیله  می دهـــد.  تغییـــر  شـــده اند،  تلفیـــق 

کاوزویتـــس بـــه جنـــگ اتونومی نســـبت می دهد 

کـــه بـــا این ایـــده کـــه دولت ها قانـــون کنـــش را به 

طـــور نامحدود در اختیار خـــود دارند، جفت وجور 

نمی شـــود.

کالوزویتس در مورد شخصیت جنگ

دولت ها بسته به 
اهداف و مقاصد 
خود، تصميم به 

نوع معينی از جنگ 
می گيرند و در نتيجه 

خود را به سطح 
مخصوصی از تشدید 

مقرر می كنند.
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در این جـــا او بر آن یک دندگـــی و لجاجت جنگ 

صحـــه می گذارد، کـــه با طفره رفتـــن از تصمیمات 

دولت ها تناســـب دارد.

را  لجاجـــت  و  یک دندگـــی  ایـــن  کاوزویتـــس 

بـــه  کـــه  ســـه عنصـــر می دانـــد  تعامـــل  نتیجـــه ی 

پیـــروی از کانـــت، آن هـــا را »غریزه طبیعـــی کور«، 

توصیـــف  مجـــرد«  و »درک  آزاد«  روح  »فعالیـــت 

می کنـــد. این هـــا »اعمـــال زور  نخســـتین«، »بازی 

احتمـــاالت و اتفاق« و در نهایـــت »ماهیت ابزاری 

هستند.   سیاسی« 

بـــه  را  ســـه گانه  ایـــن  او  بعـــدی  پاراگـــراف  در 

اشـــتیاق، شـــجاعت و اســـتعداد، و همچنیـــن بـــه 

می دهـــد.  تغییـــر  هـــدف  تعییـــن  بـــرای  توانایـــی 

او کامـــًا بـــه ایـــن امـــر آگاه اســـت کـــه اشـــتیاق 

می توانـــد خشـــونتی به  خـــود بگیرد که بـــا مقاصد 

تعیین شـــده ی سیاســـی در تضـــاد باشـــد، و اینکـــه 

و  شـــور  داشـــتن  بـــه  معینـــی  غایـــات  به عکـــس 

اشـــتیاق فراوان بســـتگی دارند و بـــدون آن ها هرگز 

نمی تـــوان بـــه ایـــن مقاصـــد دســـت یافـــت.

 Gegenüberstellung امـــا کاوزویتس تنها به

juxtaposition(( برهم گوالـــی )تجاور( اشـــتیاق و 

درک بســـنده نمی کند، بلکه شـــجاعت و استعداد 

را بـــه عنوان شـــق ثالث وارد بـــازی می کند که 

تعیین کننـــد ه ای  نقـــش  آشـــکارا 

دســـتیابی  در 

و  بـــه مقاصد 

ی  مد هـــا پیا

اشـــتیاق بـــازی می کننـــد. این کـــه هـــر یـــک از این 

ســـه عنصـــر به چه میـــزان کارآمد خواهنـــد بود، به 

تعامل با ســـایرین بســـتگی دارد و ایـــن به ویژه برای 

ابزاروارگـــی سیاســـی صـــدق می کنـــد.

بدیهـــی اســـت کـــه گـــذر از دوران جنگ  هـــای 

کـــه  مّلـــی،  جنگ  هـــای  دوران  بـــه  کابینـــه)۱۷( 

کاوزویتس از معاصران آن بود، او را بر آن داشـــت 

کـــه به تغییرپذیری جنگ نقش محوری، نه تنها در 

نام گـــذاری جنگ  های مختلـــف، بلکه و به خصوص 

دهـــد. نســـبت  جنـــگ،  نظـــری  چارچـــوب  در 

او با نگاهی به انقاب فرانسه می نویسد: 

»بـــه یک بـــاره جنـــگ دوبـــاره به موضـــوع مردم 

)مّلـــت( تبدیـــل شـــد، مردمـــی ۳0 میلیونـــی کـــه 

همگـــی خـــود را شـــهروند تلقـــی می کردنـــد. ]...[ 

بـــا این مشـــارکت مـــردم در جنگ، به جـــای هیئت 

دولـــت و ارتـــش، این کل مـــردم بودند کـــه با وزن 

طبیعی خـــود بر روی تـــرازو رفتند. اکنـــون ابزارها 

و همچنیـــن مجاهدت هایـــی که توانســـتند به کار 

گرفته شـــوند، دیگر هیچ مرز مشـــخصی نداشتند. 

انـــرژی کـــه با آن، جنـــگ خودش توانســـت هدایت 

شـــود، دیگر هیچ حریفی نداشـــت. در نتیجه خطر 

برای دشـــمن بـــه نهایت خود رســـیده بـــود.)۱۸(

کاوزویتـــس این موضوع را بـــاز می گذارد، که 

آیـــا همـــه جنگ  های آینـــده بر ســـر »منافـــع عمده 

نزدیـــک بـــه مـــردم« خواهد بـــود و یا اینکـــه دوباره 

بـــه یک »تفکیـــک دولت از مـــردم« منجـــر خواهد 

شـــد. او امـــا معتقـــد اســـت کـــه می توان فـــرض را 

بـــر این گذاشـــت، کـــه »حداقل هر 

كالوزویتس در 
این جا دو ویژگی 

جنگ را با هم پيوند 
می زند و برای آن ها 

معنای یكسانی 
قائل می شود. آن 
دو ویژگی كه نه 
تنها یک دیگر را 
تكميل می كنند، 
بلكه یک دیگر را 

محدود و به عبارتی 
محصور نيز می كنند: 
ابزارگونه گی سياسی 
جنگ و تغييرپذیری 

تاریخی آن. 
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بهار 1401
بـــار کـــه منفعتی بزرگ بـــر زبان می آیـــد، خصومت 

متقابل، به روشـــی که در زمان مـــا رخ داد، فیصله 

داده می شـــود.«)۱۹(

از زمـــان انقـــاب فرانســـه، بـــر اســـاس نتیجـــه 

ایـــن تامـــات، دولت هـــا دیگـــر نمی تواننـــد ابـــزار 

جنـــگ را دیگـــر نـــه آن چنـــان بدیهـــی هماننـــد قبل 

در اختیار داشـــته باشـــند. در حالی کـــه کانت در 

رســـاله ی صلح خـــود، بر اســـاس انقاب فرانســـه و 

جمهوری  ســـازی قانون  هـــای اساســـی، انتظـــار محو 

تدریجی جنگ از روابـــط بین دولت ها و در نهایت 

ایجـــاد یک صلح ابـــدی را دارد،)۲0( کاوزویتس اما 

بـــا نگاهی به ســـنگین تر شـــدن وزنـــه ی مّلت ها در 

جنـــگ، برخاف نظـــر کانت حســـابی بـــاز می کند 

خونین تـــر  و  ســـهمگین تر  »جنگ هـــا  این کـــه  آن  و 

شـــد.« خواهند 

صورت  هـــای  اســـاس  بـــر  کاوزویتـــس  اینکـــه 

فلکـــی زمـــان خـــود، غریـــزه طبیعـــی کـــور یـــا بـــه 

عبارتـــی اشـــتیاق را بـــا مّلـــت، بـــازی احتمـــاالت و 

اتفـــاق، و یـــا بـــه عبارتـــی شـــجاعت و اســـتعداد را 

بـــا ژنـــرال و ارتـــش اش، و ســـرانجام عقـــل مجـــرد یا 

همـــان هدف گـــذاری سیاســـی را با دولـــت  پیوند 

و  ســـوءتفاهم ها  از  انبوهـــی  بـــه  منجـــر  داد،)۲۱( 

ســـرگردانی هایی شـــده اســـت. برای مثـــال مارتین 

ون کرولـــد به این نتیجه رســـید کـــه از آن جایی که 

در نزاع  هـــای کم شـــدت دوران اخیـــر، دیگـــر تمایز 

روشـــنی بین مّلـــت، ارتـــش و دولت وجـــود ندارد، 

نظریه کاوزویتس نیز منســـوخ شـــده اســـت.)۲۲(

پیداســـت که مارتین ون کرولـــد کاوزویتس را 

بیـــش از انـــدازه با چشـــم  های یـــک مـــورخ خوانده 

او  اگـــر  بـــود.  کـــرده  گیـــر  تمثیل هـــا  در  و  بـــود 

کاوزویتـــس را با نگاهـــی تحلیلی تـــر مطالعه کرده 

بـــود، بـــه ســـه گانه ی اشـــتیاق )کشـــش، شـــهوت، 

غریـــزه(، اســـتعداد و خـــرد، بـــه عنـــوان ســـاختار، 

به طـــرز اساســـی تری توجـــه می کـــرد. بـــا ترجمه به 

زبـــان امـــروزی، می تـــوان از ســـبوعیت، خاقیت و 

عقانیـــت یا بـــه طور دقیق تـــر: ســـبوعیت جنگی، 

خاقیـــت اســـتراتژیکی عقانیـــت سیاســـی ســـخن 

. گفت

حامیـــان  توســـط  هم چنـــان  می تـــوان  را  اولـــی 

مســـلح جنگ ســـاالر تجســـم کرد. دومی را از طریق 

شـــبیه  یادگیرنـــده، چیـــزی  ســـازمان  های  ســـاختار 

آن چه که شـــبکه  های تروریستی ترســـیم می کنند، 

و آخـــری نبایـــد بـــه هیچ وجـــه بـــر عهـــده ی دولـــت 

باشـــد، بلکـــه می تواند توســـط فعاالن اقتصـــادی یا 

 )N.G.O( غیردولتـــی  ســـازمان  های  اصطـــاح  بـــه 

شـــود.)۲۳( مجسم 

بدین معنی، نظریه کاوزویتس کمافی الســـابق 

و همـــواره از دیگـــر نظریه هـــا، به عنـــوان یـــک ابزار 

تحلیـــل وقایع جنگ مناســـب تر اســـت.)۲۴(

 بـــر ماســـت کـــه آن را بـــا دقـــت بخوانیـــم و بـــه 

متنـــی کـــه نویســـنده اش یک دهـــه تمـــام روی آن 

کار کـــرد و نتوانســـت آن را تماما به اتمام برســـاند 

بگذاریم. احتـــرام 

پی نوشت ها

فون  کارل   ،۶ و   ۴ شماره ی  منبع  ی  درباره  مقاله   .۱
)۱۸۳۲( جنگ  باب  در  کاوزویتس: 

اقبالی  ۲. گرنهارد فون شارنهورست: تطور علل کلی خوش 
نظامی  مجله ی  در:  انقابی؛  جنگ  های  در  فرانسوی ها 
فون  گرهارد  در:  چاپ  تجدید  ج۸، ۱۷۹۷؛  جدید، 
شارنهورست، رساله  های نظامی، ویرایش از بارون فون در 

۱۹۵ ص   ،۱۸۸۱ برلین،  گلتس، 
۳. در این مورد به تفصیل، پیتر پاِرت، کاوزویتس و دولت، 

بن ۱۹۹۳، ص ۸۱ به بعد
کمافی  کاوزویتس  موضوعیت  و  اصالت  تحلیل  در   .۴
السابق مطالعه ی بی همتای ریموند آرون، کاوزویتس، 

۱۹۸0 فرانکفورت  جنگ،  به  اندیشیدن 
۵. کارل فون کاوزویتس، در باب جنگ، ویرایش ورنر فون 

هالوِگ، چاپ ۱۹، بن ۱۹۸0، ص ۱۸۱
۶. در این باره، هرفرید مونکلر، جنگ ها در قرن ۲۱، در: اریش 
رایتر، کتاب سال برای سیاست امنیت بین المللی ۲00۳، 

هامبورگ ۲00۳، صص ۹۷-۸۳
ویژه ی  اهمیت  به  چیز  هر  از  بیش  روس  هربرگ  اخیرا   .۷
آندراس  است،  کرده  اشاره  شگفت انگیز  تثلیث  قضیه ی 
هربرگ روس، معمای کاوزویتس، مونیخ ۲00۱، ص ۱۵0 به 
بعد. همچنین نگاه کنید به، اولریکه ِکِلمایر، پرسش  های 
بویژه   ،۲00۲ برلین  جنگ ها،  فلسفی  تئوری  یک  بنیادین 

بعد به  صفحه ی ۲۷۵ 
۸. جان کیگان، فرهنگ جنگ ها، برلین ۱۹۹۵، ص ۲۱ به بعد، 
مارتین فن کرولد، آینده ی جنگ، مونیخ ۱۹۹۸، ص ۱0۲ به 
بعد، ص ۱۴۷ به بعد. یک گفتگوی تحلیلی با کیگان و فن 
کرولد را می توان در یورگن کاوس گانتسل، کاوزویتس 
آینده ی صلح،  همکاران،  و  آسترید  سام  در:  باورنکردنی، 
صص   ،۲00۲ ویزبادن  صلح،  و  جنگ  مطالعات  بر  مروری 

۵0-۲۵
عنوان  با  اول  کتاب  یک  فصل  پاراگراف  های  از  یکی   .۹
»گوناگونی جنگ ها«. رجوع کنید به کاوزویتس )پانویس 

کالوزویتس در مورد شخصیت جنگ

كالوزویتس به جنگ 
اتونومی نسبت 

می دهد كه با این 
ایده كه دولت ها 
قانون كنش را به 
طور نامحدود در 
اختيار خود دارند، 

جفت وجور نمی شود. 
در این جا او بر آن 

یک دندگی و لجاجت 
جنگ صحه می گذارد، 
كه با طفره رفتن از 
تصميمات دولت ها 

تناسب دارد. 
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۲۱۱ صفحه ی   ،)۵
۱0.کاوزویتس )پانویس ۵(، صفحه ی ۲۱0

۱۱. همان، ص ۲۱۲
۱۲. نقطه شروع بحث، کتاب »استراتژی پریکلس« اثر هانس 
دلبروک بود، برلین ۱۹۸0، سی سال بعد دلبروک این بحث 
را در آخرین جلد کتاب »تاریخ هنر جنگ«ش دوباره پیش 
 ،۲000 برلین  جنگ،  هنر  تاریخ  دلبروک،  هانس   ( کشید. 
بعد.  به   ۵۸۲ وهمچنین  بعد  به   ۴۹۵ ص  چهارم،  جلد 
نظامی  مورخ  کریگ،  گوردن  به  کنید  رجوع  همچنین 
هانس دلبروک، در: همان، جنگ، سیاست و دیپلماسی، 
ابزار  کلنک،  مارکوس  ۷۷-۱۱۱، همچنین  ۲00۱، صص  وین 
جنگ و ابزار انقاب: هانس دلبروک و کارل کائوتسکی، 
برای  ابزاری   – جنگ  )ویرایش(  وویگت  رودیگر  در: 
سیاست؟ درگیری  های مسلحانه در گذار از قرن بیستم به 

۴۷۵-۴۴۵ ص   ،۲00۲ بادن-بادن  بیست و یکم،  قرن 
همان،  در:  روسیه،  در   ۱۸۱۲ لشگرکشی  ۱۳.کاوزویتس، 
ورنر  ویرایش  به  رساالت-مقاالت-مطالعات-نامه ها، 
صص   ،۱۹۹0 گوتینگن  دوم،  دوم/قسمت  جلد  هالوگ، 

۹۲۴-۷۱۷
۱۴.کاوزویتس )پانویس ۵(، ص ۲۱۲

۱۵. همان، ص ۲۱۳
۱۶. همان، ص ۱۹۴ به بعد

۱۷. جنگ  های کابینه، Kabinettskriege ، نوعی از جنگ ها 
تا   ۱۶۴۸ مطلقه  سلطنت  های  دوران  در  اروپا  بر  که  بود 
۱۷۸۹ تأثیر گذاشت. این گونه جنگ ها، به عنوان »جنگ 
بین شاهزادگان« نیز شناخته می شوند. چنین جنگ هایی 
اشراف،  از  افسران  ارتش  کوچک،  ارتش  های  شامل 
استفاده از مزدوران، اهداف جنگی محدود و ائتاف  های 
متوالی در حال تغییر در میان جنگ جویان بود. برخاف 
بیستم  قرن  کلی  جنگ  های  و  قبلی  مذهبی  جنگ  های 
اهداف  کابینه  جنگ  های  انقابی،  مردمی  جنگ  های  یا 

مترجم. داشتند.  محدودی 
۱۸. همان، ص ۹۷0 به بعد
۱۹. همان،ص ۹۷۲ به بعد

فلسفی  طرح  یک  ابدی.  صلح  سوی  به  کانت،  امانوئل   .۲0
وایشدل،  ویلهلم  تصحیح  به  آثار،  همان،  در:   ،)۱۷۹۵(

۲۵۱-۱۹۳ صص   ،۹ جلد   ،۱۹۷0 دارمشتات 
۲۱. کاوزویتس )پانویس ۵( ص ۲۱۳

 ۶۴ ص   ،۱۹۹۸ مونیخ  جنگ،  آینده  کرولد،  ون  مارتین   .۲۲
استدالل  های  از  نادرست  قضاوت  در  کرولد  ون  بعد.  به 
کاوزویتس، جنگ مردم، ارتش و دولت را جنگ تثلیثی 
جنگ  جایگزین  اکنون  جنگ  این  که  می بیند  و  می نامد 

است. شده  غیر تثلیثی 
۲۳.رجوع کنید به هرفرید مونکلر، جنگ  های جدید، راینبک 

۲00۲
۲۴.همچنین هرفرید مونکلر، کاوزویتس و جنگ  های جدید. 
درباره ی تروریسم، جنگ  های پارتیزانی و اقتصاد قدرت، 
در: ویلهلم هایتمایر، هانس جرج سوفنر)ویرایش(، قدرت، 
آم ماین  تحوالت، ساختارها، مسائل تحلیلی، فرانکفورت 

۲00۴، صص ۳۶۲- ۳۸0

منابع

جنگ،  به  اندیشیدن  کاوزویتس.  ریموند،  آرون،   .۱
۱۹۸0 فرانکفورت 

سرباز-سیاستمدار-متفکر،  کاوزویتس.  ورنر،  هالوگ،   .۲
۱۹۶۹ گوتینگن 

۳. هوارد، مایکل، کاوزویتس، آکسفورد ۱۹۹۷
۴. مونکلر، هرفرید، نظریه جنگ کاوزویتس، بادن-بادن ۲00۳

۵. پارت، پیتر، کاوزویتس و دولت. انسان، نظریه های او و 
زمانش، ۱۹۹۳

تقریباً وجه مشترک 
همه ی منتقدان 
كالوزویتس این 

است كه كشمكش 
بين ابزارگونه گی 

و تغييرپذیری 
را رفع كرده، بر 
ابزارگونه گی 

به عنوان تعریف 
اساسی كالوزویتس 

از جنگ تاكيد 
می كنند و 

تغييرپذیری 
رویدادهای جنگ را 

كه كالوزویتس بارها 
در مورد آن صحبت 

می كند، نادیده 
می انگارند.
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مهرداد  حسینی

پیرامون پیامد 
حاکمیت رانتیر

در دولت رانتیر، تولید و توزیع قدرت و ثروت هر دو بر عهده دولت است. مالیات در دولت رانتیر در حقیقت عودت مقداری از سهم رانت 
 مالیات دقیق تر و بیشتری می پردازند. مالیات بر ارزش افزوده و سایر 

ً
توسط آحاد جامعه است. در نتیجه مشاغل هر چه رانتی ترند معموال

مالیات های نوین نیز تالش برای بقا ساختار رانتی در دوران کاهش درآمدهای رانتی است که در اثر کاهش ارزش اسمی )قیمت( یا ارزش 
ذاتی )محصوالت جایگزین( یا افزایش سرانه بهره مندی از رانت رخ داده است.
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نخســتین اقتصادانــی کــه رانــت را بــه ترمینولوژی 

علم اقتصاد وارد کرد ریکاردو و نظریه مشهور او در 

خصوص رشد جمعیت و رانت زمین های کشاورزی 

بــود. ریــکاردو معتقــد بود کــه با افزایــش جمعیت، 

تقاضــا برای محصــوالت کشــاورزی افزایش می یابد 

و ایــن مســأله بــه افزایــش تقاضــا بــرای زمیــن منجر 

می گــردد. افزایــش اجاره بهــای زمین هــای مرغوب 

و زیــر کشــت رفتــن زمین هــای نامرغــوب از جملــه 

پیامدهــای این مســأله بود. ریــکاردو تأکید می کرد 

که تفاوت موجود میان هزینه و قیمت محصول در 

زمین مرغــوب به مالکان زمین تعلق خواهد گرفت. 

ریــکاردو نتیجه گرفت که بهره مالکانه زمین، عامل 

تعییــن ارزش مبادلــه یک محصول نخواهد بود بلکه 

ایــن ارزش مبادلــه یک کاالســت که بهــره مالکانه را 

تعیین می کند )تفضلی،۱۲۲،۱۳۲-۱۳۷۲(. 

بــه نظر می رســد ورود واژه رانــت، اقتصاد رانتی 

و دولــت  رانتیــر بــه حــوزه اقتصاد سیاســی از جایــی 

آغاز گشــت که مارشــال بــا طرح واژه »شــبه رانت« 

در حقیقــت آن را متعلــق به درآمــد حاصل از منابع 

طبیعــی نامیــد. مفهوم دولــت  رانتیر نیــز اولین بار 

توســط حســین مهدوی در ســال ۱۹۷0 در بخشــی از 

یــک کتــاب مطرح شــد و بعدهــا در قالــب مقاله ای 

مجــزا نیــز انتشــار یافت. پس از وی این ایده توســط 

برخی از دانشــمندان علوم اجتماعی از جمله حازم 

بباوی در سال ۱۹۸۷، برای تحلیل رفتار دولت های 

عرب تولیدکننده نفت نیز مناســب تشــخیص داده 

شــد. با توجه به آنکه کشــورهای دارای رانت منابع 

طبیعی در برخی جزییات محصول با یکدیگر تفاوت 

دارنــد، اقتصاددانــان بــرای اشــاره بــه دولــت  رانتیر 

از عباراتــی ماننــد دولــت معدنــی، دولت آتشــین و 

دولت نفتی نیز استفاده می کنند. ریکاردو رانت را 

به عنوان یک عامل ضد توسعه مطرح کرد و معتقد 

بــود کــه حتی اخاقیات جامعــه را دگرگون می کند 

و افــراد بــه جــای اینکــه از طریــق کار مولــد و خاق 

ثروت بیاندوزند از طریق بسته شدن فضای تجارت 

و بــدون انجــام هیــچ کاری و فقط بــا افزایش قیمت 

زمین ها به یکباره ثروت زیادی را به دست می آورند 

)میدری، ۱۳۸۸(. 

عــاوه بــر معمــای مدیســون در خصــوص رابطه 

دموکراسی و گروه های هم سود، پیچیدگی اصلی در 

ماهیت دولت های رانتیر آن است که این ساختار با 

یک تناقض بنیادین روبه رو است. از یک سو اعطای 

آزادی های مدنــی و اصاحات اقتصادی موجب در 

خطــر قــرار گرفتن منافــع گروه هــای هم ســود رانتی 

می گــردد و از طرفــی گروه هــای هم ســود تــازه ای را 

وارد معادلــه بــازی می کند که به تضاد منافع دامن 

می زنــد و بــه طــور قطــع کنترل اثــرات آن را دشــوار 

خواهــد کــرد. از طــرف دیگــر تغییــرات جبــری در 

کیفیت نهادی و کیفیت رانت در کشورهای رانتیر 

آنگونــه کــه در باال رفــت، هرگونه مقاومــت در برابر 

اصاحــات را گــران و پر هزینــه می نماید. در دولت 

رانتیر، تولید و توزیع قدرت و ثروت هر دو بر عهده 

دولت اســت. مالیات در دولــت رانتیر در حقیقت 

عــودت مقداری از ســهم رانت توســط آحــاد جامعه 

اســت. در نتیجه مشــاغل هر چه رانتی ترند معموالً 

مالیات دقیق تر و بیشــتری می پردازنــد. مالیات بر 

ارزش افــزوده و ســایر مالیات هــای نویــن نیــز تاش 

برای بقا ساختار رانتی در دوران کاهش درآمدهای 

رانتی است که در اثر کاهش ارزش اسمی )قیمت( 

یــا ارزش ذاتــی )محصــوالت جایگزیــن( یــا افزایــش 

سرانه بهره مندی از رانت رخ داده است.

کاهــش ارزش اســمی رانــت نفتی و ســایر منابع 

طبیعــی، کاهش رشــد اقتصــادی مصــرف کنندگان 

نفــت و نیــز رشــد فزاینــده جمعیــت در کشــورهای 

ایــن  تــا  اســت  شــده  باعــث  نفــت  صادرکننــده 

دولت هــای رانتیــر نفتــی قــادر بــه تأمیــن امکانــات 

رفاهــی و پاســخگویی بــه تقاضاهــای مــادی جامعه 

نباشــند. رشــد آگاهی اکثریت جامعه کــه از طریق 

ثروت نفت عملی شده چالش اساسی دیگری است 

که دولت های رانتیر با آن مواجه شده اند. همچنین 

یکی از نشــانه های روشن در گسترش مردم ساالری، 

تغییــر در گفتمــان سیاســی روشــنفکران اســت. در 

حالــی کــه در گذشــته دموکراســی عمدتــاً به شــکل 

توده ای و نمایشــی آن تعریف می شد، امروزه شکل 

عملیاتی آن مطرح اســت یعنی حکومتی که دارای 

شــاخصه های رعایــت حقــوق بشــر، آزادی احــزاب 

باشــد  پس دهــی  حســاب  و  پاســخگویی  سیاســی، 

)خیرخواهان، ۱۳۹0(.

البتــه در مضمــون دولت هــای رانتیــر به شــکلی 

پیرامون پیامد حاکمیت رانتیر

جان الک حوزه 
حقوق افراد را به 
گستردگی دامنه 
طبيعت می داند 
و حق مالكيت را 
مقدم بر پيدایش 

و تكامل حكومت ها 
برمی شمرد. 
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کــه آن هــا نفتــی یــا معدنــی متصــور می کنیــم باید 

تجدید نظر اساسی کرد. اما به هر حال آنچه مسلم 

اســت کاهــش توانایی دولت هــای رانتیــر در امکان 

بــه تأخیر انداختن اصاحات اســت. تغییر گفتمان 

دموکراسی خواهی از صندوق های نمایشی به نتایج 

ملموس، تغییر الگوی دسترســی و ارتباط در بســتر 

فضــای مجــازی، عبــور تقاضــای جهانــی از مصــرف 

انبــوه به ســمت رفــاه اجتماعــی، افزایــش مطالبات 

فرهنگی و زیســت محیطی از جمله مواردی اســت 

کــه فریب افــکار عمومی را بــرای دولت های رانتیر 

دشوار نموده است.

پیامدهای اجتماعی

۱.سستیحقوقمالکیت
گســتردگی  بــه  را  افــراد  حقــوق  حــوزه  الک  جــان 

دامنــه طبیعــت می داند و حق 

مالکیــت را مقــدم بــر 

پیدایش و تکامل 

حکومت ها برمی شــمرد. در آرمانشهر افاطون نیز 

حکومــت نباید مالک چیزی باشــد، امــا نیازهای آن 

باید از ســوی جامعه تأمین شــود تا بدون دغدغه به 

وظیفه کشــور داری و تأمیــن امنیت و خیر و صاح 

جامعه بپردازد. این نظریه درســت در تقابل و تغایر 

با نگاه ژان ژاک روســو و مارکس نســبت به دولت و 

مالکیت است. هر دو متفکر اخیر که قرن ها پس از 

افاطــون می زیســته اند مالکیت خصوصی را شــر و 

پلیدی و عامل تباهی بشر می دانستند. در بین این 

دو طیــف افراطــی نحله های فکری دیگری از ســوی 

فیلســوفان، جامعه شناســان و اقتصاددانــان دربــاره 

رابطــه حکومــت با مالکیت و به بیانــی دیگر جایگاه 

دولت در اقتصاد، پدید آمد که اســاس شــکل گیری 

انواع نظام های حکومتی طی تاریخ بشر قرار گرفته 

اســت. در اکثر کشــورهایی کــه دارای وفــور منابع 

از ســوی دیگــر  طبیعــی  و 

توســعه  سیاســی  نظــام 

نیافته هستند، اغلب 

در بحث حقوق 

دولت های رانتی 
متكی بر هيچ طبقه 
خاصی نيستند بلكه 

طبقات اجتماعی 
وابسته به خود یا 

دست آموز را از طریق 
تصميم گيری درباره 
نحوه توزیع رانت 

ایجاد می كنند.

حقوقمالکیتورانت
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مالکیت موارد مبهم و نامشخص بسیار وجود دارد. 

از طرفــی در همــه مدل هــای نظری موضــوع حقوق 

مالکیت از بنیادی ترین مسائل بوده است و از آن جا 

که در ادبیات سیاســی بــازوی اجرائی هر حکومت، 

دولت نامیده می شــود، لذا بدیهی اســت که رانت 

بتواند تمام ساختار مالکیت در یک نظام اقتصادی 

یا سیاسی را دستخوش تغییر کند. مقایسه شاخص  

حقــوق مالکیــت در شــکل زیــر میــان نــروژ و ســه 

کشــور عضــو اوپک به روشــنی گویــای تفاوت هایی 

جانبــی  اثــرات  بــروز  بــرای  را  زمینــه  کــه  اســت 

درآمد هــای حاصــل از فراوانــی منابــع ایجــاد کنــد.

۲. عدم پاسخگویی
در جامعه شناســی سیاســی عنــوان می شــود که هر 

دولت توســط یک یا چند طبقه اجتماعی بر سر کار 

می آید که از یک ســو منافع آنها را تأمین می کند و 

از ســویی باید به آنها پاســخگو باشد. اما دولت های 

رانتــی متکــی بــر هیــچ طبقه خاصــی نیســتند بلکه 

طبقات اجتماعی وابسته به خود یا دست آموز را از 

طریــق تصمیم گیری درباره نحوه توزیع رانت ایجاد 

می کننــد. در کشــورهای توســعه یافتــه دولــت بــه 

خودی خود منابعی برای ارتزاق ندارد و منبع اصلی 

تأمیــن مالی دولت ها مالیات اســت. به همین روی 

به ازای مالیاتی که از شــهروندان دریافت می کنند 

بایــد در قبــال اقدامــات خــود پاســخگو باشــند. اما 

دولت هــای رانتیــر می تواننــد بــا اســتقال کامل از 

مالیات هــا به حیات خود ادامــه دهد. حتی اگر در 

رســانه ها مالیات را در بودجه خود مهم جلوه دهند 

بــه منظــور فرافکنی هــای اجتماعی، تضمیــن دوران 

رکود رانت و یا ســهم خواهی های درون شــبکه های 

رانتی خواهد بود )مور، ۱۳۸۲(.

در جــدول زیر به نقــل از داده های بانک جهانی 

شاخص آزادی بیان و پاسخگویی در برخی کشورهای 

رانتــی و غیــر رانتی مقایســه شــده اســت. اختاف 

میان این کشــورها به ســادگی قابل مشــاهده است.

۳. شهرگرایی
معمــوالً مرکــز حکومت در دولت های رانتی شــهرها 

هســتند و بخــش مهمــی از فعالیت هــای اقتصــادی 

در چنــد شــهر معین جریــان می یابــد و بخش اعظم 

درآمدهــا هم در همین چند شــهر و البته با اولویت 

مرکــز هزینــه می شــود. معمــوالً ســهم روســتاها )از 

توســعه  و  حفــظ  مقصــود  و  روســتائیان مجزاســت 

روستاهاست( از رانت توزیع شده بسیار کم است. 

شــهرها به واسطه تمرکز بدنه اصلی جامعه و نیز در 

دســترس جریان های رسانه ای بودن هدف مهمتری 

در دولت هــای رانتیر هســتند. رابطــه اصلی دولت 

رانتیــر بــا مطالبــات جامعــه رانتیر در مصــرف نمود 

پیرامون پیامد حاکمیت رانتیر

در اكثر كشورهایی 
كه دارای وفور 

منابع طبيعی و از 
سوی دیگر نظام 
سياسی توسعه 
نيافته هستند، 

اغلب در بحث حقوق 
مالكيت موارد مبهم 
و نامشخص بسيار 

وجود دارد. 

آزادیبیان-پاسخگویىورانت
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پیــدا می کند و مرکز تحقــق مصرف به طور قطع در 

شهرها خواهد بود. از همین روی عاوه بر اتخاذ هر 

نوع سیاست توسعه ای و تبلیغات در جهت توسعه 

روســتایی، خــواه و ناخــواه منابــع رانــت بــه ســمت 

شهرها و توسعه آنها سرازیر خواهد شد.

در دو نمــوداری کــه بــر اســاس اطاعــات بانــک 

جهانی تهیه و در ســمت راســت آورده شــده اســت 

بیشــتر بــودن رشــد جمعیــت شــهری در مقایســه با 

جمعیت روســتایی در سه کشور صادر کننده نفت 

نسبت به سه کشور صنعتی قابل مشاهده است.

4. رویکردهای مداخله گرانه
»شرط پیدایش دموکراسی، هم وزنی از نظر امکانات 

و فرصت هــای برابــر جهــت دسترســی رقابت آمیز و 

غیر خشونت بار به ثروت، قدرت و منزلت است«. 

در دولت هــای رانتــی بــه واســطه اینکــه نیروهــای 

اجتماعــی نقــش مؤثــری ندارنــد، بنابرایــن تعــادل و 

کنتــرل متقابــل دولت-ملت موضوعیت خــود را از 

دست می دهد و دولت ها بیشینه همت خود را در 

رویکــرد اقتدارگرایانــه به کار برده و تولید اســتبداد 

را منجــر می شــوند. از ایــن جهــت تنهــا چشــم انداز 

دموکراتیــک برای مــردم جنبش های توده ای اســت 

که حکم همه یا هیچ را دارد. از سوی دیگر استقال، 

قــدرت و ثــروت دولــت  رانتیر ســبب می شــود تا به 

جــای آنکــه در رأس و متصــل به جامعه خود باشــد، 

بــه صورت مجــزا و در فوق جامعه قــرار بگیرد و این 

شرط پيدایش 
دموكراسی، هم 

وزنی از نظر امكانات 
و فرصتهای برابر 
جهت دسترسی 

رقابت آميز و 
غيرخشونت بار به 
ثروت، قدرت و 
منزلت است. 

شهرگرایىورانت
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موقعیــت فوقانــی ســبب خودمحــوری و مداخلــه 

دولــت  رانتیــر در همه امــور خواهد شــد. همچنین 

از  سوءاســتفاده  و  حاکمیتــی  کارکردهــای  ضعــف 

منابــع قــدرت و قانــون ســبب ناکارآمــدی دســتگاه 

حاکم بر ساختار جامعه می شود.

اســتفاده بهینــه از موقعیــت حاکمیتــی دولــت 

که از بررســی شــش زمینه عملکردی برای دویســت 

کشــور جهــان در بــازه زمانــی ۱۹۹۶ تــا ۲0۱۵ توســط 

بانــک جهانــی اســتخراج شــده اســت و بــا عنــوان 

»شــاخص های حاکمیت جهانی« رصد می شود، در 

نمودار زیر برای برخی کشورهای غیر رانتی و رانتی 

مورد مقایسه واقع شده است.

5. ذوب گروه های هم سود
مهم تریــن فاکتورهــای هویتــی گروه هــای هم ســود 

اهــداف، منابــع و انــدازه آنهاســت و ایــن ویژگی هــا 

مجموعــه ای از توانمندی هــا را در اختیار گروه های 

هم ســود قــرار می دهنــد تــا به اهــداف خود دســت 

یابنــد. اهداف گروه های هم ســود در غایت خود بر 

دو قســم اســت: کســب منافــع تــازه یا حفــظ منافع 

فعلی. 

در دولت هــای رانتیــر توســعه شــبکه پشــتیبان-

پیــرو بــه گونه ای اســت که با تزریــق درآمد رانت به 

بخش هــای هــدف در طبقه فقیر آنهــا را با روحیات 

مطالبــه ای طبقــه فقیــر به معیشــت طبقه متوســط 

فاقــد  ابداعــی،  ایــن طبقــه متوســط  و  می رســانند 

کارکردهــای طبقه متوســط اصیل اســت. گروه های 

هم ســود نیــز که بــه طور عمــده محصــول مطالبات 

طبقه متوســط هســتند، دچــار تغییر در خواســته ها 

و منافــع می شــوند. منافــع گروه هــای هم ســود در 

مدل های رانتیر بر ســهم خواهی از رانت تمرکز دارد 

و از همیــن روی خطــوط خــود را بــه نوعــی ترســیم 

می کنند که با خطوط رانت داران تداخل پیدا نکند 

و دولــت  رانتیــر نیز در ازای آن منافــع و موجودیت 

آنهــا را پشــتیبانی خواهــد کرد. به ایــن ترتیب گروه 

بــه صــورت بخشــی جیره خــوار در  هم ســود عمــًا 

ســاختار دولــت  رانتیر و به عنوان نیــروی ذخیره در 

جهــت منافــع دولــت  رانتیــر به حیــات خــود ادامه 

خواهد داد.

6. مخدوش سازی و فساد
دولت  رانتیر برای جلوگیری و یا سرکوب اعتراض های 

ســازمان یافتــه از »ابزارهای مخدوش ســازی جامعه 

مدنــی« اســتفاده می کنــد. ایــن ابزارهــا بــا هــدف 

ســرکوب و دســت آموز کــردن مــردم بــه کار بــرده 

و  شــایعات  رابطــه  تبلیغاتــی  ابزارهــای  می شــوند. 

واقعیات را مخــدوش می کنند، ابزارهای اقتصادی 

مــردم را دســت آمــوز دولــت می کننــد و ابزارهــای 

خشــونت نیز با ممانعت از ســازمان یافتگی، ارتباط 

افــراد بــا یکدیگــر را دچــار آســیب می نماینــد. ایــن 

پیرامون پیامد حاکمیت رانتیر

در كشورهای توسعه 
یافته دولت به 

خودی خود منابعی 
برای ارتزاق ندارد و 
منبع اصلی تأمين 

مالی دولتها ماليات 
است. به همين 

روی به ازای مالياتی 
كه از شهروندان 

دریافت می كنند باید 
در قبال اقدامات 

خود پاسخ گو باشند. 
اما دولت های رانتير 

می توانند با استقالل 
كامل از ماليات ها 

به حيات خود ادامه 
دهد. 

کیفیتحکمرانیورانت
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امکانــات بــه لحــاظ فنــاوری یــا بــه واســطه قوانین، 

قابل دسترســی برای عموم نیست. الگوی گسترش 

ایــن  در  نیجریــه  و  ســعودی  قــدرت در عربســتان 

قالــب بــه خوبــی جــای خواهــد گرفــت. در بســتر 

ایــن مخدوش ســازی و تغییــرات دســتوری در آمــار 

و واقعیــات، فســاد گســترده نیــز دامنگیــر ســاختار 

سیاســی و اقتصــادی دولــت  رانتیــر می گــردد کــه 

امکان تســری آن به ســاختارهای اخاقی جامعه نیز 

وجــود دارد. نکتــه قابــل توجه آن اســت که توســعه 

شــبکه های ارتباطــی و ضریــب نفــوذ آنهــا معادالت 

دولت هــای رانتیــر را با بازنگری جــدی مواجه کرده 

اســت. بررســی شاخص فســاد در کشــورهای رانتی 

نســبت بــه ســایر کشــورها کــه در شــکل زیــر دیــده 

می شــود گویای بخشــی از این اســتدالل اســت که 

رانت با فساد مرتبط می باشد.

7. تن آسایی
مصــرف  در  وبلــن  آنچــه  بــه  شــبیه  محتوایــی  در 

فسادورانت

در دولت های رانتی 
به واسطه ی اینكه 
نيروهای اجتماعی 

نقش مؤثری 
ندارند، بنابراین 
تعادل و كنترل 

متقابل دولت-ملت 
موضوعيت خود را 
از دست می دهد و 
دولت ها بيشينه ی 
همت خود را در 

رویكرد اقتدارگرایانه 
به كار برده و توليد 

استبداد را منجر 
می شوند. 
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متظاهرانه طبقه تن آسا عنوان می کند، جامعه رانتیر 

به ویژه آن قسمت از طبقه متوسط که توسط دولت 

رانتیر دســت آموز شده اســت، رفتارهایی به شدت 

مصرف گــرا و متظاهرانــه را از خــود بــروز می دهد و 

بهره بــرداری هر چه بیشــتر از مواهب رانت به ازای 

تــاش کمتــر، بــرای آن گــروه فخــر اجتماعــی تلقی 

می شــود. رانــت فرصت هایــی بــرای دولــت و ملت 

ایجــاد می کند تا بیــش از توان تولیدی خود مصرف 

کننــد و اخــاق مصرف گــرا بر روحیه تولیــدی چیره 

می شــود. در ســایه دولــت رانتیر، ملتــی مصرفی و 

تن آســا بــه وجــود می آید که بــه طور نهادی نســبت 

بــه کارهــای مولــد بی رغبــت اســت. از ســوی دیگر 

چــون درآمــد حاصــل از نفــت از خارج می آیــد برای 

اینکــه خرج شــود صــرف واردات می گــردد و به این 

ترتیب جامعه مصرفی بر محور رانت شکل می گیرد 

و تولید داخلی در آن به شــدت ضعیف و شــکننده 

می شــود. معادلــه میان دولت و ملــت در مدل های 

رانتی بر اســاس »حامی پروری و حامی گرایی« اداره 

می شــود. یعنی مردم منتظر اقدام دولت به عنوان 

یک حامی هســتند که زندگی شان را تأمین می کند 

و کمبودها را بر طرف سازد )توسلی، ۱۳۸۸(.

۸. مسأله مشروعیت و توقعات فزاینده
از آن جهت که اقتصاد رانتی غیر مشــارکتی اســت 

و در این اقتصاد ها از مسئولین پاسخگویی خواسته 

نمی شــود و انتظارات در حد آستانه ای باال و فضای 

عمل اقتصادی به شدت غیر مطمئن است.

این شرایط موجب تزلزل مشروعیت دولت رانتی 

از دو جنبه می شود:

الــف: درآمدهــای رانتی به واســطه برونــزا بودن 

همواره در حال نوسان است.

از  ناشــی  کــه  مــردم  مصرفــی  توقعــات  ب: 

درآمدهــای رانتــی اســت همــواره در حــال افزایــش 

است.

این عدم مشــروعیت همواره بــا تأمین مطالبات 

اقتصــادی جامعــه بــه کمــک منابــع رانتــی جبــران 

می شــود. امــا نکتــه ایــن اســت کــه بــه دلیــل نــوع 

تلقــی و انتظــارات مصرف کننــدگان، همــواره نــرخ 

رشــد مطالبــات از نــرخ رشــد پاســخگویی دولت ها 

فراتــر اســت. از طرف دیگــر منابع رانت کاهشــی و 

یــا نوســانی هســتند در حالــی که مطالبــات ثابت و 

افزایشی است. بر این اساس جیمز دیویس از جمله 

نظریــه پردازان غربی اســت که به تئــوری اقتصاد و 

عوامــل اقتصــادی به عنــوان عامل انقــاب، معتقد 

اســت. در نظریه ی توقعــات فزاینــده، دیویس ادعا 

می کند که فروپاشی ساختار سیاسی از محرومیت 

نســبی ناشی می شود نه از محرومیت مطلق. فرض 

اصلــی او در ایــن نظریه این اســت که هــرگاه پس از 

یک دوره ی طوالنی رشد اقتصادی و اجتماعی، یک 

دوره ی برگشــت ســریع اتفــاق بیفتد احتمــال وقوع 

مقایسهیمنحنیدیویسدرمدلهایرانتیوغیررانتی

دولت رانتير برای 
جلوگيری و یا 

سركوب اعتراض های 
سازمان یافته 
از »ابزارهای 

مخدوش سازی 
جامعه ی مدنی« 
استفاده می كند. 

این ابزارها با هدف 
سركوب و دست آموز 
كردن مردم به كار 

برده می شوند.

پیرامون پیامد حاکمیت رانتیر
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انقاب بیشــتر می شــود. نمودارهــای زیر وضعیت 

متعــارف و نامتعــارف شــکاف توقعــات و خدمــات 

.)۱۹۶۲, Davies(  دولت ها را نشان می دهد

در دوره هــای رشــد یا افزایــش درآمدهای رانتی، 

توســعه ی اقتصادی و اجتماعی باعث ارضای بخش 

مهمی از خواســته ها می شــود و ســبب می  گــردد تا 

ذهنیتی شــکل بگیرد که توقع دارد اوضاع در آینده 

نیز به ســمت بهبود پیش برود. در چنین جامعه ای 

وقتــی رکــود اقتصــادی شــدید اتفــاق بیفتــد، بیــن 

خواســته ها و توقعــات مــردم بــا ارضــای آنهــا فاصله 

ایجاد می شــود. هرچه شــدت و مدت رکود بیشــتر 

باشــد ایــن فاصلــه بیشــتر می شــود و باعــث ایجــاد 

شــرایط حــاد شــده و احتمــال وقوع انقــاب افزایش 

می یابــد. از همیــن روی رابطــه ای کــه میــان دولت 

رانتیــر و جامعــه مصرفــی برقــرار می شــود شــباهت 

بسیاری به رابطه ضحاک و مارهای برآمده از دوش 

او دارد. دولــت رانتیــر هرچنــد همــواره در جهــت 

خورانــدن بخشــی از رانــت بــه جامعــه و گروه هــای 

هم ســود حرکــت می کند امــا در کنــار آن از افزایش 

اشتهای آنان نیز بیمی جدی دارد.

۹. کاهش ضریب فداکاری
مقــدار محصــول از دســت رفته ای که یــک اقتصاد 

بــه  می شــود  متحمــل  تــورم  کاهــش  منظــور  بــه 

نســبت فــداکاری معروف اســت. در مــدل کینزی 

حتــی اگــر کارگــزاران اقتصــادی دارای انتظــارات 

عقائــی باشــند، بــه واســطه واکنش کنــد قیمت ها 

و دســتمزدها )چســبندگی قیمــت و دســتمزد( بــه 

اساساً رانت سبب 
می گردد كه 

منابع اقتصادی از 
فعاليت های سودمند 

به فعاليت های 
رانت جویانه منحرف 

گردد و این به 
خودی خود عاملی 

بسيار مؤثر در 
كاهش انگيزه های 

كارآفرینی، نوآوری و 
ابداع است. 
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کاهــش تقاضــای کل، نســبت فــداکاری گرایــش به 

بزرگ شدن دارد. نسبت فداکاری ناشی از منحنی 

فیلیپــس و رابطــه معکــوس تــورم و بیکاری اســت. 

میزان حساســیت انتظارات بــه تغییر رژیم پولی به 

درجه اعتبار و شــهرت مقامات پولی بســتگی دارد 

و این موارد نقش سرنوشت ســازی در تعیین نسبت 

فداکاری ایفاء می کنند. در رویکرد نوکاسیکی، به 

شرط وجود سیاست های پولی معتبر و قابل اعتماد 

از طــرف کارگــزاران ) ماننــد کاهــش میزان کســری 

بودجــه ی دولــت تاچر در همراهی با سیاســت های 

و  می شــود  صفــر  فــداکاری  نســبت  ضد تورمــی(، 

کاهــش تورم بــدون هزینــه محقق خواهد شــد. در 

سیستم های اقتصادی پویا که سیاستگذاران درگیر 

بــا دنبالــه ای از اقدامــات در طول یــک دوره زمانی 

هســتند، سیاســت صاحدیــدی )انتخــاب بهتریــن 

تصمیــم بــا معیــن بــودن وضــع موجــود( نمی توانــد 

منجر به حداکثر شــدن تابع هدف اجتماعی شود. 

ایــن تناقض آشــکار بدین دلیل به وجــود می آید که 

»برنامه ریزی اقتصادی یک بازی در مقابل طبیعت 

نیست بلکه یک بازی در مقابل کارگزاران اقتصادی 

عقایی اســت« )خلیلی عراقی و ســوری ۱۳۸۳، ص 

۱۸۹(. همان طــور کــه رفت جامعه رانتیــر نه تنها به 

فــداکاری خو نگرفته اســت بلکه به واســطه کاهش 

اعتبــار و ناســازگاری زمانــی و روح تن آســایی خــود 

هرگــز به اقدامات اصاحــی در اقتصاد که نیازمند 

همراهی و بردباری اجتماعی است تن نخواهد داد.

10. اتالف سرمایه اجتماعی
اساســاً رانت سبب می گردد که منابع اقتصادی از 

فعالیت های سودمند به فعالیت های رانت جویانه 

منحــرف گردد و ایــن به خودی خود عاملی بســیار 

مؤثــر در کاهــش انگیزه هــای کارآفرینی، نــوآوری و 

ابــداع اســت. وجــود منابــع طبیعــی سرشــار همراه 

می توانــد  حتــی  ضعیــف  حکومتــی  نهادهــای  بــا 

بــه شــورش ها و جنــگ داخلــی نیــز منجــر گــردد. 

در چنیــن شــرایطی نظــام اداری بــه ســمت قبضــه 

قــدرت سیاســی و اقتصــادی در کــف اختیــار گروه 

رانــت داران حرکــت می کنــد و لــذا حفــظ قــدرت و 

شــرایط موجــود آنهــا از موانــع اصلــی دموکراســی 

محسوب می گردد. همه موارد فوق به رشد کمتر 

اقتصادی منجر می شودند و اصوالً فساد، نابرابری 

درآمــدی، محدودیت های سیاســی و شــهروندی از 

جملــه ویژگی هــای اغلــب کشــورهایی هســتند که 

ازنظــر منابــع طبیعی غنی هســتند و ایــن پدیده ها 

نقش بارزی درفروپاشی سرمایه ی اجتماعی جامعه 

.)۲00۴ ,Gylfason( ایفا می نماید

در شــکل زیر شــاخص بهره وری دولت در برخی 

کشــورهای رانتــی و غیــر رانتی مــورد مقایســه قرار 

گرفته است.

پیرامون پیامد حاکمیت رانتیر

بهرهوریدولتورانت

وجود منابع طبيعی 
سرشار همراه با 

نهادهای حكومتی 
ضعيف حتی می تواند 

به شورش ها و 
جنگ داخلی نيز 
منجر گردد. در 
چنين شرایطی 
نظام اداری به 

سمت قبضه قدرت 
سياسی و اقتصادی 
در كف اختيار گروه 
رانت داران حركت 

می كند و لذا حفظ 
قدرت و شرایط 

موجود آنها از موانع 
اصلی دموكراسی 
محسوب می گردد. 
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زهرا ثبوتو. ن.گاسیلین 

ارزیابِی انتقادِی 
اوراسیاگری دوگین

 مقاله پیش رو به تجزیه و تحلیل پروژه ی اوراسیای دوگین می پردازد. نویسندگان در پی آن 
هستند که در زمینه ها و پیامد های نظری و روش شناختی آن، از جمله ملی، به این پروژه 
نقادانه بیندیشند و محدودیت  های آن را به طور کلی نشان دهند. ثابت شده است که در 

شرایط کنونی ایده ی اوراسیائیسم مستلزم بسط علمی کامل است.

ا. و. ریازانوف
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اسـت  مرتبـط  روسـیه  بـا  امـروزه  کـه  اوراسـیا  ایـده 

کنونـی  سیاسـی  وضـع  بـا  ارتباطـی  شـک  بـدون 

کشـور مـا ]روسـیه[ دارد. امـروزه یکـی از مرّوجیـن 

پـروژه  در  اسـت.  دوگیـن  الکسـاندر  پـروژه  ایـن 

دوگیـن ارزیابی  هـای دقیـق و جالـب توجـه زیادی از 

تاریـخ گذشـته و معاصـر کشـورمان ]روسـیه[ وجـود 

دارد. او یـک محقـق بااسـتعداد اسـت کـه ادبیـات 

مربـوط بـه ایـن موضـوع را می دانـد، بـه چنـد زبـان 

صحبـت می کنـد، امـا تمـام دانـش وی مبتنـی بـر 

محققـان  ذهـن  مسـاله  ایـن  اسـت.  سـنت گرایی 

بـه  ایـن مـورد،  بـه سـرعت، حداقـل در  اوبژکتیـو را 

اوراسـیا  مفهـوم  در  روسـیه  توسـعه ی  چشـم انداز 

رهنمـون می کنـد. دوگیـن نویسـنده ی بسـیاری از 

روسـیه«  اوراسـیای  »حـزب  رهبـر  و  تک نگاری هـا 

است که در پی پیاده سازی ایده ی اوراسیاگری در 

جامعـه ی روسـیه می باشـد و اکنـون رهبـر »جنبـش 

بیـن المللـی اوراسـیا«، بنیانگذار نئواوراسیائیسـم و 

مرکـز  رئیـس  و  محافظـه کاران  انقـاب  نظریه پـرداز 

تخصصی ژئوپولتیک اسـت. وی آمادگی آن را دارد 

تـا مفهـوم اوراسـیاگرایی را کـه بـه طـور مفصـل در 

داده، عملـی  توضیـح  آخریـن کتاب هایـش  از  یکـی 

کنـد. 

 .c ,۲[اوراسیائیسـم همانطور که توسط سوبولف

۱۱[, تعریف شـده، جنبشـی ایدئولوژیک و سیاسـی-

اجتماعی اسـت که پس از انتشـار مجموعه »خروج 

بـه شـرق« در میـان مهاجـران روس و در سـال ۱۹۲۱ 

پدیدار شـد و از جمله نویسـندگان آن، تروبتسـکوی، 

بودنـد.  فلوروفسـکی  و  سوچینسـکی  ساویتسـکی، 

اوراسـیاگرایی  مفهـوم  دوگیـن  اخیـر  سـال  های  در 

را چنیـن تعریـف کـرده اسـت: »اوراسـیاگرایی یـک 

دکتریـن خـاص و مدعـی ایـن اسـت کـه روسـیه تنهـا 

یـک کشـور نیسـت، بلکـه تمدنـی خـاص و کم نظیـر 

و  غربـی  ویژگی  هـای  آن  در  کـه  اسـت  جهـان  در 

شـرقی، اروپایـی و آسـیایی بـه طـور جدایی ناپذیـری 

در هـم تنیده انـد. اوراسیائیسـم تاکیـد می کنـد کـه 

بـه جفـت غربی-شـرقی بایـد قـدرت دیگـری اضافـه 

]۲۲۹–۲۲۸ .с ,۱[ ».)شـود: روسـیه ) اوراسـیا

اسـتفاده  روسـیه  کلمـه  از  او  کـه  همان جـا  در 

می کنـد در پرانتـز از کلمـه ی اوراسـیا هـم اسـتفاده 

و  اسـت  فکـر شـده  کامـا  پـروژه دوگیـن  می شـود. 

پوشـش  را  بحـث  مـورد  موضـوِع  جنبه  هـای  تمـام 

بایـد  دارد.  خوبـی  سـاختار  بنابرایـن  می دهـد. 

و  نظـری  پیامد هـای  و  مبانـی  در  را  پـروژه  ایـن 

روش شـناختی آن از جملـه ملـی، نقادانـه شـناخت 

و محدودیت  هـای آن را در مجمـوع نشـان داد. بـه 

گفتـه ی دوگیـن، پـروژه اوراسـیا بـه عنـوان یـک ایـده 

ملـی می توانـد در قالـب تزهایـی ارائـه شـود کـه در 

سـه فـاز تقسـیم می شـوند. ]с ,۱. ۴۹–۵۴[. اولـی، 

اینکـه  از  تعریـف  اسـت.  تاریخـی  چشـم انداز  یـک 

چیسـت.  ویژگی هایـش(  تمـام  )بـا  تاریخـی  روسـیه 

دوم، زمینه ی اجتماعی و تمدنی اسـت که روسـیه 

در آن قـرار دارد و در آینـده نیـز خواهـد بـود و اینکـه 

چگونـه می توانـد در نظـم نویـن جهانـی قـرار گیـرد. 

از  جلوگیـری  چگونگـی  مـورد  در  توضیحـی  سـوم، 

روند هـای شـرح داده شـده در قسـمت دوم اسـت 

و امـکان اجـرای سیاسـت واقعـی اوراسـیایی دولـت 

.]۸۶–۸۳  .c می کنـد]۳,  فراهـم  را  روسـیه  مـدرن 

بـر اسـاس  ایـن پـروژه  حـال بایـد گفـت کـه اوالّ، 

تفسـیری عجیـب از تاریـخ روسـیه اسـت. تفسـیری 

کـه تـاب هیـج انتقادی را ندارد و ارتباط مسـتقیمی 

بـا اساووفیلیسـم دارد کـه توسـط منتقـدان دوگیـن 

به آن اشاره شده است. جالب اینکه در آثار دوگین 

هیچ اشـار های به آثار دانشـمندان نشـده و او آثار و 

نتایـج ایشـان را مصـادره بـه مطلـوب می کند. نمونه 

اوراسیائیسـم  مـورد  در  دوگیـن  آثـار  آن،  مشـخص 

نـدارد.  وجـود  آن  در  مرجـع  یـک  حتـی  کـه  اسـت 

ثانیـا، برنامـه اوراسـیا بـر مبنـای اصولـی واضـح بیـان 

شـده اسـت و آن مربوط به اهداف سیاسـت داخلی 

در  بایـد  روسـیه  کـه  اسـت  خارجی)ژئوپولتیـک(  و 

آینـده نزدیـک بـه منظـور اجـرای پـروژه اوراسـیا بـه 

آن دسـت یابد. سـوم اینکه، این مانیفسـت اوراسـیا 

و  اوراسـیا  بین المللـی  جنبـش  برنامه  هـای  شـامل 

ارزیابـی دوگیـن از جنبـش مـدرن اوراسـیا و وظایـف 

آن در زمینه  های مختلف سیاسـت، اقتصاد، حقوق 

دکتریـن  اصلـی  اصـول  اسـت.  اجتماعـی  روابـط  و 

آتانتیسـت ها  بیـن  تقابـل  تـز  بـر  مبنـی  اوراسـیا 

)جهانی گرایـی تک قطبـی( و اوراسیائیست هاسـت. 

در اینجـا دوگیـن بـا خـود دچـار تناقض اسـت: تقابل 

بیـن اتحـاد جماهیر شـوروی و ایاالت متحده آمریکا 

فروپاشـیده و دیگـر جهـان دو قطبـی نیسـت، بـا ایـن 

ارزیابِی انتقادِی اوراسیاگری دوگین

دوگين معتقد 
است كه لغو 

تدریجی احزاب 
سياسی كه وجود 
آن ها با سنت های 

اوراسيائيسم 
مطابقت ندارد، 

مبتنی بر »وحدت 
كليسای جامع« است.
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حال اکنون یک دو قطبی جدید پیشـنهاد می شـود: 

دوگیـن  از  قولـی  نقـل  اوراسیائیسـم.  و  آتانتیسـم 

بـه مـا اجـازه می دهـد تـا در مـورد ماهیـت رویکـرد 

سیاسـی اجتماعـی اوراسـیا قضـاوت کنیـم: »ما فکر 

ایدئولـوژی  بـا  شـوروی  جماهیـر  اتحـاد  کـه  کردیـم 

کمونیسـتی در شـرف نابودی سـت، امـا تنهـا شـکل 

احیـای آن تغییـر شـکل بـه اوراسیائیسـم اسـت.

ایـن امـر هـم دولت را به طـور کلی با ویژگی  های 

تمدنـی حفـظ می کنـد و حرکـت منطقـی مـا را در 

تاریـخ ادامـه می دهـد، آنجـا کـه ایـن اتفـاق نیفتـاد 

دولـت سـقوط کـرد. نظربایـف در سـال ۱۹۹۴ بـه این 

ابتـکار دسـت زد و بـر همـان فلسـفه اوراسـیا تکیـه 

کـرد. او در سـال ۱۹۹۴ بـه دانشـگاه دولتـی مسـکو 

آمـد و در مـورد اتحادیـه اوراسـیا سـخنرانی کـرد و 

تـز اوراسـیای کهـن را پیـش بـرد. متاسـفانه یلتسـین 

ایـن را نپذیرفـت امـا وقتـی پوتیـن بـه قـدرت رسـید، 

تـا  امـا  بایـد عملـی شـود،  اوراسـیاگرایی  گفـت کـه 

داشـته.  وجـود  اقتصـاد  چارچـوب  در  فقـط  کنـون 

پوتیـن جامعـه ی اقتصـادی اوراسـیا را سـازماندهی 

کـرد. امـا در ۲00۴، در آسـتانه مبـارزات انتخاباتـی، 

اقتصـادی صحبـت  مـورد جامعـه ی  در  تنهـا  نـه  او 

آن  عضـو  مدتهـا  بـاروس  و  قزاقسـتان  کـه  کـرد 

بوده انـد بلکـه اتحادیـه ای گمرکـی تشـکیل شـد کـه 

اعضـای آن قرقیزسـتان و تاجیکسـتان بودنـد. پوتیـن 

دربـاره اتحادیـه ی اوراسـیا، درباره اوراسـیاگرایی به 

عنـوان یـک فلسـفه ی سیاسـی سـخن گفـت.« 

مـا تأکیـد می کنیـم کـه از جانـب نویسـنده هیـچ 

ارجاعـی صـورت نگرفتـه و ایـن امکان گسـترد ه ای را 

بـرای تفسـیر بـاز می گـذارد. مـا موضـع دوگیـن کـه 

و  اسـت  آمریکایـی  سـبک  بـه  جهانی گرایـی  علیـه 

تمایـل او بـه تاییـد تـز چنـد قطبی بـودن جهـان آینده 

را بـه اشـتراک می گذاریـم. او »فضا های بزرگ« زیر 

را مشخص می کند: کمربند اروپایی-آفریقایی، که 

شـامل اتحادیـه اروپا، کشـور های آفریقای اسـامی-

عربـی، آفریقـای نیمـه گرمسـیری )سـیاه( می شـود. 

کمربند آسـیا و اقیانوسـیه )ژاپن، کشـور های جنوب 

نیوزیلنـد(؛  و  اسـترالیا  هندوچیـن،  و  آسـیا  شـرقی 

کمربنـد قار هـای اوراسـیا )اتحادیـه اوراسیا-روسـیه، 

(، برخـی   CIS(کشـور های مسـتقل مشـترک المنافع

از کشـور های اروپـای شـرقی، کشـور های اسـامی، 

)آمریـکای  آمریکایـی  کمربنـد  چیـن(؛  و  هنـد 

بـا  جنوبـی(.  آمریـکای  مرکـزی،  آمریـکای  شـمالی، 

چنیـن سـازماندهی فضـای جهانـی، درگیـری  هـای 

جهانـی، جنگ  هـای خونیـن، رویارویـی  هـای افراطی 

موجودیـت بشـریت را تهدیـد می کنـد. بـا این حال، 

چنیـن تقسـیم جهانـی ای بـه »فضا هـای بـزرگ« بـه 

روشـن  همچنیـن  نیسـت.  توجیـه  قابـل  هیچ وجـه 

نیسـت که چرا این کشـورها و مناطق باید بخواهند 

تـا در ایـن »فضاهـا« متحـد شـوند. ایـن خواسـته ی 

ذهنـی نویسـنده پـروژه اسـت. مهـم ایـن اسـت کـه، 

حتـی اگـر متحـد شـوند، بـه دنبال اهـداف متعارض 

»ایـده  مـورد  در  دوگیـن  خـود  بـود.  خواهنـد  خـود 

تنـوع پارادایم  هـای اجتماعـی«، عـدم امـکان کاهش 

ایـن  ثـروت آنهـا هـر طرحـی را می نویسـد. احتمـاالً 

را بایـد آرزوی نویسـنده پـروژه و پیروانـش دانسـت، 

دنیایـی  شـود،  محقـق  آرزوهـا  ایـن  اگـر  حتـی  امـا 

تـک قطبـی خواهیـم داشـت کـه بـر اسـاس اوراسـیا 

سـاخته شـده اسـت. )یک فیلمنامه غیر آمریکایی!( 

سیاسـت داخلـی پیشـنهاد شـده در پیش نویـس، 

بر اسـاس تزهایی بسـیار واقعی اسـت که مکانیسـم 

مثـال،  عنـوان  بـه  نیسـت.  مشـخص  آن هـا  اجـرای 

و  تقویـت  امـروز،  »اوراسـیاگرایی  کـه  شـده  گفتـه 

احیـای سـرزمین  های وسـیع روسـیه، توسـعه مناطـق 

و یـک سیاسـت جدیـد جمعیتـی فعـال اسـت.« 

حـال چـه کسـی بـه ایـن تـز، ماننـد تمـام تزهایـی 

ایـن  مشـکل  کـرد؟  خواهـد  اعتـراض  قبیـل،  ازیـن 

اسـت کـه چگونـه آن را انجـام دهیـم. در این راسـتا، 

خواسـته  های نویسـنده ی پروژه را می توان به عنوان 

پـروژه ارزیابـی کـرد، زیـرا آنهـا فاقـد مکانیسـم  های 

اجرایـی خـاص هسـتند. در این میـان، بیانیه دوگین 

بـه نظـر می رسـد:  »امـروز، اوراسـیاگرایی  عجیـب 

دیگـر نـه تنها یـک جهان بینی، فلسـفه، مجموع های 

از شـهود های نافذ، هجوم الهامات درخشـان، بلکه 

یـک پلت فـرم سیاسـی تمـام عیـار اسـت.«

واقعیـت  بـا  امـا  سـخن  ایـن  کـه  گفـت  بایـد 

تـا اینجـا، اینهـا تنهـا »نوشـته ها«  مطابقـت نـدارد. 

و »گفته هایـی« هسـتند کـه بـه دنبـال تأثیرگـذاری 

بـر آگاهـی توده هاینـد. در اجـرای سیاسـت داخلـی، 

قـدرت  عمـودی  تقویـت  از  اول  درجـه  در  دوگیـن 

در حوزه  هـای اسـتراتژیک و قانونـی دفـاع می کنـد. 

اوراسياگری یک 
دكترین خاص است 
مدعی است روسيه 

تنها یک كشور 
نيست، بلكه تمدنی 
خاص و كم نظير در 
جهان است كه در 

آن ویژگی های غربی 
و شرقی، اروپایی 
و آسيایی به طور 

جدایی ناپذیری درهم 
تنيده شده اند.



93 93

بهار 1401
بـه گفتـه وی، فدراسـیون اوراسـیا شـامل دو سـطح 

قومـی  و  )ژئوپلیتیـک(  اسـتراتژیک  اسـت:  دولـت 

کنتـرل  سیسـتم  یـک  اول،  مـورد  در  )فـدرال(. 

توسـط  کـه  شـود  منصـوب  بایـد  متمرکـز  یکپارچـه 

رهبـری  می شـود.  رهبـری  ژئوپلیتیـک«  »اداره 

ایـن دولـت نیـز در دسـت رئیـس جمهـور اوراسـیا، 

دولتـی  شـورای  و  اداره  اوراسـیا،  امنیـت  شـورای 

بـر  ارضـی-اداری  تقسـیم  اسـت.  متمرکـز  اوراسـیا 

فـدرال  مناطـق  مشـابه  اسـتراتژیک  مناطـق  اسـاس 

اصلـی  موضـوع  دوم،  سـطح  در  اسـت.  مـدرن 

بایـد حداکثـر  کـه  اسـت  )مـردم(  قومیـت  سیاسـی 

)غیـر  خودگردانـی  و  خودسـازماندهی  در  آزادی 

را  ژئوپلیتیکـی(  و  اسـتراتژیک  بـا مشـکات  مرتبـط 

بـه آنهـا داد. ایـن جملـه جالـب اسـت: »هیـچ ملتـی 

حـق نـدارد نگـرش  های اخاقـی، فرهنگـی، حقوقی، 

اعتقـادی، زبانـی، اخاقـی خود را بر دیگری تحمیل 

کنـد.« هـر قومـی مطابـق بـا سـنت  های تاریخـی و 

امـا  اینجـا  در  می زیـد.  زندگـی  خـود  فرهنگـی 

مشـکلی اساسـی بـروز می کنـد کـه نویسـنده پـروژه 

از آن اجتنـاب مـی ورزد: موضـوع تعامـل بین اقوام . 

فـرض  داد؟  انجـام  را  تعامـل  ایـن  می تـوان  چگونـه 

زبـان  روسـی  زبـان  کـه  جایـی  اوکرایـن،  در  کنیـد 

رسـمی نیسـت، امـا افـراد زیـادی هسـتند کـه به این 

زبـان صحبـت می کننـد، وارد کشـور های مسـتقل 

حقـوق  کـه  اسـت  بدیهـی  شـود.  المنافـع  مشـترک 

می شـود. نقـض  زبـان  روسـی  جمعیـت 

را عیـان  نویسـنده  ناکارآمـدی رویکـرد  امـر  ایـن 

می سازد. به ویژه با توجه به اینکه گروه  های قومی 

پیشـنهادها  مسـتقرند.  مـدرن  روسـیه  در  زیـادی 

بـرای دگرگونـی بیشـتر نهـاد دولـت حتـی عجیب تـر 

از ایـن اسـت. عـاوه بـر ایـن، دوگیـن معتقـد اسـت 

آنهـا  کـه لغـو تدریجـی احـزاب سیاسـی کـه وجـود 

قرابتـی بـا سـنت  های اوراسیائیسـم نـدارد، مبتنـی 

بـر »وحدت کلیسـای جامع« اسـت: »بـه جای مدل 

احـزاب  آن  در  کـه  دموکراسـی،  حزبـی  مکانیکـی 

اوراسیائیسـم  هسـتند،  مشـترک  منافـع  بـر  مبتنـی 

یـک دموکراسـی ارگانیـک )کلیسـای جامـع( مبتنـی 

ارائـه  قومـی  معتبـر گروه  هـای  نماینـدگان  اراده  بـر 

شـده  برجسـته  کلمـات  بـه  اگـر  حتـی  می کنـد.« 

بـوی  فقـط  نـه  آنهـا  کنیـد،  توجـه  نویسـنده  توسـط 

دارنـد.  بدتـری  بسـیار  بـوی  بلکـه  اساووفیلیسـم، 

»احـزاب، جامعـه را چندپـاره می کننـد، انجمن  های 

سیاسـی مبتنی بر منافع عملی بی ثبات هسـتند... 

و بـا منافـع اوراسیایسـم همخوانـی نـدارد« )بیانـات 

رئیـس حـزب!(

سیسـتم  انحـال  پیشـنهاد  دوگیـن  بنابرایـن، 

حزبـی را می دهـد و بدین ترتیـب، همـان حزبـی کـه 

می شـود. منحـل  دارد  تعلـق  آن  بـه  هـم  خـودش 

تـز اصلـی  اینجـا در سـه  اصاحـات حقوقـی در 

می گـردد:  خاصـه 

۱- قانـون یـک اصـل جهانی نیسـت. قانون از نظر 

تاریخـی و در جامعـه مـدرن متفـاوت اسـت )هیـچ 

کـس بـا ایـن موضـوع مخالفـت نمی کنـد، ایـن تـز بـه 

طـور کلـی پذیرفته شـده اسـت.( 

۲- اصاحـات قانونـی گسـترده مـورد نیـاز اسـت 

اخیـر  دهه  هـای  در  کـه  اسـت  برنام هـای  )ایـن 

هرچنـد  اسـت،  شـده  اجـرا  ]روسـیه[  مـا  کشـور  در 

اسـت.( تردیـد  مـورد  آن  کارآمـدی 

۳- »حقـوق اوراسـیا بـر اسـاس تقسـیمی روشـن 

بـر دو حـوزه اسـتوار اسـت کـه در حقـوق اروپایـی 

شـده اند.«  ادغـام  جدایی ناپذیـر  طـور  بـه  رومـی  و 

امـا قانـون اوراسـیا چیسـت؟ نویسـنده در جایـی بـه 

آن اشـاره نکـرده اسـت، فقـط  اشـارات پراکند هـای 

وجـود دارد مثـًا در قالـب قانـون اساسـی اوراسـیا. 

سـطح دوم حقوقـی مبتنـی بـر ایـن نظریـه اسـت 

کـه »هـر جامعـه قومـی ایـن فرصـت را دارد که مدل 

ایـن  اصلـی  نکتـه  دهـد.«  توسـعه  را  خـود  حقوقـی 

اسـت کـه مغایرتـی بـا »کـد اداری« نداشـته باشـد. 

حـال ایـن سـوال پیـش می آید کـه اصا چـه نیازی به 

تعـدد قوانیـن اسـت؟ 

دوگیـن معتقـد اسـت کـه شـورای دولتـی فعلـی 

عملکـردی  مشـخصات  فاقـد  روسـیه  فدراسـیون 

روشـن بـوده و بـه تکـرار القائـات شـورای فدراسـیون 

)مجلـس علیـای پارلمـان( می  پـردازد؛ دومـای ایالتی 

دموکراسـی  مصنوعـی  »الگـوی  کننـده  منعکـس 

بـا  بایـد  اینهـا  همـه  اسـت.  بورژوایـی«  حزبـی 

شـکل گیری  کـه  شـود  جایگزیـن  اوراسـیا«  »مجمـع 

اجتماعـی  جهت گیـری  نیسـت.  مشـخص  هـم  آن 

ایده  هـای سـنتی  تفسـیر دوگیـن،  اوراسیائیسـم در 

انسـان گرایانه را تکـرار می کنـد و بـه مـوارد اعامـی 

ارزیابِی انتقادِی اوراسیاگری دوگین

پروژه »اوراسيا« 
دوگين هم از لحاظ 
نظری و هم از نظر 
عملی آرمان شهر 
است. ایجاد یک 

كنفدراسيون اوراسيا 
به ریاست روسيه 

ضروری است - این 
تز اصلی این پروژه 

است. این یک 
مدینه فاضله كامل 

است كه توسط 
اسالووفيل های متأخر 

ارائه شده است.
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اسـت.  نزدیـک  مارکسیسـت ها 

در اینجـا چنـد نقل قـول میاوریـم: »روح اوراسـیا 

یـک روح صلـح طلـب اسـت«، »ارزش  هـای واقعی و 

عالـی جامعـه اوراسـیا، عدالـت، همبسـتگی، کمـک 

متقابـل، مراقبـت از یتیمـان، ضعیفـان، بدبختـان و 

بیمـاران اسـت.«

برنامـه  یـک  نـه  و  شـعارند  تنهـا  اینهـا  واقـع  در   

اجـرای خـاص.  اقدامـات و  بـه  سـازنده و معطـوف 

هیـچ چیـز جدیـدی وجـود ندارد و مشـکل این اسـت 

کـه چگونـه اجرایـی شـود. از زمان  هـای بسـیار قدیـم 

اعـام می شـده. چنیـن چیزهایـی 

 دوگیـن می نویسـد: »بـر خـاف مارکسیسـت ها، 

اوراسیائیسـت ها مطمئن انـد که نـه تنها »پرولترها« 

و حـزب آنهـا، بلکـه خـود دولـت و جامعـه بـه عنـوان 

یـک کل، از جملـه کارآفرینـان و مالـکان خصوصـی، 

تفـاوت  شـوند.  برخـوردار  حمایـت  و  رفـاه  از  بایـد 

نظـر  جلـب  در  فقـط  اینجـا  در  مارکسیسـت ها  بـا 

ایجـاد  نهایـی  هـدف  اسـت.  کارآفرینـان خصوصـی 

جامعـه  )مگـر  اسـت.  اجتماعـی«  »جامعـه  یـک 

غیـر اجتماعـی هـم داریـم؟( همبسـتگی و حمایـت 

نهایـی  هـدف  اجتماعـی،  جامعـه  ایجـاد  متقابـل، 

.]۲۴۷ ص.   ،۱[ اسـت«  اوراسیائیسـم 

 با این حال، این تنظیم، و همچنین »مطالبات« 

مطالبـات  بـا  تفاوتـی  هیـچ  اوراسـیا،  جنبـش 

کمونیسـت  حـزب  برنامـه  جملـه  از  مارکسیسـتی، 

فدراسـیون روسـیه نـدارد. پـروژه ی اوراسـیا مدعـی 

و  فکـری  اجتماعـی،  بسـتر  یـک  بنیـان  کـه  اسـت 

ایـن حـوزه اسـت. مهم تریـن فرقه  هـای  سیاسـی در 

اسـام،  کاتولیـک،  ارتدکـس،  امـروزی  مذهبـی 

باسـتانی  مختلـف  فرقه  هـای  و  بودیسـم  یهودیـت، 

می کننـد(  وارد  مذهبـی  حـوزه  بـه  را  تنـش  )آنهـا 

روسـیه  در  سـنتی  فرقه  هـای  می شـوند.  شـامل  را 

همـه  از  اول  آنهـا  ندارنـد؛  تضـادی  هـم  بـا  مـدرن 

انجـام می دهنـد. »سـمفونی سیاسـی  را  کار خـود 

ملـل« کـه نویسـنده ایـن پـروژه خواسـتار آن اسـت، 

ادبیـات  در  می کنـد.  ایجـاد  را  زیـادی  سـؤاالت 

علمـی جدیـد، مفهـوم »مـردم« بـه دو معنای اصلی 

اولـی  مـی رود.  کار  بـه  فرهنگی-قومـی  و  سیاسـی 

متـرادف واژه »ملـت« اسـت )از آنجـا کـه تعاریـف 

تعییـن  بـرای  مـردم  »حـق  ملـی«،  »حاکمیـت 

سرنوشـت« و غیـره آمـده اسـت(. و معنـای دومـی 

مردم شناسـی  )مردم نـگاری(،  قوم شناسـی  در  کـه 

رشـته ها  سـایر  و  تاریخـی  مردم شناسـی  فرهنگـی، 

بـه کار مـی رود، بـر جامع هـای مبتنـی بـر خاسـتگاه، 

زبـان، فرهنـگ، تجربـه تاریخـی و... داللـت دارد. 

تأییـد نشـده  امـا )کـه هیـچ جـا  تعریـف دوگیـن 

ارگانیـک  کل  یـک  »مـردم  اسـت:  متفـاوت  اسـت( 

اسـت کـه بـر امکانـات زمانـی و مکانـی افـراد داللت 

می کنـد، هویـت، اصالـت را از نسـلی بـه نسـل دیگر 

از طریـق روابـط خونـی و ارزش  هـای فرهنگـی و از 

طریـق زبـان منتقـل می کنـد.

کد هـای  و  تربیـت  طریـق  از  رسـوم،  و  آداب  و 

ژنتیکـی، از طریـق کهـن الگو هـای معنـوی و عـادات 

مادی و روزمره منتقل می شـود…« در این تعریف، 

تمایـز روشـنی بیـن رویکرد های موجود برای تفسـیر 

ادامـه  در  آنچـه  نـدارد.  وجـود  نظـر  مـورد  مفهـوم 

اسـت: »فدرالیسـم  اظهاراتـی غیرمسـتند  می آیـد، 

اوراسـیا فدراسـیونی از مردمان به عنوان واحد های 

سیاسـی اسـت.« »همیشـه حق با هر ملتی اسـت.« 

بـر اسـاس چنیـن اظهاراتـی، انجـام بحثـی علمـی 

ناممکـن اسـت. بـه خصـوص کـه نویسـنده ی پـروژه 

اطمینـان می دهـد کـه »همـه اینهـا بـه سـاختار یـک 

جامعـه توسـعه یافتـه اوراسـیا اشـاره دارد کـه هنـوز 

زمـان  مـدت  و  چگونگـی  اسـت.«  نگرفتـه  شـکل 

تشـکیل آن برای خود نویسـنده پروژه هم نامشـخص 

اسـت. فقـط تضمین هـا و پیشـبینی ها باقـی مانـده 

مـی دارد  بیـان  نویسـنده  مثـال  عنـوان  بـه  اسـت. 

»رویکـرد اوراسـیا بـه مشـکل قومـی، مرکزیـت عامـل 

بـرای کل جهان بینـی اوراسـیا، پیـش نیـازی  قومـی 

ایـده آل برای توسـعه هماهنـگ گفت و گوی قومیتی 

اسـت.« بـه طـور کلـی، ایـن پـروژه در صـورت اجـرا، 

تصویـری ایـده آل را ترسـیم می کنـد و آرمان شـهری 

امـروزی  روسـیه  قلمـرو  در  ملـی  مشـکات  اسـت. 

حل ناشـدنی  اصـوالً  مـا،  نظـر  بـه  امـا  دارد،  وجـود 

نیـاز دارنـد. توجـه دقیـق، راه  بـه توجـه  نیسـتند و 

و  گفت و گـو  خصـوص  ایـن  در  آنهـا  احتمالـی  حـل 

ارتبـاط اسـت، یافتـن چیـزی اسـت کـه بـرای قرن هـا 

مـردم روسـیه را متحـد کـرده اسـت. ایـن فقـط یـک 

امپراتـوری )روس یـا شـوروی( نبـود، بلکـه یـک وجود 

مشـترک، یـک زندگـی مشـترک بـود کـه نـه تنهـا بـه 

همبستگی، حمایت 
متقابل و ایجاد 
جامعه اجتماعی، 

هدف نهایی 
اوراسيائيسم است. 

با این حال، این 
تنظيم، و همچنين 
»مطالبات« جنبش 

اوراسيا، هيچ 
تفاوتی با مطالبات 

ماركسيستی، 
از جمله برنامه 
حزب كمونيست 
فدراسيون روسيه 

ندارد. 
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رفـاه مـادی آنهـا، بلکـه بـه حفـظ زندگـی معنـوی آنها 

نیـز کمـک کـرد بـا تمام سـختی  های زندگـی، نه تنها 

وجود داشـتند، بلکه بازتولید شـدند و در نتیجه به 

آینـده هدایـت شـدند. 

او  کـه  همانطـور  دوگیـن،  اوراسـیای  پـروژه 

می نویسـد، مربـوط بـه یـک کشـور واقعی-روسـیه- 

اسـت کـه امـروزه شـامل ۹ منطقـه فـدرال بـوده کـه 

ارزیابـی بـرای آنهـا ارائـه شـده و چشـم انـداز توسـعه 

مـورد، منطقـه  ایـن  اسـت. در  آنهـا مشـخص شـده 

بـه  منطقـه،  ایـن  اسـت.  توجـه  مـورد  ولـگا  فـدرال 

گفتـه دوگیـن، بـر اسـاس ملیـت تعییـن می شـود کـه 

مناطق آن شـامل شـامل تاتارستان، باش کورتوستان، 

چوواشـیا و موردویـا اسـت. چنیـن تشـکل هایی برای 

یک مدل سیاسـی تمام عیار اوراسـیا مشـکلی جدی 

ایجـاد می کننـد، زیـرا ویژگی  هـای تشـکل  های شـبه 

دولتـی دارنـد کـه از ویژگی  هـای خاصی از »دولت-

ملـت« در مـدل کوچکتـر تقلیـد می کننـد. هیچ یک 

مسـتقل  دولـت  ادعـای  شـده  ذکـر  تشـکل  های  از 

ندارنـد، زیـرا تمـام سرنوشـت آنهـا بـا روسـیه مرتبـط 

اسـت و بـدون آن نمی تواننـد وجـود داشـته باشـند. 

اعتراضاتـی  نیـز  تشـکل ها »دولت-ملـت«  ایـن  نـام 

را برانگیختـه اسـت. امـا ایـن مـردم یـک فدراسـیون 

را تشـکیل می دهنـد، آنهـا واقعـاً بخشـی از روسـیه 

هسـتند و هیـچ مشـکل ملـی قابـل توجهـی در اینجـا 

وجـود نـدارد. بـرای دوگین، ولگا یـک منطقه ایده آل 

»منطقـه  می نویسـد:  آن  مـورد  در  او  کـه  اسـت 

فـدرال ولـگا سـرزمینی اسـت کـه بـه طـور مطلـوب 

بـا اجـرای اصاحـات مـداوم در روح اوراسـیاگرایی 

سیاسـی تطابـق می یابـد.« سـوال ایـن اسـت کـه چـه 

نـوع »اصاحـات منسـجمی بـا روح اوراسـیاگرایی« 

شـود؟  انجـام  شـده  مشـخص  منطقـه  در  بایـد 

اصاحـات البتـه ضـروری اسـت، امـا بایـد در جهـت 

ایـده  باشـد.  منطقـه  جمعیـت  کل  زندگـی  بهبـود 

اوراسیایسـم قابـل توجـه و امیدوارکننـده اسـت امـا 

نیـاز بـه مطالعـه علمی جـدی دارد که بایـد واقعیت 

آینـده روسـیه را در جایـگاه   هـای مـدرن روسـیه و 

یـک قـدرت در نظـر بگیرد. پـروژه »اوراسـیا« دوگین 

بـه نظـر آرمان شـهری اسـت. هـم از لحـاظ نظـری و 

یـک  ایجـاد  اسـت.  آرمـان شـهر  نظـر عملـی  از  هـم 

کنفدراسـیون اوراسـیا بـه ریاسـت روسـیه ضـروری 

ایـن یـک  پـروژه اسـت.  ایـن  تـز اصلـی  ایـن   - اسـت 

مدینـه فاضلـه کامـل اسـت کـه توسـط اسـاووفیل 

 های متأخر ارائه شـده اسـت. چیزی که الزم اسـت 

مجـدد  ایجـاد  نـه  جدیـد،  جامعـه  یـک  تشـکیل  نـه 

بلکـه  شـوروی،  جماهیـر  اتحـاد  ماننـد  ای  اتحادیـه 

افزایـش نقـش روسـیه در جامعـه جهانـی از هـر نظـر 

)اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره( اسـت. . در 

چنیـن شـرایطی، همـه بـرای ادغـام بـا روسـیه تـاش 

خواهنـد کـرد. حفـظ هویـت خـود و همچنین هویت 

مـا هسـتند،  بـه  پیوسـت  کـه خواهـان  هایـی  ملـت 

ضـروری اسـت.
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ارزیابِی انتقادِی اوراسیاگری دوگین

دوگين می گوید: 
ما فكر می كردیم 

اتحاد جماهير 
شوروی با ایدئولوژی 
كمونيستی در شرف 

نابودی ست، اما 
تنها شكل احيای 
آن تغيير شكل به 
اوراسيائيسم است.



ارزیابی انتقادی 
پروژه ی

الکساندر دوگین

مرتجعان جهان متحد شوید! 
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ایدئولوژی دوگین یا همان نوع خاص بومی گرایی که او مبلغ آن است، و در   

ضدیت با مدرنیته تعریف می شود، در چه نسبتی با افکار هایدگر قرار دارد؟ 
قاســمی: یک نوع باســتان گرایی در ســنت فکری آلمان با این ترجیع بند وجود 
دارد کــه بایــد به عصر پیشامســیحی برگردیم و گاهی از این پیشامســیحی هم 

عبور می کنند و حتی به پیش از ســقراط، به فیلســوفان پیشاســقراطی و یونان 

پیــش از فلســفه می رســند. در هایدگــر در حــد انتقاد از »متافیزیــک غرب« را 

پیــدا می کنیــد و دوگیــن هــم بــه همین عاقه مند اســت. ایــن تفکــر آلمانی را 

رمانتیســیزم هــم نامیده انــد. نیچه کــه به عبارتی خودش داخل همین ســنت 

رمانتیک آلمانی ســت، به این باســتان گرایی آلمانــی در گزین گویه هایش توجه 

کرده است. در تبارشناسی اخاق می بینید که برخی مفاهیم قدیمی فلسفی، 

از جملــه مفهــوم »جوهر« را محصول بدفهمی ای می داند که فیلســوفان آن را 

دامن زدند و خود فیلسوفان در این مورد فریب ساختار های زبانی را خورده اند. 

از نماینــدگان همیــن ســنت بــا گرایش خیلــی بارزتر بــه دوران پیشاســقراطی و 

پیشامســیحی، می توان از لودویگ کاگز نام برد که از نمایندگان تفکری ســت 

کــه بــه آن »تفکر عصــر طایــی«)Golden Age thinking( می گویند. کاگز 

معتقــد بــود بهتریــن جامعه و بهتریــن طبیعت انســانی را در بومیــان جزیره ی 

کــرت)Crete( می تــوان پیــدا کرد. او نشــانه  های زیســت فرهنگــی و اجتماعی 

مردمان بومی این جزیره را در عصر باســتان در دیوارنگاره  های کاخ کنوســوس 

در ایــن جزیــره پیدا کرده اســت: زنان و مردان ســیاه موی، با ســینه  های ســتبر 

)مــردان( و برآمــده )زنــان(، شــاد و رقصــان و پایکوبــان. کاگز کــه صراحتاً خود 

را رمانتیــک می نامــد و نــام نیچه و شــلینگ و اشــلگل و گوته را هــم داخل این 

سنت فکری آلمانی می آورد، کل فرهنگ و فن آوری اروپای مدرن را به منزله ی 

نوعی انحراف تبیین می کرد و به گذشته ای طایی ارجاع می داد. نیچه را به 

سختی بتوان گفت که باستان گراست اما او هم کل تاریخ اروپای مدرن را در 

ادامــه ی طغیــان بردگان می داند که با مســیحیت هژمونیک شــد و در اروپای 

مدرن با انقاب فرانســه و شــعار های برابری خواهانه و عدالت جویانه همچنان 

تعقیب گردید. بنابراین با رجوع به اندیشــه ی فلســفی اروپا می توان انتقادات 

رادیکال از خود اروپا پیدا کرد. تفکری که دوگین نماینده ی آن اســت، اروپا را 

نماد طغیان زمین علیه آسمان )در معنای استعاری کلمه( می داند از جمله در 

این معنا که طغیانی علیه پدرســاالری کاســیک اســت. آنها منادی حکومت و 

اســتیای پدر ســنتی در همان کســوت مذهب و شــاهان و تزار های قدرقدرت 

در شرق اند. مشابه چنین مواجه های را با مدرنیته، که دوگین از طریق اتصال 

بــه هایدگــر آن را تئوریــزه کــرده، در ایــران و در آثــار داوری اردکانــی و دیگران 

می بینیــم. یک نمونــه رحیــم پور ازغدی اســت که بــا ارجاع بــه ایدئولوژی  های 

پســت مدرن می کوشــد تا به تخطئه ی میراث مدرن بپــردازد. اما این به صرف 

کوششی فکری نیست، بلکه ارتباط وثیقی با مناسبات قدرت دارد. دوگین با 

پوتین و امثال داوری و ازغدی با جمهوری اسامی. 

ریشــه ی این در منافعی ســت که ســتیزه گری با غرب برای برخی گرو ه  های 

اجتماعی در ایران دارد. سازمان آخوندی شیعه به عنوان گروهی که با عرضه ی 

یــک کاالی ایدئولوژیــک تاریــخ مصرف گذشــته می خواهد همچنــان موقعیت 

ارزیابی انتقادی پروژه الکساندر دوگین

فرم ادبی »رمان« 
كه روس ها این قدر 
خوب در آن ظاهر 
شدند، اساساً یک 
فرم اروپایی بود. 
رقص باله هم 

همين طور. شيفتگی 
نخبگان روس به 
فرهنگ و ادبيات 

اروپایی را از همين جا 
می توان استنباط 

كرد.  

نیما قاسمی از فعاالن 
حوزه ی اندیشه و 

مطالعات تاریخ اندیشه 
سیاسی است که با 

درجه ی دکتری از 
دانشگاه شهید بهشتی 

فارغ التحصیل شده 
است. از همین رو، 

در خصوص پروژه ی 
دوگین با وی به گفت و گو 

نشستیم.
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و جایــگاه ســنتی هزارســاله ی خــود را حفــظ کنــد در رأس این گروه هاســت اما 

منحصــراً اینهــا نیســتند. بازار ســنتی و آن بخشــی از کنش گــران اقتصادی که 

مایــل نیســتند یا در توان خود نمی بینند که به قواعــد جدید رقابت اقتصادی 

در ســطح جهــان تــن دهنــد، اینهــا از همــان دهــه ی چهــل و پنجاه )یعنــی قبل 

انقــاب(  بــا ســازمان آخونــد شــیعه همســو و هم راســتا بودنــد. طیف هایــی از 

جمعیت شــهری هم که با تســلط منطق بازار آزاد مشــکل دارند و اگرچه ممکن 

اســت ایدئولوژی سنتی شــیعه را قبول نداشته باشند آنها هم وارد این ائتاف 

نامقــدس می شــوند. بنابرایــن در ســطح گفتمان  هــای فلســفی کــه در آکادمی 

غربی وجود دارد کســانی هم پیدا می شــوند که برای این ائتاف یک رتوریک 

شیک پیدا می کنند. کسانی که نام بردید در واقع نمایندگان آکادمی هستند 

که رتوریکی به نرخ روز تولید می کنند. 

 

آیا نظیر چنین مناسباتی به طور مشابه بین الیگارش  های روس و ایده  های   
تئوریسین  های ارتجاع هم چون دوگین وجود دارد؟ 

قاســمی: متأسفانه در مورد جامعه  ی روســیه و کانون  های اصلی قدرت در آن 
هیــچ مطالعــه ی به خصوصی نکرده ام. اما می دانم که جامعه ی روســیه، مانند 

جامعــه ی مــا و ترکیــه، جوامعــی آســیایی و در معنــای آشــنا در ادبیــات علــوم 

انســانی، یک جامعه ی شرقی ســت با ســنت اداره ی سیاســی متمرکــز؛ یعنی با 

سنت استبداد سیاسی.

اینها هم مثل ما و ترکیه، همواره احساس دوگانه ای به اروپا داشته اند: هم 

شــیفته ی آن بوده اند و هم از آن منزجر. اهل فرهنگ و هنر در روســیه از اروپا 

بسیار آموخته اند.

فــرم ادبــی »رمــان« که روس هــا این قدر خوب در آن ظاهر شــدند، اساســاً 

یــک فــرم اروپایــی بــود. رقص باله هــم همین طور. شــیفتگی نخبــگان روس به 

فرهنگ و ادبیات اروپایی را از همین جا می توان استنباط کرد. اما در عین حال 

همــواره چیــزی از درون ایــن جامعــه تاش می کند نه تنها بر احســاس حقارت 

خــود در برابــر اروپــا چیره شــود، بلکه با یــک فرار به جلویی، حتــی وانمود کند 

کــه برتــر از اروپاســت. این وجه فرهنگی-تاریخی ماجراســت. امــا اینکه کدام 

کانون  هــای قــدرت نفع عینــی و انضمامی خود را در تقویــت جریانی می بیند 

که سرســتیزه جویی و جهانگشــایی به ســمت غرب دارد، برای من کامًا روشن 

نیســت چون اساســاً کانون  های قدرت را در جامعه ی روســیه نمی شناسم. اما 

این هم پیشــاپیش قابل حدس اســت که نهاد های امنیتی و نظامی به جامانده 

از دوران امپراتوری شوروی همچنان نقش مهمی ایفاء می کنند.

یعنی نهاد های امنیتی به عنوان حافظان اصلی وضع موجود در جایی مثل   
نظام سیاسی ایران یا روسیه که اساس آن بر ارتجاع گذاشته شده، بالذات 

هوادار پایداری در چنان وضعیتی هستند و حامل چنان ایده هایی هستند؟
قاســمی: بله، پدر دوگین افســری بود از دایره ی افســران ارشد نیرو های مسلح 
فدراســیون روســیه بود که اگرچه نامش بعد از فروپاشــی شوروری کمی تغییر 

کــرد، امــا همچنــان با همــان عامت اختصــاری ســابق یعنی GRU در روســیه 

منطق ژئوپليتيک 
اقتضاء می كند كه 
كشورهایی كه به 
لحاظ جغرافيای 
سياسی منافع 

مشترک دارند در 
اتحاد با یكدیگر قرار 
بگيرند. این اتحاد 
ژئوپليتيكی طبيعتاً 
غير از چيزی ست 
كه دوگين آن را 
اتحاد متافيزیكی 

می خواند.  
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شــناخته می شــود. این دایــره در واقع بخــش امنیتی برون مرزی ارتش روســیه 

اســت که پرســنل گســترد ه ای دارد. االن الکســاندر دوگین -یعنی فرزند همان 

پدر که در بخش برون مرزی اطاعات و امنیت روســیه کار می کرد- در جهت 

تأســیس بخــش برون مــرزی حــزب »اوراســیا« فعال اســت و به همیــن علت در 

۲00۶ از ناحیه ی دولت اوکراین به پنج سال ممنوع الورودی به اوکراین محکوم 

شــد و به عنوان »عنصر نامطلوب« از اوکراین اخراج گردید. هواداران شــاخه ی 

اوراسیا که دوگین در کشور مجاور روسیه، یعنی اوکراین متشکل کرده بود از 

کوه هورال )Hoverla( باال می رفتند و اقدام به کارهایی می کردند که سرویس 

امنیتــی اوکرایــن و دادگاه آن را مصــداق vandalism نامیــد. ایــن کلمه یعنی 

عملیات خرابکاری… آنها نماد های حزب جوانان اوراسیا را بر نماد های دولتی 

و رسمی اوکراین نقاشی می کردند. می دانید که خود پوتین هم مأمور امنیتی 

ســابق بوده اســت. مانند این می ماند که فرزند یکی از افســران ارشد شاخه ی 

قدس ســپاه، همچنان در فردای احتمالی ایران هم دســت باال را در مناســبات 

قدرت داشته باشد. 

 

دیدار میان دوگین با داوری اردکانی و سپس حضور او در حوزه ی علمیه چه   
پیامی می تواند داشته باشد؟ 

قاســمی: الکســاندر دوگیــن بــا آیت اللــه میرباقــری دیدار کــرد؛ این دیــدار در 
بهمن مــاه ســال ۱۳۹۴ صــورت گرفــت و دوگیــن در ایــن گفتگــو از یــک اتحــاد 

متافیزیکــی ســخن گفــت. واقعیــت ایــن اســت کــه دوگیــن خــود را متخصص 

ژئوپلیتیــک یعنی جغرافیای سیاســی می داند. اثــر او در همین ارتباط به منبع 

درســی در روســیه تبدیل شــده اســت. منطــق ژئوپلیتیک اقتضــاء می کند که 

کشــورهایی کــه بــه لحــاظ جغرافیای سیاســی منافع مشــترک دارنــد در اتحاد 

بــا یکدیگــر قــرار بگیرند. ایــن اتحاد ژئوپلیتیکــی طبیعتاً غیر از چیزی ســت که 

دوگیــن آن را اتحــاد متافیزیکــی می خوانــد. در واقع کشــور های داخل در یک 

منطقــه ی ژئوپلیتیکــی معمــوالً در تحصیــل، اداره و اســتفاده از منابع انســانی 

و طبیعــی رقیــب یکدیگرنــد. دولــت مرکزی ایران طــی قرون اخیر همــواره این 

ارزیابی انتقادی پروژه الکساندر دوگین

دولت مركزی ایران 
طی قرون اخير 

همواره این رقابت 
را با روسيه داشته 

است. شما در 
سال های اخير دیدید 

كه سياست به 
اصطالح »انقالبی« 

حكومت شيعه، 
حتی موجب شد كه 
سهم مردم ایران 
از دریای خزر به 

روسيه واگذار شود 
و متكی وزیرخارجه ی 
احمدی نژاد در توجيه 
این از دست رفتن 
اراضی آبی كشور 
گفته بود كه ما 
امكان و فن آوری 

استفاده از این منابع 
دریایی را نداشتيم.
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رقابت را با روسیه داشته است. شما در سال  های اخیر دیدید که سیاست به 

اصطاح »انقابی« حکومت شــیعه، حتی موجب شــد که ســهم مردم ایران از 

دریای خزر به روسیه واگذار شود و متکی وزیرخارجه ی احمدی نژاد در توجیه 

این از دست رفتن اراضی آبی کشور گفته بود که ما امکان و فن آوری استفاده 

از ایــن منابــع دریایــی را نداشــتیم. دوگیــن نظر به اینکــه نمی تواند بــه عنوان 

یک متخصص ژئوپلیتیک، ایران و روســیه را متحد اســتراتژیک هم جا بزند، به 

جعــل ایــن اصطاح با مزه مبادرت کرد و گفت مــا »اتحاد متافیزیکی« داریم. 

مقصودش هم به آسانی این بود که سازمان آخوند شیعه و گروه  های اجتماعی 

همســو بــا آن در جامعــه ی ایــران در ضدیت با غرب و فرهنــگ اروپایی با ما در 

یک ســو قرار گرفته اند. میرباقری یک اخوند شــیعه اســت و طبیعتاً نمی تواند 

فکر کند که روســیه ی ارتدوکس با چاشــنی ناسیونالیســم تند روســی در نبرد 

آخرزمان رهبر جهان باشــد. اما او هم ریاکارانه بر ســر این میز گفتگو نشســت 

و خــود را نســبت به یــک دانش بنیادین در علوم انســانی، یعنــی ژئوپلیتیک و 

مقتضیــات آن بــه تجاهــل زد. او حتی به این ریاکاری بالید و گفت در ایران ما 

کسانی را داریم که تفکرشان مبتنی بر نهج الباغه و قرآن است اما بعضی آثار 

ضدغربــی خــود غربیان را روی میز می گذارنــد )مثال او کتاب فریدمن بود( تا 

یک حفاظ چند الیه درست کرده باشند!

هواداران شاخه ی 
اوراسيا كه دوگين 

در كشور مجاور 
روسيه، یعنی 

اوكراین متشكل 
كرده بود از كوه 

هورال)Hoverla( باال 
می رفتند و اقدام به 
كارهایی می كردند 
كه سرویس امنيتی 
اوكراین و دادگاه آن 

را مصداق
vandalism ناميد. 

این كلمه یعنی 
عمليات خرابكاری. 
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عباس جوادی 

زبان ترکی
در دوران صفوی 

 اهمیت دوره ی صفوی از نگاه ریشه دواندن زبان ترکی و نخستین تولیدات ادبی ترکی را می توان در دو چیز مهم دید: 
اوال، ترکی در سرتاسر دوره صفوی زبان رایج و اصلی دربار و ارتش بود و ثانیا، میان ایالت قزلباش، مردم به ترکی 

سخن می گفتند. حاال به این مورد می توان رواج ترکی شفاهی در محاکم و یا مکتب خانه ها را هم اضافه کنیم. 
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دوره ی صفویــان بی شــک دوره بســیار مهمــی بــوده اســت. ســلطنت صفویــان 

حدودا ۵00 ســال پیش آغاز شــد. این دوره، دوره ی ریشــه دواندن زبان ترکی و 

رشد ادبیات ترکی در ایران است. این به اصطاح »فصل میوه دادن« کوچ  های 

قبایــل تــرک بــود که از اوایل هزاره دوم میادی با غزنویان و ســلجوقیان شــروع 

شــده بــود. یعنــی از پانصد ســال پیش از آن. ایــن هم از هر نظر کــه نگاه کنید، 

طبیعی است. 

اوال، صفویان به کمک قبایل قزلباش بر سر کار آمدند که اکثریت بزرگشان 

قبایل  این  از  بودند. عد ه ای  ترکمان  یا  و  ترکمن  به عبارت دقیق تر  یا  ترک زبان 

همزمان با غزنویان و بخصوص با سلجوقیان از آسیای میانه آمده و در اقصی نقاط 

ایران پخش گردیدند. عده بزرگتری هم به روم شرقی و یا همان بیزانس یعنی ترکیه 

کنونی رفتند تا صاحب زمین و ثروت و قدرت و حتی حکومت شوند. به هر تقدیر، 

روم شرقی مسلمان نبود و مسیحی بود. هر نوع دست اندازی و هجوم و اشغال 

در روم شرقی جهاد به شمار می رفت و منفعت مادی و دنیوی هم داشت. در سر 

راه روم شرقی، تمرکز حرکت و کوچ و استقرار این قبایل، آذربایجان بود. اینطور شد 

که هم رفت و آمد و هم استقرار قبایل ترک زبان در آذربایجان و قفقاز )و طبیعتا 

آناتولی( تا بدین پایه متمرکز شد. 

از این جهت تعداد این قبایل ترک زبان در آذربایجان به نسبت دیگر مناطق 

ایران خیلی بیشتر بود. همزمان با فتوحات، این قبایل بیشتر به سوی آناتولی 

رهسپار شدند. جمعیت بزرگی شان هم بعدتر با حکومت عثمانی در افتادند و 

تحت تاثیر تبلیغات مذهبی و سیاسی شیخ حیدر صفوی و پسرش اسماعیل قرار 

گرفته به ایران بازگشتند و عما شاه اسماعیل را بر سر کار آوردند. به این ترتیب، 

سلسله صفویان برپا گردید. پس از شروع سلطنت صفویان، حکومت بسیاری از 

ایاالت و والیات ایران بعنوان پاداش به قبایل قزلباش داده شد. مثا قبیله  های 

ذوالقدر در شیراز، افشار در یزد، شاملو در هرات و یا زیاداوغلی در گنجٔه قفقاز 

حکومت گرفتند و حتی وقتی صد سال بعد حکومت از کف شان رفت، همچنان 

در این مناطق صاحب نفوذ و قدرت بودند. 

عامل بسیار مهم دیگر هم این بود که دربار و شخص پادشاهان صفوی همه 

ترک زبان بودند. سانسون فرانسوی که بین سال های ۱۶۸۴ و ۱۶۹۵ در ایران زندگی 

می کرد، می نویسد که ایرانیان معموالً پادشاه را با این الفاظ ترکی مورد خطاب 

قرار می دهند: »قربان اولیم، دینیم ایمانوم پادشاه، باشوا دونیم.« حتی به سلطان 

حسین صفوی لقب »یاخشی دیر« می دهند، بدین خاطر این که این جمله ورد 

زبان او بوده و به هر ماموری را که با پیشنهادی به پیش وی می آمد، خطاب 

قرار داده: »یاخشی دیر«، یعنی »خوب است.« جهانگرد ایتالیایی پیترو دالواله 

هنگامی که نخستین بار به حضور شاه عباس اول میرسد، شاه می گوید :»خوش 

گلدین، صفا گلدین«. دالواله می گوید: »شاه با من به ترکی صحبت کرد و من 

خاصه وار شرح سفر خود را داده به سئواالت وی جواب دادم. … وقتی که 

من حرفم را تمام کردم شاه به زبان فارسی و به صورتی بسیار واضح و فصیح 

مطالب را به حاضرین بازگو کرد، چنان که او عادتاً این کار را می کند.« یعنی 

اینکه در دربار، زبان رایج و اصلی ترکی بود و نه فارسی. اکثر »اردوی همایونی« 

و لشکریان و امرای ارتش صفوی هم ترک زبان بودند، یعنی زبان مادری شان ترکی 

زبان ترکی در دوران صفوی 

گفتنی ست كه 
در برخی موارد 
نامه هایی كه 

پادشاهان صفوی 
به دربار عثمانی 

در استانبول 
فرستاده اند، تركی 
بوده، آن هم بيشتر 
تركی عثمانی، چرا 

كه در آن دوره دیگر 
»تركی قزلباشی« و 
یا »عجمی« تا حدی 
از »تركی رومی« 
جدا شده بود. اما 
اكثر این نامه ها به 
فارسی است و حتی 

برخی پادشاهان 
عثمانی هم نامه های 

خود را به دربار 
صفوی به فارسی 

نوشته اند.
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بود. فارسی هم می دانستند. طبیعتا پادشاهان صفوی هم فارسی می دانستند 

و خوب هم می دانستند، زیرا تحصیل کرده بودند و برخی حتی به هر دو زبان 

شعر هم گفته اند. اکثرا شعر فارسی آنها بیشتر از شعر ترکی شان بود. یعنی دو 

زبانه بوده اند ولی زبان نخست شان، زبانی که با پدر و مادر و فرزندانشان صحبت 

کرده اند، ترکی بود. 

هرچه بیشتر این نمونه ها را مطالعه می کنید، بیشتر متوجه عمق دوزبانی 

پادشاهان صفوی می شوید و این، نکته جالبی است که همچنان ادامه دارد. مثا 

وقتی میان قوم و خویش و دوستان و نزدیکان خود حرف می زنید، حرف هایتان 

را به ترکی می گوئید، زیرا برایتان دلنشین تر است. اما این تنها در سطح شفاهی 

و خصوصی و شخصی است. وقتی صحبت شما جنبه رسمی می گیرد، یا اینکه 

باید درباره ی یک موضوع علمی و یا تاریخی و سیاسی بحث کنید، و خصوصا 

اگر بخواهید اینها را بنویسید، زبان فارسی را به کار می گیرید. در این زمینه 

فارسی برایتان راحت تر است. البته به شرط آنکه تحصیل کرده باشید. گفتنی ست 

که در برخی موارد نامه هایی که پادشاهان صفوی به دربار عثمانی در استانبول 

فرستاده اند، ترکی بوده، آن هم بیشتر ترکی عثمانی، چرا که در آن دوره دیگر 

»ترکی قزلباشی« و یا »عجمی« تا حدی از »ترکی رومی« جدا شده بود. اما اکثر 

این نامه ها به فارسی است و حتی برخی پادشاهان عثمانی هم نامه  های خود را 

به دربار صفوی به فارسی نوشته اند. البته فرمان این نامه ها را پادشاه می داد و 

منشیان تنها می نگاشتند. دانستن ترکی و عربی نیز از جملٔه شرایط منشی گری 

شمرده می شد.

میرزا نقی نصیری در »القاب و مواجب دورٔه ساطین صفوّیه« )به سال ۱۷۳۱( 

در این باره می نویسد: »صاحب این شغل می باید منشی بی عدیل و او را مهارت 

تمام از علم انشا و بلد زبان پادشاهان و دستورات و آداب ساطین جهان و بهر 

پس از شروع 
سلطنت صفویان، 
حكومت بسياری 
از ایاالت و والیات 

ایران بعنوان پاداش 
به قبایل قزلباش 
داده شد. مثال 

قبيله های ذوالقدر در 
شيراز، افشار در یزد، 
شاملو در هرات و یا 
زیاداوغلی در گنجه ی 

قفقاز حكومت 
گرفتند و حتی 

وقتی صد سال بعد 
حكومت از كف شان 

رفت، همچنان در این 
مناطق صاحب نفوذ 

و قدرت بودند.  
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زبانی از عربی، و فارسی و ترکی آشنا و مربوط باشد.« یعنی بنظر می رسد آنها زیاد 

هم تعصب نداشتند نامه شان به فارسی یا ترکی و یا عربی باشد و یا نباشد. ظاهرا 

در درجه اول می خواستند منظورشان از سوی طرف مقابل درک شود. زبان ترکی 

در طول دوره صفوی چند تحول را از سر گذراند.

قلعه  در   ۱۵00 سال  حدود  آلساندری  ونیزی  سیاح  گفتۀ  به  مثال،  بطور 

مردم  اما  می زیستند،  ترکمن ها  بود،  واقع  مرند  و  خوی  بین  که  »االتامیدیا« 

نخجوان اکثرا مسیحی و کمی هم فارسی زبان بودند. در بعضی قسمت  های 

آذربایجان غربی و نخجوان مسیحیان هم بودند، ولی مسیحیان در سمت جنوب 

شرقی تبریز نبودند. در اینجا جمعیت مخلوطی بود از فارسی زبانان و ترک زبانان. 

شهر  این  »در  می نویسد:  تبریز  درباره   ۱۵۲۳ سال  در  تنریرو  پرتقالی  سیاح 

فارسی زبانان و عد ه ای ترک زبان زندگی می کنند.« عاوه بر این تعدادی از ارامنه 

هم آنجا بودند. پنجاه سال بعد سیاح ونیزی آلساندری در ۱۵۷0 می نویسد »اهالی 

تبریز عمدتا فارسی زبان، ترکمن و کولی هستند«. همین وضعیت در کاشان، قم و 

روستا های بین زنجان و تبریز گزارش شده است. در سال ۱۵۶۵ اکثر مردم اردبیل 

فارسی زبان و بعضی از آنها ترک زبان بودند. اما ۴0-۵0 سال بعد مریدان طریقت 

مسیحی »برادران کارملی« خبر می دهند که زبان اکثر اردبیلی ها همانند زبان 

مردم شیروان )باکو(، ترکی شده است. طبق همین منابع کارملی، در سال ۱۶0۷ در 

قزوین »زبان گفتگوی مردم نه ترکی و نه فارسی )بود(، اما همه ترکی می فهمیدند 

و اکثریت فارسی می دانستند«. احتماال اشاره وی مربوط به زبان نخست مردم 

قزوین که نوعی لهجه »فهلوی« بوده، است که برای خارجیان قابل فهم و تشخیص 

نبوده است. سیاح معروف عثمانی موسوم به اولیا چلبی در سال ۱۶۵۵ می نویسد 

که در قزوین زبان مردم »کردی، یکه ترکمن، فارسی، عربی و پهلوی بود«. اولیا 

چلبی درباره ی زبان مردم نخجوان هم می نویسد که »رعایا و برایای این شهر به 

زبان دهقانی سخن می گویند، اما شاعران عارف و ظریفان ندیم با ظرافت و نزاکت 

به زبان پهلوی و مغولی سخن می گویند که زبان هایی باستانی اند. اهالی شهر 

هم چنین سخن گویند: اوال زبان دهقانی، دری، فارسی و پارسی، غازی و زبان 

پهلوی«. باز اولیا چلبی درباره زبان مردم مراغه می نویسد: »اکثر آنان به زبان 

پهلوی سخن گویند که لفظی ظریف و دقیق است« و درباره زبان مردم تبریز 

هم چنین می گوید: »لسان  های اهالی آن )شهر(: ارباب معارف اش فارسی تکلم 

نمایند، اما )اهالی( نواحی تره و اوشارکوه لهجه مخصوص های دارند که به عنوان 

نمونه چند جمله تقدیم می شود: هزه تانمه میشم، یعنی هنوز ندیده ام، منمچون 

خاطر مانده اولوبدور یعنی از من رنجیده است…« 

در دیگر مناطق ایران نیز وضع زبانی تا سال  های ۱۶00-۱۷00 متغیر بود. پرتقالی ها 

در سال  های ۱۵۱۵ تا ۱۵۲۵ گزارش کرده اند که در الرستان عشایر قزلباش ترکمان 

را دیده اند که به ترکی سخن می گفته اند. سیاح پرتقالی تنریرو در همان سال ها 

خبر می دهد که اهالی شیراز عبارت از ایرانیان و ترکمن ها بودند و گروه دوم ترکی 

سخن می گفتند. بنا به گفتٔه رابرت شرلی در سال ۱۶00 در کردستان مردم فقط 

به زبان کردی حرف می زدند و هیچکس فارسی، عربی و یا ترکی نمی دانست، در 

گیان هم فقط به گیلکی حرف می زدند. 

اما این تحوالت همراه با فراز و نشیب بوده است. بنظر می رسد مثا در سال  های 

زبان ترکی در دوران صفوی 

صد سال پس از 
شاه اسماعيل هنوز 

زبان همه مردم 
آذربایجان كامال 
تركی نشده بود. 

مثال زبان اردبيل در 
همين سال ها تركی 
شده. در تبریز هم 
احتماال تركی نفوذ 
كرده اما اكثر مردم 
هنوز فارسی زبان 

هستند. در سال های 
۱۶۰۰ زبان 

تركی خيلی ریشه 
دوانده اما هنوز در 
سرتاسر آذربایجان 

و قفقازجنوب شرقی 
تركی جای فارسی، 
پهلوی )فهلوی( و 
زبان های دیگر را 

نگرفته است. 
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۱۶00 زبان ترکی از کاشان و شیراز رخت بربسته، در حالیکه در اصفهان که تا آن سال ها 

یعنی قبل از پایتخت شدن این شهر، گویشوران ترکی تقریبا هیچ نبود، بعد از اینکه 

شهر پایتخت شکوهمند صفوی می شود، زبان ترکی به سرعت ریشه می دواند و رایج 

می شود. چرا که اینجا دیگر مرکز دربار و حکومت می شود و بسیاری از ترک زبانان 

از آذربایجان به اصفهان می آیند و خاصه در محله ی »عباس آباد« این شهر ساکن 

می شوند. حتی شاعر معروف صفوی صائب هم همراه با پدرش از تبریز به اصفهان 

می آید و به همین جهت لقب صائب گاه »تبریزی« و گاه »اصفهانی« بوده است. 

یعنی صد سال پس از شاه اسماعیل هنوز زبان همه ی مردم آذربایجان کاما ترکی 

نشده بود. مثا زبان اردبیل در همین سال ها ترکی شده. در تبریز هم احتماال ترکی 

نفوذ کرده اما اکثر مردم هنوز فارسی زبان هستند. در سال های ۱۶00 زبان ترکی 

خیلی ریشه دوانده اما هنوز در سرتاسر آذربایجان و قفقازجنوب شرقی ترکی جای 

فارسی، پهلوی )فهلوی( و زبان  های دیگر را نگرفته است. از این جهت هیچ هم جای 

تعجب نیست که در سال ۱۶۵0 روحی اُنارجانی در پایان رساله ی خود نمونه هائی از 

زبان مردم تبریز می دهد که در نگاه اول شبیه نوعی زبان تالشی، تاتی و یا گیلکی 

است که پهلوی )و یا فهلوی( محاور ه ای ۳۵0 سال پیش بین مردم تبریز بوده است.

مورد دیگری که به گسترش یک زبان در شرایط بخصوصی یاری می کند و 

حتی الزمه گسترش آن زبان است، این است که وقتی پادشاه و ارتش و حکومت 

ترک زبان است، تبعه دولت یعنی مردم عادی اگر ترکی هم نمی دانند، فکر می کنند 

بهتر است خودشان و کودکانشان این زبان را یاد بگیرند و گرنه راه پیشرفت و 

بهبود شرایط زندگی آنها هیچ هموار نخواهد بود. کاتب سفارت هولشتاین آدام 

اولئاریوس در سال ۱۶۳۷ می نویسد: »ایرانیان غیر از زبان خود، زیان ترکی را نیز 

به اوالد خود یاد می دهند و این کار مخصوصاً در والیات شیروان، آذربایجان، عراق 

عجم، بغداد و ایروان دیده می شود که قزلباشان بر آنها تسلط پیدا کرده اند.«)۱(

بی شک این قدرت انطباق و انعطاف پذیری مردم را نشان می دهد. در دوره ی 

صفوی، حکومت و ارتش ترک زبان است و مردم هم صاح خود و کودکانشان را در 

آموزش آن می بینند. البته بدون در دست داشتن حکومت و ارتش و یک پایه ی 

واقعی گویشوران ترکی در آذربایجان، یعنی قبایل ترک، این دگرگشت زبانی ممکن 

نمی بود. ولی این جنبه هم اهمیت بسیار بزرگی دارد و در تغییر زبان و یا حتی 

دین و مذهب نقش بسزایی بازی می کند. اهمیت این عامل را پس از حاکمیت 

سلجوقیان در آناتولی و مسلمان و در عین حال ترک زبان شدن مردم آن سرزمین هم 

به خوبی می توان مشاهده کرد. 

البته باید توجه داشت که این سخن بدان معنا نیست که در دوره صفویه ترکی 

تبدیل به زبان رسمی شده باشد. در میان عوام این تعبیر »زبان رسمی« معموال با 

معیار  های امروزی و رسانه ها و آموزش وپرورش مرکزی و سرتاسری و ارتش مرکزی 

و حرفه ای و غیره درک می شود. بعد فکر می کنند پانصد سال پیش هم می بایست 

همچو »زبان رسمی« موجود می بوده است. باید توجه داشت که این معیارها 

برای قرون گذشته، حتی تا قرن بیستم یعنی تا سلطنت پهلوی اصا درست نیست 

زیرا این نظام مرکزی و سرتاسری که حاال می بینیم، اصا وجود نداشت که به آن 

معنا زبان رسمی هم مطرح باشد. مدارس سرتاسری و آموزش اجباری و رسانه ای 

نیز موجود نبود و تنها گهگاهی کتابی نگاشته می شد که مشخص هم نیست که 

سياح پرتقالی 
تنریرو در سال 

۱۵۲۳ درباره تبریز 
می نویسد: »در این 
شهر فارسی زبانان 
و عده ای ترک زبان 
زندگی می كنند.« 

عالوه بر این تعدادی 
از ارامنه هم آنجا 
بودند. پنجاه سال 
بعد سياح ونيزی 

آلساندری در ۱۵۷۰ 
می نویسد »اهالی 
تبریز عمدتا فارسی 

زبان، تركمن و كولی 
هستند«. همين 

وضعيت در كاشان، 
قم و روستاهای 

بين زنجان و تبریز 
گزارش شده است. 

در سال ۱۵۶۵ 
اكثر مردم اردبيل 

فارسی زبان و بعضی 
از آنها ترک زبان 

بودند.
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مردم بخوانند یا نه. ارتش نیز به صورت مرکزی و سرتاسری وحود نداشت و بخش 

بزرگی از آن عبارت بود از قبایلی که هنگام جنگ به کمک پادشاه می آمدند. البته 

نسبت به مثا دوره پیشین آق قویونلو ساختار ارتش حرفه ای تر شده بود اما قبایل 

هنوز بخش مهمی از نیروی رزمنده دولت بودند. وضع زبان را باید متناسب با این 

اوضاع کلی معین کرد و از دادن احکام عمومی و قالبی پرهیز نمود. 

به گفته ویلم فلور و حسن جوادی، اهمیت دوره ی صفوی از نگاه ریشه دواندن 

زبان ترکی و نخستین تولیدات ادبی ترکی را می توان در دو چیز مهم دید: اوال، 

ترکی در سرتاسر دوره صفوی زبان رایج و اصلی دربار و ارتش بود و ثانیا، میان 

ایات قزلباش، مردم به ترکی سخن می گفتند. حاال به این مورد می توان رواج 

ترکی شفاهی در محاکم و یا مکتب خانه ها را هم عاوه کنیم. طبیعی است که 

وقتی کسی در روستایی در زنجان از دست کسی به حاکم شرع شکایت می برد، 

به زبان خودش، حاال یا ترکی و یا فارسی شکایت می کرد. قاضی هم به هر زبانی 

که می دانست و طرفین دعوی بهتر می فهمیدند، صحبت می نمود و یک عده 

دالیل فقهی و شرعی را با عربی مخلوط کرده و سخن می گفت و حکمی می داد. 

در مکتب خانه ها هم وقتی معلم درس قرآن و دستور زبان عربی و فارسی و تاریخ 

و فلسفه می داد و یا سعدی و حافظ می خواند، طبیعتا به عربی و فارسی بود و به 

زبان خودش، حاال یا فارسی و یا ترکی، به شاگردان که یا ترک زبان و یا فارسی زبان 

بودند، توضیح می داد. معلوم است که اکثریت این صحبت ها چه در محاکم و 

چه مکتب ها و ارتش و حتی باالتر، در دربار، شفاهی بود و نه کتبی. شفاهی یعنی 

زبان محلی، در آذربایجان ترکی و در کردستان کردی و غیره. زبان کتبی و اداری 

هم فارسی بود. زبانی که برای ارتباطات بین همه ایرانیان به کار برده می شد. این 

وضع کم و بیش از آن دوره تا کنون باقی مانده است. 

معلوم است که مثا در دربار و بخصوص بین خود قزلباش ها، زبان مورد 

استفاده ترکی بود ولی وقتی می خواستند سندی، نامه ای به جایی بنویسند، در 

اکثر موارد از فارسی استفاده می کردند. فکر کنید که در سال ۱۶0۱ یعنی صد سال 

پس از تاجگذاری شاه اسماعیل صفوی، برادران کارملی می نویسند: »در اصفهان 

زبان ترکی معموال صحبت شده و همه آن را می فهمند و شاه و رجال و سربازان بدان 

تکلم می کنند. عامه مردم فارسی زبانند و تمام اسناد و مراسات بدین زبانست.«

داریم:  آذری  ترکی  ادبیات  در  بزرگ  نام  سه  صفویان  اواخر  تا  مجموع  در 

عمادالدین نسیمی، شاه اسماعیل خطائی )و یا ختائی( و محمد فضولی بغدادی. 

این سه نفر اگر چه زبانی نزدیک به ترکی آغازین ادبی در آناتولی و ایران داشتند، 

اما ویژگی  های زبان آنها به ترکی آذری نزدیک تر است تا به گونه ای از ترکی که 

بعدها به »عثمانی« معروف شد.

پی نوشت ها:
۱. اگرمشخصا منبع دیگری داده نشده باشد، همه اطاعات و نقل قول هایی که در این فصل از 
سیاحتنامه های اروپائیان می خوانید، از مقدمه کتاب زیر است که تا جائیکه من می توانم 
دوره صفوی  در  مردم  زبان  نگاه  از  این سیاحتنامه ها  کلی  بررسی  بهترین  کنم،  قضاوت 

شمرده می شد: 
نصیری، م. فرهنگ نصیری ترکی جغتایی، رومی، قزلباشی، روسی و قلماقی به فارسی، مترجم 

و حواشی: حسن جوادی و ویلم فلور، تهران ۱۳۹۳، صص ۲۵-۱۴ 
۲. اولیا چلبی: ستایش تبریز دالویز، از: سیاحتنامه، چاپ اول، جلد دوم، اقدام مطبعه سی 

استانبول ۱۳۱۴ هجری قمری، ص ۲۴0

زبان ترکی در دوران صفوی 

 ۴۰-۵۰ سال بعد 
مریدان طریقت 

مسيحی »برادران 
كارملی« خبر 

می دهند كه زبان 
اكثر اردبيلی ها 

همانند زبان مردم 
شيروان )باكو(، 

تركی شده است. 
طبق همين منابع 
كارملی، در سال 
۱۶۰۷ در قزوین 

»زبان گفتگوی مردم 
نه تركی و نه فارسی 

)بود(، اما همه 
تركی می فهميدند 
و اكثریت فارسی 
می دانستند«. 

احتماال اشاره وی 
مربوط به زبان 

نخست مردم قزوین 
كه نوعی لهجه 
»فهلوی« بوده، 
است كه برای 

خارجيان قابل فهم 
و تشخيص نبوده 

است.  



بهروز پویا
دانشجوی دکتری تاریخ در 

دانشگاه دولتی سن پطرزبورگ 
روسیه

از بدخشان تا بالتیک و 
سیبری در جستجوی کار

طبق آمار بانک مرکزی روسیه در سال ۲01۸ قریب به 1۳ میلیارد و ۳00 میلیون دالر از روسیه به کشور های مشترک المنافع از سوی 
کارگران مهاجر سرازیر شده است که در این میان، ازبکستان با حدود 4 میلیارد دالر در جایگاه نخست و تاجیکستان با 6/۲ میلیارد 

دالر به ترتیب در جایگاه دوم قرار داشتند. در سال ۲01۹ درآمد حاصله از کار در روسیه معادل یک سوم اقتصاد تاجیکستان و سه 
برابر حجم صادرات خارجی این کشور بود و یک چهارم جمعیِت در سن کار تاجیکستان در روسیه مشغول به کار بودند.

نگاهی به چالش مهاجرت تاجیکان به روسیه 
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مدتهــا قبــل یــک اســتاد دانشــگاه قــزاق-روس بــه 

مــزاح خطــاب به مــن گفــت: »پطرزبــورگ هم یک 

شــهر تاجیکــی اســت!« بــه راســتی در پطرزبــورگ 

شــمار تاجیــکان بــه قدری زیاد اســت، کــه هر روز 

یــا در هــر محلــه بــه طــور اتفاقی دســت کم به یک 

تاجیــک بر می خورم. من بارهــا تجربه این دیالوگ 

را از ســر گذرانده ام: شخصی به روسی می پرسد: 

»اهل کجا هستید؟«

پاسخ می دهم: »ایران!«

»خــب  می گویــد:  و  می زنــد  لبخنــد  ســپس   

فارســی گــپ بــزن!« ایــن تجربه بــه ویژه در ســبزه 

میــدان معــروف ســنیا پلوشــاد کــه تقریبــا تمامــی 

داده  رخ  بســیار  هســتند،  تاجیــک  فروشــنده ها 

اســت. این همان محله ای است که داستایفسکی 

در رمــان »جنایــت و مکافــات« تصویر ســیاهی از 

ایــن محلــه ارائه کرده و امروز هم پس از یک ســده 

و نیم کماکان شلوغ و کثیف است. با این تفاوت 

که بیشــتر فروشندگانش فارسی حرف می زنند!  

  مــن بارها مورد لطف ایــن هم زبانان مهاجر به 

روســیه قــرار گرفته ام: راننده تاکســی هایی که در 

قلب پایتخت فرهنگی روســیه موسیقی ایرانی در 

خودروهایشــان شــبانه روزی در حال پخش اســت، 

جوانانــی کــه نــان تاجیکــی۱ در فروشــگاه ها پخــت 

دانشــگاه ها  در  کــه  تاجیکــی  جوانــان  می کننــد، 

یــک  دیــدن   . و...  بــه تحصیــل هســتند  مشــغول 

همزبــان در ســرزمین  های منجمــد شــمالی تنها از 

ســر امــکان هم زبانــی موجــب خرســندی نیســت، 

بیــش از آن، آن همدلــی اســت کــه »از هم زبانــی 

خوش تــر اســت«. تنها در محیطی متفاوت اســت 

کــه می تــوان بدین نکتــه التفات یافــت که به رغم 

ســالها جدایــی سیاســی بخش  هــای مختلــف ایران 

بــزرگ فرهنگی، تا چه اندازه ذوق زیبایی شناســی، 

ارزش هــا، هنجارها و شــیوه نگرش بــه جهان، میان 

ایرانی تبــاران و فارســی زبانان وجه مشــترک وجود 

دارد. میل بر این داشتم که نوشتار را در همین جا 

به پایان برسانم، اما تصویری که تا اینجا ارائه دادم 

همچــون هــر ویتریــن زیبــای دیگــری کــه در ابتدا 

بــه چشــم می آید، در پِس پشــت آن، آشــفتگی ها و 

رنجهــا و دشــواری  های بســیاری نهفتــه اســت کــه 

برای درک آن چشــم انداز متفاوتی الزم اســت. در 

ادامه می کوشــم در باب تاریــخ و وضعیت کنونی 

مهاجرت فارســی زبانان فرارودان به روسیه، نکاتی 

را بــه اختصار توضیح دهم.   

  در پی سه رویداد اساسی فروافتادن سامانیان 
در آغــاز ســده یازدهم میــادی، حملــه مغوالن در 

آغــاز ســده ســیزدهم میــادی و شــکل گیری نظــم 

نویــن ازبکی-صفــوی- عثمانــی بــر آســیا از ســده 

شــانزدهم بــه بعــد، بــه تدریــج از قــدر و جایــگاه 

فــرارودان کاســته شــد و در نهایت با تغییر مســیر 

بازرگانــی جهانــی، ایــن منطقــه کــه دیرزمانــی در 

قلــب تاریــخ جهانی قــرار داشــت، به تعبیــر دقیق 

برتولــد اشــپولر -شرق شــناس برجســته ی آلمانــی- 

در »حاشــیه ی تاریــخ جهانــی« قــرار گرفــت؛ و بــا 

نفوذ خزنده ی امپراتوری روســیه در ســده نوزدهم 

بــه آســیا، بــه تدریــج نــه تنهــا ضمیمــه ی سیاســی 

اقتصــادی  لحــاظ  از  بلکــه  گردیــد  امپراتــوری  آن 

نیــز به حاشــیه ی نظــام اقتصادی آن کشــور مبدل 

شــد. برخــاف دیدگاهــی کــه چنــد دهــه بعــد در 

کشور های مســتعمره تحت تاثیر خوانشی سطحی 

از نظریه ی امپریالیســم لنین پا گرفت که گرانیگاه 

آن حوالــه ی همه مشــکات به »نفــوذ غرب« بود؛ 

بخارایــی،  شــهیر  روشــنفکر  فطــرت  عبدالرئــوف 

بــه درســتی با ایــن اصــل واقع گرایانــه ی ماکیاولی 

همداســتان بــود کــه »شکســت از خــارج همــواره 

تالی زوال در داخل است.«

تحلیــل او از ماجــرای تصــرف فرغانه به دســت 

روس هــا بــه مختصرتریــن شــکل ممکن نشــان ازین 

فرغانــه  مملکــت  پایتخــت  »خوقنــد  دارد:  تلقــی 

می باشــد، در یــک قــرن قبــل در دســت حکومــت 

اســامی بــوده... و حالیــه تمام فرغانــه در تصرف 

دولت قوی شــوکت روس اســت...؛ این همه ترقی 

را بعد از آمدن و تصرف  کردن روس نموده، سابق 

اگرچه همین ]آب و خاک[ بوده، هیچ یک از حکام 

آنها در فکر آبادی این ملک نبوده اند. علم و اطاع 

هــم نداشــتند. جــز ظلم کــردن بــه رعایا و مشــغول 

بــودن بــه لهــو و لعــب دیگر فکــر و خیالــی ابدا در 

خصــوص آبــادی و فاحت یا تجــارت ننموده اند، و 

آثاری که گذاشــته اند همان دو ســه عدد مدرســه 

و یــک ارگ بــا چندیــن هــزار داغ دل مظلوم. عیب 

بــه خودشــان نیســت، ولــی عیــب به جهالت شــان 
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خواهد بود. خودشــان هم نتوانستند نفعی بوبرند 

]ببرند[ و فقرا را هم گدا و فقیر نمودند. حالیه هم 

رعایا ســیر و متمّول شــده اند، و هم دولت سالیانه 

کلی دخل می برد.«)۲(

همــو در ادامــه با عنایت به نظم روســیه تزاری 

کــه  ارائــه می دهــد،  تحلیلــی  آســیای مرکــزی  در 

کمــاکان پــس از یک ســده و چندین تغییر اساســی 

سیاسی، به قوت خودش باقی ست: »نفع و ثروت 

مملکــت را اغلــب بانک هــا و کمپانی  هــای روس و 

یهودیان می برند. اهالی بیشتر حکم فعله و مزدور 

را دارند.«)۳( 

نســبت اقتصــادی روســیه و آســیای مرکــزی از 

سده نوزدهم تا کنون همواره بر همین اصل متکی 

بــوده اســت؛ یعنــی دریافــت نیــروی کار ارزان و 

منابع خام معدنی و کشاورزی از آسیای مرکزی و 

فروش کاال و ارائه ی خدمات حرفه ای در ازای آن.

آســیای  در  پنبــه  کشــت  نوزدهــم  ســده ی  در 

مرکــزی و کار در معــادن یــا مزدوری برای شــرکت 

راه آهــن روســیه از جملــه مشــاغل با تقاضــای زیاد 

از  البتــه  اســت.  بــوده  ازبــکان  و  تاجیــکان  بــرای 

بخــارا  امــارت  کوهســتانی  مناطــق  کــه  آن جایــی 

حتی به نســبت مناطق دشــتی آن ســطح پیشرفت 

تاجیــک  کارگــران  داشــت،  پایین تــری  اقتصــادی 

معمــوال بــرای کار به شــهر های ترکســتان مهاجرت 

کاری  مهاجــرت  مقصــد  نــدرت  بــه  و  می کردنــد 

آنــان تا خود روســیه می رســید. بنا بــه یک آمار در 

آســتانه انقاب اکتبر ۱۹۱۷ در شــهر های ترکســتان 

دســت کم بیســت هزار تن کارگــر مهاجر از مناطق 

)تاجیکســتان  پامیــر  و  بخــارا  امــارت  کوهســتانی 

امروزی( به کار مشــغول بودند.)۴(

هــم  فرهنگــی  لحــاظ  از  البتــه  مســاله  ایــن   

تبعات ســوئی داشــت. زیــرا جو فرهنگــی آن زمان 

ترکســتان بــه شــدت تحت ســیطره ی ملغمــه ای از 

پان اسامیســم و پان ترکیسم قرار داشت.   

برخــی از پژوهشــگران معتقدند نخســتین موج 

مهاجرتــی تاجیــکان به روســیه در حیــن جنگ اول 

جهانــی اتفــاق افتــاد. طبــق فرمــان ۲۵ ژوئن ۱۹۱۶ 

تزار جهت جبران کاســتی  های پشتیبانی ارتش در 

جبهه  هــای غربی، ارتش روســیه به بســیج نیرو در 

مســتعمرات روســیه اقدام کرد. بر اساس آن حکم 

برآورد شــده بــود که باید ۴00 هزار تــن از جمعیت 

بومی ترکســتان، قفقاز و ســیبری بســیج شــوند که 

ازیــن تعــداد، ۲00 هــزار تن آن از ترکســتان  بودند. 

در ژوئــن همــان ســال، در شــهر خجنــد،  جمعیتی 

ده هــزار نفــری از بخشــدار خواســتند کــه  بســیج 

بــه درگیــری  پشــتیبانی را لغــو کنــد و ایــن خــود 

خونینــی میان شورشــیان، نیرو هــای تزاری و پلیس 

منجر شد و روستا های بسیاری نیز به آن پیوستند. 

ایــن موضــوع در سراســر دّره فرغانه و دشــت  های 

قزاقســتان گســترش یافت و به اورال رســید. قیام 

در آســیای مرکــزی توســط دولــت تــزاری بــه طــرز 

وحشــیانه ای سرکوب شد و بیش از سه هزار تن به 

اتهام شرکت در شورش به دادگاه فرستاده شده و 

شماری از آنان اعدام گردیدند. در نهایت بیش از 

۱۲۳ هــزار تــن ازبک،  تاجیــک، ترکمن و قرقیز برای 

کار هــای پشــتیبانی از مســتعمرات روســیه اجیــر 

شــدند؛ و این نخســتین مهاجرت جمعی از آسیای 

مرکزی به روسیه بود.)۵(

دائــم  یــا  موقــت  مهاجــرت  شــوروی  در عصــر 

نخبــگان تاجیــک بــه روســیه جهت تحصیــل یا کار 

رایــج بــود، امــا مــا شــاهد مهاجــرت گروهــی، بــه 

شــیو ه ای کــه در عصر پسا-شــوروی شــاهد بودیم، 

نیســتیم. طبق آمار رســمی شــوروی در سال ۱۹۵۹ 

یعنی در دوره خروشــچف، مجموعا حدود ۷ هزار 

تاجیــک مقیــم روســیه بودند که در قیــاس با ۲۵۶ 
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هــزار تــن مهاجر ارمنی و ۷۱ هــزار تن مهاجر ارانی 

ناچیز جلوه می کرد.)۶(

 در ســال ۱۹۷۹ و در دوره برژنــف و همزمــان با 

انقــاب ایــران، بنا به آمار رســمی شــوروی، حدود 

۱۸ هزار تاجیک مقیم روســیه بودند که باز هم در 

قیــاس بــا حــدود ۳۶۵ هــزار تن ارمنــی و ۱۵۲ هزار 

ارانی جمعیت زیادی به حســاب نمی آمد.)۷(

پس از فروپاشی شوروی، در تمام کشور های تازه 

اســتقال یافته، در میان گروهی از سیاســتمداران 

و  شــور  دانشــگاهیان  و  ادبــا  و  روزنامه نــگاران  و 

شــعفی بابــت اســتقال پدید آمــد. امــا خیلی زود 

آشــکار شــد وابستگی این کشــورها به روسیه بیش 

از آن است که با تغییری در سطح سیاست، خللی 

در آن پدیــد آیــد. بــه عبــارت دیگــر ســاختار های 

اقتصادی، علمی-دانشــگاهی، نظامی و اداری این 

کشــورها تمامــا در پیوندی با روســیه شــکل گرفته 

که گسســتن یکباره و کامل از آن بســیار پرهزینه و 

عما ناممکن اســت. به ویژه در کشــورهایی چون 

ارمنســتان و تاجیکســتان که دسترسی به آب  های 

آزاد ممکــن نیســت و تاسیســات اقتصــادی قابــل 

توجهی وجــود ندارد، عمده ی جوانــان نمی توانند 

راهــی بــه جــز مهاجــرت کاری بــه روســیه داشــته 

ســه  هــر  از   ۲000 ســال  در  آمــاری  طبــق  باشــند. 

خانــواده ارمنــی یکــی از لحــاظ مالــی وابســته بــه 

نیــروی کار در خــارج بــود. در جمهــوری باکــو از 

هــر چهــار خانواده، یــک خانواده و در تاجیکســتان 

و ازبکســتان نیز وضع تقریبا به همین منوال بود.   

آمــار تاجیــکان در روســیه اطاعــات  بــاب  در 

ضــد و نقیضی وجــود دارد. بطور مثــال، در برخی 

و  روســیه  تاجیک تبــار  اتبــاع  مجمــوع  آمارهــا  از 

می کننــد.  محاســبه  هــم  بــا  را  فصلــی  مهاجــران 

برخــی از آمارهــا نیــز بــر اســاس عبــور و مرور های 

مرزی حســاب می شــوند. بنابراین کارگرانی که به 

جهت مشــکات ویزا مجبورند چندین دفعه میان 

تاجیکســتان و روسیه تردد کنند، چند نفر حساب 

می شــوند. البته مهاجران غیرقانونی نیز در آمارها 

در نظر گرفته نمی شوند. عاوه بر اینها، در آمارها 

شــهروندان تاجیک تبار ازبکستان نیز جزو جمعیت 

ازبــکان لحاظ می شــوند. بنابرایــن آمار های مربوط 

به تاجیکاِن روســیه ابهامــات و تفاوت های زیادی 

دارند. آمار های مختلف در ســالیان اخیر جمعیت 

تاجیــکان روســیه را بیــن نیــم ملیــون تــن )صــرف 

جمعیــت کارگــران فصلــی( تــا یک ونیــم میلیون تن 

عنوان کرده اند.   

طبــق آمــار بانــک مرکزی روســیه در ســال ۲0۱۸ 

قریــب به ۱۳ میلیارد و ۳00 میلیون دالر از روســیه 

بــه کشــور های مشــترک المنافع از ســوی کارگــران 

میــان،  ایــن  در  کــه  اســت  شــده  ســرازیر  مهاجــر 

میلیــارد دالر در جایــگاه   ۴ بــا حــدود  ازبکســتان 

بــه  دالر  میلیــارد   ۶/۲ بــا  تاجیکســتان  و  نخســت 

ترتیب در جایگاه دوم قرار داشتند. در سال ۲0۱۹ 

درآمــد حاصلــه از کار در روســیه معادل یک ســوم 

اقتصــاد تاجیکســتان و ســه برابــر حجــم صــادرات 

خارجــی این کشــور بود و یک چهــارم جمعیِت در 

ســن کار تاجیکســتان در روســیه مشــغول بــه کار 

بودند.

بســیاری از مردم روســیه نیز از بابت این وضع 

ناراضی هســتند و اشغال فرصت های شغلی توسط 

بیگانــگان و سرازیرشــدن ســرمایه مالی روســیه به 

خــارج را نوعی تهدید قلمداد می کنند.  

البتــه عمــوم تاجیــکان و ازبــکان در روســیه به 

کار هــای دشــوار یــدی اشــتغال دارنــد و دســتمزد 

پایین تری نســبت به روســها یا حتی دیگر مهاجران 

دریافت می کنند. در صورت برخوردن به مشــکل 

به نــدرت می تواننــد از لحاظ حقوقی مشکل شــان 

نسبت اقتصادی 
روسيه و آسيای 
مركزی از سده 

نوزدهم تا كنون 
همواره بر همين 
اصل متكی بوده 

است؛ یعنی دریافت 
نيروی كار ارزان و 

منابع خام معدنی و 
كشاورزی از آسيای 

مركزی و فروش كاال 
و ارائه ی خدمات 
حرفه ای در ازای آن.



تاریخ و فرهنگ112

ی 4
اره 

شم

رو، صاحبــان صنایــع،  ایــن  از  کننــد.  پیگیــری  را 

مــزارع و واحد هــای تجــاری ترجیــح می دهنــد از 

آنــان بهــره بگیرند. طبق پژوهشــی نســبتا جدید از 

ســوی مدرســه عالــی اقتصــاد مســکو، شــهروندان 

تاجیک پایین ترین دســتمزد را در روســیه دریافت 

می کننــد. همچنین مشــخص شــد کارگران مهاجر 

تاجیک نســبت به دیگر مهاجران کمترین تســلط را 

بــه زبان روســی دارنــد و تنها  ۸/۵ درصــد آنان به 

روسی صحبت می کنند.)۸(

تاجیــک  مهاجــران  درصــد   ۱۱ تنهــا  همچنیــن 

دارای تحصیات عالیه هســتند. بدیهی است در 

صــورت فقدان تحصیات تخصصی و عدم تســلط 

بــه زبــان جامعه ی میزبان تنهــا کار های یدی برای 

انجام در دســترس خواهــد بــود. بنابراین می توان 

نتیجــه گرفــت کــه بیــش از نــود درصــد مهاجــران 

تاجیک در روســیه به عنوان کارگر ســاده مشــغول 

به کار هستند.   

بســیاری از تاجیــکان پــس از مهاجــرت موقــت 

کاری، بــه دنبــال اخــذ تابعیــت روســیه هســتند. 

همه گیــری  بحــران  رغــم  بــه   ۲0۲0 ســال  در  تنهــا 

شــهروند  هــزار   ۶۴ حــدود  مرزهــا  بســته بودن  و 

تاجیکســتان تابعیــت روســیه را دریافــت  کردنــد. 

بــه عبــارت دیگر روزانــه ۱۱۷ تاجیک از مــام میهن 

گسسته شده و تبعه ی روسیه شدند. این رقم پس 

از فروپاشــی شوروی، یعنی در سال ۱۹۹۲ تنها ۵00 

نفر و در ســال ۱۹۹۹ تنها ۳ هزار نفر بود. بر اساس 

داده  های غیررســمی، تاجیک ها در فهرســت اقوام 

ســاکن روســیه با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، 

در حــال حاضر جایگاه هشــتم را به خود اختصاص 

داده اند.)۹(

بــه   مــوج مهاجــرت موقــت و دائــم تاجیــکان 

روســیه که در ســال های پس از فروپاشــی شــوروی 

آغــاز شــد و تاکنون ادامــه دارد را نمی توان مثبت 

ارزیابــی کــرد زیرا بخش مهمی از نیروی کاری که 

می توانــد بالقوه فرصتی برای شــکوفایی اقتصادی 

تاجیکســتان باشد، راهی کشــوری دیگر می شود و 

در کشــور میزبــان نیز از حقوق و مزایای مناســبی 

دائــم  مهاجــران  همچنیــن  نمی شــود.  برخــوردار 

نتوانســته اند تعاملــی دو طرفــه بــا جامعــه میزبان 

برقــرار کننــد و در امــر فرهنگــی عمــا در جایــگاه 

حاشــیه ای و انفعالــی قــرار دارنــد. چندیــن هــزار 

مهاجر تاجیک که در شــهر های مســکو، پطرزبورگ 

و... زندگــی می کننــد بــه نــدرت اقدامــی جهــت 

تاســیس مــدارس دو زبانه، انجمن  هــای فرهنگی و 

نهاد هــای اجتماعــی مختــص تاجیــکان کرده انــد و 

به نــدرت در امــور فرهنگــی و اجتماعی روســیه به 

عنــوان »تاجیک« و »فارســی زبان« فعال بوده اند.

)۱0(  همچنین کوشــش چندانی جهت تاثیرگذاری 

و تأثیرپذیــری فعاالنــه صورت نداده انــد. البته در 

هــر یــک از موارد فوق اســتثنائاتی هــم وجود دارد 

امــا اوال، بــه نســبت جمعیــت مهاجــر تاجیــک این 

اســتثناها چنــدان بــه چشــم نمی آینــد و ثانیــا، بــه 

حــدی نیســتند کــه بتــوان وضعیــت تاجیــکان  در 

روســیه را با عنایت بــه آن موارد، به گونه ای دیگر 

توصیف کرد. 

 
  پی نوشتها:

۱. نان  های گردی که در آسیای مرکزی با عناوین نان تنوری و 
توغاچ شناخته می شود در اصل متعلق به تاجیکان است. 

اما در روسیه به عنوان نان ازبکی مشهور است.
حاجی  بن  سراج الدین  میرزا  بخارا.  تحف  ۲.سفرنامه 
انتشارات  عبدالرئوف. به کوشش محمد اسدیان، تهران، 

بوعلی، ۱۳۶۹، صص ۳۷-۳۶  
۳.همان، صص ۳۸-۳۷

  4. СУЛТАНОВ ШУКУР МАЛЛАБАЕВИЧ. 
К ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
МИГРАЦИИ ТАДЖИКОВ НА 
ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ В НАЧАЛЕ ХХ  

СТОЛЕТИЯ .ВЕСТНИК ТГУПБП 
№4(40), 2009. C 100  
5. Там же c 101-102  
6. http://www.demoscope.ru/weekly/s
sp/sng_nac_59.php?reg=1   
7. http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_

nac_79.php?reg=1  
8. https://sn.ria.ru/20170815/1500391836.html  
9. https://rus.ozodi.org/a/31213334.html  

تاجیک  خواننده  منیژه سنگین،  توجه،  جالب  نمونه  یک   .۱0
او  شد.  روسیه  یورویژن  برگزیده  گذشته  سال  که  است 
روسی«  »زن  موضوع  با  حتی  و  روسی  زبان  به  ترانه ای 
در  تاجیک  یک  عنوان  به  او  دیگر،  عبارت  به  کرد.  اجرا 
یک رویداد فرهنگی شرکت نکرد اما حتی وی نیز از سوی 
بخش مهمی از جامعه ی روسیه پذیرفته نشد و حتی نقدها 

و توهین  های بسیاری تندی هم نثارش شد.

پس از فروپاشی 
شوروی، در تمام 
كشورهای تازه 

استقالل یافته، در 
ميان گروهی از 
سياستمداران و 
روزنامه نگاران و 

ادبا و دانشگاهيان 
شور و شعفی بابت 
استقالل پدید آمد. 
اما خيلی زود آشكار 
شد وابستگی این 
كشورها به روسيه 
بيش از آن است كه 
با تغييری در سطح 

سياست، خللی در آن 
پدید آید. 
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حقوق اساسى
ت را نیز ندارد. بابت همین، هیچ اقلیتی نمی تواند حکومت حداکثری تشکیل دهد. 

ّ
ت ندارد بالطبع دولِت آن مل

ّ
یت است. افغانستان مل

ّ
درد افغانستان، درِد مل

در دوران کمونیست ها همه چیز به خلقی و پرچمی بودن دوقطبی شد، در دوران اسالم گرایان به طالب و مجاهد، در جمهوری حتی با تزریق پول هنگفت به 
 بنیادهای دموکراتیک، به انواع قوم گرایی و اکنون طی سیطره ی طالبان به انواع طالبان غلجایی، طالب ازبک و ...
پایدارترین دوران افغانستان به دوران شاهان پشتون تبار بازمی گردد، علت هم ساده است، چون پادشاهی در افغانستان هرقدر هم که با عنعنات ارتجاعی 
قومی گره خورده بود، باز یادگاری از سنت شاهنشاهی ایرانی در خود داشت، شاه می بایست مدعی العموم می بود، چندان که در دوره ی کوتاه سلطه ی 
افغانان بر ایران، رئیس قبیله ی پشتون مجبور بود رخت قبیله گی از تن به در کند و با همه بی بضاعتی، در جایگاه شاهی، به معنای قدمایی عدل افروزد. این که 
 در دوران جدید چنان شاهی نمی توانست انحطاط تمدنی ما را درمان کند بحث دیگری ست.
حال افغانستان فقط دو راه دارد. یا درد بی پایان یا تجزیه ی پر درد. ناامیدی نمی پراکنم. گاه از ناپیداِی ناممکنات، واقعیتی نیرومند بساط بدیهیات را در 
هم می ریزد و جلوه ی متفاوتی از حقیقت را به نمایش می گذارد، فی الحال اما افغانستان به وارون یوگسالوی حتی از امکان تبدیل شدن به جزایر کوچک 
ناسیونالیستی بی بهره است. کشورهای پیرامون این سرزمین، هر یک خیاالت خام خود را مطمح نظر خویش دارند، که با خیر عمومی افغانستانی ها هم راستا 
ی خود پایبند بودند، خیر خود را در تعارض با 

ّ
نیست. یوگسالوی در اروپای متمدن واقع شده بود. پیرامونش مردمی می زیستند که اگرچه سخت به منافع مل

صالح همسایگان شان نمی دیدند و باالخره این که امریکا مجبور بود برای حوادث آن جا به طور قاطع راه حلی بیابد. یوگسالوی برای امریکا، پادگانی برای 
ی و امتی دیگران، که ناچار 

ّ
آموزش نیروها نبود! حال آن که افغانستان مجموعه ای ست از پاره های دیگر کشور-امت ها )!( به همین معنا پاره ای از منافع مل

در سرنوشت مردم افغانستان از پیش لحاظ است. دورتادور افغانستان البته دولت ملتی وجود ندارد، چنان چه پاکستان خود هنوز گرفتار توهمات موجب 
تی دارد، گرفتار آتشی ست که امت گرایان به پیکره ش انداخته اند.

ّ
 استقاللش از هند است، ایران هم اگر مل

در این میان، عده ای از نخبگان افغانستانی معتقدند که برای برجا ماندن افغانستان، راه حل سومی وجود دارد و این راه نوعی از انواع  »عدم تمرکز« در 
سیستم سیاسی است. در این راستا با سه تن از این دوستان به گفتگو نشستیم.



نظام مطلوب برای 
آینده ی افغانستان

محی الدین مهدی

محی الدین مهدی سیاستمداِر صاحب قلم، در سال 1۳۳4 در شهرستان اندراب استان بغالن   
افغانستان زاده شد. تا پیش از شورش طالبان، وی نماینده ی مردم بغالن در دوره ی شانزدهم 
مجلس نمایندگان افغانستان و عضو کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست، انرژی و آب این 

مجلس بود. از وی تا اکنون 1۲ اثر به چاپ رسیده است.
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اســاس ایــن نظام بر تقســیم قــدرت سیاســی در دو 

محور استوار است:

1( تقسیمات افقی قدرت:
جدا ســازی  قــدرت،  افقــی  تقســیمات  از  منظــور 

صاحیت ها و وظایف رییس جمهور، از صاحیت ها 

و وظایــف صدراعظــم یا نخســت وزیر، از یک ســو؛ و 

تفکیک قوای سه گانه از سوی دیگر می باشد.

الف- رئیس جمهور: 
ربــع اعضای مجلــس نمایندگان یا ولســی جرگه، 

شــخص یا اشــخاصی را نامزد احراز کرســی ریاســت 

دولت می نمایند. آن که تایید آرای پنجاه به عاوه ی 

یــک اجاس مشــترک  پارلمــان و شــوراهای ایالتی را 

کسب نماید، برنده ی انتخابات شناخته می شود.

-یک شخص نمی تواند بیش از دوبار به این مقام  

برگزیده شود.

-رئیس جمهور ممثل وحدت ملی کشور بوده، به 

طور نوبتی از میان خبره گان اقوام مختلف برگزیده 

می شود.

میــان  از  کــه  دارد  معــاون  یــک  -رئیس جمهــور 

بــه  رئیس جمهــور،  قــوم  از  غیــر  قومــی  خبــره گان 

تعییــن  پارلمــان  اکثریــت  آرای  و  رئیــس  پیشــنهاد 

می گردد.

-رئیس جمهور ســر قومندان قوای مســلح کشور 

است.

-قبول اعتمادنامه ی سفرای دول متحابه، تعیین 

سفیر به کشورهای دوست، افتتاح پارلمان، معرفی 

صدراعظــم بــه پارلمــان، افتتــاح لویه جرگــه، اعطای 

رتب و مدارج عسکری،  مقرری معینان به پیشنهاد 

صدراعظم، از وظایف و صاحیت های رئیس دولت 

است.

ب-صدراعظم: 
صدراعظم یا نخست وزیر در رأس قوه ی اجرائیه 

قــرار دارد. صدراعظــم از جانــب حــزب یــا ایتــاف 

اکثریت در مجلس نمایندگان یا ولسی جرگه برگزیده 

مى شــود، و از جانب رئیس جمهور به مجلس مذکور 

معرفی می گردد.

-معرفــی وزرا بــه پارلمــان، عــزل وزیــر، مقرری و 

عــزل مأمورین ملکی تا مقام ریاســت هاى عمومی، 

و پیشــنهاد بودجــه بــه پارلمــان، برخــی از وظایــف 

صدر اعظم می باشد.

-صدراعظــم یــک تــن از وزرا را که از قوم خودش 

نباشد، به حیث معاون خویش بر می گزیند.

ج-پارلمان
متشــکل از دو اتــاق یعنــی مجلــس نماینــدگان 

یــا ولســی جرگه، و مجلــس بــزرگان یــا مشــرانو جرگه 

می باشد.

-اعضــای مجلــس نماینــدگان بــا رأی مســتقیم و 

سری مردم ایاالت انتخاب می گردند.

-هــر عضــو مجلــس نماینــدگان، از تعداد نســبی 

)x( هــزار نفــر، از کل نفــوس کشــور را نمایندگــی 

می کند. این تعداد بعد از سرشمارى عمومى تعیین 

مى گردد.

-مجلــس بــزرگان  دارای ۶۸ عضو -به معیاِر از هر 

والیت دو نفر- می باشد.

-اعضای مجلس بزرگان با رأی مســتقیم و ســری 

مردم والیات برگزیده می شوند.

قانــون  پارلمــان، در  -وظایــف و صاحیت هــای 

اساسی معین و مسّجل می گردد.

-کمیســیون انتخابات، قانــون انتخابات را با در 

نظر داشت اصل حزبى بودن پارلمان تهیه مى نماید. 

در این قانون حق نامزدان آزاد مشخص مى گردد.

-تعــداد اعضــای مجلــس نماینــدگان، برابــر بــه 

مجمــوع نماینــدگان منتخب ایاالت می باشــد. این 

تعداد بعد از سرشماری عمومی معین می گردد.

د-دادگاه عالی یا ستره محکمه:
رکن مستقل از ارکان سه گانه ی دولت است؛ که 

برای گزینش اعضای آن، در قانون اساســی شــیوه ی 

خاصی پیش بینی می شود.

۲( تقسیمات عمودی قدرت:
منظور از تقســیمات عمودی قدرت، انتقال بخشی 

بــه  مرکــزى  ادارات  از  وظایــف،  و  صاحیت هــا  از 

ایاالت و والیات مى باشد.

الف- ایجاد ایاالت یا زون ها:

برای تأسيس نظام 
پارلمانی-فدرال، 
ایجاب می كند در 
تقسيمات ملكی-

اداری كشور تجدید 
 نظر صورت گيرد. 

در این تجدید نظر، 
ایجاد اكثریت های 
نسبی اقوام بزرگ 

در یک ایالت یا زون، 
اساس كار شمرده 

می شود.
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ایجــاب  پارلمانى-فــدرال،  نظــام  تأســیس  بــراى 

مى کنــد در تقســیمات ملکى-ادارى کشــور تجدید 

نظر صورت گیرد.

در ایــن تجدیــد نظــر، ایجاد اکثریت هاى نســبى 

اقوام بزرگ در یک ایالت یا زون، اســاس کار شمرده 

مى شود

بــا توجــه بــه جغرافیــاى بشــرى-طبیعى کشــور، 

افغانســتان بایــد بــه هشــت ایالــت یــا زون )ماننــد 

دهه هــاى قبل از ســال١٣٤٢ش(، و یک ایالت مرکزى 

یا پایتخت فدرال تقسیم گردد. به این شرح: 

١. ایالت لــوی ننگرهار؛ شــامل والیات نورســتان، 
لغمــان، کنر و ننگرهار، شــرق کاپیســا، شــرق والیت 

کابل)سروبی(؛ 

٢. ایالت لوی پکتیا؛ شامل والیات خوست، پکتیکا، 
بخش جنوب شرقى والیت لوگر، والیت پکتیا، بخش 

جنوبی والیت غزنی؛ 

٣. ایالــت لوی قندهــار؛ شــامل والیــات کندهار،  
جنوب هلمند، جنوب زابل، جنوب ارزگان؛ 

4. ایالت هرات؛ شــامل والیات هــرات، بادغیس، 
والیــت غور بــه غیر ولســوالی لعل و ســرجنگل، فراه 

و نیمروز؛ 

5. ایالــت هزارســتان؛ شــامل والیــت دایکنــدی، 
بخــش شــمال غربــی ارزگان، بخــش جنــوب و غرب 

والیت بامیان، بخش شــمالی و مرکزی والیت غزنی، 

بخش غربی والیت میدان وردک؛ 

6. ایالت بلخ و ترکســتان؛ شــامل والیات فاریاب، 
جوزجان، سرپل، بلخ، و سمنگان؛ 

7. ایالــت تخارســتان؛ شــامل والیــات بدخشــان، 
تخار، کندز، بغان، و بخش شمالی والیت بامیان؛ 

۸. ایالت پروان؛ شــامل والیات پنجشــیر، کاپیســا 
به استثنای تگاب، والیت پروان.

٩. ایالت مرکزی یا پایتخت فدرال، شامل بخش های 
جنــوب غربــی لوگــر، شــمال و شــرق والیــت میدان 

وردک، و والیت کابل )به استثنای سروبی(.

ب- ادارات ایالتی:
هر ایالت داراى یک شوراى ایالتى است. اعضاى 

شــورای ایالتی، طى انتخابات آزاد، مستقیم و سرى 

مردمان والیات همان ایالت انتخاب مى گردند.

شوراى ایالتى یک تن از اعضاى خود را به حیث 

رییس تنظیمه یا استاندار ایالت انتخاب مى نماید.

معیــن  صاحیت هــای  دارای  ایالتــی  شــورای 

تقنینی، نظارتی و سیاسی می باشد. 

ج- والیات:
بــدون شــوراى  ایــن طــرح، تشــکیل والیــات  در 

والیتــى، حفــظ مى گــردد. والیــان از میــان اعضــاى 

اعضــا  اکثریــت  رأى  بــا  ایالتــى،  شــوراى  منتخــب 

انتخاب مى گردند.

والیــان به اســتان دار یــا رئیس تنظیمه و شــوراى 

ایالتى پاسخگو مى باشند.

د- اداره ی بخش ها یا ولسوالی ها:
هر بخش یا ولسوالی دارای یک شورای منتخب 

اســت؛ تعــداد اعضای این شــورا، به تناســب نفوس 

همــان بخــش، از هــر )x( هــزار نفــر، یــک نماینــده 

می باشد.

اعضــای  از  تــن  ســه  میــان  از  تنظیمــه،  رییــس 

منتخب معرفی شده از سوی شورای ولسوالی، یک 

تن را بحیث بخش دار یا ولسوال معرفی می نماید.

یادداشت 1: در قانون اساسی آینده، برای تضمین 
حقــوق اقلیت های ســاکن در هر ایالــت، راه کارهای 

مشخصی درج می گردد.

یادداشــت ۲: در قانــون اساســی آینــده ی کشــور 
درج خواهــد شــد کــه: افغانســتان بــا هیــچ کشــور 

همسایه مشکل ارضی ندارد.

یادداشــت ۳: در قانــون اساســی آینــده، ضرورتی 
بــه درج نــام اقوام نیســت؛ هر شــهروند این کشــور 

افغانستانی خوانده می شود.

یادداشت 4: در قانــون اساسی آینده، راهکارهای 
مشخصی برای تأمین روابط میان ادارات مرکزی، و 

ادارات ایالتی و والیتی نشان داده می شود.

هر ایالت دارای 
یک شورای ایالتی 

است. اعضای شورای 
ایالتی، طی انتخابات 

آزاد، مستقيم و 
سری مردمان والیات 
همان ایالت انتخاب 

می گردند.



فدرالیسم
منابع انحصاری را عمومی می سازد!

کاوه جبران از شاعران امروز افغانستان است که در سال 1۳6۳ زاده شد. او در رشته 
ادبیات و زبان پارسی، کارشناسی ارشد دارد و مدتی در دانشگاه »البیرونی« مشغول به 

تدریس بود. از کاوه جبران کتاب شعر زیر عناوین »یکروز مانده به پایان عاشقی«، »آفتاب 
تعطیل«، »ترانه و تروریست« چاپ شده است و کتابی دیگری با عنوان »مستها دروغ 

نمی گویند« آماده چاپ دارد. 
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 آیا گذار از دولت متمرکز در افغانستان به   
فدرالیسم خالف روند فدرالیسم در جهان نیست؟ 

مثال ایالت  های جداگانه در آمریکا تصمیم گرفتند با 
فدرال شدن به یک کشور تبدیل شوند.

جبران: این سوال دقیقاً پیش فرضی را عنوان می کند 
کــه هــواداران دولــت متمرکــز آن را تــا اکنــون مطرح 

کرده اند. فدرالیســم یعنی گامی به سوی تجزیه. به 

نظــرم این پیش فرض دو منشــا دارد. یکــی این که به 

دلیل سلطه ی مدام گفتمان قومی، تصور می شود که 

واحد های فدرال حتماً باید اساس جغرافیایی داشته 

باشــند، طوری که هــر واحد اختصاصاً در اختیار یک 

قوم باشــد. بنابراین، وقتــی واحدها بر چنین مبنایی 

شکل گرفتند، در اثر تضاد منافع قومی در درازمدت 

می تواند خطرناک باشــد. حال آن که اســاس هر واحد 

فدرال می تواند عناصر دیگری مثاً درآمد اقتصادی 

زون باشــد. پــس اساســاً ایده ایجاد واحد هــای فدرال 

بــر اســاس قــوم از بنیــاد خطاســت. منشــای دومــی 

ایــن پیش فــرض، نادانی و پروپاگاندای ناسیونالیســم 

افغانی ست که بر پایه ی اسطوره یک ملت، یک زبان 

و یک جغرافیا شکل گرفته و هیچ استقال درونی را به 

رســمیت نمی شناسد، به جز افغانیت چیز دیگری را 

قبول ندارد. این ایده فقط می خواهد همه چیز در زبان 

افغانی، قوم افغان و جغرافیای افغانستان حل گردد. 

از این رو، برعکس من فکر می کنم که فدرالیســم 

تنها راه حل منازعه طوالنی و خونین تقســیم قدرت 

اســت. منتها به شــرطی که نســخه بومی آن مطابق 

اجــرا  و  افغانســتان طراحــی  اولویت  هــای  و  نیازهــا 

شــود. به شــرطی که به کمک آن در پی خنثی کردن 

نیرو های باقوه ی نفاق و شقاق باشیم و االّ فدرالیسم 

هم کاری از پیش نخواهد برد. 

 

پس شما میان فدرالیسم قومی و عدم تمرکز   
اداری، خواهان یک حد وسطی هستید که حاوی 

مزایای هر یکی و پرهیز از مضرات دیگری است، با 
لحاظ کردن این نکته که دشمن اصلی ناسیونالیسم 

افغانی است؟ 
 جبــران: بله، نکته اصلی همین اســت که ما اساســاً 

ریشــه منازعــه را متوجــه نمی شــویم. منابــع ثــروت 

و قــدرت از ســوی گــروه خاصــی زیــر عنــوان خاصی 

انحصار شــده اســت. فدرالیســم باید به ابزاری بدل 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

شــود که این منابع را عمومی بســازد. ناسیونالیســم 

افغانی چنین اجازه یی را نمی دهد. هر از گاهی زیر 

نام اسام، وطن، دموکراسی و... سر بلند می کند و 

وضعیت موجود را ادامه می دهد. 

 

 این که ما بحثی را در حوزه ی نظر با همه ی دقایق   
آن مطرح کنیم البته که الزم است اما به نظر شما 

کدام نیرو یا پتانسیلی می تواند چنین اصول واالیی 
را در سرزمینی که آمریکایی ها با قدرت عظیم خود 

نتوانستند بنیانی در آن بگذارند، محقق کند؟ 
جبران: خب، بحث تغییر نظام اساساً شرایط دیگری 
می خواهــد. دســت کم یــک توافق جمعــی ابتدایی. 

اجبــار و زور و تحمیــل بــه کمــک لولــه ی تفنگ هیچ 

نظامــی را ابقــا نمی کند. عاقبتش فروپاشــی اســت. 

چــه طالــب چــه آمریــکا، هــر دو نتیجــه ی اســتیای 

ســر نیزه انــد کــه هیــچ کــدام مشــروعیت داخلــی 

نداشــته اند. بنابرایــن، در یــک میــدان دموکراتیک و 

مردمی طرح فدرال به سادگی می تواند محقق شود. 

 چنین توافق جمعی طی چه سازوکاری می تواند   
به ثمر بنشیند؟ مگر نه اینکه ابتدا باید طالبان به 

زور سرنیزه فروافتند و بعد آن گروهی که اینان را 
فروفکند صاحب باالترین اختیارات شود؟ 

 جبــران:  چــرا، اتفاقــاً پیش شــرط اولیه، عــزل امارت 

است ولی در حال حاضر نیرویی برای این کار وجود 

ندارد. این پیش شرط به کمک فشار های بین المللی، 

همسایگان و نیرو های داخلی یک جا میسر است، نه 

کدام گروه خاص که بعداً آن خود جاگزین امارت یا 

هر نظام متمرکز و استبدادی دیگری بشود. 

 

پشتون ها به عنوان گروه بزرگی از مردم این کشور   
معتقدند که فدرالیسم گامی بزرگ به سوی تجزیه ی 

افغانستان است. بی همراهی یک سوم جمعیت 
چگونه می توان فدرالیسم را محقق کرد؟

جبران: پشــتون ها برعکس سودای تجزیه ی کشور را 
ندارند. همین اکنون بزرگترین گروه پشتون، طالبان 

که عماً قدرت را در دست دارند، بی محابا زمینه ی 

تجزیه را با کشتار و کوچ اجباری و غصب زمین  های 

مردمان غیرپشتون، کشور را تا مرز تجزیه رسانده اند. 

تجزیــه ی افغانســتان در شــرایط کنونــی بــه مراتــب 
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119 فدرالیسم منابع انحصاری را عمومی می سازد!

محتمل تر است تا در شرایطی که کشور در چارچوب 

یک نظام فدرال اداره می شــود. آن چه برای پشــتون/

افغان ها مهم اســت، حفظ سلطه ی سنتی و تاریخی 

بــر منابــع ثروت و قدرت اســت که به گمــان  آنان از 

طریــق ابقــای نظــام متمرکز میســر می تواند باشــد.

بزرگترین حســن نظــام فدرال آن اســت که منابع 

ثــروت و قــدرت را تکثیــر می کند، پخــش می کند و 

در واقــع بــه هیچ قومی اجازه نمی دهــد که صرفاً به 

نام قوم منابع را به تنهایی باال بکشد. بنابراین، علم 

کردن تجزیه یک بهانه است.

پشــتون/افغان ها اساســاً معتقدانــد کــه افغانســتان 

کشوری است که از سوی نخبگان این قوم از بدنه ی 

خراسان جدا شده و بنابراین، امتیاز سیادت و سروری 

و نیز امتیاز مالکیت بر تمامی منابع ثروت و قدرت 

بایــد نــزد این قوم محفــوظ بماند. در غیر آن کشــور 

تجزیــه خواهد شــد، چــون بــه هیچ قیمتی ســیادت 

سیاســی را نبایــد از قوم افغان/پشــتون منتقل کرد. 

چنان چه صورت بپذیرد، کشــور تجزیه خواهد شــد.



فدرالیسم
موجب گسترش منازعات در مرکز 

به کل کشور می شود! 
عبدالحفیظ منصور نماینده ی مردم کابل در دوره شانزدهم مجلس نمایندگان افغانستان است. وی در سال 1۳4۳ خورشیدی 

در شهرستان رخه استان پنجشیر متولد شد و تحصیالت خود را در آموزشگاه مجاهد پاکستان به اتمام رسانید. او مدرک 
کارشناسی خود را در سال 1۳75 خورشیدی از دانشگاه کابل کسب کرد و پس از سقوط طالبان به عنوان سرپرست وزارت 

اطالعات و فرهنگ و مدیر مسئول هفته نامه پیام مجاهد، رئیس خبرگزاری باختر و رئیس رادیو و تلویزیون، ایفای وظیفه کرده  
است. منصور از جمله کسانی است که با برقراری فدرالیسم در افغانستان مخالف بوده و به جای آن مدافع گونه ای عدم تمرکز 

سیاسی در این کشور می باشد. 
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پس از شکست تجربه ی حاکمیت تک قومی در   
افغانستان و سقوط حکومت اشرف غنی، بحث 

درباره ی شیوه ی حکومت داری نامتمرکز به مطلب 
داغ این روزها تبدیل شده است. نظر شما چیست؟ 

منصور: در صد سال پسین، حکومت  های قومی در 
چنــد نوبت فروپاشــید! بــار نخســت حکومت امیر 

امان اللــه خــان در ۱۹۲۹ بــود، بــار دیگــر رژیم دکتر 

نجیــب اللــه ۱۹۹۲ ســقوط کــرد و ایــن ســومین بــار 

بــود کــه دولت اقتدار فرو پاشــید. به ســخن دیگر، 

آن چــه ۶ماه پیش در افغانســتان به  وقوع پیوســت 

بی پیشــینه نیست. پس از فروپاشی حکومت دکتر 

اشــرف غنی احمدزی، گزینه  های متعددی مطرح 

اســت، و یکی از آن گزینه ها فدرالیســم اســت، اما 

برای من بحث روی ترجیحات است، نه تایید یا رد 

کامــل. به نظر مــن نظام متمرکز در افغانســتان در 

حــد کافــی، عدم کارایــی خود را ثابــت گردانید، و 

باید افغانستان/خراسان آینده، دارای یک حکومت 

غیرمتمرکز بوده باشد.  

 
با توجه به این که انواع نظام  های دارای مدیربت   

متمرکز در افغانستان راه گشای مشکالت نبوده، آیا 
شما فدرالیسم را گزینه ی مناسبی برای مدیریت 

این کشور می دانید؟ 
منصــور: سیاســت در یــک زاویــه بــا طبابت شــبیه 
اســت، بدیــن معنــی که باید بــه بیمار افغانســتان/

خراســان دوا تجویــز کــرد، امــا نــه از حــد و انــدازه 

بیــرون. چه؛ به همــان پیمانه کــه محرومیت بیمار 

از دوا، خطر آفرین می باشــد. تجویز بیش از اندازه 

قرص هم می تواند باعث مرگ بیمار گردد. بنابراین 

بــه انــدازه مطلــوب بایــد نظــام آینــده افغانســتان/

حــد  فدرالیســم  را غیرمتمرکــز ســاخت.  خراســان 

نهایــی یــک نظــام غیر متمرکز اســت، و بــه نظر من 

بــرای کشــور به جــای ســود، زیان بــار خواهــد بــود. 

زیــرا نظــام فدرال افغانستان/خراســان را به هشــت 

ایالت تقســیم می کند، و این تقسیم به منظور رفع 

اســتبداد قومی شــکل می گیرد و باید در هر ایالت 

قوم اکثریت به خواست  های خود نایل آید، در این 

صورت ما بلخ باستان را با همه تاریخ  و داشته  های 

مــادی و معنــوی اش از دســت می دهیم، زیــرا بلخ 

در جایی موقعیت دارد که اســتان  های هم جوار آن 

ازبیک تبارند. بدین لحاظ کا پارسی گویان در این 

تقســیم بندی یکی از پایگاه  هــای مهم تاریخی خود 

را می توانند از دست بدهند. 

و  رواداری  روی  از  نــه  ایالت هــا  تقســیم بندی 

تفاهم، بل بخاطر کاهش تضادها و ســد دشــمنی ها 

در یــک فضــای مملــو از خشــم و کــدورت صــورت 

می پذیــرد. دو ایالــت، یکــی هزارســتان و دیگــری 

کابــل و والیــات هم جــوار آن از بندر هــای تجــاری 

محروم انــد و بــرای ســال  های مدیــد در محرومیت 

اقتصــادی به ســر خواهند برد، زیــرا ایالت ننگرهار، 

هــرات یــا قندهــار که ما بــه دالیلی از آن هــا فاصله 

می گیریم عواید گمرکی شــان را تقسیم بدارند. 

در فدرالیســم فــرض بــر این اســت که مــا مردم 

افغانستان/خراســان نمی تواننــد یــا نتوانســتند، بــا 

وضــع قوانیــن عادالنــه مرکــزی، عدالــت و برابــری 

قوانیــن  ایالــت دارای  هــر  لــذا  بدارنــد.  تامیــن  را 

بــه  خویــش  خواســته  طبــق  و  بــوده،  خــود  خــاص 

خواسته های شــان عمــل بدارنــد. امــا ایــن مســاله، 

بــا یــک واقعیت سرســخت روبرو می باشــد، به ویژه 

تاجیک هــا و پشــتون ها به صــورت پراکنــده زندگــی 

می کننــد. در ایالت هزارســتان شــاید از این ناحیه 

معضلــی وجــود نداشــته باشــد. امــا ۳0درصــد از 

باشــنده  های ُکندز پشــتو زبان اند، در َبغان درصد 

بلنــدی از پشــتوزبان ها زندگی می کننــد. در ُتخار 

باالتــر از ۴0درصــد از ازبیک ها هســتند... بنابراین 

اقــوام را چگونــه  ایالــت »ُتخارســتان« مشــکل  در 

بایــد حــل کرد؟ بــه همین منوال در ایالت شــمال و 

ایالــت »هــرات«. از همیــن بابــت من نگــران پخش 

و گســترش تضادها و دشــمنی ها در سراســر کشور 

می باشــم. حــاال بــا یــک قــوم روبــرو هســتیم، ولــی 

وقتــی پــای فدرالیســم بــه میــان آیــد، دشــمن  های 

ایالتی ســر بلند می کند و این گونه نیست که فقط 

پارسی زبان ها حق می خواهند و عدالت می طلبند، 

همه حق دارند، و همه مســتحق عدالت اند. 

وجود ملیون ها پشتون را در شمال و شمال شرق 

زور  آنهــا  بــا  می کنیــد؟  حــل  چگونــه  افغانســتان 

می گوییــد و حضــور آنهــا را نادیــده می گیریــد؟ یــا 

اینکــه اخراج شــان می کنید؟ به هــر دو حالت ما از 

بد به بدتر کشــانیده می شــویم و فجایعی بیشتری 

را بــاالی مــردم تحمیل می داریــم، و در آن صورت 

فدرالیسم موجب گسترش منازعات در مرکز به کل کشور می شود!

اگر زادگاه مولوی 
و بوعلی به عنوان 
خسارت فدراليسم 

پذیرفته شود، 
پارسی گویان چه 

منفعت كالن تری از 
این دارند، كه برای 
تطبيق فدراليسم 
سينه چاک كنند؟ 
اگر بلخ و هرات 

را از پارسی گویان 
برداریم، چی باقی 
می ماند! فدراليسم 
شعاری است بر زبان 
شماری از روشنفكران 
تاجيک كه از جانب 

مارشال دوستم داده 
شده است. 
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اســت که بجای آراستن آبرو، چشم کور می شود.

مــن گفتم برای آینده افغانستان/خراســان نظام 

بــه   فــدرال،  نــه  ولــی  اســت  غیرمتمرکــز مناســب 

جــای آن نظــام غیرمتمرکــز؛ یعنــی نظــام پارلمانی 

و انتخابــی شــدن والی هــا را پیشــنهاد می داریــم. 

رهایــی می یابیــم،  ســلطه مرکــز  از  این صــورت  در 

اســتاندار ها چــون انتخابی می شــوند، از صاحیت 

تعیین مامورین متوسط و طرح بودجه استانی شان 

عــوض  را  ســاختار  مــا  می باشــند.  برخــوردار  نیــز 

می کنیم، به ســوی نظــام غیرمتمرکــز می رویم و از 

آســیب  های آن می کاهیــم. دوا را به قــدر نیــاز بــه 

بیمــار تجویــز می داریــم، اخــاص به تنهایــی بــرای 

پزشــک بســنده نیســت، باید دانش الزم را داشــته 

باشــد، در غیــر آن چــه بســا از پزشــکان کــه از روی 

اخــاص با تجویز دوای نادرســت، بیمــار را به کام 

مرگ می فرستد. 

 
 اگر بتوانم نقد شما را دسته بندی کنم، فدرالیسم   

قومی را مردود می دانید، به این علت که حداکثر 
منفعت برای فارسی وان ها منظور نخواهد توانست 
شد. از طرفی فرمودید که در خوِد هر ایالت امکان 

تطبیق مرز های قومی با فدرال ممکن نیست. 
منتقدان شما در پاسخ شاید چنین پاسخ دهند 

که: هر اتفاقی در واقعیت سیاسی تلفاتی دارد و 
نمی توان صددرصد منفعت را لحاظ کرد. 

 منصــور: دادن بلخ بــه عنوان تلفــات، قابل پذیرش 
نیســت. اگــر زادگاه مولــوی و بوعلــی بــه عنــوان 

خسارت فدرالیسم پذیرفته شود، پارسی گویان چه 

منفعــت کان تــری از ایــن دارنــد، که بــرای تطبیق 

فدرالیســم ســینه چــاک کننــد؟ اگــر بلــخ و هــرات 

را از پارســی گویان برداریــم، چــی باقــی می مانــد! 

از  شــماری  زبــان  بــر  اســت  شــعاری  فدرالیســم 

روشــنفکران تاجیــک که از جانب مارشــال دوســتم 

داده شــده اســت. در واقــع این روشــنفکران حرف 

دوســتم را تکرار می کنند نه سخن خود را! 

از جانب دیگر وقتی سه ایالت ننگرهار، پکتیا و 

قندهار را به پشتون ها بدهیم، بلخ را به ترک زبانان 

بســپاریم، در هــرات و تخارســتان ایالــت کابــل بــا 

اقوام دیگر درگیر شــویم، سود فدرالی کجاست؟ 

تامیــن  و  حــل معضلــه  بــرای  فدرالیســم  طــرح 

عدالــت اجتماعــی بــرای همــگان بــوده باشــد، نــه 

آن کــه منازعــه مرکــزی را بــه سرتاســر اســتان  های 

افغانستان/خراســان گسترش ببخشیم و بعد نامش 

را هم بگذاریم طرح سیاسی! 

فرهنگ فارسی فرهنگ غالب در افغانستان   
است و با فدرال شدن مناطق، قدرت خود را 

از دست نخواهد داد، فدرال شدن آیا موجب 
نمی شود که از دست اندازی ناسیونالیسم پشتو 

جلوگیری شود که در شرایط حاضر خصم اکبر 
است؟

منصــور: تردیــدی نیســت کــه زبــان پارســی، زبــان 
ملــی و زبــان فراگیــر اســت، امــا آیــا ایــن ســوال را 

مطرح کردید که چرا بحث فدرالیســم مطرح شــده 

اســت، وقتی مــا می خواهیــم از زبان پشــتو فاصله 

بگیریــم آیــا پرســیده ایم کــه در ســه ایالــت شــرقی 

تنهــا زبــان  جنوبــی و جنــوب غربــی زبــان پشــتو 

رســمی می شــود و پارســی کنــار زده می شــود؟ و 

در ســه ایالــت تخارســتان، بلــخ و هرات ما با ســایر 

اقوام بر روی زبان درگیر خواهیم بود؟ محاســبه ی 

و  پشــتوزبان ها  چه طــور  شــما  اســت  ایــن  واقعــی 

ترک زبان هــا را در آن ایالت هــا نادیــده می گیریــد. 

مگــر ممکــن اســت؟ آن ها حضــور ســنگین دارند، و 

فدرالیســم احساســات قومی ایشــان را بــاال می برد 

و دیگر ســلطه ی زبان فارسی را نخواهند پذیرفت. 

فدرالــی  نظــام  آمــدن  کار  روی  فرجــام  در 

بــه  دربســت  ایالــت  ســه  افغانستان/خراســان  در 

پشــتون ها تحویــل داده می شــود بلــخ را ترک زبــان 

تصاحــب می دارنــد در تخارســتان و هــرات درگیــر 

می شویم، خونین و فاجعه بار!

 
به طور مشخص آیا شما فقط با فدرالیسم قومی   

مشکل دارید یا با هرنوع دیگر از فدرالیسم، مثال 
صرفا جغرافیایی، به معنای تمرکززدایی از قدرت 

مستقر در کابل؟ چه جایگزینی درنظر دارید؟ 
 منصــور: مــن طرفــدار تمرکززدایی در افغانســتان/
نظــام  کاســتی  های  و  نواقــص  هســتم.  خراســان 

متمرکــز بــه همگان آشــکار گردیــده اســت. اما این 

تمرکززدایــی نبایــد به معنی فدرالیســم باشــد، زیرا 

معایب فدرالیســم را برشــمردم. به جای آن؛ نظامی 

در صد سال پسين، 
حكومت های قومی 

در چند نوبت 
فروپاشيد! بار 

نخست حكومت امير 
امان اهلل خان در 

۱۹۲۹ بود، بار دیگر 
رژیم دكتر نجيب اهلل 
۱۹۹۲ سقوط كرد و 
این سومين بار بود 
كه دولت اقتدار فرو 

پاشيد.



بهار 1401بهار 1401

123

پارلمانــی، کــه در آن احــزاب سیاســی سرتاســری و 

نیرومند باید شــکل گیرد. اســتاندارها به گون های 

بایــد از جانــب مــردم انتخــاب گردنــد کــه خــود 

در  الزم  صاحیت  هــای  از  تــا  می دارنــد  ایجــاب 

اســتان مربوط شــان برخوردار باشــند؛ رئیس جمهور 

می توانــد، از میــان شــخصیت  های اقــوام پشــتون، 

تاجیــک، هزاره و ازبک به طــور نوبتی تعیین گردد. 

بدین صــورت ما تمرکززدایــی کرده ایم، بدون آن که 

مصائب فدرالیسم دامن گیر ما شود. 

  نسبت به شرایط حال که قدرت در دست   
فرقه ی طالبان است، چه اراد های می تواند دست 

به چنین عدم تمرکزی بزند؟ 
 منصــور: بــرای تمرکززدایــی هم زمــان ســه کار باید 

صورت بگیرد:

۱. طــرح نظــام آینــده پارلمانــی و انتخابی شــدن 

والی ها، غرض آگاهی عامه و ذهنیت سازی عمومی 

بایــد بــه  وســیله رســانه  های همگانــی تبلیــغ شــود، 

ایــن طــرح از آن جایی که واقع بینانــه، مفید و موثر 

پنداشته می شود، مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

۲. در نظــام پارلمانــی و انتخابی شــدن والی ها، 

نخبه  هــای سیاســی و رهبــران افغانستان/خراســان 

جایــگاه مناســب خــود را پیــدا خواهند کــرد، لذا با 

گفتگو هــای ســازنده، باید آن ها را بــرای آوردن این 

تغییر آماده ساخت. 

۳. گروه طالبان که در حال حاضر در افغانستان 

حکم می رانند، با طرح معقول و حرف  های سیاسی 

بیگانه انــد و هرگــز امیــد آن را نباید داشــت، که آن 

گــروه را می تــوان از طریــق سیاســی متقاعــد کرد. 

بنابرایــن جبهه مقاومــت ملی افغانستان/خراســان 

در حــال حاضــر گزینه ی نظامی را نیز روی دســت 

دارد و بدیــن بــاور اســت کــه بــا اندکــی فشــار در 

درون و زمینه ســازی در بیرون کشور، می توان این 

اصاحات را به  میان آورد. 

به طــور دقیــق، در طــرح مدنظــر معضــل قومــی 

شــدن مناســبات سیاســی را چگونــه می تــوان حــل 

کــرد؟ منظــورم ایــن اســت که چگونــه می تــوان به 

ســمتی پیــش رفت که از مناســبات قــوم محور به 

مناسبات سیاسی رسید؟ مثا فردا اگر والیت کابل 

به دست پشتون یا هزاره افتاد، از شرایط والی گری 

بــرای بســط قدرت قومی اســتفاده نکنــد. این نوع 

وجیه المله گی را چگونه می توان در ابعاد کوچک تر 

پدیــد آورد وقتــی در ابعــاد مّلــی ناموفق بــوده؟ ما 

نمــی توانیــم رقابــت و کشــمکش میان شــهروندان 

را حــذف کنیــم، امــا می تــوان آن را اصــاح کرد، و 

از تقابــل قومــی بــه رقابــت سیاســی تبدیــل نمود. 

بدین منظور اقدامات زیر الزمی اســت؛ 

قانون اساســی افغانستان/خراسان اصاح گردد 

و در اصاح آن دو نامه شــدن نام کشــور، پارسی و 

پشتو به عنوان دو زبان ملی و دو زبانه شدن سرود 

ملــی تســجیل یابد. روز هــای ملی، شــخصیت  های 

ملــی معیــن گردند. نــام واحد پولی کشــور اصاح 

گردد و درج قانون اساســی گــردد. نظام پارلمانی، 

احــزاب سیاســی متعــدد و سراســری را می طلبــد، 

بــرای سراســری کــردن احــزاب سیاســی، بایــد قید 

گــردد، کــه آن عــده احــزاب سیاســی می توانند به 

پارلمان راه یابند، که باالتر از ۵ درصد از کل آرای 

ریخته شــده در کشور را حاصل بدارند، در غیر آن 

آرای شان لغو گردد، تا بدین  وسیله احزاب سیاسی 

کوچک متحد شــده و احزاب فراگیر شــکل دهند. 

هم چنــان باید برای احزاب سیاســی مبالغی از ســر 

جمع بودجه کشــور در نظر گرفته شــود، و براساس 

تناســب نفــوذ هــر حــزب در پارلمان ایــن تخصیص 

توزیــع گــردد. ایــن روش مشــوقی خواهــد بــود، تــا 

احــزاب سیاســی فراگیــر و نیرومند شــکل گیرد. از 

جانــب دیگــر بایــد در قانون احزاب سیاســی شــرط 

گذاشــته شــود، تــا بیــش از ۶0درصــد از آرای شــان 

متعلق به اقوام مختلف ســاکن کشــور بوده باشــد، 

در غیــر آن آرایش باطل شــود، تــا بدین صورت جلو 

شــکل گیری احزاب و تشکل  های قومی گرفته شود 

و نخبه هــا وادار شــوند و راه  هــای تفاهم و همکاری 

با یکدیگر را جستجو نمایند. 

 
آیا پشتون ها با تمرکززدایی از قدرت در   

افغانستان می توانند همراه باشند؟
منصــور: پشــتون ها یــک کتلــه بشــری اند، در میان 
آن ها موافق، مخالف، کمتر مخالف و کمتر موافق 

وجود دارد. یک نکته مســلم اســت کــه موافقت با 

پارلمانی شــدن نظــام و انتخابی شــدن اســتاندارها 

بیشتر می باشد.

فدرالیسم موجب گسترش منازعات در مرکز به کل کشور می شود!

در فرجام روی كار 
آمدن نظام فدرالی 

در افغانستان/
خراسان سه ایالت 

دربست به پشتون ها 
تحویل داده می شود 

بلخ را ترک زبان 
تصاحب می دارند در 
تخارستان و هرات 
درگير می شویم، 

خونين و فاجعه بار! 



فـدرالـیسـم
به رفع ستم مّلی 

می انجامد! 
یعقوب یسنا، منتقد ادبی و داستان نویس اهل افغانستان در سال 1۳57، در دره ی 

نیک پی، شهرستان دوشی استان بغالن افغانستان زاده شد. وی نزدیک به دو دهه در 
دانشگاه البیرونی شهرستان کاپیسا تدریس کرده است.
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 فدرالیسم در محتوا به معنی متحد شدن   

است. واحدها سیاسی مجزا از طریق فدرالیسم 
تشکیل یک کشور متحد را می دهند، موافقت 

شما با فدرالیسم برای افغانستان آیا عکس این 
فرایند را در نظر ندارد؟

یسنا: فدرالیسم مشخصا به معنای این نیست 
که واحد های مجزا و مستقل که متعلق به یک 

به  فدرالیسم  شوند.  واحد  هم  با  نبوده  کشور 

این معنا است  که در یک کشور واحد اداره  های 

فدرال شکل می گیرند که والی فدرال و مقامات 

انتخاب  فدرال  همان  رای  طریق  از  فدرال 

قوانین  می تواند  فدرال  اداره ی  و  می شوند 

با فدرال دیگر  باشد که  داخلی خود را داشته 

فدرال  حکومت داری  بنابراین  باشد.  متفاوت 

فرهنگی  کثرت گرایی  از  حمایت  معنای  به 

و... با حفظ وحدت سیاسی یک کشور است. 

افغانستان یک کشور چند فرهنگی است. از این 

این چند  نظر فدرال موجب وحدت در کثرت 

سیاسی  وحدت  می شود،  کشور  در  فرهنگی 

مستحکم می شود و نطام سیاسی در کشور به 

ثبات می رسد.

فدرالیسم مدنظر شما، آیا قومی است؟ یعنی   
مرز های آن با اقوام و ملیت ها هم پوشانی دارد یا 

صرفا نوعی تمرکززدایی قدرت از کابل است؟ 
 یسنا: درباره ی این که فدرال قومی، زبانی و... 
باشد، باید بررسی همه جانبه صورت گیرد. فکر 

می کنم تاکید به این که فدرال قومی و... باشد، 

فدرال،  از  منظور  فعا  است.  وقت  از  پیش 

پشتون  قوم  سران  قومی  قدرت  از  تمرکززدایی 

است. به کار بردن قدرت کابل به نظرم درست 

که  ریاستی ای   قدرت  هیچ گاه  ما  زیرا  نیست، 

ما  مشکل  و  معضل  نداشته ایم.  نباشد،  قومی 

قدرت قومی فقط در کابل نه، در سراسر کشور 

دایکندی  و  بامیان  باشید  داشته  توجه  است. 

دو والیتی با اکثریت هزاره نشین و شیعه نشین 

هستند اما در این دو والیت دو پشتون والیت 

و  از مردم هزاره  استاندار هستند.  و  می کنند 

شیعه در هیچ کجای کشور سمت استانداری 

ندارد. معضل این است  که یک قوم بر همه با 

نگاهی از باال به پایین حاکمیت می کنند. مردم 

و  تاجیک نشین  هزاره نشین،  والیت  های  بومی 

اوزبیک نشین را برده و اسیر خود فکر می کنند 

و در پی تعمیم و تقویت سلطه و انحصار قومی 

خود هستند. 

 

 سازوکار عملی که از طریق فدرالیسم مدنظر   

شما بشود چنان سیطره ی قومی را در هم 
شکست چیست؟

فدرال  نخست  منظور  است  معلوم  یسنا:   
فدرالی   هرگونه  بنابراین  است.  تمرکززدایی 

مرحله ی  در  تمرکززدایی  کند،  پیدا  تحقق  که 

نخست اتفاق می افتد و در هر فدرال انتخابات 

برگزار می شود و مردم استاندار، اعضای شورای 

شهر و فرماندار شهرستان  های خود را انتخاب 

معضل  و  مشکل  صورت  این  در  می کند. 

پایان  افغانستان  در  پشتون  قوم  سلطه گری 

حکومت داری  مناسبات  وارد  کشور  می یابد، 

سیاسی  ثبات  با  نظامی  به  و  می شود  فدرال 

پیدا  دست  اجتماعی  و  فرهنگی  کثرت گرای 

است.  راهکار  و  هدف  فدرال  تحقق  می کند. 

در  که  قومی  سیطره ی  فدرال  تحقق  با  زیرا 

است،  شده  تبدیل  ملی  معضل  به  افغانستان 

پایان می یابد.

نسبت به شرایط حال که قدرت در دست   
فرقه ی طالبان است، چه اراد ه ای می تواند 

دست به چنین عدم تمرکزی بزند؟
قومی  حکومت  آرمانی  نمونه  ی  طالبان  یسنا: 
قوم پشتون در افغانستان است. زبان فارسی را 

از ادرات حکومتی حذف کردند. جشن نوروز را 

از تقویم حذف کردند و... طبعا طالبان مخالف 

است.  قومی  حکومت  از  تمرکززدایی  و  فدرال 

حکومت  هزاره  و  اوزبیک  تاجیک،  اقوام  اما 

فدرال می خواهند. بنابراین حکومت فدرال در 

افغانستان طرفدار دارد. در این صورت اراده ی 

معضل  حل  برای  که  است   مهم  بین المللی 

فدرالیسم به رفع ستم مّلی می انجامد! 

فدراليسم مشخصاً 
به معنای این نيست 
كه واحدهای مجزا و 
مستقل كه متعلق 
به یک كشور نبوده 
با هم واحد شوند. 
فدراليسم به این 

معنا است  كه در یک 
كشور واحد اداره های 

فدرال شكل 
می گيرند كه والی 
فدرال و مقامات 

فدرال از طریق رای 
همان فدرال انتخاب 

می شوند. 
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فدرال  حکومت داری  از  افغانستان  سیاسی 

حمایت کند. اگر حکومت داری فدرال روی کار 

حکومت  نمی کند،  پیدا  توقف  جنگ  نیاید 

دچار  پیشین  حکومت  های  مانند  نیز  طالبان 

شکست می شود و بی ثباتی ادامه پیدا می کند. 

بنابراین اراد ه ای اگر در کار باشد یا نباشد تاکید 

من به عنوان کسی که بیست سال است عما 

فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی،  مناسبات  پی گیر 

گذشته ی  تاریخ  و  هستم  افغانستان  قومی  و 

افغانستان را مطالعه کرده ام، نظرم این است، 

حکومت داری متمرکز در افغانستان دچار دور 

درصورتی   می شود.  فروپاشی  و  بی ثباتی  باطل 

برای رفع معضل ملی و ستم ملی  اراد ه ای  که 

وجود داشته باشد، آن چه این معضل ملی و ستم 

ملی را رفع می کند، فدرال و غیرمتمرکزسازی 

حکومت داری در افغانستان است. 

 

گپ شما به این معنی است که هیچ راهکار   
عملی برای چنین عدم تمرکزی وجود ندارد، مگر 
حضور دوباره ی نیرو های بین المللی که این بار به 

جای حکومت متمرکز هوادار عدم تمرکز باشند؟
یسنا: آن چه را که شما می گویید من نگفته ام، 
تعبیر شما است. باید تاکید کنم حکومت داری 

این که  برای  ندارد.  راهکار  به  نیازی  فدرال 

نمونه هایی از حکومت فدرال در جهان تطبیق 

راهکار های  و  شیوه ها  عما  بنابراین  می شود. 

نیست  قرار  ما  دارد.  وجود  فدرال  حکومت 

جدید  شیوه  های  و  راهکار  با  فدرالی  حکومت 

روی کار بیاوریم. در صورت توافق، یک نمونه ی 

پاکستان،  هند،  نمونه ی  که  را  فدرال  حکومت 

آلمان و... باشد، تطبیق می کنیم. همسایه ی ما 

پاکستان حکومت فدرال دارد. حکومت فدرال 

پاکستان برای رفع معضل قومی در پاکستان به 

پاکستان  در  پنجاب  و  پشتون  قوم  آمد.  وجود 

پیش  انداز ه ای  به  جنگ  این  بودند.  جنگ  در 

رفت که امکان تجزیه ی پاکستان را فراهم کرده 

پشتون ها  شد.  فدرال  پاکستان  بنابراین  بود. 

خود  ایالت  های  به  پاکستان  پنجابی  های  و 

حکومت داری  شد.  تمام  جنگ  یافتند،  دست 

اراده ی  به  نیاز  ندارد.  راهکار  به  نیاز  فدرال 

ملی و بین المللی دارد. اراده ی ملی بین اقوام 

از  بخشی  بین  حتا  و  هزاره  اوزبیک،  تاجیک، 

اراده ی  از  منظور  دارد.  وجود  پشتون  مردم 

و  جهان  کشور های  است که  این  بین المللی 

تشکیل  برای  نیز  افغانستان  امور  در  تاثیرگذار 

تاکید کنند  افغانستان  یک حکومت فدرال در 

و از طرف  های نزاع در افغانستان بخواهند که 

رفع معضل افغانستان در حکومت داری فدرال 

این  به  آمریکا  و  اروپا  اتحادیه ی  است.  ممکن 

اشاره کرده اند که حکومت داری در افغانستان 

فدرال شود، اما نیاز به اجماع بین المللی بیش تر 

از جمله به تاکید و توافق چین، روسیه، ایران، 

هند و پاکستان است.

نمونه  های موفقی چون آلمان یا امریکا قبال   
کشور نبوده اند بلکه این کشورها از فدرال شدن 
)گردهم آمدن( ایاالت مجزا به هم پدید آمده اند. 

منتها افغانستان فعال در عرف بین الملل کشور 
است. و فرآیند فدرالیسم معکوس با مثالی که 

فرمودید جریان خواهد یافت. 
و...  آلمان  که شما می فرمایید  را  آن چه  یسنا: 
بوده اند،  کشور  نیست،  درست  نبوده  کشور 

داده اند.  تغییر  را  خود  حکومت داری  شیوه ی 

کشور  شده اند،  فدرال  کشورهایی که  همه 

تغییر  بوده اند، در شیوه ی حکومت داری خود 

درست  فدرال  از  شما  برداشت  آورده اند. 

نیست. هند کشور بوده است. پاکستان از هند 

فدرال  شد.  فدرال  بعد  بود،  کشور  شد،  جدا 

شما  را  آن چه  است.  حکومت داری  شیوه ی 

اروپا و...  اتحادیه ی  و  می گویید کنفدراسیون 

است که کشورها با توافق و سازوکاری کنار هم 

اتحادیه یا کنفدراسیون و... تشکیل می دهند.

فدرالیسم مدنظر شما بر واقعیات جغرافیایی یا   
اقتصادی مبتنی است یا قومی؟

یسنا: هدف نخست ما از فدرالیسم تمرکززدایی 
که  است   افغانستان  در  قومی  حکومت  از 

طبعا  است.  شده  تبدیل  ملی  معضل  به 
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بر  افغانستان  در  فدرال  حکومت داری 

واقعیت  های قومی و جغرافیایی استوار خواهد 

بود. از نظر اقتصادی و قوانین هر فدرال شرایط 

حکومت  با  عمومی  قانون  طبق  دارد.  را  خود 

داشت.  خواهد  اقتصادی  رابطه ی  مرکزی 

فدرالی که عاید بیش تر دارد، حکومت مرکزی از 

از زیرساخت  های  عاید آن فدرال برای حمایت 

ملی در سراسر کشور استفاده می کند.

هم اکنون زبان فارسی زبان عمومی   
افغانستان است. اگر فدرال شدن افغانستان، 

به تشکیل دولت ملت  های متنوعی چون ازبکی، 
هزاره گی، تاجیکی، ترکمنی، پشتون و … 

بیانجامد که هر یک زبان قومی خود را عامل 
وحدت حوزه ی خود قرار دهند، از آن جا که زبان 

فارسی به زبانی قومی فروکاسته خواهد شد، 
این آیا به زیان فارسیوانان نیست؟ 

و...  ترکمن،  تاجیک،  هزاره،  مردم  زبان  یسنا: 
فارسی است. زبان شهرها، زبان اقتصاد و روابط 

اوزبیک،  پشتون،  اقوام  سایر  بین  نیز  عمومی 

یک  یعنی  است،  فارسی  و...  هزاره  تاجیک، 

باهم  کشور  کجای  هر  در  اوزبیک  و  پشتون 

با  نه  و  پشتو  زبان  با  نه  برقرار می کنند  ارتباط 

زبان اوزبیکی بلکه با زبان فارسی ارتباط برقرار 

می کنند. بنابراین زبان پایتخت طوری که فعا 

فارسی  نیز  فدرال  صورت  در  است،  فارسی 

اقوام  همه  افراد  پایتخت  در  زیرا  می ماند. 

فارسی  آن ها  رابط  زبان  که  می کنند  زندگی 

است. اما در یک ایالت زبان پشتو و در ایالت 

ایالت ها  زبان  می تواند  اوزبیکی  زبان  دیگر 

زبان  جنوبی  والیت  چند  در  نیز  اکنون  باشد. 

محلی زبان پشتو است و در چند والیت شمالی 

اوزبیک نشین زبان محلی زبان اوزبیکی است.

 پشتون ها به عنوان بخش مهمی از مردم   
افغانستان، بر چه معیاری می توانند با 

تمرکززدایی از قدرت در افغانستان همراه 
شوند؟

پشتون  قوم  سران  توسط  پشتون  مردم  یسنا: 

خدمات  پشتون  به  خورده اند.  فریب 

ارایه نمی کنند،  آموزشی، اجتماعی و فرهنگی 

جوانان پشتون را به مدرسه  های مذهبی تندرو 

را  جوانان  این  بعد  و  می فرستند  و...  وهابیت 

وارد جنگ می کنند. اما خود سران پشتون در 

و  آزادی  از  و  می کنند  زندگی  امریکا  و  غرب 

خدمات غرب خود و خانواده  های آن ها استفاده 

می کنند و سرمایه  های هنگفتی دارند. با عقب 

نگه داری مردم پشتون از مردم پشتون به عنوان 

مردم  به  می کنند.  استفاده  سوخت  چوب 

باید  پشتون  قومی  پشتون می گویند حاکمیت 

در افغانستان حفظ شود.

حفظ حاکمیت یعنی جنگ کنید و سرزمین 

تاجیک، اوزبیک و هزاره ی افغانستان را تصرف 

کنید. به نظر من قربانی نخست در افغانستان 

به  پشتون  دختران  که  است   پشتون  مردم 

مدرسه  های  به  پسران  نمی روند،  مدرسه 

مذهبی می روند. خدمات آموزشی و اجتماعی 

اجتماعی  نیست. ساختار  پشتون  در جامعه ی 

جامعه ی پشتون به مراتب از ساختار اجتماعی 

عقب مانده  هزاره  و  اوزبیک  تاجیک،  جامعه ی 

نفع  به  فدرال  شود  توجه  دقیق  اگر  است. 

پشتون است، زیرا پشتون در فدرال خود دنبال 

استفاده ی  سوء  از  و  می رود  زندگی  و  آسایش 

سران قومی خود رهایی پیدا می کنند. تعدادی 

موضوع  این  پشتون  روشن فکران  و  جوانان  از 

به  فدرال  که  دارند  تاکید  و  کرده اند  درک  را 

است  این  حقیقت  است.  افغانستان  کل  نفع 

نوع  انتخاب  در  افغانستان  در  مردم  و  جامعه 

نیست.  و  نبوده  دخیل  چندان  حکومت داری 

سران قومی با سوء استفاده از احساسات مردم 

دنبال اهداف خود استند. در صورتی که سران 

به  و خارجی  قومی و طرف  های منازع داخلی 

حکومت فدرال توافق کنند، از طرف مردم هیچ 

قومی به مانعی برنمی خورند.

فدرالیسم به رفع ستم مّلی می انجامد! 
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