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 سرمقاله  

ی چرخشی ها نقطهنوروزی که پیشارویمان است از برخی جنبه* 

مان شود. از سویی بدان خاطر که نوسانهای آشوبناک جامعهتاریخی محسوب می

شود و از سوی دیگر پیشینه نزدیک میناپذیر و بیای از آشفتگیِ برگشتبه دامنه

مان بخشیِ مجدد به سیستم تمدنیالگوهای درونزاد سازماندهی و نظماز آن رو که 

به راهبردهایی دست یافته که شکلی نوآورانه و نامنتظرانه از بازسازی و ترمیم 

 زند.مان را رقم میزیرنظامهای تمدنی

در سال گذشته از آنچه که در آینده با همین شکلِ نامنتظره نمایان خواهد 

توان پیشاپیش اعالمش کرد. نخست آن که راهبردی شد، سه برنامه دارم که می

یش خواهم گرفت و یکسره نو را برای آموزاندن دستگاه نظری زروان در پ

راهبردهای توانمندسازی فردی و بهسازی مدیریت سازمانی را که از این نظریه 

شود را از مجرای بازی زروان به مخاطبانی برگزیده منتقل خواهم استخراج می

کرد. دوم آن که طرحی برای معنادهی به تقویم روزمره و بازسازی مناسبتهای 

ان پیش خواهم برد، که شرحی از آن را زیر می تمدنیگاهشمارانه را در حوزه

برچسب طرح رام در این شماره از سیمرغ خواهید خواند. سوم آن که جهشی 

در طرح تدوین تمدن ایرانی انجام خواهم داد. چنان که خبر دارید طی آخرین 

طرح بزرگِ بازخوانی و واسازی و بازسازی محتوای معنایی  ۱۳۹۵روزهای سال 

شناسی به سرانجامی رسید ی تاریخ و فلسفه و اسطورهسه شاخهتمدن ایرانی در 

تاریخ »و « واسازی افسون افالطون»و « تاریخ خرد ایونی»و با انتشار کتابهای 

مِ این طرح به از اسال در واقع بخشِ تاریخ باستان و پیش «نهاد در عصر ساسانی

پایان رسید. در نتیجه از سال آینده با پرش از روی قرون میانه به تاریخ ورود 

مدرنیته به ایران زمین خواهم پرداخت و این کار را با تمرکز بر تاریخ اجتماعی، 

و سیر تحول اندیشه و الگوی دگرگونی باورها و آیینها طی دویست سال گذشته 
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با به پایان رسیدن طرح تدوین سیستمی تمدن ایرانی دنبال خواهم کرد. یعنی که 

 ی بحث را در دوران نو پی خواهم گرفت. در دوران باستان، ادامه

ی ام را برای استفادهطرح بزرگ، هر آنچه که نوشتهدر کنار این سه 

عمومی به شکل رایگان بر تارنمای سوشیانس منتشر خواهم کرد. این مجموعه 

هایم اش مجموعه مقالهگیرد که ده عنوانبیش از هشتاد عنوان کتاب را در بر می

در  pdf های گوناگون هستند. از ابتدای نوروز کتابهایم یک روز با قالبدر زمینه

میان بر تارنمای سوشیانس نهاده خواهند شد و به سادگی و به رایگان در دسترس 

اند و ناشرانم با این کار خواهند بود. تنها دو سه کتابی که به تازگی انتشار یافته

اند از این برنامه بر کنار هستند که آنها هم امیدوارم به تدریج سر موافقت نداشته

 ن کار به این جرگه بپیوندند. با نمایان شدن سودهای ای

های های بزرگ و تصمیمسالی که پیشارویمان قرار دارد سال دگرگونی 

خواهیم انجام اندازی از آنچه میتعیین کننده است. از این رو بر ماست که چشم

گیر ، و بر ماست که از تکاپوی تاریخ و شتاب نفسدهیم در ذهن داشته باشیم

رخدادها عقب نمانیم و چنان باشیم که سزوار است، و چنان رفتار کنیم که در 

 ای دورتر شایسته بنماید.انداز آیندهچشم
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 اخبار روزهای گذشته: 

 

نشست کالس زروان در عصرگاه چهارشنبه هجدهم اسفند واپسین  * 

ای که ی یک سالهماه در کانون معماران معاصر برگزار شد. به این ترتیب دوره

به شرح دیدگاه زروان در سطح راهبردهای فردی اختصاص داشت، پس از پنجاه 

 ست و صد و پنجاه ساعت همنشینی با دوستان به پایان رسید. نش

 

 

 

 

 

ملی ایران ی * روز جمعه ششم اسفندماه گردهمایی سار زمستان در موزه

ی های کوتاه دربارهای از سخنرانیبرگزار شد. در این برنامه که مجموعه

گرفت، هفت تن سخن گفتند. من در آن های علمی و فنی را در بر مینوآوری

ی دو مسیر تکاملی پیدایش تمدن در آدمیان و مورچگان ی مقایسهمیان درباره

در تارنمای سار گفتاری ایراد کردم. فایل صوتی این سخنرانی 

(http://sar.irstm.ir/)  ام در تلگرام و کانال شخصی

(https://t.me/sherwin_vakili ).نهاده شده است 
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شناسی شنبه هفتم اسفند ماه نشست مشترک گروه جامعه* عصرگاه 

های ی نقد نظریهتاریخی و پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات درباره

شناسی تاریخی ایران برگزار شد. در این نشست که با استقبال چشمگیر جامعه

مخاطبان همراه بود، به همراه دوستان گرامی دکتر داریوش رحمانیان، دکتر هاشم 

ی آرای مشهور در این زمینه اجری، و دکتر مصطفی عبدی به بحث دربارهآق

ها به شناسانه از این نظریهپرداختیم. دکتر آقاجری و دکتر عبدی شرحی سنخ

ای در این زمینه ارائه کردند. بحث من و دکتر رحمانیان بندیدست دادند و رده

ها ختی نهفته در این نظریهشناداشتها و خطاهای روشهم بیشتر نقد و واسازی پیش

شد. بحثی که من در این نشست طرح کردم در قالب فصلی از کتابی مربوط می

شناسی در دست نگارش دارم، شناسی جامعهی تاریخ و روشی فلسفهکه درباره

 گنجانده خواهد شد. 
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تاریخ خرد »عصرگاه دوشنبه نهم اسفندماه نشست رونمایی از کتاب * 

برگزار شد. در این نشست من به ی ملی ایران در تاالر اندیشگاه کتابخانه« ایونی

ی کتاب و ضرورتهای ام دکتر عبدالصالح جعفری دربارههمراه دوست گرامی

حاکم بر بازخوانی تاریخ فلسفه سخن گفتیم. کتاب مورد نظر دومین جلد از 

ی ی تاریخ خرد ایرانی است که به بازخوانی و صورتبندی مجدد اندیشهمجموعه

ن اختصاص یافته است. نخستین جلد از این مجموعه فلسفی در قلمرو ایران زمی

بود که هرچند متنی فنی و تخصصی بود، با استقبال چشمگیر « زند گاهان»کتاب 

مخاطبان روبرو شد و در مدتی کوتاه به چاپ دوم رسید. دومین جلد که با همت 

 هایانتشارات علمی و فرهنگی انتشار یافته به نخستین موج از وامگیری اندیشه

پردازد و به ویژه بر استان فلسفی ایرانی در سپهر فرهنگ و زبان یونان می

هخامنشی ایونیه که مرکز کهن 

ی یونانی بوده و فرهنگ و اندیشه

در آناتولی امروزین قرار داشته 

کند. جلد سوم از این تمرکز می

واسازی افسون »مجموعه 

است که در نقد آثار « افالطون

ده و به این اندیشمند نوشته ش

زودی توسط نشر ثالث انتشار 

 خواهد یافت.
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شناسی دین شناسی تاریخ و گروه جامعهنشست مشترک گروه جامعه* 

ی شناسی ایران در عصرگاه یکشنبه پانزدهم اسفند ماه در دانشکدهانجمن جامعه

علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. در این نشست به همراه دوستان گرامی 

شناسی( به دکتر نجاتی حسینی و خانم مریم گنجی )دانشجوی دکترای جامعه

خواهان پرداختیم. دکتر ی مفهوم آزادی در میان مشروطهی تبارنامهبحث درباره

نجاتی حسینی بر شکاف معنایی میان مفهوم آزادی مدرن و معانی سنتی و فقهی 

ستیز ضدمشروطه را از تعبیر آزادی تاکید کردند و به ویژه آرای روحانیون آزادی

نسلهای بعدی روشنفکران ایرانی به ویژه جالل شرح دادند. خانم گنجی بر آرای 

آل احمد و دکتر علی شریعتی تمرکز کردند و آشفتگی و نامنسجم بودن منظور 

های معنایی میان مفهوم ایشان از آزادی را نمایان ساختند. سخن من بر پیوستگی

اش آن بود شد و دعوی اساسیآزادی پیش و پس از عصر مشروطه مربوط می

شده که از خواهان به معنایی به کار گرفته میآزادی در میان مشروطهکه مفهوم 

ی آزاد و اختیار فردی در کنار دیرباز در ایران زمین رایج بوده و بر دو رکنِ اراده

تقابل من و نهاد )عاملیت و ساختار( متکی بوده است، و آزادی مدرن چون 

با آن معانی سنتی چفت  دهد به سادگیروایتی از همین دو رکن را به دست می

ام بر و بست شده است. فایل صوتی آنچه در نشست گفته شد بر کانال شخصی

تر از آن را در کتابی کوچک که در تلگرام بارگذاری شده و شرحی مفصل

 صورتبندی مفهوم آزادی در سنت ایرانی در دست نگارش دارم، خواهم آورد.
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* عصرگاه دوشنبه شانزدهم اسفندماه نشستی برای نمایش و نقد فیلم 

ناهید در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد که در آن قرار بود همراه با کارگردان 

تئاتر مرکزی دانشگاه برگزار شد فیلم به تحلیل اثر بپردازیم. این نشست در آمفی

اندرکاران فیلم در آن ی نقش ناهید از سوی دستو خانم ساره بیات هنرپیشه

ی نشست به پرسش و پاسخ به دانشجویان و گپ و شرکت کردند. بخش عمده

 ی حواشی ساخت فیلم گذشت.گفت درباره

 

 

 

 

 

 

از آغاز اسفند ماه نخستین دعوت و ثبت نام برای بازی زروان انجام * 

شود. این بازی طرحی شخصی گرفت و این بازی از نوروز به طور رسمی آغاز می

هایی فردی و گروهی برای دوستانم محتوای است که در آن با طراحی بازی

ی نخست تنها مدیران کرد. در مرحلهدیدگاه زروان را به ایشان منتقل خواهم 

ی خورشید و انجمن زروان و فعاالن در این دو سازمان به بازی دعوت موسسه

اند و به تدریج میدان بازی برای دوستان دیگر هم گشوده خواهد شد. ورود شده

اند ممکن است و امکان به بازی زروان تنها با دعوت کسانی که خود بازی کرده

مقدمه به آن وجود ندارد. با این همه به احتمال زیاد بسیاری انه و بیپیوستن داوطلب

از دوستان و آشنایان طی سال آینده به شکلی با آن تماس خواهند یافت و بختِ 

ای از معماها، روایتها، ایفای نقش در آن را پیدا خواهند کرد. بازی زروان مجموعه

جام جم »اش در کتاب توای فشردهگیرد که محماموریتها و تمرینها را در بر می

 گردآوری شده و پیشتر انتشار یافته است.« زروان
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  اخبار روزهای آینده

 

ی تدوین محتوای این نشستها با به پایان رسیدن کالس زروان برنامه * 

در سطح  به بسط و گسترش دیدگاه زروان ۱۳۹۵آغاز شد. نشستهای زروان سال 

ای بر کتابها و ای و افزودهفردی اختصاص داشت و از این رو همچون حاشیه

شد. بخشی از این محتوا در قالب فایل های پیشتر انتشار یافته محسوب میمقاله

اش در سال آینده منتشر انتشار یافته و باقی ۱۳۹۵صوتی و تصویری طی سال 

ای ی بحثها نیز در قالب مجموعهشکل نوشتاری و پیاده شدهخواهد شد. همچنین 

 ها طی سال پیشارویمان برای انتشار آماده خواهد شد.ها و پاره متنگویهاز گزین

ای که طی سالهای گذشته دنبال های آموزشیده برنامهطی سال آین* 

ی هایی تازه به جای آن برگزار خواهد شد. دو برنامهام ختم شده و برنامهکردهمی

تدریس در سال آینده خواهم داشت که احتماال در صبحگاه آدینه برگزار 

است که ماهی یک یا « های زروانکاربست»های کارگاه-شوند. یکی کالسمی

شود و در هرکدام از آنها با استفاده از رویکرد سیستمی زروان دو بار برگزار می

به تحلیل یکی از نهادهای اجتماعی و کارکردهای انسانی وابسته به آن خواهیم 

ی خورشید با فراخوان و های دیگر موسسهپرداخت. این نشستها مانند دوره

در دست داریم که در صورت  نام مقدماتی همراه خواهند بود. طرح دیگریثبت

تامین حمایتهای مالی الزم برای اجرایش، به شکلی رایگان برای دانشجویان و 

شود که در عالقمندان برگزار خواهد شد و طی آن نشستهایی هفتگی برگزار می

گیری مدرنیته در سطح جهانی و ورود آن به شناسی تاریخی شکلآن جامعه

ن گذشته مورد بررسی و نقد قرار خواهد گرفت. ی تمدن ایرانی طی دو قرحوزه

 ی نخست اردیبهشت ماه آغاز خواهند شد.این نشستها احتماال از هفته
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ی تاریخ که سومین جلد از مجموعه« واسازی افسون افالطون»کتاب * 

خرد ایرانی است به دست نشر ثالث تا نمایشگاه کتاب انتشار خواهد یافت. در 

گیرد، کل قرار می« تاریخ خرد ایونی»ی این کتاب به نسبت حجیم که در ادامه

یرهای مرسوم از ها و تفسآثار افالطون در زبان اصلی نقل و نقد شده و ترجمه

ی آتن باستان و تاریخ دنیای قدیم مورد شناسانهآن واسازی شده و در بستر جامعه

 تحلیل قرار گرفته است. 

ی نخست اردیبهشت ماه در دانشگاه ی آخر فروردین ماه و نیمهدر هفته* 

شناختی ایران برگزار تربیت مدرس چهار نشست در نقد و تحلیل شرایط جامعه

که در آن همراه با دکتر سعید لیالز به بررسی مسائل پیشاروی ایران خواهد شد 

 اندیشی خواهیم کرد. ها چارهخواهیم پرداخت و همراه با مخاطبان در این زمینه

ام است، برای که جلد دوم مجموعه داستانهای اساطیری« جم»* کتاب 

نمایشگاه کتاب امسال انتشار خواهد یافت. چاپ سوم کتاب سوشیانس هم 

 شود و در دسترس عالقمندان قرار  خواهد گرفت. منتشر می« جم»همزمان با 

ی نوشتارهایم را به صورت الکترونیکی و رایگان در * از نوروز همه

تیار عالقمندان قرار خواهم داد. این مجموعه که هشتاد جلد کتاب را شامل اخ

شود، با بسامد سه کتاب در هفته روی تارنمای سوشیانس می

(www.soshians.ir) یابد.انتشار می 

 

 

 

 

  

http://www.soshians.ir/
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 هامرور خاطرات خورشیدی

 : کویرنوردی در مرنجاب۱۳۸۳پاییز 
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 ی ماهنگاره

 ی مدال طالی المپیک وزیران ایران در کنار کیمیا علیزاده، نخستین زن ایرانی برنده
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 «رسیدن»شرحی رب فیلم 

ساخته شده در سال گذشته،  از دید من بهترین و مهمترین فیلم*  

 Denis)ویلِنوو دنی . فیلمی به کارگردانی ( بودArrival/ 2016)« رسیدن»

Villeneuve) دنی اَمی آدامز و جرمی رِنِر و فارست ویتاکر. آفرینی و نقش

اش این فیلم را اه سالگیی پنجویلنوو کارگردانی کانادایی است که در آستانه

( ۱۳۹۴( و سیکاریو )۱۳۹۲ساخته و پیش از این به خاطر فیلمهایی مانند زندانیان )

های گوناگون توجه منتقدان را در جشنواره« رسیدن»شهرتی پیدا کرده بود. فیلم 

به خود جلب کرد و در بیشتر موارد یکی از نامزدهای مطرح برای دریافت جایزه 

 ی چشمگیری را نربود. هرچند جایزهشد، محسوب می

 Story) «اتداستان زندگی»این فیلم بر اساس داستان کوتاهی به نام 

of your Lifeاش تِد چیانگ ( تدوین شده که نویسنده(Ted Chiang یکی )

ترین نویسندگان داستانهای علمی تخیلی امروز آمریکاست. چیانگ از درخشان

دریافت « برج بابل»ی پرافتخار نِبوال را بابت رمان جایزه ۱۳۶۹پیشتر در سال 

« اتداستان زندگی»کرده بود و 

یکی از بهترین داستانهای کوتاه 

شده  نوشته ۱۳۷۸اوست که در 

 است. 

فیلم در قالبی علمی 

شود، اما تخیلی روایت می

بندی آن از پرسشهایی استخوان

تشکیل یافته که در اطراف 
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کتاب دو شان اند. پرسشهایی که پیشتر دربارهو زمان روییده پیوند مفهوم زبان

ی مرکزی دیدگاه زروان هستهو  امرا نوشته« زنان، زبان، زمان»و « ی زماندرباره»

دهد و اصوال نام زروان )ایزد باستانی زمان( را به همین خاطر برای را تشکیل می

ی مسائل مطرح ای دربارهاین فیلم به بازاندیشیاین دیدگاه سزاوار ساخته است. 

 شباهت دارد. هاشده در این کتاب

هایی عظیم از فضا ساختار داستان به نسبت ساده و کالسیک است. سفینه

ی به ظاهر تصادفی در آسمان شناور باقی هنقطبیست آیند و در به زمین می

نند. هیچ تالشی برای فتح زمین یا مداخله در کار زمینیان از سوی موجودات مامی

هایشان تنها گذرگاهی تعریف پذیرد و آنها در هریک از سفینهفضایی انجام نمی

پا شباهت دارند ها ممکن شود. این موجودات به هشتکنند تا ارتباط با زمینیمی

شوند. از طرف دولت آمریکا میده میپا ناو چون بر هفت اندام حرکتی دارند، هفت

شناس به نام شوند: زنی زباندو نفر برای ارتباط با موجودات فضایی گسیل می

ی لوئیز بنکس )امی آدامز( و فیزیکیدانی به نام یان دانلی )جرمی رنر( که نماینده

و در جریان این  ی تحلیلی علمی هستندمدار و اندیشهتأمل و عاطفهتفکر پر

نگاه لوئیز روایت  ی. فیلم از زاویهکنندماموریت با هم پیوندی عاطفی برقرار می

داشتنی او دهد که دختر دوستشود و با پس و پیش رفتن در زمان نشان میمی

 بازد.شود و در نوجوانی جان میبه مرض سرطان مبتال می
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شود ها به زندگی شخصی لوئیز، اصل داستان روایت میدر کنار اشاره

به نمایندگی از دولت این دو دریافتنِ زبان بیگانگان فضایی است. که ماجرای 

شان را رمزگشایی شوند زبانشوند و موفق میپاها وارد ارتباط میبا هفتآمریکا 

مللی به رهبری چین و همکاری روسیه تشکیل الای بینکنند. در این میان جبهه

کند و خواهان حمله به ها قلمداد میپاها را تهدیدی برای زمینیشود که هفتمی

 های بیگانه است. سفینه

اعالم « پیشنهاد اسلحه»وقتی بیگانگان هدفشان از ورود به زمین را 

کنند و خطر درگیری میان دو کنند، همه آن را همچون اعالن جنگ تفسیر میمی

ای که یابد که سالح یا ابزار اصلییلوئیز در مگیرد. در این میان نژاد باال می

شان است. زبانی که به اند، زبانها به ارمغان آوردهپاها آن را برای زمینیهفت

توان زمان خطی را در هم ریخت و به زمانی بیکرانه دست یافت و کمکش می

های گذشته و آینده دسترسی پیدا کرد. لوئیز بر این مبنا و بر در اکنون به دانسته

اس خاطراتی که از آینده پیدا کرده، در تماسی تلفنی سپهساالر چینی را از اس

جویانه زمین های بیگانه صلحدارد و به این ترتیب سفینهحمله به بیگانگان باز می

دهد و آن را به مردمان کنند. لوئیز زبان بیگانگان را در کتابی شرح میرا ترک می

شود بخش مهمی از آنچه که پیشتر همچون کند و در این بین روشن میتدریس می

اش مربوط کردیم به گذشتهایم و گمان میاش دیدهروایت شخصی زندگی

پاها ی او و پس از دیدارش با هفتشود، در اصل به رخدادهای زندگی آیندهمی

 شود. مربوط می
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م لوئیز و یان یابیی پایانی داستان زمانی است که در میاوج فیلم و نقطه

گیرد و شوند و آن کودکی که سرطان میدار میکنند و بچهبا هم ازدواج می

پاها میرد، حاصل این پیوند است. پیوندی که لوئیز به خاطر دانستن زبان هفتمی

به سرانجام ناخوشایندش آگاه بوده، اما آن را برگزیده چرا که داشتن دختری از 

داده و در پایان هم هرچند اش ترجیح میل به نداشتنیان را برای شانزده هفده سا

از مرگ دخترش سوگوار است، اما شادمان است که او را هرچند کوتاه مدت به 

 وجود آورده است. 

 

 

 

 

های پرهیجان خالی است، کششی بسیار داستان با وجود آن که از صحنه

برانگیز هستند اما با زبانی ساده و و ضرباهنگی تند دارد. گفتگوها عمیق و تأمل

د. به همین خاطر محور اصلی بحث که شونانگارانه بیان میروان و گاه ساده

زاییده شدن زمان خطی از دل زبان طبیعی است کمابیش در داستان نادیده انگاشته 

ی داستان )چیانگ( در داستان خود شود و این مضمونی است که نویسندهمی

و « ی زماندرباره»بیشتر بر آن تاکید داشته است. یعنی برای دوستانی که کتاب 

اند، احتماال این فیلم از مجموعه کتابهای زروان را نخوانده« ، زنانزبان، زمان»

تنها یک روایت علمی تخیلی عادی جلوه خواهد کرد. اما به ویژه اگر آن متون 

ی مفهومی آمیز دربارهای تخیلی بازیگوشیخوانده شوند، روایت فیلم به مرتبه

پیوند میان زمان و زبان ربط شود که از سویی به بسیار بنیادی و مهم برکشیده می

 خورد.کند و از سوی دیگر به مفهوم آزادی اراده و انتخاب فردی پیوند میپیدا می
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 معرفی کتاب: کیمیا خاتونی دیگر

 

گذشته در میان ایرانیان توجه روزافزون به موالنا  اشاره: طی سالهای

نماید که الگویی شود و چنین میالدین محمد بلخی و اشعارش دیده میجالل

آور دولت جهانی نیز در این زمینه وجود داشته باشد. خواه کوشش کمابیش خنده

ش گو را در نظر بگیریم، یا خوانترکیه برای ترک قلمداد کردن موالنای پارسی

ی مشهوری مانند مدونا، در همه سرگرم کننده و سطحی اشعارش توسط خواننده

 ی موالنا سر و کار داریم. هجا به اقبالی افزاینده دربار

ی موالنا و ارتباط او با شمس تبریزی نیز در این میان توجه به زندگینامه

به همین ترتیب اهمیت و برجستگی یافته است. در میان آثاری که طی سالهای 

ی قدس به نام گذشته در این مورد چاپ شده، کتاب بحث برانگیز خانم سعیده

شمس تبریزی با نگاهی کمابیش فمینیستی به است که در آن « کیمیا خاتون»

گناهانی مانند همسرآزاری و در نهایت قتل همسرش کیمیا خاتون متهم شده 

است. این کتاب قالبی داستانی دارد و به ویژه پس از آن که خانم پری صابری 

 صحنه برد، بسیار پرفروش شد. نمایش شمس پرنده را بر اساس آن بر 

روایتی که خانم قدس از شخصیت موالنا و شمس و روابطشان به دست 

برخی از  تخیلِ از تخیل نویسنده و است و نادرست دهد از نظر تاریخی می

ی شمس و های مستند تاریخی که دربارهنویسان قدیمی برخاسته، تا دادهمقامات

تحریف برخاسته از این نوع متون که به گفتمانِ موالنا بسیار در دست داریم. 

عوام  ، طی سالهای گذشته به تدریج در میانزندی این بزرگان پهلو میزندگینامه

شد. از و حقیقی بدیهی قلمداد مییافت دگردیسی میکتابخوان به پنداشتی جا 

 خالی بود.برداشتها این رو جای نقدی عالمانه و جدی بر این 
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یکی از کسانی که تبحر و توان الزم در این زمینه را داشت و خوشبختانه 

ام دکتر غالمرضا خاکی بود که ، دوست گرامیبا اصرار دوستان دست به قلم برد

را نوشت. در سالی که گذشت یکی از نشستهای « کیمیاخاتونی دیگر»کتاب 

ی زروان نیز که با مراسم عرس موالنا مصادف بود به بررسی تاریخ ی اندیشهحلقه

زندگی موالنا و شمس اختصاص یافت. در آن نشست من به همراه دوست و 

رحسین ماحوزی و دکتر خاکی به بررسی زوایای گوناگون زندگی برادرم دکتر امی

دکتر ماحوزی در این نشست پیوند موالنا و شمس چگونگی ارتباطشان پرداختیم. 

ولویه و ی تصوف ممهرآمیز میان شمس و موالنا را تحلیل کرد، من به تبارنامه

چگونگی چفت و بست شدن او با سایر مشایخ صوفیه پرداختم و جایگاه شمس 

را در این میان تحلیل کردم و در ضمن هویت زبانی و قومی مردم آناتولی در آن 

شان را نشان دادم، و در نهایت دکتر زمان و ایرانی بودن و پارسی زبان بودن

و آثار منثور موالنا روایتی به کلی خاکی با تکیه بر اسنادی مانند مقاالت شمس 

 متفاوت از زندگی شمس و پیوندش با کیمیاخاتون را پیشنهاد کرد.

« کیمیاخاتونی دیگر»و معرفی کتاب  در این شماره از سیمرغ قصد شرح

و سپس پیشگفتار را داشتم، اما نیکتر دیدم که به جای آن پیشگفتار دکتر خاکی 

 .را نقل کنماین کتاب بر خودم 
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 رب کیمیا خاتونپیشگفتاری 

 دکتر غالمرضا خاکی

 

 شناسی در ایران   پیشگام شمس

که جریان شمس  هفتاد شمسیبویژه در دهه در سالهای پس از انقالب  

بزرگ و آشکار، نادیده گرفته  نگارنده یک حقزعم ه شناسی به اوج خود رسید ب

گر مقاالت شمس در ایران است. کسی که در اولین تصحیححق مردی که  شد.

 از کتاب مقاالت موزه  قونیه ۲۱۵۵ی ی خطی شمارهی نسخهبر پایه ۱۳۴۹سال 

های خطی به دوستداران عرفان تصحیح نسخه ویرایشی  با استانداردهای علمی

نبود که در ایران ارایه کرد. این مرد کسی غیر از احمد خوشنویس )عماد( 

 کند. معرفی می «خاکپای اهل حال»خود را ی کتاب دمهخاکسارانه در پایان مق

متاسفانه در این سالها تا امروز از خوشنویس و رنجهایش در تصحیح و 

نویسی بر مقاالت یادی نشده است و کسی به قول قدما از فضل تقدم او تعلیقه

ی حقوق دان روزگار ما دکتر کند.  شگفت آن که  پژوهشگر برجستهای نمیاشاره

نداشته محمد علی موحد  نیز هیچ اشاره ای به او در تصحیح مقاالت شمس خود  
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حیرت انگیزتر آن که استاد علی اشرف والی  که مدعی  مکاشفه و عنایت  است. 

طلوع »الهی در کشف اسرار و رموز کتاب مقاالت است نیز در کتاب خود به نام 

که کلماتی -کند، اما استاد در باره خود از خوشنویس یادی نمی «دوباره شمس

ی طالبان هم به همه»گوید: می -خوشنویس افزوده است یبه متن تصحیح شده

 فرماید:  گویم آنچنان که موالنا میسفر به آوای بلند می

 کنم سرّ هزار ساله را مستم و فاش می

 خواه ببند دیده را، خواه گشای و خوش ببین 

کیش نه نزد مصحح روشنفکر و نه گویی دعای خوشنویس درویش

گر مقاالت  برآورده نشده است که همنوا با سعدی در پایان کتاب مصحح مکاشفه

 مقاالت گفته بود:  

 که هستی را نمی بینم بقایی   ست کز ما باز ماندغرض نقشی

 کند در کار درویشان دعایی  مگر صاحبدلی روزی به رحمت

 ویژگی های تصحیح خوشنویس   

ها داشته ای کاستیتصحیح خوشنویس ممکن است با دید امروزی پاره

ی ی عالمانهمقاالت مقدمهاما نباید فراموش کرد که او در آن زمان برای  .باشد

ای نوشته است که در آن با استفاده از منابعی مانند مناقب العارفین صفحه سی

زندگانی و احوال شمس تبریزی و مبانی عرفانی سپهساالر و ... افالکی و رساله 

یه تصویر راستین های مناقب العارفین در ارادهد و عالمانه تناقضاو را توضیح می

ای دهد که چگونه به اشارهاو  در این مقدمه توضیح می کند.بیان میرا از شمس 

و توجهات اولیای حق درصدد برآمده است تا تصحیح مقاالت را با عرفانی  

بر  خوشنویس افزون تطبیق نسخه های متعدد عکسی دانشگاه تهران انجام دهد.

این مقدمه عالمانه در سراسر کتاب پاورقی های ارزشمند و رهگشایی را برای 

های الفبایی خوشنویس فهرست آورد. تصحیحی متن میهای هر صفحهنکته

ی  فراهم تازی  با شماره اشعار احادیث،، آیات منابع، گوناگونی چون اشخاص،
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ها در متن نیز دارد و در پایان متن مقاالت، بخشی به عنوان استدراک صفحه

ده است. ممکن است با نگاهی احادیث با ذکر صفحه و سطر توضیحاتی بیان کر

امروزی فهرست های کتاب ناقص یا ناکافی دانسته شوند اما  اینها هر چه هستند 

نشان از رویکرد علمی همراه با فروتنی خوشنویس به مقاالت شمس دارد. او با 

که از نظر علمی و عملی بضاعت ناچیزی دارد در دو جایگاه کتاب این بیان 

 متواضعانه می گوید: 

امید از کرم بزرگان و صاحبدالن آن است که اگر قصوری در »الف( 

ی بزرگ نادیده گرفته ی کلمات گویندهحواشی حقیر یا چاپ کتاب ببیند در سایه

بدیده اغماض در نگرند و بقول شیخ شبستری در گلشن راز:  کنون از رحم و 

 گیری در گذارند. خردهزما این  /الطافی که دارند

تا اینجا تعلیقات و...مقاالت حضرت شیخ شمس تبریزی با وجود »ب( 

امید است اگر صاحبدالن و بزرگان  پایان رسید.ه قلت بضاعت علمی و عملی ب

مشاهده فرمایند با کرم و بزرگواری که از سجایای  مطالب نقصیه در برخورد ب

سنیه آنان است در گذرند و در اصالح آن بکوشند و بقول موالنا جالل الدین 

 چون قبول آرند نبود هیچ رد.  /و بد رومی در مثنوی:  در قبول آرند شاهان نیک

بیانگر مسلک اوست که از  ها،ادبیات خوشنویس در این تواضع

تین بار خسمن بودم که ن های روشنفکری کاشفانه بدور است که آری اینتفرعن

 فالن کردم و بهمان. 

 

 اثرات تصحیح خوشنویس 

برای تمام دوستداران عرفان  نام کتاب خط سوم نوشته دکتر 

حیح احمد خوشنویس ی تصالزمانی  نامی آشناست. کتابی که  بر پایهصاحب

فراهم آمده است.گزاف نیست اگر گفته شد این کتاب خط سوم بود که در دهه 
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انان ایرانی پر آوازه کرد و اگر را در بین کتابخو پنجاه شمسی شمس تبریزی

 خوشنویس نبود خط سومی نوشته نمی شد. 

  

 نوشت: پی

در گذشته است. به  ۱۳۸۲ خبری نیافتم اما گویا در سالعماد از تولد ( ۱

نظر می رسد از دراویش سلسله ذهبیه بوده و فرزند حاج میرزا محسن فرزند 

از  شمسی( ۱۳۳۳ -ق اردبیل ۱۲۸۵)متخلص به حالی مالحسنعلی، عماد الفقرا 

و صوفی مشرب روزگار خویش است. پدر او عالوه بر مقام یس شاعران خوشنو

اجتهاد از مشایخ سلسه ذهبیه بوده است و تألیفاتی در علوم نجوم، هیئت، 

ریاضیات، اصول و ادبیات عرب دارد از جمله کتاب ره آورد معنوی )شرحی بر 

اشعار مشکله  و حکایات مثنوی( موالنا جالل الدین نوشته است. این کتاب به 

عطایی بوعاتی احمد عماد خوشنویسی شده و به همت مؤسسه مط وخط فرزند ا

 . به چاپ رسیده است ۱۳۵۶در سال 

 ۳۹آقای دکتر موحد در کتاب جشن نامه قافله شوق نشر ستوده صفحه( ۲

ها و من اصال نظرم بر این بود که از چنین قسمت هایی )گسسته پاره»گویند: می

چاپ کنیم تا اول مردم با مقاالت ها( صرف نظر کنیم و فقط متن روشن را اضافه

آشنا بشوند و این قسمت ها را بعدا اضافه یا چاپ کنیم. من معتقد بودم بهتر 

ن، یاست یک متن منقحی به دست مردم برسد ،شمس جا بیفتد و بعد برای محقق

های باقی مانده را چاپ کنیم. مرحوم حیدری مدیر عامل انتشارات آن بخش

 «نعتی آریامهر بود مخالف بود...دانشگاه ص

ویی کشیده می شود و او رایی می دهد هر گویا کار به داوری زریاب خ

راستی اگر ه ب هایی پیدا شود.چه به نام شمس است چاپ شود تا شاید سرنخ

شد و تصحیح ایشان  این گسسته دکتر موحد از سوی زریاب رد نمی دیدگاه
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بعدها در انتشارات  ها را نداشت )چه در چاپ دانشگاه و چهها و اضافهپاره

جز  داشت؟هایی میخوارزمی( با آنچه خوشنویس انجام داده است چه تفاوت

تر بودن فهرستها و توضیحات؟  این پرسشی املتایپ و صحافی بهتر و کمی ک

است که نیازمند بررسی تطبیقی است تا ارزش تصحیح خوشنویس در بازار 

 ی نشر در ایران شناخته شود.  پیچیده

بنا به نقل مرحوم والی کتاب خط سوم به پیشنهاد ناشر برای شناساندن   (۳

مانی  کتاب کتاب مقاالت تصحیح خوشنویس تهیه شده است و دکتر صاحب الز

مقاالت را مانند سبزی خوردنی پاک کرده است. خوردنی آن در خط سوم آورده 

  مرحوم والی به دنبال خوردنی کردن آن گویا. (۳: )طلوع دوباره شمس است.

آید که دکتر صاحب الزمانی به او بخش دور انداخته شده با افزودن بر می

و او در  «بسیار خوب یافتید! و اگر بافتید بسیار عالی بافتید. اگر یافتید،» گوید:می

 «.عنایت کردند، دریافتیم یافتیم و بافتیم؛» پاسخ عارفانه می گوید:
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 «کیمیاخاتونی دیگر»ی درباره

 

 )پیشگفتارم بر کتاب که به دستور دکتر خاکی گرامی قلمی شده است.(

 

مان جز اند و زندگیسازند زندهمردمان به روایتی که از مردمان بر می

آفرینیم. از این روست ی خویش میروایتی نیست که با دستیاری دیگران درباره

ماند امری طبیعی است ای که از بزرگان به جا میی روایتها در خاطرهکه سیطره

مان نامدار و اثرگذار و بزرگ ی مردو به همین خاطر است که این روایتها درباره

 یابد. هایی باورناکردنی دگردیسی میشود و به اسطورهبه تدریج دستکاری می

ایم. های گوناگونی برای ثبت این روایتها داشتهدر ایران زمین سنت

ی دیگری روایتهایی تاریخی، مذهبی، اساطیری یا خودمانی که از توصیف انگاره

ی بیستون کرده است. از کتیبهی خویش نوسان مینگارهتا در میان گذاشتنِ خودا

ی حسن صباح و ابن سینا و ی اردشیر بابکان گرفته تا خودزندگینامهو کارنامه

رسیم، ی تاریخی ایران زمین میبابر گورکانی. در این میان وقتی به قرون میانه

دا کرده و این نویسی جایگاهی پرارج و مهم پینویسی و تذکرهبینیم که مناقبمی

ی عارفان و سالکان روایتی است که مریدانِ مستقیم یا دوستداران دورتر درباره

آمیز که در عین حال به خاطر گنجاندن اند. روایتهایی اغلب اغراقآوردهبه قلم می

های تاریخی جزئی ارزش پژوهشی چشمگیری دارند و باورهای زمانه و داده

 اند. ه شدهاغلب به ناروا نادیده انگاشت
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شناسی بینیم، روشمی« کیمیاخاتونی دیگر»اگر مانند آنچه در کتاب 

هایی توان در دل این معدن ذغال سنگ رگهمشخص و روشنی در کار باشد، می

های مریدانه، گزارشهای دقیق گوییالی اغراقها و گزافهاز الماس یافت و در البه

توان ساخت هایی دیگر میشناسیو روشن تاریخی را جست و یافت. با روش

ی بزرگان اساطیری حاکم بر این روایتها را نیز تحلیل کرد و دید که مردمان درباره

اند، و این کار گفتهاندیشیده و سخن میای میمعنوی خویش در چه بافت معنایی

شود که این چارچوبهای روایی را با اساطیر مربوط به ایزدان زمانی معنادارتر می

برابر بنهیم و با هم بسنجیم،  -که دو شکلِ دیگر از منِ فرارونده هستند–پهلوانان و 

توان طرح کرد و چه پاسخهای نغز که از و آنگاه چه پرسشهای دلکش که نمی

 جوشد...دل متنها بیرون نمی
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 از استاد عبدالعلی ادیب برومند غزلچند 

(۱۳۰۳-۱۳۹۵) 

 ۱۳۹۴، مهرماه «دردآشنا»ها: آیین رونمایی مجموعه غزل نگاره

 

 دلنوازان جمله رفتند اران،یاز جمع 

 سازان جمله رفتندگشا، کافسانه انمژگ

 دشت نیتازان در اسم اسب سبک جاى

 تازان جمله رفتندکهیکه بنگر،  دیگو   

 لىیاز جمع سرافرازان قل ماندند

 گردن فرازان جمله رفتند نیاز ا باقى

 سخن بشکست و شد روز هنر تار ساز

 بزم الفت، تکنوازان جمله رفتند کز

 جمله خفتند انیسراناله زن، حکمت شو

 طرازان جمله رفتندشکن، دان هیگر رو

 کاران را دگر نام و نشان کو؟زهیپاک

 کوى پاکان، پاکبازان جمله رفتند کز
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 است ازیمردان ن نیرا کنون بر آهن ما

 ازان جمله رفتند؟تاز چه بنهفتند و  روى

 اندر خوان همت ساز و برگى؟ گرید کو

 هفت خان با برگ و سازان جمله رفتند کز

 ستیاى نرا دگر از باغ نصرت بهره ما

 جمله رفتند ازانیدست لشیاز نخ چون

 ازندیبند ن! افتاده در بیاى اد خلق،

 جمله رفتند ازانینو بى وارستگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها خواندمآن شب از دفتر چشم تو غزل

 خواندم دایدل ش ادیها که به چه غزل

 نگهت عشوه و ناز بایزد ز فرمى موج

 خواندم ایدر ىیاز چشم تو دلجو وآنگه
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 شب آن چهره تابنده و تاب سر زلف آن

 تابى فردا خواندمبى یو قصه دمید

 تو شدم زیشوق از نگه جاذبه خ محو

 سرمستى از آن ساغر صهبا خواندم راز

 

 و پا بر سر آرام زدن ىیدایش راز

 سراپاى وجودت به تماشا خواندم در

 را به سخن طلبگشودى دو لب بوسه تا

 شکرخا خواندم نیریها زآن لب شنکته

 من شمع مراد دارىیکه افروخت به ب نیا

 خواندم ایست که در عالم رؤعشقى درس

 هان بودخرد پن داریکه ز د قتیحق آن

 خواندم نایخط جام به دمسازى م در
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 مکتب انسانى بود نیهر مذهب و د رازِ

 مکتب واال خواندم نیبسى نکته در ا که

 عشق و هنر بود ندگىیشرح پا« بیاد »

 خواندم ایدفتر دن هیدر حاش آنچه

 

 

 

 

 

 

 شتنمیهاى نفس خوسرىرهیخ ریاس

 منم شیاز که کنم، چون عدوى خو تیشکا

 هاستکشاکش هستى چه ناگوارى نیا در

 در عذاب بود تن ز جان و جان ز تنم که

 فهم سخن، حال من چه داند کس؟ ستین چو

 آن که کند درک حالت از سخنم؟ کجاست

 فینو آورم از محتواى فکر ظر سخن

 ن، مست ساغر کهنمبه ظرف سخ ولى
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 نیزهرآگ شیمار دشت چه ترسم که ن ز

 رهنمیو چاکِ پ بیکه سرکشد از ج بسا

 سان سوسنم ار ده زبان بود، ناچار به

 ست بسته بر دهنمغنچه بند خموشى چو

 ستیغربت ن اریخرمن گل در د هزار

 وى که رُست در وطنمدلنوازىِ سر به

 

 

 

 

 

 محفل نیشِکوه ندارم ولى در ا زبان

 محکوم حکم سوختنم کسرهیشمع،  چو

 آزاد ستمیکه ن ىیجاى نغمه سرا چه

 برشود آواى شوق در چمنم وگرنه
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 خصم دیمن داستان سرا ىیجونهیک به

 سراى انجمنمگناه که دستان نیبد

 اتیام به شور حکه خرّم و سرزنده مرا

 و غصه و محنم امیغم ز تلخى ا چه

 وار همان به که بشکنم بت نفسلیخل

 شکن نتوان بود، گر نه خودشکنمبت که

 « بیاد» باغ،  رینباشد به سِ ازین مرا

 اسمنمیدوست همانا گل است و  صفاى
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 از شعرهایم:

 

 شاه بهاری

 ، جنگل گلستان1374اردیبهشت 

 

  اه بهارى رسید، تاج به فرقش نهادش

 از نفس بادِ گرم، دولت سرما به باد

 مِهر چو چهره نمود، پشت زمستان شکست

 تاج و کمر ز او گرفت، بند به پایش نهاد    

 اى زد ز شوربلبل شیدا به باغ، چهچهه

 شعور جهان را چو نیست، شور به شعرش فزاد    

 ى گل زیر برفدیر نمایان نشد، چهره

 پیش جوان بهار، مقنعه از سر گشاد    

 چهر چمن شرمگین، موج زند زیر باد

 ساخت از این رقص سبز، موج به دریا نماد    

 باد به بازى گرفت، گیسوى سبز بلوط

 بید به گیس بلند، باد چو بازى بداد    
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 دار داغ شکوفه به باغ، کرده تنِ رقصِ

 ى نى به راغ، غلغله در باغ زادهمهمه    

 ى باران بدادغرش تندر ز بام، مژده

 زمین کرد شاد زالل سپهر، دختِ  اشکِ    

 تندباد، غنچه و سنبل شکفت در نفسِ

 خاک، بیرق دار ایستاد بر تن پر زخمِ    

 مِهر فروزان گرم، کاش بماناد شاد

 کاش از این خاک پاک، نقش کژى نیست باد
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  ی سیاه ـ سرنمونجعبه  

  ها باورها، برداشتها، داشتای از پیشی سیاه مجموعهجعبه سیاه:ی جعبه

ی من پیوند دارند های قطعی پنداشته شده است که با هویت و خودانگارهو گزاره

ی نقد و تحلیل خودآگاه خارج هستند. عناصر جعبه سیاه در ناخودآگاه و از دایره

های های زبانی و قضاوتبه گزارههایی از آن به طور پیوسته قرار دارند، اما مشتق

ی یابند. محتوای جعبهی خودآگاهی نمود میشوند و در زمینهرفتاری ترجمه می

های هیجانی و عاطفی گوناگونی به سختی نگهبانی شده و از سیاه با واکنش

جعبه شوند. بنابراین طرفانه دور نگه داشته میدسترس نقد و وارسی عقالنی و بی

ى هاى تردیدناپذیر و اصول موضوعهز ناخودآگاه است که گزارهسیاه، بخشى ا

ى محتواى جعبه شود.ى خودم، دیگرى و جهان را شامل مىنگرش من درباره

 سیاه عبارت است از:

ها که پیکربندى من داشتاى از اطالعات، مفاهیم و پیشمجموعه (الف

ى آن را گرش من دربارهزدایى از هستى، تداوم و انسجام نرا ممکن، و با دغدغه

 کند.تضمین مى

شان به ها و اصول موضوعه که نقض شدنفرضاى از پیشمجموعه (ب

انجامد و بنابراین پرداختن به شناختى مىنماهاى هستىها و باطلپیدایش ناسازه

 زاست.آنها تنش

اى از قواعد و قوانین رفتارى که فضاى حالت لذت من را مجموعه (پ

ى افراد یک جامعه، تابوهاى گروهى کند. اشتراک این عناصر در همهچروکیده مى

 شود.شان باعث افزایش انسجام اجتماعى مىکند و رعایترا ایجاد مى
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کند و به ى سیاه حد و مرز فضاى حالت پاداش را تعیین مىجعبه (ت

گذارى هایى تردیدناپذیر، مرزهاى فضاى حالت معنایى را نشانهکمک گزاره

 کند.مى

  :ى سیاه مقدس، تغییرناپذیر، محتویات جعبه توهم خطاناپذیری جعبه سیاه

 نفهمیدنى، بدیهى، طبیعى و پیشینى هستند.

 ى تنگِ مرزبندى تمام معناها و کردارهاى ممکن به محدوده مَلکوس:ی تله

 شود.مىفرو کاسته ى سیاه شده توسط جعبه

 

 

 

 

  :ى سیاه و وارسى پیامدهاى هاى جعبهنقض موضعى گزاره راهبرد جمشید

 ناشى از آن.

  :اى معنایى است که در فضاى حالت نظام سرنمون، جذب کننده سرنمون

هاى خویشاوند از نمادها و معناها را سازماندهى معناها، ارتباط بین خوشه نماد/

چون ای از نمادها و نشانگان هستند که همیعنی سرنمون مجموعه کند.مى

کنند. گرانیگاهی برای رمزگذاری طیفی وسیع از مفاهیم و معانی عمل می

ه شکل نمادها و هرچند به طور مداوم بها بخشی از ناخودآگاه هستند، سرنمون

یابند. های زبانی و کردارهای خودآگاه بروز میشده در فرآوردههای گنجاندهنشانه

شمار دارند، و به شکلى مبهم و ها از جنس نماد هستند، تعدادى انگشتسرنمون

کنند. شان را به هم متصل مىهاى معنایى مشابه و نمادهاى نمایندهشوالیى خوشه

هاى مشترکى در سطوح فرازِ تمام آدمیان وجود دارد، از آنجا که زیرساخت

ها معموالً میان اعضای از این رو، سرنمون معموالً خصلتى فراگیر و جهانى دارند.
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زبان برای رمزگذاری مفاهیم غایی چون نوعی پیشیک جامعه مشترک هستند و هم

 کنند. ساز عمل میو معناهایی کلیدیِ هویت

  :ها بیانگر رازهایى متافیزیکى و مطلق در مورد سرنمون توهم تقدس سرنمون

 جهان و هستى هستند.

 هاى خاص و محتواى معنایى پافشارى بر سر حضور سرنمون ی اپوش:تله

هاى نمادین منتهى خواسته به این گرانیگاهى آن، به تحمیل معناهاى دلویژه

 شود.مى

  :ها و بررسى نتایج معناى سرنمونى سازىِ بازیگوشانهواژگون راهبرد تیشتر

هایى که کارکرد و محتوایى نقدپذیر، حاصل از این کار، براى شناسایى سرنمون

 غیرقطعى و تجربى دارند.

Z  چه مفاهیم، معناها، گیرد؟ باورهایی را در بر میى سیاه چه جعبه

اى هستند که هرگز در گذار بر پاداش، و اصول موضوعههاى ارزشگزاره

نمایند؟ . چرا اینقدر بدیهى مىید؟ آنها را فهرست کنیداموردشان شک نکرده

 زاست؟شان اینقدر تنشچرااندیشیدن درباره

O براى این یدرا ردیابى و کشف کن انهاى مهم خودتسه تا از سرنمون .

به دنبال نمادهاى تکرارشونده و  انهایتپردازیها، و خیالکار در رویاها، نقاشی

 انتى خودانگارهى ممکن دربارهترین گزارهترین و قطعىبدیهى .یدبگردمحورى 

 . یداش شک کننماید؟ دربارهقدر قطعى مى. چرا اینیدرا پیدا کن
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 رام: روزشمار اریانی معنادار

 

ی ی ایرانی طی قرن گذشته با بحرانی در زمینهطرح مسئله: جامعه

سبات گاهشماری روبرو بوده است. این بحران به فناوری و ریاضیات محا

شده و به نشاندن رخدادهای تاریخی بر محور زمان و به سالشمارانه مربوط نمی

ی ریاضیات شمردن وقت شان ارتباطی نداشته است. چرا که در زمینهیاد آوردن

های گذشته در اند و طی دههو علم گاهشماری ایرانیان از دیرباز سرآمد بوده

برداشته  -وگرچه ناکارساز –بلند  ی تدوین و نگارش تاریخ نیز گامهاییزمینه

تر داشته و تر و عمیقگوییم ماهیتی وخیمشده است. بحرانی که از آن سخن می

 شود.شده که بر محور زمان انباشته مییی مربوط میبه معنا

شود که هر از چندی در دوران سنتی سال از روزهایی تشکیل می

ی را در خود جای داده است. از آیینهای ملی بزرگی مانند نوروز و مناسبتهای

ی دینی مانند خردادگان و تیرگان و مهرگان و سده گرفته تا جشنهای ماهانه

ای زرتشتی دارند و از سالگردهای رخدادهای تاریخی مانند اسفندگان که تبارنامه

فطیر و قربان. این مناسبتها کربال گرفته تا جشنهای مذهبی اسالمی مانند عید  واقعه

اند، آیینهایی که با ترتیبی به نسبت متقارن و متعادل در سراسر سال توزیع شده

هایی از استراحت و شادخواری یا سوگ جمعی را زنند و دورهجمعی را رقم می

زنند که از سویی شکافهای سنی و جنسی و در زندگی جمعی مردمان رقم می

کند و از شان را افزون مینوردد و همبستگی اجتماعیقومی و زبانی را در می

سازد. همین آیینها به سوی دیگر زمان روزمره را در چشم مردمان معنادار می

شد. ی بزرگ و کوچک و یا نوروزنامه منتهی میروزه نوشته شدن متونی مانند سی
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سال را  یعنی متونی که نه تنها معنای اساطیری و جمعی روزهای ماه یا ماههای

 کردند. کردند، که انجام کاری در روزی خاص را نیز پیشنهاد میگوشزد می

ی به یاد اند، از سویی شیوهمناسبتهایی که بر محور ساالنه مرتب شده

اندازهای همگرایی آینده آوردن تاریخ مشترک پیشین هستند و از سوی دیگر چشم

کنند. در این معنا برای یک تقویم ملی ضرورت دارد که مناسبتهایی را ترسیم می

های م و معنادار برای همگان را در خود جای دهد. مردمان بر این مبنا گرانیگاهمه

زنند و انجام آیینها جهان خویش را با هم گره میمند و معنابخش در زیستهدف

 سازد.شان را ممکن میدهند که همدلی و همیاریو مراسمی را سامان می

پس از ورود مدرنیته به سپهر تمدن ایرانی و بازسازی نهادهای اجتماعی 

ناپذیر دستخوش آن تقویم سنتی و سالشمار معنادار قدیمی به شکلی بازگشت

ای قرن گذشته با احیای تقویم خورشیدی و زوال و دگردیسی شد. در ابتد

شان، نوعی دوگانگی میان تقویم بازگشت ایرانیان به نام و نشان ماههای باستانی

خورشیدی و قمری نمود یافت که به کشمکش این دو در گفتمانهای سیاسی نیز 

گرایان بر استفاده از تقویم خواهان قدیمی و ملیدامن زد. چنان که مشروطه

پافشاری داشتند و حتا در نهایت کوشیدند گاهشماری هجری را با  خورشیدی

ابداع تقویم شاهنشاهی منسوخ سازند. از سوی دیگر هم مراجع تقلید و 

گرایان مذهبی بر استفاده از مناسبتهای مذهبی بر محور سال قمری اصرار سنت

ه تقویم شان را سرسختانه بنا بهای شخصیبینیم که نامهورزیدند و حتا میمی

 اند.کردهگذاری میقمری تاریخ
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-ین ماجرا با بحران مشابهی در سطح جهانی همراه بوده است. دولتا

رود طی قرن شان از یکی دو قرن فراتر نمیهای اروپایی که اغلب پیشینهملت

گذشته مناسبتهایی ملی و سالگردهایی را در تاریخ کوتاه خود یافتند و به نسبت 

ال گذشته یکی پس ای که طی هفتاد سبا کامیابی باب کردند. کشورهای مستعمره

آوردند هم در این زمینه از ایشان از دیگری استقالل خود را از ایشان به دست می

پیروی کردند و مناسبتهای واقعی یا جعلی را در تاریخ نزدیک و معاصرشان و یا 

شان یافتند و گرامی داشتند. حاال که چند نسل از تاریخ دوردست و اساطیری

توان داوری کرد که این ا گذشته روی هم رفته میکوششهای جمعی در این راست

شیوه از رمزگذاری تقویم ناکارآمد و ناموفق بوده است. یعنی مردمان جز در 

کشورهایی که خیلی نوپا هستند و فرهنگی عامیانه و سطحی دارند، مناسبتهای 

گیرند. مردم کشورهای دارای تمدن کهنتر که مدرنیته تقویم رسمی را جدی نمی

هم با نوعی بحران در معنای سالشمارِ روزمره دست  اعتبار ساختهشان را بیمیقدی

 اند.به گریبان

ایران طی قرن گذشته سه جریان اجتماعی راهبردهای آزموده شده: در 

اند. یکی از آنها جریان دولتی ایم که در راستای حل این بحران کوشیدهمهم داشته

هایی اغلب گیریکند و تصمیمو زورمداری است که از باال به پایین عمل می

کند. این همان جریانی است ناکارآمد و شتابزده را با شدت و حدت اعمال می

کند یا در مخالفت با  زادروز شهبانو فرح را به عنوان روز مادر معرفی میکه مثال

کند. جریانی که آن زادروز حضرت فاطمه را مبنای همین مناسبت قلمداد می

کند و زمانی زمانی به تغییر تقویم از شمسی خورشیدی به شاهنشاهی حکم می

تفاوتِ عید فطر تقویم کوشد با اعالم پر سر و صدا و پر تب و تاب و مدیگر می

مان نشان داده که این ی تاریخیقمری را در چشم مردمان مهم جلوه دهد. تجربه

فایده بوده و معنایی برای زمان روزمره برای مردمان شیوه به کلی ناکارآمد و بی
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مناسبتهای نوساخته  -و کمابیش مردم ایران زمین–تولید نکرده است. مردم ایران 

انگارند که تقویم قمری و مناسبتهای دینی مربوط به را به همان شدتی نادیده می

به جای تقویم قمری در برند. جایگزینی تدریجی تقویم میالدی آن را از یاد می

کشورهای نوساز جدا شده از ایران زمین پیامد همین بحران و شکست خورده 

 تراشی دولتی است.ای تقویمبودن همین رونده

 

 

 

 

 

دومین جریان ماهیتی غیردولتی و ضدحکومتی داشته و کوشیده تا با 

وامگیری و بزرگداشت مناسبتهایی که در جهان رواج دارد و غیربومی است 

مان جریانی هایی در برابر پیشنهادهای رسمی و دولتی ایجاد کند. این هگزینه

است که در دوران پهلوی مناسبتهایی مانند روز هشتم مارس را برای روز زنان 

ی همین روند در دوران گرامی داشت یا اول ماه مه را روز کارگر نامید. ادامه

زدایانه را تجربه کرد و با همان انگیزه و کارکرد به رواج کنونی چرخشی سیاست

انجامید. تقویم این جریان میالدی است و به  جشنهایی مانند کریسمس و ولنتاین

کند. سطح دانش دهد پیروی میطور کلی از آنچه که در سطحی جهانی رخ می

کنند حتا از مبلغان ی مناسبتهایی که تبلیغ میکارگزاران این جریان درباره

بینیم تر است و اغلب کسانی را میایدئولوژی حکومتی در جریان اول نیز فروپایه

گیرند بدون این که تاریخچه و مضمون روز ولنتاین یا هشتم مارس را جشن میکه 

و اساطیر و روایتهای مربوط به این ماجرا را درست بدانند. این جریان هم روی 
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هم رفته ناکام و ناموفق بوده و معنای چندانی ایجاد نکرده است. هرچند در حد 

نهای سیاسی اعتراضی تا حدودی ی مردمی یا جریاتولید جشنها و مراسم شادمانه

 در دورانهایی موفق عمل کرده است. 

 

 

 

 

 

در کنار این دو، جریان سومی را هم داریم که نوعی بازگشت به مراسم 

باستان را هدف گرفته است. طی سی سال گذشته این روند از  و آیینهای ایران

ی ی اطالعاتی و زمینهدو تای دیگر تناورتر و نیرومندتر بوده و از نظر پشتوانه

های این جریان دارتر و پرمحتواتر بوده است. نخستین نشانهفرهنگی نیز استخوان

ای با که دشمنیزمانی آغاز شد که برگزاری آیین نوروزی توسط انقالبیونی 

گرفت تا شد و کوششهایی انجام میهویت ملی داشتند، خوار شمرده می

چهارشنبه سوری و سیزده به در منسوخ شود. در نتیجه جنبشی مردمی برخاست 

ی پر سر و صدا و پرتلفات تبدیل که چهارشنبه سوری را به نوعی جنگ شبانه

ومی بدل ساخت که از نظر کرد و سیزده به در را نیز همچنین به گلگشتی عم

نمود. در ادامه همین جریان است که جشن گرفتن آمیز میشادخواری قدری افراط

بینیم. احیای جشنهای مهرگان و سده و های نوسازی شده را مینوروز به شیوه

تیرگان و اهمیت یافتن مجدد یلدا و چله نیز از دستاوردهای این جریان بوده است 

هم از نظر پیوند با فرهنگ ایرانی و هم از نظر گسترش و  نماید کهو چنین می

تر عمل کرده باشد. ایراد اصلی این جریان عمق تاثیر از دو جریان پیشین موفق

آن است که به خاطر وفاداری بسیار به سنتهای ملی کهن در تولید مناسبتهای تازه 
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اش مطرح مهم و رقابت با دو سیستم پیشین ناکارآمد عمل کرده و تنها پیروزی

 کردن سپندارمذگان در برابر ولنتاین بوده است.

 صورتبندی چالش: با توجه به آنچه که گذشت روشن است که ما با

 اش کرد:شود به این ترتیب صورتبندیشرایطی بحرانی روبرو هستیم که می

سبتهای کهن، و در معنا شدن منابحران: فروپاشی تقویمهای سنتی و بی

 آمیزی زندگی روزمره.نتیجه معنازدایی و یکنواختی و مالل

و دولتی وابسته به  جریانهای کوشا در این مسیر: الف( جریان رسمی

وطن ضدحکومتی که چارچوب های حکومتی، ب( جریان جهانایدئولوژی

 گرایانهبا گرایش باستان اش مارکسیستی یا مسیحی است، و پ( جریان ملینظری

توان چنین فهرست کرد: الف( ناتوانی ایرادهای هر سه جریان را هم می

در تدوین دستگاهی نظری که معنادار شدن تقویم در آن به دالیل و شواهدی 

آمیز یا تایید خالفتروی معقالنی و علمی متکی باشد؛ ب( واکنشی بودن و دنباله

ی این جریانها از مدارهای غالب سیاسی، چه در سطح کشور و چه در کننده

ای سوادی و نادانی نسبی جریانهای یاد شده و غیاب خزانهسطح جهانی؛ ت( کم

 ی معنای زمان تقویمی در تمدن ایرانی.از دانش مدون درباره

ها به دست آمده و ها هم این نتیجهی این تجربهها: از همهها و داشتهداده

 هایی پذیرفت:توان آنها را همچون داشتهمی

اش اش در فصلها و غیرعلمی بودنالف( تقویم قمری به خاطر چرخش

اش به متغیرهایی تقریبا تصادفی مثل دیدن ماه توسط فردی خاص و تکیه کردن

ایرانیان منسوخ شده است. تقویم قمری با  ناکارآمد است و کمابیش در میان

اش و مناسبت به ای که پیدا کرده، به خاطر خطاهای علمیوجود رواج گسترده

نسبت نامربوطش )آغاز سال در زمستان، زاده شدن عیسی مسیحِ تاریخی در 
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ی آن نیست که مبنای گاهشماری حدود سال چهارم پیش از میالد مسیح!( شایسته

 ایرانی باشد.

شوند در ایران هم مهم قلمداد میب( مناسبتهایی که در سطح جهانی 

یابند. یعنی باید برابرنهادهایی برای آنها در نظر گرفت، وگرنه همان اهمیت می

اش به میان مردم وارد خواهد شد. در غیر این صورت با تثبیت المللیی بیننسخه

سالگردهایی مانند هشتم مارس یا اول ماه مه روبرو خواهیم شد که به ایدئولوژی 

اند و ارتباطی با فرهنگ و تمدن ایرانی ندارند، و چه بسا ی خاصی وابستهسیاس

 شان چندان مثبت نباشد.ی سیاسیتبارنامه

سبتهای دینی در رمزگذاری تقویم اهمیت دارد. کوششهایی که پ( منا

توسط روشنفکران انجام شده تا مناسبتهایی سیاسی را جایگزین سالگردهای دینی 

کنند تقریبا همیشه به شکست انجامیده است. تقویم دینی ایرانیان ترکیبی از عناصر 

مناسبتها هم بوده زرتشتی و اسالمی را در خود جای داده و خاستگاه هردوی این 

وارد هم به همین شدت ماهیت دینی دارند و از های رقیب تازهاست. گزینه

اند. خالصه آن که نقش دین را در معنادار کردن تقویم مسیحیت اروپایی برخاسته

 شود نادیده انگاشت.ساالنه نمی

 

 

 

 

 

ت( حساسیت ایرانیان به مناسبتهای تاریخی برانگیخته شده و شرایط برای 

نماید که بیشترین ست. چنین میطرح پیشنهادی کارساز در این زمینه مساعد ا

رونق و رواج در میان مناسبتهای نوظهور به احیای جشنهای باستانی ایرانی مربوط 
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بینیم. باشد و بیشترین تراکم از دانش و اطالعات تاریخی را نیز در همین زمینه می

ی امیدبخش در نوسازی گاهشماری معنادار ساالنه در این نقطه قرار یعنی نقطه

 دارد.

شناسی معلوم راهکار: حل بحران یاد شده به سادگی ممکن است و روش

ادیده انگاشته شده و روشنی هم دارد که معلوم نیست چرا زمانی چنین دراز ن

 است. قاعدتا برای معنادار کردن تقویم باید چنین شرطهایی را برآورده ساخت:

قیق از رخدادهای مهم تاریخ ایران به دست نخست: تقویمی روزشمار و د

آورد و نشان داد که در هر روز از سال خورشیدی چه رخدادهایی در سطح 

 ی تمدن ایرانی رخ داده است. جهانی و در سطح حوزه

دوم: تمام آیینها و ادیان مرسوم در ایران زمین را باید در نظر داشت و 

شان را بر محور سال خورشیدی مرتب کرد، طوری که برگرفتن تقویمهای دینی

اند یا زمانی یا از دست نهادن مناسبتهای مربوط به ادیانی که در ایران زمین رایج

ی مناسبتهای مربوط اند، دلیلی عقالنی داشته باشد و در حد امکان همهدهرایج بو

 ی ادیان را در تقویم ساالنه بگنجاند.به همه

م: باید بر اساس همگرایی رخدادهای مهم در تاریخهای مشخص سو

تشخیص داد که چه مناسبتی برای چه روزی از سال شایستگی دارد. یعنی اگر به 

عنوان مثال در یک روز شمار زیادی از پزشکان نامدار زاده شده و یا درگذشته 

ه با باشند، معقول است که آن روز را روز پزشک بدانیم. یا ضروری است ک

برجسته ساختن سالگرد رخدادهای مهم و تعیین کننده در تاریخ ایران زمین هویت 

 ی تاریخی مردم را به ایشان بازگردانیم.مند جمعی و خاطرهزمان
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پیشنهاد عملیاتی: نتیجه آن که بر اساس این راهبرد، طی سال آینده قصد 

دارم برای معنادار کردن تقویم ایرانیان پیشنهادی مشخص را صورتبندی و ارائه 

ای هر ماه و هر هفته و هر روز ای مستند و مستدل برکنم. پیشنهادی که با پشتوانه

کند و آیینی و کنشی جمعی را در آن راستا فرا مناسبتی و معنایی را تعیین می

رام: روزشمار ایرانی »ترویجی به نام -طرحی پژوهشی ۱۳۹۶خواند. طی سال می

ای از نوشتارهای روزانه را طی اجرا خواهم کرد. به این شکل که زنجیره« معنادار

کانال خود بارگذاری خواهم کرد و در پایان سال برای نوروز  سال جاری در

ای منتشرش خواهم کرد. در هر روزشمار رام مناسبتهای آینده به صورت سالنامه

مهم ایران و جهان در آن روز، پیشنهاد مناسبت برای آن روز و پیشنهاد و 

 شود. گنجانده می« هاروزهسی»ای به سبک اندرزنامه

نوشت: لطفا منابع سودمند در این زمینه و مناسبتهایی که از قلم افتاده پی

  @SherwinVakiliرا با ذکر مرجع به نشانی 

(https://t.me/SherwinVakili)  .بفرستید تا در طرح رام گنجانده شود 

  

https://t.me/SherwinVakili
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 رامِ نوروز

شده فروردین از دیرباز زمانی مقدس برای آغاز کارهای بزرگ قلمداد می

گیرد. شواهد تاریخی یاست. زمان تاجگذاری بیشتر شاهان ایرانی در نوروز قرار م

ی دوم پیش از میالد در دهد که جشن نوروز از هزارهو اسناد دینی نشان می

شده، هرچند در برخی نقاط مانند میانرودان و سایر نقاط ایران زمین گرفته می

میانرودان تقویم خورشیدی وجود نداشته و به شکلی تقریبی اعتدال بهاری را 

ی این ها دربارهترین دادهها که مفصلاند. بابلیرفتهگکرده و جشن میمحاسبه می

ها نامیدند و این نامی است که آسوریاند، آن را آکیتو میجشن را به جا گذاشته

ها مراسمی خوانند. آکیتوی بابلیهمچنان جشن سیزده به در خود را بدان نام می

شان تا به که همه مانند تحویل سال و نمایشهای آیینی و سیزده به در را داشته

اند. از ابتدای دوران هخامنشی تقویم خورشیدی از ایران شرقی امروز باقی مانده

به میانرودان و ایران غربی وارد شد و قاعدتا از این هنگام نوروز کمابیش به همان 

شده است. رسم دید و بازدید و عیدی دادن بینیم گرفته میشکلی که امروز می

بینیم، از های تخت جمشید مییتی سیاسی از آن را بر نگارههم که احتماال روا

شک رواج داشته است. بر این مبنا جشن نوروز کهنترین مراسمی این دوران بی

ی شود. جالب آن که کهنترین اسناد دربارهاست که در جوامع انسانی برگزار می

بونید آخرین بینیم. نی همین جشن میسرکوب و منع یک آیین جمعی را هم درباره

کوشید آیینهای ی خدای ماه )سین( داشت و میشاه سامی بابل که تعصبی درباره

 ۵۴۰ی ی قرن ششم میالدی )دههسومر و اکد باستان را منسوخ کند، در میانه

پ.م( کوشید تا با حضور نیافتن در شهر بابل در ابتدای بهار و برگزار نکردن 

ی بعدتر کوروش بزرگ او را شکست داد و آکیتو این رسم را براندازد. اما کم

بابل را گرفت و مراسم آکیتو را با شکوه تمام برگزار کرد. در این معنی کوروش 



      صد و نود وپنجاه و سوم/ اسفند هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

ی جشن نوروز هم هست. مردم بابل به قدری در این بزرگ نخستین احیا کننده

مورد سپاسگزار او بودند که وقتی همسر کوروش همزمان با جشن نوروز سال 

ی مراسم آکیتو هفت روز برایش سوگواری درگذشت، در میانه پ.م( ۵۳۸بعد )

 کردند. 

ه که مردان نوروز با توجه به داللت اساطیری مهمی که گفتیم، زمانی بود

اند. کوروش در زمان کردهبزرگ تاریخ کارهای بزرگشان را در آن آغاز می

ی فروردین سومر پ.م حمله به بابل را آغاز کرد و تا نیمه ۵۳۹جشنهای نوروزی 

.م فرمان به  ۸۸قدیم را فتح کرده بود. مهرداد پونتی شاه آناتولی در نوروز سال 

چهارساله و مرگبار را با رومیان مهاجم آغاز کشتار رومیان قلمروش داد و جنگی 

کرد. فرهاد چهارم اشکانی که شش سال پیشتر از سلطنت عزل شده بود همزمان 

پ.م با سپاهیان سکا از ایران شرقی بازگشت و تاج  ۲۶با همین جشنها در سال 

اش در سال اول و تخت را دوباره به دست گرفت. پیامبر اسالم نخستین سریه

با فرماندهی حمزه در همین روز آغاز کرد. شیرویه در این روز پدرش هجری را 

خسروپرویز را )در سال هشت هجری( از قدرت عزل کرد و سردار الیق ساسانی 

شهروراز در سال نهم هجری به دنبال صلح با روم صلیب مقدس را به اورشلیم 

 بازآورد.
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ی ایران نیز وامگیری یی در نوروز در سرزمینهای همسایهآرارسم رزم

آوردند. شد. چنان که امپراتوران روم هم اغلب در این تاریخ به ایران حمله می

.م در ۶۲۳.م و ۶۲۲.م و هراکلیوس مسیحی در ۳۶۳یولیانوس مرتد در نوروز 

همین روز فرخنده سپاهیان خود را از شهرهای خویش به جانب خاور بیرون 

 بردند. 

گرفته است. تاجگذاری شاهان بزرگ هم اغلب در همین تاریخ انجام می

( و آغا محمد خان قاجار ۸۸۱.م( و شاه اسماعیل )۲۴۰شاپور دوم ساسانی )

ساز هستند که در نوروز تاجگذاری هایی از مردان و بزرگ و تاریخ( نمونه۱۱۶۱)

حمید اول عثمانی )که اند. در میان شاهان دیرآیندتر نادرشاه و سلطان عبدالکرده

هم بود( در رعایت مراسم نوروزی و اعالم  -۱۱۰۴به سال –نوروز زادروزش 

ی شعر پارسی و دی داشتند. عبدالحمید که شیفتهفرمانها در این روز وسواس زیا

کرد و نادرشاه تاریخ ورودش بود، در نوروز جشنهای باشکوه برگزار می شاهنامه

ی ( را و همچنین ضرب سکه۱۱۱۸اش بر تخت طاووس )به دهلی و نشستن

( را در نوروز قرار داد. قوانین مهم دیگری هم در این تاریخ وضع ۱۱۱۴نادری )

( اصفهان را پایتخت ایران قرار داد، ۹۷۶اش )د: شاه عباس در نطق نوروزیانشده

المللی ( از قران به ریال تغییر یافت و نام بین۱۳۱۱واحد پول ایران در همین روز )

آهن سراسری ( اعالم شد. راه۱۳۱۴کشورمان از پرشیا به ایران هم در نوروز )

ای برای ی که محمد داود خان برنامهاندازی شد و زمانراه ۱۳۱۸ایران در نوروز 

به ایران آمد و با  ۱۳۳۹اتحاد مجدد ایران و افغانستان تدوین کرد، در نوروز 

محمدرضا شاه در این مورد رایزنی کرد، که البته این برنامه فاش شد و بالفاصله 

 با دخالت انگلستان ابتر ماند.

ی تمدن ایرانی محدود نیست و در این تاکید بر نوروز تنها به دایره

ای از سیاستمداران سرزمینهای باختری نیز وامگیری شده است. مثال ناپلئون نمونه

داد. او قوانین ختن کارهایش با نوروز به خرج میبود که وسواسی در همزمان سا
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اعالم کرد. بعدتر هم وقتی از تبعید گریخت  ۱۱۸۳مدنی مشهور خود را در نوروز 

با ارتش بزرگ خود به  ۱۱۹۴و برای صد روز به قدرت بازگشت، در نوروز 

پاریس وارد شد و برقراری مجدد امپراتوری را اعالم کرد. مردمی که سر به قیام 

ها هم خیزش ملی خود شمردند. یونانیداشتند به ویژه نوروز را مبارک میر میب

ها آغاز کردند. تونسی ۱۲۰۰برای استقالل و جدایی از عثمانی را در نوروز سال 

ی آفریقایی بودند در نوروز و مردم نامیبیا که آخرین مستعمره ۱۳۳۵در نوروز 

رای قرار دادن رخدادهای مهم در استقالل خود را اعالم کردند. تالش ب ۱۳۶۹

ریکیو در نوروز ی اوم شیننوروز تا به امروز ادامه یافته، چنان که پیروان فرقه

ی نیروهای با گاز سارین به متروی توکیو حمله کردند و چندی بعد حمله ۱۳۷۴

آغاز شد. در  ۱۳۸۲متحد به رهبری آمریکا و فروپاشی دولت صدام در نوروز 

ی نسبیت عام را اش دربارهبگویم که انشیتین نیز نخستین مقاله ضمن این را هم

 منتشر کرد. ۱۲۹۴در نوروز 

 

 

 

 

 

این اهمیت سیاسی نوروز به قدری بود که رومیان هم بعدتر تاریخ تاسیس 

 دادند و ویلهلم اول امپراتورشهر خود به دست رمولوس را در نوروز قرار می

فروخت و ( زاده شده بود فخر می۱۱۷۶آلمان به خاطر این که در نوروز )سال 

.م( هم نوروز به ۴۰۷بالید. در میان نامداران ایران زمین بهرام گور )به خود می

ی نوروز بود و برخی دنیا آمده بود و چنان که گفتیم سلطان عبدالحمید هم زاده

دهند. با این همه شمار ن روز قرار میاز روایتها تولد حضرت علی را نیز در همی

های فرهنگی و به ویژه ی نوروز اندک است و بیشتر چهرهسرداران و شاهان زاده
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اند. در میان ایرانیان عبدالحسین هنرمندان و ادیبان در این سال زاده شده

فر ی خواننده و عباس بلوکی(، مرضیه۱۳۰۱کوب و قمر آریان )هر دو در زرین

(، محمد صادق ۱۳۰۶( ژاله علو گوینده )۱۳۰۳ای )هردو در خانههنقاش قهو

( و کتایون مزداپور ۱۳۱۰(، پرویز کالنتری نقاش )۱۳۰۵تهرانی مرجع تقلید شیعه )

اند. از ( در نوروز زاده شده۱۳۴۸( به همراه علی دایی )۱۳۲۲شناس )ایران

یستند، باید از اسماعیل زوابستگان به تمدن ایرانی که در خارج از قلمرو ایران می

پرداز هویت مستقل تاتارها و مخالف امپریالیسم ( که نظریه۱۲۳۰گاسپیرسکی )

تواند از اووید تزاری در کریمه بود.  در میان وابستگان به تمدن اروپایی هم می

( و فریدریش ۱۰۶۴پ.م( یوهان سباستین باخ آهنگساز ) ۴۳شاعر رومی )

( و کاترین اشتون ۱۲۰۷نویس )ک ایبسن نمایشنامه(، هنری۱۱۴۹هولدرلین شاعر )

(۱۳۳۵!) 

 

 

 

 

 

 

نامدارانی که در نوروز درگذشتند ترکیب بسیار جالبی دارند و نشان 

ای بیش نیست و رخدادها واقعا به طور دهند که سعد و نحس روزگار خرافهمی

کته کافی است که اند. برای پی بردن به این نتصادفی بر محور زمان توزیع شده

ی نوروز درگذشتند بنگریم: بیست و شش به فهرست کسانی که در روز فرخنده

سلطان محمد بن تغلق قرن قبل احتماال همسر کوروش در این روز درگذشته و 

ی پیانو (، مرتضی محجوبی نوازنده۱۱۰۵ایزاک نیوتون ) (،۷۳۰شاه دهلی )

 (.۱۳۹۰( و محمد صادق تهرانی مرجع شیعه )۱۳۸۶(، طه یاسین رمضان )۱۳۴۰)
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شناسانه و ارجی که در مقام مناسبت: نوروز گذشته از اهمیت اسطوره

های بزرگ و به های مهم و لشکرکشیروز آغازین سال دارد، سالگرد تاجگذاری

قرار شد ترفیع  ۱۳۰۷قدرت رسیدن شاهان بزرگ ایرانی نیز هست. از سال 

است،  ش زندانیان در نوروز انجام شود که رسمی بسیار پسندیدهارتشیان و بخش

و شایسته است که بنا به رسمی که از دیرباز در ایران وجود داشته و در کشورهای 

گوناگون پیرو و مقلد یافته، اعالن قوانین تازه و گذارهای سیاسی مهم نیز در 

 همین روز قرار گیرد. 

اندرز: نوروز زمانی شادمانه برای دید و بازدید و یاد کردن از درگذشتگان 

و ترمیم روابط خویشاوندی است. در ضمن اگر کسی قصد تاجگذاری یا اعالن 

 کنیم!لشکرکشی به جایی را دارد، این روز را پیشنهاد می قوانین مهم یا
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 زنی هب اریانیانی ربچسبردباره

گذاری در تمام نظامهای اجتماعی الگویی از رمزگذاری و نشانه

شود. برچسب عبارت است خوانده می« زنیبرچسب»ها وجود دارد که «دیگری»

کند و اغلب به شکلی ای که معنایی فشرده را در خود حمل میاز نمادی و نشانه

خاص را نمایندگی « دیگری»ی منسوب به آن می و عامیانه انگاره و کلیشهغیررس

ناپذیر و هایی رسیدگیها معموال داللتی منفی دارند و به کلیشهکند. برچسبمی

اند. با این همه چون به شکلی تصادفی تولید هایی غیرعقالنی تکیه کردهتعمیم

شوند. رامش تحمل میای درشان نیست، در آشوند و غرض و مرض شخصیمی

گذارند، صفتهایی که در این قالب نامهای مستعاری که دوستان بر هم می

گروههای قومی و دینی و طبقات اجتماعی گوناگون برای اشاره به یکدیگر به 

زنی در توان نمودهایی از برچسبهایی از این دست را میگیرند، و اشارهکار می

 نظر گرفت.

وامع شناخته شده وجود دارد و با گسترش ی جزنی در همهبرچسب

یابد. در مدار توسعه میتر شدن ساز و کارهای زبانابزارهای ارتباطی و پیچیده

بخش و زنی خصلتی التیامی تندرست، برچسبحالت عادی و در یک جامعه

مالیم دارد. یعنی تنشهای میان گروههای متفاوت اجتماعی را به صورتی آمیخته 

اش را کند و از این رو بیان و شنیدننز رمزگذاری و پردازش میبا شوخی و ط

ای از صفتهای نیک ها در این حالت آمیختهسازد. برچسببرای همگان ممکن می

کنند و روی هم رفته از توهین گیرند، یعنی میانگینی خنثا پیدا میو بد را در بر می

 شود.طنز در آن دیده میاند و بیشتر ظرافت و رندی و و پرخاش و خشونت خالی

شود. این زنی به یک بیماری اجتماعی تبدیل میاما در شرایطی برچسب

آمیز دهد که اکثریتی از جامعه در مقابل اقلیتی وضعیتی خشونتدر حالتی رخ می
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به خود بگیرد. گاه ممکن است اقلیتی که در صدر قدرت هستند چنین رویکردی 

قدرت اتخاذ کنند. در تاریخ قرن بیستم و با گسترش را در برابر اکثریتی محروم از 

ایم زنی اجتماعی را دیدهابزارهای ارتباطی موجهایی پیاپی از این مرض برچسب

ی که همواره هم فاجعه به بار آورده است. زمانی که استالین تصمیم گرفت طبقه

ن را به هایشاها( را کشتار کند و زمینمالکان کشاورز )گوالگدهقانان و خرده

رحمانه و زنی بیکولخوزهای اشتراکی تبدیل کند، نخست موجی از برچسب

آمیخته به دروغ را بر ضدشان سازمان داد و ایشان را سودجو، خیانتکار، جاسوس 

ها در آلمان آلمانها و دشمن خلق نامید. به همین ترتیب کمی بعدتر وقتی نازی

زنی ر آمدند، نخست با برچسبدر صدد تبعید و طرد اقلیت یهودی کشورشان ب

ای که این روزها در کشورهای غربی از به ایشان کار را آغاز کردند. انگاره

یابد، نمودی از این هایی مانند سیصد تجلی میشود و در فیلمایرانیان ساخته می

 کند.زنی است که با اهدافی سیاسی کار میماشین برچسب

 

 

 

 

 

 

 

ای اجتماعی برکشیده شود سه ی بیماریزنی وقتی به مرتبهبرچسب

دهد: نخست( از طنز و اش نشان میتفاوت را با حالت عادی و هنجارینِ پیشین

ی بازیگوشانه به ویژگیهای متفاوت شود و به جای اشارهظرافت و شوخی تهی می

رد ارجاع قرار دیگری، با جدیت و سختگیری و به شکلی رسمی این تفاوت را مو

یابد و آمیز میکند، یعنی بیانی توهینآمیز پیدا میدهد؛ دوم( خصلتی خشونتمی
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کند و تا حد پرخاش زبانی و خشونت کالمی پیش بر نکات منفی تاکید می

شود. چرا که در این حالت رود؛ و سوم( با دروغ و ریا و فریب آمیخته میمی

افتد، سیستمی اجتماعی به جریان نمی بیمار به شکلی خودجوش و برای ترمیم

بلکه به شکلی برونزاد و مهندسی شده، از بیرون و توسط سازمانی سیاسی به 

کند و با تحریف و شود و ناگزیر مفاهیم کارساز را جعل میجامعه تزریق می

 سازد.اغراق آغشته می

شده و بیمار از  ی امروز ایران آشکارا شکلی سیاسی، هدایتدر جامعه

زنی رواج دارد که سزاوار است دقیقتر مورد توجه قرار گیرد. این شکل برچسب

شک بر اهدافی سیاسی تکیه کرده و ماهیتی زنی بیعجیب و غریب از برچسب

بری مردمان در خستیزانه دارد. اما جالب آن که با سستی و بیمخرب و ایران

آمیز، خشن، پرخاشگرانه و هایی توهینشود. یعنی برچسبمیانشان ترویج می

ی جمعی پردروغ که آشکارا برای تخریب هویت ملی ایرانیان و خودانگاره

های ارتباطی توسط خودِ های عمومی و شبکهمان اختراع شده، از راه رسانهمردم

های عمومی در این زمینه ان در رسانهگذارشود. چرا که سیاستمردم تکثیر می

ی مردم نیز حساسیت و خردمندی اند و تودههوش بر صحنه ظاهر شدهنادان و کم

 اند. هایی درباختهزنیخویش را به خاطر تداوم چنین برچسب

توان در سه صورت را می زنی بیمارگونههای این برچسبنشانه

تراشی برای عناصر است و عیب یبازشناخت: نخست؛ نکوهش هرآنچه که ایران

زند. این هویت ایرانی، در حدی که به جعل تاریخ و تحریف واقعیتها پهلو می

تواند هر رفتاری را در خود بگنجاند؛ از طعنه به رفتارهای عادی نکوهش می

جویی بی آن که هایی نامدار و اثرگذار. این عیبمردمان گرفته تا ریشخند چهره

ریخی و مستندات علمی و عقالنی توجهی کند، تنها در پی های تابه داده

است؛ خواه نمود این هویت آداب و « ایرانی بودن»گیری و خوارداشت خرده

 مان.ی درخشان بهتران و مهترانِ تمدنرسوم و سنن مردم باشد و خواه چهره
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لوحانه از مدرنیته، که آشکارا در غیاب آشنایی با مبانی دوم: ستایش ساده

برانگیز از سجایای هایی تحسینتمدن مدرن درآمیخته است. اغلب ذکر شگفتی

نگری هم چاشنی این حرفهاست، که باز با نادانی و سطحی« هاخارجی»

ای در کار . یعنی دوقطبیی فرهنگهای دیگر گره خورده استناپذیری دربارهچاره

« های خوبآن خارجی»و طرف دیگرش « های بدما ایرانی»است که یک سویش 

 انگارانه!قدر سادهلوحانه و همینقرار دارند. همین قدر ساده

و خود  ،«هاایرانی»پایه و احساس جدایی از سوم: نوعی خودبرتربینی بی

ی این حرفها خود ایرانی است ویندهی دیگری پنداشتن. از آنجا که گرا از خمیره

کند، و اغلب کلکسیونی از عیبهای واقعی )و نه جعلهای تبلیغاتی( را هم حمل می

هم این  نماید و از سوی دیگر مضحک. قاعدهاین توهم از سویی متناقض می

ها بیشتر باشد، عیب و ها از ایرانیی ذهنی این انیرانیاست که هرچه فاصله

اش با ن هم بیشتر است. یعنی در وضعیت خالص و غایینقصهای خودشا

ترین اعضای تمدن ایرانی سر و کار داریم که بیمار و ناتوان و نادان و فروپایه

کوشند با خوارداشت اوجهای فراوان های گوناگون هستند، و میانباشته از عقده

ق و رمهرچند بی-ی آن، هویتی این تمدن و مستقل پنداشتن خویش از بدنه

 برای خویش دست و پا کنند.  -مضحک
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تثبیت  ۱۳۴۰ی این سه شاخص در گفتمان طیفی از روشنفکران در دهه

های گذشته در پیوندی مان غلبه یافت و طی دههشد و با دست زمانه بر سرزمین

ی ستیز و نواستعماری به گفتمان غالب طبقهعریان و رسوا با جریانهای ایران

ستیزیِ شده است. گفتمانِ بر آمده از این جریان امتداد ایران متوسط فرهنگی تبدیل

اش است و از آنجا که نشاندگان داخلیطلبیِ دستنیروهای خارجی و تجزیه

بیند، نکوهش هویت دیرینه و استوار ایرانیان را مهمترین مانع در این راستا می

ستاید یرانی است را میکند و در کنارش هرآنچه که غیراایران و ایرانی را تبلیغ می

 پرستد. و می

دهد فضای مجازی کشورمان طی هایی در دست است که نشان میداده

گذاری کشورهایی مانند عربستان سعودی و های گذشته میدانی برای  سرمایهدهه

ترکیه و جمهوری آذربایجان بوده است. کشورهایی نوظهور با کمتر از یک قرن 

ن زمین جستجو ی ایراشان را در ضعف و ناتوانی و تجزیهتاریخ که بقا و دوام

کاری پیکر خارجی و ندانمهای غولکنند. و این جدای از زیرکی رسانهمی

کنند. تردیدی ها را کوک میهای داخلی است که سازی همساز با همانرسانه

اند و گفتمانِ مورد ی این جریان ناآگاهانه به آن پیوستهنیست که سربازان پیاده

چون امری طبیعی و عادی یا چه بسا مُد روز نظرمان را از سر نادانی و غفلت هم

که -رود که هدف نهایی این گفتمان کنند. با این همه بیم آن میتکثیر می

در دراز مدت برآورده شود و ترسیم تصویری پلید  -زدایی از ایرانیان استهویت

ها عنصر از از ایرانیکم کم بر آن بخشِ ناتوان و سست« ایرانی»و زشت از مفهوم 

اش را بالهت، و مشارکت ری بر جای گذارد. تاثیری که ناگزیریم نادیده انگاشتنث

ی ما که هویت ایرانی داریم و از در آن را خیانت بنامیم. در این شرایط همه

سطحی پایه از هوشبهر و دانایی برخورداریم،  وظیفه داریم در دفع این بالی 

 گفتمانی بکوشیم. 
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گاهی انتقادی  ملت اریان و اقوام اریانی: ن

 

 ۲۹/11/13۹۵ی زروان، آدینه ی اندیشهسخنرانی در حلقه

 

 پیش درآمد

ی ایرانیان مفهوم قومیت طی سالهای گذشته به بخشی از گفتمان روزمره 

طلبان را در بیانی قدری سیاستمدارانه و تبدیل شده است. به شکلی که تجزیه

طلبانه را به مطالبات قومی تعبیر های تجزیهنامند و برنامهمی« گراقوم»محترمانه 

شورمان رسوخ کرده که کنند. این گفتمان به قدری در سیاست رسمی کمی

طلبانه است در نهادهای سیاسی که در واقع همان تبلیغات تجزیه« شعارهای قومی»

رسمی مانند مجلس و وزارت کشور نیز نهادینه شده و معاونتی در ریاست 

جمهوری که قرار است به ساماندهی این اغتشاش بپردازد خود معاونت اقوام 

 شود. نامیده می

شناسانه اندازی جامعهعتبار علمی مفهوم قومیت در چشمدر این نوشتار ا 

های ایرانی به ی تیرهگیرد و رواییِ استفاده از آن دربارهمورد پرسش قرار می

ی قومیت در زبانهای شود. نخست به تبارشناسی کلیدواژهچالش کشیده می

گریم ناش خواهیم نگریست، بعد به فرهنگ ایرانی میاروپایی و کارکرد تاریخی

مان وجود داشته هایی در تمدنتا ببینیم موازی با این مفهوم اروپایی چه کلیدواژه

و در نهایت روا بودن یا نبودنِ استفاده از این کلمه را در ایران موضوع داوری 

 قرار خواهیم داد.
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 اندازی سیستمیگفتار نخست: پیکربندی هویت جمعی از چشم

 

شود و از در مدل نظری مورد نظر نگارنده که دیدگاه زروان نامیده می 

های پیچیده برآمده، سه سطح بنیادین از سازمان یافتگی هویت ی سیستمنظریه

 توان از هم تفکیک کرد:جمعی را می

ی گیرد و شالودهنخست: هویت محلی که در سطح خُرد شکل می 

اش نظام خویشاوندی است. این شکل از پیکربندی هویت کهنتر از بقیه طبیعی

گردد و اش به جوامع گردآورنده و شکارچی باستانی باز میاست و پیشینه

شود. این هویت به اندرکنش های عالی نیز یافت میمشابهش در میان نخستی

شود که به شکلی پایدار با هم ارتباط ماری به نسبت محدود از افراد مربوط میش

ی جفتگیری توانند به واسطهدارند و اغلب با یکدیگر ارتباط خونی دارند و یا می

 ی همدیگر قلمداد شوند. و زادآوری خویشاوند بالقوه

فر تا ی چند ده نمقیاس این هویت خُرد است، یعنی ارتباطهایش در دامنه

اش با زندگی روزمره همسان است، شود، ضرباهنگ زمانیچند صد نفر تعریف می

کند. یعنی به حضور یا و با آمدن و مردن افراد عادی شکل و قالب آن تغییر می

ای حساس است و کردارهای منفرد افراد غیاب هر یک منِ هنجارین و عادی

 کنند.ساختار و کارکردش را تعیین می
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دهد به افرادی با نام و نشان و شخصیت متمایز ارجاع می هویت محلی

ای به شکلی پیوسته بازتعریف و ارتباط شخصی من با دیگری را در چنین شبکه

ی مرکزی نهادین در این الیه خانواده است و سایر نهادها از راه کند. هستهمی

ند. فرهنگ شوها پدیدار میهای خانواده یا ترکیب خانوادهتمایز یافتن شاخه

جاری در این الیه شفاهی و شنیداری است و بر اندرکنش رویاروی افراد تکیه 

 مدار و غیرنویسا دارد. ها در آن ماهیتی حافظهکند. به همین خاطر انباشت دادهمی

گیرد و از ترکیب شدن دوم: هویت ملی که در سطحی میانی شکل می 

پردازش شباهتهای من و دیگری  هویتهای محلی و برآمدن چارچوبی عمومی برای

از هویت محلی است. یعنی رخدادهای شود. مقیاس هویت ملی بزرگتر ناشی می

ای قابل اش برای هر منِ یگانهیابند که در کلیتآن در بستری سرزمینی جریان می

شود که تمایزی درک و دسترسی نیست. یعنی هویت ملی از هنگامی آغاز می

ها پدیدار شود. در شرایطی که پیچیدگی هویت سیستمی در سلسله مراتب

پیچیدگی نظام اجتماعی تا سطحی ارتقا یابد که وجوه شباهت و تفاوت من و 

تر از خانواده و بافت خویشاوندی تعریف شود، ها در چارچوبی کالندیگری

 شود. هویت ملی زاده می

شود که بسیار از هایی ساماندهی میهویت ملی بر اساس فراروایت

گنجانند که تر هستند و چارچوبی تاریخی را در خود میگفتمان روزمره پیچیده

رود. از نظر جغرافیایی هم هویت ملی به قلمروی از عمر افراد آشنا فراتر می

ذیر نیست. به همین پدهد که به شکلی یکجا برای افراد تجربهسرزمینی ارجاع می

خاطر هم هویت ملی ماهیتی انتزاعی دارد و بر مبنای مفاهیمی کلی و عام شکل 

گیرد که از برآیندگیری و سازماندهی کالن رخدادها و چیزها ناشی شده است. می

اش به همین دلیل فراتر از معنایی محتوای اطالعاتی گفتمان ملی و پیچیدگی

گیرد. یعنی مشارکت در تولید ارهای روزمره قرار میی مردم و گفتی حافظهدامنه
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ها و ثبت و ساماندهی آن به شکلی متقارن برای همه میسر نیست و حامل

 کند. هایی عینی و بیرونی برایش ضرورت پیدا میکننده

بر این مبنا گفتمان ملی ماهیتی نوشتاری دارد و با زبانی فاخر و متفاوت 

شود. این روایتهای ملی خواه تاریخ را در تبندی میی مردم صوربا زبان روزمره

ها یا ادبیات منظوم را شامل شوند، خصلتی نوشتاری به بر بگیرند و خواه اسطوره

ای از نخبگان فرهنگی ممکن شان توسط الیهگیرند و تولید و پردازشخود می

د. این انساز تخصص یافتهشود که برای فهم و نقد و تولید گفتمانهای هویتمی

گرفت و در قرون میانی الیه در دوران باستان مغان و کاهنان را در بر می

دانشمندان و حکیمان و رهبران دینی و دیوانساالران را در بر گرفت و در عصر 

 گنجاند.پردازان و هنرمندان را در خود میمدرن روشنفکران و نظریه

اش تاریخیهویت ملی به تک کردارهای روزمره حساس نیست و سیر 

سازِ ی سرنوشتبر اساس کردارهای جمعی بزرگ و یا کردارهای یگانه

شود. به همین خاطر از اعمال تک تک افراد استقالل شخصیتهای تاریخی تعیین می

یابد. به همین ترتیب گفتمان یابد و در سطحی متمایز از پیچیدگی جریان میمی

از نظر انتزاع یک درجه از هویت  کند کهملی مفاهیم و عناصری را صورتبندی می

محلی فراتر هستند و از سویی دقت و شفافیت بیشتری دارند و از سوی دیگر 

 کنند. ی مردم عادی برقرار میی روزانهتر با تجربهتر و پیچیدهپیوندی دوردست

یابد که ای جریان میهویت ملی در بستر جغرافیایی و تاریخی گسترده

گیرد. جمعیت کسانی صد هزار کیلومتر مربع را در بر میچند قرن زمان و چند 

شود و تا چند صد که هویت ملی مشترک دارند از چند ده هزار تن آغاز می

وطن با ساز پنداری با دیگریِ همیابد. از این رو حس همذاتمیلیون تن ادامه می

ر شود. دگیرد و فعال میو کارهایی متفاوت با هویت مشترک محلی شکل می

اینجا دیگر از چند تنِ معلوم و آشنا که ارتباط خویشاوندی واقعی یا ضمنی یا 

ای پرشمار از محتمل با من داشته باشند خبری نیست، و با جمعیتی بزرگ و توده
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شان در یک قلمرو سرزمینی پهناور، مکانیمردم سر و کار داریم که بر اساس هم

شان در گذشته ی تاریخی همسانجربهشان در آینده و تو به خاطر منافع مشترک

ی سطح ملی دولت است. یعنی مهمترین کنند. نهاد پایهبا من پیوند برقرار می

دهد، حضور دولت است. هرچه دولت شاخصی که پیدایش یک ملیت را نشان می

ی هویت ملی دقیقتر و شفافتر و روشنتر خواهد تر باشد گفتمان برسازندهپیچیده

 بود. 

 

 

 

 

 

ی تمدنی مربوط سومین سطح از هویت مشترک اجتماعی، به حوزه 

گیری هویتهای جمعی است که ترین سطح از شکلی تمدنی کالنشود. حوزهمی

گیرد و از همجوشی هویتهای محلی و ملی در یک بستر جغرافیایی کالن شکل می

ای شود. به همان ترتیبی که هویتهشناختی ناشی میدر یک ظرف همریختِ بوم

گیرند، محلی بر اساس جبر ژنتیکی و ساخت نظامهای خویشاوندی شکل می

های نهفته در ی تمدنی هم در جبر جغرافیایی و تعینهویتهای وابسته به حوزه

های تمدنی همسایه که با هم داد و ستد بافت مکان طبیعی ریشه دارند. حوزه

قلمرو کالن تاریخی  فرهنگی، اقتصادی و گاه جمعیتی دارند، روی هم رفته یک

اش فراتر از ادراک کنشگران انسانی است و مکانی-سازند که مقیاس زمانیرا می

 شود. از این رو به هویت مشترک جمعی منتهی نمی

تر نمایان شود، برای آن که معنای این سه الیه از هویت جمعی شفاف 

انداز تاریخ جهان به تمدنهای انسانی الزم است مثالهایی بزنیم. اگر در چشم
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ی زمین، چهار قلمروی انسانی بینیم که بسته به بافت جغرافیایی کرهبنگریم، می

چنان که در نوشتارهای  توان از هم تفکیک کرد. این چهار قلمرومتمایز را می

ی شرقی اوراسیا از ام، عبارتند از الف( قلمرو خاوری که نیمهدیگری شرح داده

ی باختری گیرد؛ ب( قلمرو میانی که نیمههندوکش تا دریای چین را در بر می

شود؛ پ( قلمرو آفریقا که ی آفریقا را شامل میی شمالی قارهاوراسیا و حاشیه

شود، و ت( مینهای جنوب صحرای بزرگ آفریقا را شامل میآفریقای سیاه و سرز

ی خود قلمرو آمریکا. هریک از این قلمروها در تاریخ تمدنها و فرهنگهای ویژه

ای که با هم اند. این فرهنگها و تمدنها به خاطر مرزهای طبیعیرا پدید آورده

در  سها(دارند )هندوکش و بیابانهای سیبری، صحرای بزرگ آفریقا، و اقیانو

اند و ارتباط و سراسر تاریخ جز مقطعهایی استثنایی و خاص با هم تماس نداشته

های شان امری متاخر است که طی دو قرن گذشته و با گسترش فناوریآمیختگی

کنند هویت نو ممکن شده است. مردمی که در یک قلمرو انسانی زندگی می

یک قاره تعبیری جدید و نو  مشترکی بر این اساس ندارند و مفهوم پیوستگی با

است که در قرن بیستم کوشش شده تا هویتهایی بر مبنای آن تولید شود و همواره 

 هم این کوششها نافرجام مانده است.

توانیم از هم ی تمدنی متمایز و مشخص را میدر هر قلمرو چند حوزه

ی تمدنی مهم و مرکزی تفکیک کنیم. به عنوان مثال قلمروی خاوری یک حوزه

شود که از سه هزار سال پیش تا به حال به شکل دارد که به چین مربوط می

ی تمدنی وزهپیوسته دوام یافته است. در قلمرو میانی مهمترین و پایدارترین ح

ی تمدنی ایران زمین است که پنج هزار سال تاریخ پیوسته دارد. هرچند دو حوزه

ایم که هریک حدود سه هزار رومی هم در کنارش داشته-مصری، هندی و یونانی

رومی به تدریج -اند. تمدن مصری با ظهور تمدن یونانیسال در تاریخ دوام داشته

اد که تا به امروز دوام یافته است. در قلمرو منقرض شد و جای خود را به دومی د

ایم که از نظر پیوستگی ی تمدنی داشتهآفریقایی و آمریکایی نیز چند حوزه
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بینیم تاریخی و گسترش مکانی و پیچیدگی فناورانه از آنچه در قلمرو میانی می

 اند. تر بودهساده

ی شالوده ی تمدنی انبوهی از هویتهای محلی را داریم کهدر هر حوزه

ها و گروههای خویشاوندی کوچک هستند. این هویتهای محلی شان قبیلهاصلی

ی مشترکی را شکل بدهند و در ترکیب با یکدیگر ممکن است در طی تاریخ تجربه

های تمدنی تر را پدید بیاورند، یا نیاورند. چنان که در حوزهسیستمی پیچیده

آزتکی و اینکایی دولتهایی و هویتهایی ایرانی و چینی و رومی و مصری و هندی و 

اند، و در آمریکای جنوبی یا غرب آفریقای سیاه ملی در گذر تاریخ شکل گرفته

 اند. ایم، هویتهای ملی غایب بودههایی تمدنی داشتهبا وجود آن که حوزه

ی سطوح امری ساختگی باید به این نکته توجه داشت که هویت در همه

مانند هویت فردی چیزی طبیعی و بدیهی نیست که به  است. یعنی هویت جمعی

شکلی ژنتیکی و بر اساس جبری مکانیکی برساخته شود. هویت در هر دو سطح 

اش پدیداری گفتمانی و وابسته به زبان و نمادهای معنادار است فردی و جمعی

و از این رو از همان ابتدا با خواندن و تفسیر و بازتعریف و زندآگاهی پیوند 

های خودآگاه و خودمختار را پدید های فردی که منورده است. هویتخ

هایی خویشاوندی به هم ها را در شبکهآورند و هویتهای محلی که این منمی

دهند و ی این روندها را در سطحی خرد نشان میسازند، شکل سادهمتصل می

کنند. با این همه تر از آن را نمایندگی میهایی پیچیدهگفتمان ملی و تمدنی الیه

شان توسط کنش فعال مردمان ها بدیهی و طبیعی نیستند. همههیچ یک از این الیه

 شوند و هر عنصر و هر جزئشان نیز به توضیح و تبارشناسی دارند. ساخته می

ی این را هم باید دانست که مفاهیم هویت محلی و هویت ملی و حوزه

ی ندارند. یعنی هویتهای محلی در تمدنی اغلب با هم بر هم افتادگی مکان

کنند، هویتهای ملی در قلمروهایی بزرگتر قلمروهای مکانی کوچک تکامل پیدا می

گیرند و ممکن است کل هویتهای محلی را در بر فراز هویتهای محلی شکل می



      صد و نود وپنجاه و سوم/ اسفند هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

های تمدنی ی خود بگیرند، و حوزهخود بپوشانند یا تنها بخشی از آن را زیر سایه

ی تمدن اروپایی که دهند. چنان که حوزهت را در خود جای میاغلب چند مل

بخشی از قلمروی میانی است سه الگوی هویتی التینی، ژرمنی و آنگلوساکسون 

را پدید آورده که هریک چندین هویت ملی را طی سه قرن گذشته در دل خود 

 اند.پرورده

سطحی باید در ضمن این نکته را در نظر داشت که ارتقای هویت از 

خرد به سطحی کالنتر کاری دشوار و پیچیده است. این که افراد بر فراز هویتهای 

شان هویتی تاریخی و کالن و ملی پدید آورند و ی روزمرهمحلی و آشنا و ساده

ی تمدن بازتعریف کنند، بعد در حرکتی استثنایی این هویت را در سطح حوزه

ی دهای اجتماعی درگیر و هم از زاویهساز و کاری پیچیده دارد که هم از نظر نها

ای از انباشت اطالعات های ارتباطی پشتوانهپیچیدگی نظامهای نمادین و دستگاه

 کند. زایی در نظم و سامان یافتگی را طلب میو شاخه

در حالت پایه ما با هویتهایی محلی سر و کار داریم که عمری کوتاه، 

یی شفاهی، ساده و به نسبت مبهمی گسترش جغرافیایی محدود و محتوای معنا

بخشیدن به پیوند جمعیتی کوچک در قلمروی کوچک  دارند و برای مشروعیت

اند. این که گفتمانهای محلی با هم جوش بخورند و به گفتمانی تخصص یافته

های تاریخی به ی ملتگیر و دشوار است که در همهملی بدل شوند، امری زمان

 از داشته است. یک تا سه هزاره زمان نی
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از نظر تاریخی برای نخستین بار ارتقای هویتهای محلی به هویت ملی در 

ایران زمین رخ نمود. به همین ترتیب کهنترین دولت ملی نیز در این قلمرو پدیدار 

گیری هویتهای ملی برای دو شد. روند در هم تنیده شدن هویتهای محلی و شکل

ی اول پیش از میالد برای ارهی هزهزار سال در این قلمرو تداوم داشت و در نیمه

ی پوشش دادن گیری یک دولت کالن ملی انجامید که داعیهنخستین بار به شکل

ی فرهنگی، و حتا کل یک قلمرو انسانی را داشت. دولت هخامنشی کل یک حوزه

ی گفتمان که از این نظر کهنترین دولت بزرگ تاریخ است، نخستین آفریننده

ی سوم شود. یعنی در ایران زمین از ابتدای هزارههویت تمدنی نیز محسوب می

های ارتقای هویت محلی به هویت گیری دولتشهرها نخستین بارقهپ.م با شکل

ی اول یابد و در ابتدای هزارهبینیم، که طی بیست و پنج قرن تکامل میملی را می

و در قرن  شود،پ.م به ظهور ملتهایی مانند آشور و ایالم و بابل و ماد منتهی می

پیکر و کند و دولتی غولششم پ.م یک ارتقای سیستمی چشمگیر را تجربه می

ی تمدن ایرانی صورتبندی آورد که هویت را در سطح حوزهپایدار را پدید می

اش به سمت تسخیر کل قلمرو میانی جهتگیری کرده کند و گسترش جغرافیاییمی

 است.

درخشان دو و نیم هزاره تا به  ی تمدن ایرانی پس از این آغازگاهحوزه

ی تمدنی دارای امروز دوام آورده است. یعنی گذشته از آن که کهنترین حوزه

ی زمین است، کهنترین دولت و کهنترین ملت پایدار تاریخ ی بر کرهتاریخ پیوسته

ی سیاسی قلمرو شود. در دورانهای تاریخی گوناگون ما با تجزیههم محسوب می

ایم که اغلبشان به شکلی هور دولتهایی رقیب و مستقل روبرو بودهایران زمین و ظ

ی سیاسی این اند. یعنی تجزیهدیدنی دعوی به ارث بردن هویت ایرانی را داشته

ی هویتی مردمانش همراه نبوده و همین باعث شده که هر بار پس قلمرو با تجزیه

کل قلمرو ایران زمین  ای از تجزیه و تفرقه بار دیگر دولتی فراگیر دراز دوره
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ی تمدن حاکم شود و هویت ملی را با دولتی پیوند بزند که کل سرزمینهای حوزه

 گرفته است. را زیر پوشش می

شود. های متفاوت هویت مربوط میی رمزگذاری این الیهبحث ما به شیوه

دهد و شود، در اصل به همان هویت محلی ارجاع میآنچه که قومیت خوانده می

دهد. ی از پیکربندی هویت در سطح فروملی و خُرد را موضوع خود قرار میشکل

های مدرن امروزین که در سازیها و مفهومپرسش بر سر آن است که کلیدواژه

ی تمدن اروپایی و طی قرون اخیر تکامل پیدا کرده، کارآیی و شایستگی حوزه

 را دارد یا نه. الزم برای رمزگذاری هویتهای محلی در قلمرو ایران زمین 

 

 

 

 

 

 گفتار دوم: مفهوم قومیت در فرهنگ اروپایی

 

« قومیت»های گذشته در پارسی به که طی دهه ethnicityی کلمه 

« اِثنوس»ی یونانیای کهن در زبانهای اروپایی است که از ریشهترجمه شده، واژه

()  اِثنیکوس»و« » »ی این کلمه کردار گرفته شده است. ریشه

رساند و بنابراین روی هم رفته به کسانی که رفتاری مشابه دارند و رفتار را می

یا ( ethologyسی )کند. از همین معناست که کلماتی مانند رفتارشنااشاره می

( در زبانهای اروپایی جدید تولید شده است. در اسناد بازمانده ethics)اخالق 

شود و از زبان یونانی باستان این کلمه برای نخستین بار در ایلیاد همر نمایان می

دهد. به همین خاطر اغلب پژوهشگران همین تعبیر را به معنا می« دسته و گروه»
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ی اند و هنگام شرح تبارنامهشکلی آغازین از معنای قومیت در نظر گرفتهمعنای 

 دهند.این کلمه به آثار همر ارجاع می

شان ونانی که روی هم رفته با نام یکی از قبایلدر ایلیاد مهاجمان ی

شان شوند، گاه به قومیت )اثنوس( و سرزمین )گایا( مشترکنامیده می« آخائی»

ها به خاطر داشتن زادگاه جغرافیایی نماید که آخائیکنند. یعنی چنین میاشاره می

ائی شان از هویتی مشترک برخوردار باشند. ترکیب سرزمین آخو خویشاوندی

( چهار بار در ایلیاد و ادیسه به کار )آخائیس گایا/ آخائیس آیا: 

های و بر مبنای آن آشکار است که همر به خاستگاه جغرافیایی یونانی 1گرفته شده

کند. با این همه از آنجا که در اینجا سخن از لشکریانی مهاجم به تروا اشاره می

                                                 

 

؛ کتاب ۲4۹ ؛ ادیسه، کتاب سیزدهم، بند1۲4؛ کتاب هفتم، بند ۲۵4ایلیاد، کتاب نخست، بند   1

 . 1۰7، بند ۲1

جنگند، این روی بیگانه میمهاجم در میان است که دور از سرزمین خود و در قلم

که تعبیر یاد شده به مفهوم درونزادِ سرزمین ملی و قومی اشاره کند جای بحث 

خواسته به جایی که سربازان دارد. یعنی به احتمال زیاد همر با این تعبیر می

از آنجا آمده بودند را نشان دهد، و نه سرزمینی که مردم متعلق به  مهاجم آخائی

کنند. یعنی بر خالف آنچه که در تفسیرهای ر آن زندگی میقومیت آخائی د

ینی ارجاعهای همری به مفهوم سیاسی و درونزاد سرزم 2بینیم،کالسیک همر می

کرده، و به جهتی جغرافیایی ای را در خود جای دهد اشاره نمیکه مرزبندی قومی

 اند. شده که لشکریانی از آن خروج کردهو برونزاد مربوط می

2 Myrsiades, 2009: 39-41. 
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قوم »ی مترجمان در ترکیبهای زبانی مشابه از بر همین مبنا تقریبا همه

ی اند. اما جالب آنجاست که در این بافت کلمهسخن گفته« نژاد آخائی»یا « آخائی

( به کار گرفته قوم )اِثنوس( در ایلیاد اغلب به صورت اسم جمع )اِثنِئا: 

ها اشاره شده و باید به صورت جمع ترجمه شود. یعنی همر وقتی به آخائی

اند، با صراحت آمدهکند، ضمن تاکید بر این که از سرزمینی مشترک میمی

ها یک قوم هایی در میانشان وجود داشته است و آخائیها و دستهگوید که قوممی

اند. این کلمه دست بر قضا در کتاب دوم ایلیاد هنگام توصیف متحد هیگانه نبود

شان برای رفتن به میدان نبرد به کار ترین کنش جنگاوران یعنی آماده شدنکننده

  3گرفته شده است.

                                                 

 

 .4۶4، ۲ایلیاد، کتاب دوم، بند   3

 

 

 

 

 

 

ها ی مفرد اثنوس برای آخائیدهد که کلمهتحلیل دقیقتر متن نشان می

شوند. یعنی شود که در مقام انسان با خدایان رویارو میزمانی به کار گرفته می

به »گذارد، ها پا پیش میمثال وقتی ایزدبانوی آتنا برای یاری رساندن به آخائی
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های جنگاوران یونانی یعنی به میان دسته که 4،«شودها وارد میاثنوس آخائی

ی اثنوس را به همین ترتیب برای نیروهای مقابل رود. همر در ایلیاد کلمهمی

شان ها هم به کار گرفته است. یعنی مردم ایلیون )تروا( و متحدان لوکیاییآخائی

ها که گاه با این همه بر خالف آخائی 5اند.ی اثنوس توصیف شدههریک با کلمه

اند، اهالی تروا و متحدانشان روی هم رفته با عنوان مفرد اثنوس توصیف شده

اند. به همین ترتیب قلمرو رفتهی مفرد اثنوس مورد اشاره قرار نگهیچ گاه با کلمه

 ( دانسته شده و نه سرزمین )گایا(. )پولیس: « شهر»تروا یک 

ی ظهور هویت مشترک ها را نشانهبرخی از نویسندگان کاربرد این کلمه

اما چنان که در کتاب  6اند.هلنی در قرن هشتم پیش از میالد قلمداد کردهپان

                                                 

 

 .۵۲، 17ایلیاد، کتاب دوم، بند   4
 .4۹۵و کتاب سیزدهم بند  33۰ایلیاد، کتاب دوازدهم، بند   5

 ام، تحلیل کلمات مربوط به یونان از جملهنشان داده« ی یونانیی معجزهاسطوره»

دهد که تا دوران فروپاشی دولت آخائی و هلنی در متون یونانی کهن نشان می

نانی وجود در متون کالسیک یو« یونانی»هخامنشی مفهومی ملی و عمومی از 

یعنی گویا نویسندگان معاصر معناهای دلخواه خود را که برخی  7نداشته است.

 اند.را به متنی در گذشته پرتاب کردهپنج شش قرن دیرآمدتر از دوران همر هستند 

ی اثنوس در آثار همر هم معنایی عمومی و نادقیق از آن کاربست کلمه

اساس است. اش با قومیت یا ملیت به کلی بیبر دانستندهد که برارا به دست می

)اِثنوس « ای از دوستاندسته»همر در همین آثار از همین ترکیب برای اشاره به 

هایی از جانوران )اثنئا مِلیسّون: ( یا حتا دستهبِترایرون: 

6 Myrsiades, 2009: 41. 
 .۸1-7۵: 13۸۹وکیلی،   7
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  :و اثنئا اورنیثون ؛ به ترتیب یعنی

حتا قرنها پس از همر  8کند.ای از پرندگان( استفاده میزنبورها و گلهای از توده

ری که حدود سیصد هم همچنان این معنای عمومی اثنوس پا برجا بوده است. طو

های جانوران سال پس از سرایش ایلیاد سوفوکلس در آنتیگونه به همین ترتیب گله

نویسان عصر کالسیک از این آن که تراژدیجالب  9نامد.وحشی را اثنوس می

اند. کسنوفانس کردهکلمه برای اشاره به گروه مردان و گروه زنان هم استفاده می

« نوع زن»( و پیندار به )ثِلو اِثنوس: « نوع زنانه»در آثارش به 

)اثنوس آنِرون: « نوع مرد»( و وس گونایکون: )اثن

ر ( اشاره کرده است و برخی از مفسران امروزین به درستی ب

                                                 

 

 ایلیاد، ابتدای کتاب دوم و کتاب یازدهم.  8

اند. یعنی بر قومیت دانسته-ی اثنوس یونانی را فاقد داللت ملیتاین مبنا کلمه

ی ها نمایان است که یونانیان باستان تا پایان عصر کالسیک از کلمهاساس این داده

نخستین  اند.جستهبهره می« ای از افرادِ همساندسته»اثنوس برای رساندن معنای 

بینیم، که ارجاع این کلمه به ایرانیان را هم در تراژدی پارسیان آیسخلوس می

 دهد. ای از افراد شبیه به هم ارجاع میهمچنان داللتی منفی ندارد و به دسته

 

 

 

9 Sophocles, Antigone, 344. 
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زبان در پس از فروپاشی دولت جهانی هخامنشی که مردم یونانی

ای برای متحد سرزمینهای گوناگون پراکنده شدند و به دنبال ایدئولوژی سیاسی

یگر گشتند، مفهوم هلنیسم ابداع شد و چنان که در کتابی دساختن خویش می

ام، ابداع این مفهوم به ایران زمین و یونانیان ارتباط چندانی نداشت و نشان داده

ی درگیری نظامی میان دولت بطلمیوسی مصر و دولت مقدونیه بود در اصل نتیجه

که بر سر تصاحب بالکان با هم درآویخته بودند. در این شرایط بود که سرمشق 

کرد توسط دربار بطلمیوس ابداع را تبلیغ میزبانها نظری هلنیسم که اتحاد یونانی

ی اثنوس برای نخستین بار داللتی نزدیک به مفهوم شد. در این بافت جدید کلمه

ی تازه را در سیاست ملیت پیدا کرد. نخستین کاربرد این کلمه در زمینه-قومیت

                                                 

 

10 Aristotles, Politics, 1324. B10. 

های ایدئولوژیک وارثان ای بر درگیریتوان آن را مقدمهکه می 10بینیمارسطو می

ای در زبان اسکندر خواند. در قرن پایانی زمامداری هخامنشیان به تدریج دوقطبی

)اِثنوس: « مرد اجنبی»( را با )دِموس: « مرد عشیره»یونانی ایجاد شد که 

های رسمی داد. در این معنا دموس عضوی از قبیله( در تقابل قرار می

ی روابط ( بودند و هرکس از دایره)پولیس: ساکن در یک دولتشهر 

شد. به ی ساکن در دولتشهر خارج بود، اثنوس خوانده میخویشاوندی عشیره

همین ترتیب این دو گاهی تقابل میان شهرنشینان و روستاییان را هم نمایندگی 

 دند. کرمی
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چرخشی که در زمان اسکندر در معنای اثنوس پدید آمد آن بود که 

س در این دوران کرد. اثنوی این واژه همواره باری منفی را حمل میداللت تازه

کرد که یهایی اشاره مشد و به غیریونانیدر معنای بربر یا بومی به کار گرفته می

شدند. صفت برخاسته از آن )اِثنیکوس: اغلب با صفتهایی منفی وصف می

 ی فرومایه به کار گرفته شد. یعنی و غریبه( هم دقیقا در معنای اجنبی

و نخستین این کلمه در عصر اغتشاش اسکندری مخدوش شد و  معنای ساده

ای سیاسی بدل شد که قضاوت منفی گوینده اش از بین رفت و به کلیدواژهعینیت

   11کرد.ی گروهی از مردم را صورتبندی میدرباره

                                                 

 

11 Toffolo, 2012: 58. 
12 Hutchinson and Smith, 1996: 18–24. 

ی اثنوس در قرون آغازین پیش و پس از میالد مسیح از همین کلیدواژه

خاستگاه سیاسی به حریم ادیان یهودی و مسیحی نیز وارد شد. برای نخستین بار 

ه یونانی ترجمه در تورات هفتادتنی که به امر بطلمیوس مقدونی در اسکندریه ب

ی ی یونانی تورات کلمهی یهودیت هم وارد شد. در ترجمهشد این کلمه به دایره

عبری به کار گرفته « گوییم»( همچون برابرنهادی برای )تَه اِثنِه: « اقوام»

مردم، »( معنای גוי اسم جمعی است که حالت مفردش )گوی:« گوییم» 12شد.

بار تکرار شده و هم  ۵۵۰رساند. در تورات این کلمه بیش از را می« قوم، قبیله

شود. جالب آنجاست به کار گرفته می 13برای اشاره به یهودیان و هم غیریهودیان

اند )اسفار که این کلمه در متون عبرانی که تا پایان عصر هخامنشی تدوین شده

 
 .۵ی ، آیه1۰سفر پیدایش، باب   13
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شود و تعبیری خمسه و کتابهای پیامبران( برای یهودیان نیز به کار گرفته می

کند. چنان که یهوه به ابراهیم مژده ده را حمل نمیخودبرتربینانه یا خوارکنن

و بعدتر  14دهد که فرزندانش قومی بزرگ )گوی گَدول( را پدید خواهند آوردمی

)گوی کَدوش( « قوم ورجاوند»اسرائیل از مصر ایشان را در زمان خروج قوم بنی

ای بر قوم یگانه»هودیان خوانیم که یهمچنین در دو جای تورات می 15نامد.می

اما از دوران هلنی به بعد و همزمان با ورود  16)گوی احد بأرص( هستند.« زمین

به فضای گفتمانی دین یهود، خودبرتربینی قومی یهودیان این تعبیر یونانی اثنوس 

ی غیریهودی کاربرد ی گوییم برای اشاره به اقوام بیگانهشود و کلمهنیز آغاز می

 کند. را پیدا می« هامشرکان، اجنبی»کند و کم کم داللتی شبیه به پیدا می

                                                 

 

 ..۲ی ، آیه1۲باب سفر پیدایش،   14
 .۶ی ، آیه1۹سفر خروج، باب   15

 

 

 

 

 

های ی اثنوس در معنای قومیت بیگانه و اجنبی از مجرای ترجمهکلمه

ی قرن یونانی تورات به بستر مسیحیت نیز وارد شد و از عصر هلنی تا میانه

ر همان نوزدهم معنای یکنواخت و یکدستی را حفظ کرد. این کلمه همواره د

ی بطلمیوسی برای اشاره به بیگانگانی مورد استفاده قرار داللت منفی و متفرعنانه

 .۲1، آیه 17؛ کتاب اول تواریخ، باب ۲3، آیه 7کتاب دوم شموئیل، باب   16
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گرفت که در ابتدای کار مقدونی بودند، اما بعدتر شرقیان، سرخپوستان، چینیان، می

ها جای آن را گرفتند. کارکرد این واژه تا حدود اواخر هندیان و بعدتر آفریقایی

کرد و اقوامی غیرمسیحی ی دینی را به ذهن متبادر میقرن نوزدهم همچنان طنین

 کرد. و وحشی را نمایندگی می

نژاد برتر سپید  یدر میان ملل نوپای اروپایی که خود را نماینده

دانستند و کل تمدن بشری را منحصر به دستاوردهای قرون اخیر خویش قلمداد می

ی قومیت اهمیت دارد. چون از سویی ی روسها از کلمهکردند، به ویژه استفادهمی

ترین بخش از اروپا محسوب این مردم نوپاترین دولت مدرن و توسعه نایافته

ی تمدن ایرانی وضعیت تهاجمی داشتند به حوزهشدند و از سوی دیگر نسبت می

و در قرن نوزدهم با اشغال نظامی بخش بزرگی از شمال ایران گسترش ارضی 

پیدا کردند. یعنی بر خالف کشورهای اروپایی دیگر که از راه دریا با 

کردند و اغلب با هایشان در سرزمینهایی دوردست ارتباط برقرار میمستعمره

شدند، روسها با مرز زمینی تر از خویش گالویز میدن سادهمردمی با سطح تم

یافت شان بر مردمی تحقق میی نظامیشدند و غلبهبزرگی به ایران زمین متصل می

 تر از خود روسها داشتند.که تمدنی بسیار دیرپاتر و پیچیده

ی قومیت نزد روشنفکران روسی در قرن نوزدهم و ابتدای رد کلمهکارب

کند و از سوی های ایرانی زیر فشار تزار اشاره میقرن بیستم از سویی به تیره

شان را هم گوشزد شان، خطرِ پویایی و پیچیدگی فرهنگیدیگر ضمنِ خوار شمردن

دهد. روشنفکران کند و بابت رسوخ فرهنگ ایرانی در میان روسها هشدار میمی

روسی گسترش عناصر فرهنگی ایرانی در روسیه را با نگاهی بدبینانه دنبال 

دانستند و بابت ظهور روسها می« آلودگی قومی»ی کردند و گاه آن را مایهمی

دادند. در عین حال سیاست رسمی دولت تزاری در هشدار می« هیوالهای قومی»

مینهای تازه تسخیر شده و تجزیه هم شکستن فرهنگ ملی ایرانیان در سرز

های ایرانی بسیار هایی ساختگی بود. به این ترتیب بود که تیرهشان به قومیتکردن
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ای با هم داشتند و دژ استوار جویانهمتنوعی که در قفقاز برای قرنها همزیستی صلح

شدند، پس از تمدن ایرانی در برابر هجوم رومیان و مهاجمان روس محسوب می

ای های گرجی و ارمنی تجزیه شدند و برنامهی ترکمنچای به قومیتامهعهدن

شان با رسمی شکل گرفت تا این گروههای جمعیتی را به خاطر دین مسیحی

ای که تزارها با ابزارهایی روسها نزدیک بدانند و از ایرانیان مجزا بپندارند. برنامه

ها وضعیتی چیرگی بلشویک بردند، پس ازروشنفکرانه و تقریبا با نرمی پیش می

ی شتابنده و در عین حال خشن و ویرانگر به خود گرفت و به سرکوب وحشیانه

کنی زبان پارسی دامن زد و کشی، کوچاندن اجباری و ریشهفرهنگ ایرانی، نسل

های ایرانی قدیمی اتحاد جماهیر ایست که امروز از جمهوریاش ویرانهنتیجه

ان مانند قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان پسوند شوروی باقی مانده که همچن

کنند، اما به لحاظ جمعیتی و فرهنگی باستانی استان را در پایان نام خود حمل می

اند.به تباهی و انحطاط وخیمی دچار آمده

ای که قومیت را دستاویزی استعماری قرار در واقع آن گفتمان استعماری

توان داد تا به امروز ادامه یافته است. چنان که در آرای گومیلِف و شیشکین میمی

ای بازخوانی شده از همین نگرش را نزد شیشکین به روشنی آن را بازیافت. نمونه

.م( نوشته شده است. توجه داشته ۱۹۹۴توان یافت که بیست سال پیش )در می

« قوم»برد که من در اینجا به ی اثنوس را به کار میباشید که همه جا کلمه

 ام:اش کردهترجمه

اش و نیروهای ذاتی کلی متفاوتوارد با تاریخ حیات به یک قوم تازه»

دهد، بلکه )با ما روسها( درآمیخته اش در انزوا به حیات خود ادامه نمیمتفاوت

شود. در نتیجه ما شاهد وار تبدیل نمیشود و در این حین به یک قوم شبحمی

وضعیتی هستیم که در آن نمایندگان قومهایی با الگوهای رفتاری و نظامهای 

خوانند و در نهادهای مشابهی زشها در یک مدرسه درس میناسازگاری از ار

زنیم باید توجه داشته باشیم یابند. وقتی از هیوال)ی قومی( حرف میاشتغال می
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خیزد، و نه به خاطر این حقیقت که که تاثیر ویرانگر آنها از قوانین طبیعی بر می

ه( فقط متفاوت برخی از مردم خوب و برخی دیگر بد هستند. آنها )اقوام بیگان

17«هستند، تا حد ناسازگاری...

ی مفهوم قوم در فرهنگ غربی را تا ها عاملی که این سیطرهدر واقع تن

حدودی دگرگون ساخت، جنگ جهانی اول و دوم بود. این دو جنگ پیاپی که 

شدند، به بازتعریف ملتهای نوظهور اروپایی را شامل می-سی سال درگیری دولت

و  ی مرکزی این ماجرا هم کشورهای اروپای شمالیمفهوم نژاد انجامیدند. هسته

به خصوص سرزمینهای آلمانی زبان بودند که از بازی استعمار برکنار مانده بودند 

و به جای ورود به میدانی که پیشتر توسط انگلستان و قدرتهای دیگر اروپایی 

                                                 

 

17 Tishkov, 1997: 11-13. 

تسخیر شده بود، کوشیدند خودِ اروپا را فتح کنند و به این ترتیب یک گفتمان 

نگهایی خونین و در نهایت فروپاشی اروپایی ضداستعماری پدید آوردند که به ج

 نظام استعماری کهن انجامید. 
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شناختی نژاد به خاطر پیوندش با پس از پایان جنگ مفهوم زیست

و مفهوم شهروندی  ی ادبیات علمی رانده شدکشورهای شکست خورده از صحنه

( در تعبیر ethnicity)ی قومیت جایش را گرفت. در واقع نخستین کاربرد کلمه

کلمه را برای نخستین بار یک  جدید به شکلی نامنتظره جدید است. این

.م به کار گرفت و از ۱۹۵۵شناسی آمریکایی به نام دیوید ریسمن در سال جامعه

آن هویت مشترک مردمی را مراد کرد که به خاطر اشتراکهای فرهنگی و 

تازه  این کلمه 18آوردند.به حساب می« قومیت»شان خود را بخشی از یک زیستی

و معنای آن امروز  19ی انگلیسی آکسفورد افزوده شد.م به لغتنامه۱۹۷۲در سال 

کند. یعنی به شباهتها و تفاوتهای همچنان میان ملیت و شهروندی نوسان می

                                                 

 

18 Riesman, 1955. 
19 Cohen, 1978: 379-403. 

شان در کند و یا ساخت حقوقی قرار گرفتنگروهی از مردم با دیگران اشاره می

 دهد. کنار دیگران را نشان می

ی جا افتاده ی قومیت در معنایی که شرحش گذشت، یک کلیدواژهکلمه

ی ناپاک و هو تثبیت شده در علوم انسانی نیست. این کلیدواژه به خاطر تبارنام

اش باید مورد بازبینی افکنانهاش، و بر مبنای کارکرد استعماری و تفرقهزدهسیاست

اش تا چه اندازه دقیق و روشن و و نقد قرار گیرد تا معلوم شود محتوای معنایی

ی نماید که کلمهکارساز و سودمند است. حقیقت آن است که همچنان چنین می

آرایی سازماندهی نیروهای اجتماعی و صف قومیت دستاویزی سیاسی برای

ی عینی و پراکنی باشد. گذشته از این سویهگروههای انسانی بر محور نفرت
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نمایانی که در سطحی جهانی از کارکرد این کلیدواژه پیداست، اعتبار دانشگاهی 

 پردازی نیز محل تردید است.و ارج آن در مقام مفهومی کارگشا در نظریه

ی پردازان بحث قومیت که دست بر قضا در زمینهیکی از مهمترین نظریه

های ایرانی هم پژوهشهای فراوانی انجام داده، فردریک بارت است که به تیره

.م نخستین کتاب ۱۹۵۳ماه همین سال درگذشت. بارت در سال تازگی در دی

را نوشت  -اشدر معنای پس از جنگ جهانی دومی-ی قومیت مدرن علمی درباره

مبانی سامان »پرداخت. این کتاب که هایش در عراق میکه در آن به توصیف یافته

ی دکترای او دنبال نامهنام داشت، بعدتر با پایان« اجتماعی در کردستان جنوبی

او بعدتر در مورد ایل باصری در  20شد.مربوط می ها در پاکستانشد که به پاتان

                                                 

 

20 Barth, 1959. 
21 Barth, 1962. 

.م به ۱۹۸۳و مردم عمان نیز پژوهشهایی انجام داد که این آخری در سال  21ایران

هم هست که  23«گروههای قومی و مرزها»ی کتاب بارت نویسنده 22چاپ رسید.

آید. بارت هم در ی مفهوم مدرن قومیت به شمار میمهمترین اثر نظری درباره

اش بر این نکته تاکید کرده که قومیت اصوال این کتاب و هم در آثار بعدی

ای اجتماعی است که در جریان رمزگذاری مفهومی ساختگی است. یعنی مرزبندی

ی شود و با مذاکرهافراد یک گروه پدیدار میو پردازش شباهتها و تفاوتها میان 

ی مرزهای قومیت همراه است. از این رو قومیت امری گفتمانی و دایمی درباره

شود. بارت به تاثیر نیروهای ساختگی است که مرزهایش هم مدام دگرگون می

هایش در گیری مفهوم قومیت مدرن چندان نپرداخته و اشارهاستعماری در شکل

22 Barth, 1983. 
23 Barth, 1969. 
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آید که قومیت بر هایش بر میه جسته و گریخته است. با این همه از یافتهاین زمین

ی تمدنی یک سیستم اجتماعی تکاملی مستقل نیست خالف قلمرو ملی یا حوزه

پذیر نیست که ثبات و ایستایی تاریخی داشته و ماهیتی عینی و پدیداری رسیدگی

ه بتوان از قومیت همچون ی این کباشد. حتا خود بارت هم در آثار اخیرش درباره

واحدی برای تحلیل گفتمانی استفاده کرد تردید روا داشته و پذیرفته که باید 

المللی درک ای از روابط بینقومیت را در دل یک سیستم ملی و در پیوند با شبکه

 کرد. 

ی ناخوشایندش و نتیجه آن که مفهوم مدرن قومیت گذشته از تبارنامه

اش در قلمرو ایران زمین، به ویژه وقتی که همچون افکنانهکارکرد ویرانگر و تفرقه

م دستی خشتی مفهومی و تعبیری علمی نگریسته شود امری نامعتبر و ابزار کاری د

پردازی جلوه خواهد کرد. از این رو وامگیری این مفهوم برای و موقتی در نظریه

گذرد، به لحاظ مند مانند ایران میای پیچیده و تاریختوصیف آنچه که در جامعه

 نماید.لوحانه مینظری نادرست و به لحاظ سیاسی ساده
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 گفتار سوم: رمزگذاری هویت محلی در تمدن ایرانی

 

های محلی را در ایران زمین کهنترین شکل از سازماندهی عقالنی هویت 

این تا حدودی بدان دلیل است که کهنترین دولت فراگیر نیز در همین  بینیم، ومی

سرزمین تکامل یافته و یکی از مسائلی که از ابتدای کار با آن روبرو بوده، 

ی یک هویت ملی کالن بوده ساماندهی و جذب و ادغام هویتهای محلی در بدنه

 است.

ک سیر تکامل طوالنی ی یگیری کشور ایران خود نتیجهنماید که شکلچنین می

بوده که هویتهای محلی را در قالب هویتهای ملی ساده و این هویتهای ملی 

کرده است. سیر تکوین ای با هم ترکیب میکوچک را در قالب هویتهای منطقه

دولتشهرهایی که هریک دست باال چند صد هزار تن جمعیت داشتند و هویتهای 

کردند، از ابتدای د و کوچکی ترجمه میای را به هویت ملی محدومحلی و قبیله

ی سوم پ.م در ایران زمین آغاز شد. پس از گذر دو هزار و پانصد سال، هزاره

در هم جوشیدن این هویتهای محلی و رقابت و ارتباط هویتهای ملی بر آمده از 

لودیه -آنها به پیدایش دولتهایی استوار و پایدار انجامید که آشور و بابل و هیتی

تر نمودی از آن بودند. با ظهور ایالم در نواحی غربی -مرو -رب و بلخدر غ

ی این دولتهای محلی با هم ادغام شدند و یک واحد سیاسی کوروش بزرگ همه

عظیم پدید آمد که از سویی توانست با بنیان نهادن سیاستی به کلی نوظهور سطح 

ی دیگر نخستین دولت پیچیدگی نظامهای اجتماعی را چند پله ارتقا دهد و از سو

ی تمدن ایرانی را پدید آورد و به این ترتیب مفهوم ایران زمین فراگیر در حوزه

 را به یک دولت ایرانی تبدیل نمود.

دار این هویتهای محلی و برآمدن تدریجی هویتهای تکامل دیرپا و ریشه 

ن ابتدای کار توان دریافت که از هماشان را از اینجا میاندرکنش تر از دلپیچیده
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ساز و کاری دقیق و روشن و بسیار عقالنی برای ساماندهی هویتهای محلی در 

ی ی بیستون و اسناد بازمانده از همهدولت هخامنشی وجود داشته است. کتیبه

دهند که قلمرو دولت پارسی طی شاهان هخامنشی پس از داریوش نشان می

م ساکن در هریک از آنها یک شده که مرددویست سال به استانهایی تقسیم می

اند. مفهوم قوم در اینجا به کلی با آنچه در مفهوم شدهقوم مستقل قلمداد می

ها یا اقوام ایرانی کسانی بینیم تفاوت دارد. منظور از تیرههلنیستیِ اثنوس یونانی می

های پارسی باستان نامشان در مقام تشکیل دهندگان کشور هستند که در کتیبه

ی یک شان در ساخت همیارانهی آپادانای شوش نقشمده و مثال در نبشتهایران آ

های تخت جمشید و سایر اسناد تصویری بنای سیاسی ستوده شده است. از نگاره

آید که هریک از این اقوام با جامه، سربند، سالح و عصر هخامنشی بر می

ع بیرونی از جمله اند. منابشدهی اقتصادی خاصی از دیگران متمایز میفراورده

تواریخ هرودوت هم توصیفی مشابه از ایشان به دست داده و آورده که در ارتش 

جنگید و این شاهنشاهی هر قومی با جامه و سالح خویش زیر پرچمی ویژه می

کرده است. با این همه شان را نمایندگی میقاعدتا عناصری بوده که هویت محلی

د در قالب یک واحد سیاسی بزرگ با هم پیوند این اقوام از عصر هخامنشی به بع

 خوردند و هریک بخشی از گفتمان ایرانی بودن را پدید آوردند. 

های دهد که ایرانیان از ابتدا به پیچیدگیهای تاریخی نشان میمرور داده 

آورنده اند. نقش اقوام هدیهمربوط به پیوند هویت محلی و هویت ملی آگاه بوده

ی پارسها که دهد که همگی به یک پایه و به اندازهشان میدر تخت جمشید ن

ی بدن اند. اندازهاند، از حقوق و اعتبار برخوردار بودهمؤسسان دولت جهانی بوده

ها و های جامهها و پیچیدگیکاریچهره و حتا ریزه ی اقوام و زیباییهمه

و قوم مطیع در سالحهایشان یکسره همسان نقش شده و هیچ نشانی از قوم برتر 

ی بزرگ و مهمی است که میان هنر ها نمایان نیست. این چرخش رمزنگارانهنگاره

 دهد. اش گسستی معنایی را نشان میدرباری هخامنشیان و نیاکان آشوری و مصری
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در ضمن آشکار است که دیوانساالران هخامنشی به پویایی مفهوم هویت محلی 

اند. گرفتهاند و آن را همچون چیزی ثابت و ایستا و منجمد در نظر نمیآگاه بوده

ی اسناد بازمانده از هخامنشیان متقارن و هرچند اعتبار و قدر و ارج اقوام در همه

دهد شود و نشان میی پیاپی دگرگون میهمسان است، اما نام و نشانها طی نسلها

که دیوانساالران دولت پارسی هم تفاوتها و شباهتها را باز یافته و از نو رمزگذاری 

گیری هویتهای محلی را تسریع اند و هم در جاهایی روند شکلکردهمی

ی بیستون از بیست اند. به همین خاطر است که در ابتدای کار در نبشتهکردهمی

اما بعدتر این شمار تا سی تا  بیست استان )دَخیوم( سخن در میان است،قوم و 

 یابد.افزایش می

این نکته شایان توجه است که برای نخستین بار در اسناد هخامنشی از 

آید و استانی به نام هویت عربی در پیوند با قلمروی جغرافیایی سخن به میان می

ی یونان شود. همین تعبیر دربارهعربستان )در پارسی باستان: اَرَبایَه( تعریف می

منشی است که از مردمی که هم درست است و برای نخستین بار در اسناد هخا

یکپارچه یونانی )به پارسی باستان: ایونیَه( هستند و در قلمرو جغرافیایی خاصی 

شود. در اسناد غیرایرانی پیشاهخامنشی و پساهخامنشی کنند، اشاره میزندگی می

ها عرب همواره اسم قبایلی کوچگرد با جایگاه مکانی نامشخص بوده و یونانی

یک قوم مستقل و مستقر بر سرزمینی خاص مورد اشاره قرار هم هرگز در مقام 
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سم گرفتند. منابع یونانی تا دوران پس از فروپاشی دولت پارسی و ظهور هلنینمی

تنها هویتهای محلی در حد دولتشهرها یا دست باال قبایلی مانند دُری و آیولی و 

 دهند.  ایونی و آخائی را مورد توجه قرار می

نی به این ترتیب از قرن ششم پیش از میالد تا به امروز های ایراتیره 

اند و هویتهای محلی ی هویت ایرانی حضور داشتههمواره زیر چتر متحد کننده

اند. با این همه پیوند میان این هویتهای کردهپیچیده و نیرومندی را نمایندگی می

مان ابتدای کار شان از هویت ملی به شکلی بوده که از هی مشترکمحلی و تغذیه

تر از آب در آمده است. هویت ملی ایرانی از هویتهای محلی نیرومندتر و پیچیده

ی اسکندر به ایران جنبش سیاسی آزادیبخش به این خاطر است که پس از حمله

ی سکای پرنی هستند، اما بینیم که پیشاهنگانش قبیلهفراگیری را در این قلمرو می

پیوندند. در واقع ها هم به سرعت به آن میها و بابلیها و مادها و ارمنیبلخی

توان چیرگی هویت ملی بر هویتهای محلی را از همان ابتدای دوران هخامنشی می

پ.م  ۵۲۲مشاهده کرد و این همان است که در هنگام جنگهای داخلی سال 

ام، در این سال جنگ نشان داده «داریوش دادگر»بینیم. چنان که در کتاب می

سیار بزرگ و مهمی میان مدعیان شاهنشاهی ایران در گرفت و با آن که تنها ب

-گذشت، سرزمینهای غیرپارسیهفده سال از متحد شدن سیاسی ایران زمین می

ای هم داشتند، به مادی که هویتهای محلی نیرومند و حتا هویتهای ملی ساده

ماندند و جریانی  هویت ملی ایرانی نوپایی که کوروش تعریف کرده بود وفادار

برای تجزیه از دولت نوظهور ایرانی در آنها نمایان نشد. این جنگها از این نظر 

که مدعی نمایندگی این هویت -انگیز بود که تنها سرداران پارسی و مادی شگفت

 جنگیدند.در آن با هم می -ملی کالن ایرانی بودند

ار استوار تعریف شد هویت ملی ایرانی به این ترتیب از ابتدای کار بسی 

دار از آب در آمد و توانست هویتهای محلی را در یک و به شکلی نامنتظره ریشه

سیستم کالن ملی با هم ادغام کند. این کار به شکلی انجام شد که نه تنها اصطکاک 
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سطح خرد و کالن شکل نگرفت، که هویتهای  ای میان نظامهای معناییو واگرایی

لی تغذیه کردند و فربه و نیرومندتر نیز شدند. یعنی وا محلی از هویت کالن م

و ارزشمند  ای رنگینشان به برکشیده شدن در صحنهنهادن استقالل و حصر محلی

 منتهی شد. 

هویتهای محلی با این همه باقی ماندند و در سراسر تاریخ ایران زمین  

نقشی چشمگیر ایفا کردند. وقتی مقدونیان به ایران زمین تاختند سکاهای تیزخود 

ها استقالل کشور را بازستاندند، و هنگامی خوار بودند که با کمک پارتیو هوم

ها بودند ها و مازنیسیستانیکه رومیان مرزهای غربی را مورد حمله قرار دادند 

دادند. پس از می رفتند و مهاجمان را شکستها و مادها میکه به یاری ارمنی

ها خط مقدم مقاومت در برابر مهاجمان قرار گرفتند و ی تازیان مازنیحمله

ی مغول ها استقالل را به شاهان ایرانی باز دادند، و بعدتر در زمان حملهخراسانی

ها بودند که بیشترین مقاومت را در برابرشان نشان دادند. این و بلخی هاخوارزمی

ای سیاسی در ایران زمین رخ الگو همچنان ادامه داشت و هر بار که فروپاشی

های ایرانی بودند که برخاستند و بار دیگر همان هویت نمود، یکی از همین تیره

توان در این جریان را میملی یکپارچه را احیا کردند. یکی از آخرین نمودهای 

خواهان بر استبداد صغیر بازجست که برای نخستین بار با مدرن چیرگی مشروطه

ها ها و گیلشدن شعارهای ملی همراه بود و باز در آن هماهنگی اثربخش بختیاری

 ها بود که به پیروزی آزادیخواهان منتهی شد.و آذری
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دهد که در قلمرو تمدن ایرانی ساز و کارهایی ها نشان میی این دادههمه 

دقیق و کارساز برای رمزگذاری و پردازش معنای هویتهای محلی و چفت و بست 

ر بیست و شش قرنی که از شان با هویت ملی وجود داشته است. در سراسکردن

های گذرد، نام و نشانهای گوناگونی برای اشاره به سویهتاسیس دولت ایران می

اندازی گرفته است. اگر از چشمگوناگون هویت محلی مورد استفاده قرار می

بینیم که دو چارچوب عمومی برای رمزگذاری سیستمی به این بستر بنگریم می

 ست:هویتهای محلی وجود داشته ا

نخست: چارچوب کوچگردانه، که به شکلی متحرک و نزدیکتر به  

کند. یعنی بر اساس نظام خویشاوندی هویتهای هویتهای محلی قدیمی اشاره می

های کند. این همان چارچوبی است که در قالب کلیدواژهمحلی را رمزگذاری می

ین زمینه بیشتر از ، تیره، طایفه، ایل و قوم تبلور یافته است. رمزگان اقبیله، عشیره

گزینی به نسبت جدید است، چرا قبایل ترک و تازی وامگیری شده، اما این واژه

ی متکی بر اسب و رمه را برای نخستین سکاهای که سبک زندگی کوچگردانه

ی باستانی تباری ابداع کردند که قرنها پیش از ظهور دولت ایرانی این شیوهایرانی

 ی بزرگ خویش برگزیده بودند.را برای سازماندهی جمعیتها

دوم: چارچوب یکجانشینانه، که بیشتر به زندگی کشاورزانه مربوط  

کند. شود و هویتهای محلی مستقر در قلمروهای کشاورز را رمزگذاری میمی

اینها هم بنا به ماهیت ذاتی هویتهای محلی، بافت خویشاوندی و روابط خونی 

ر مکان و همسایگی در زیستگاهی مشترک برجستگی دارد، اما شکلی از تاکید ب

هایی مانند ناف، گوهر، نژاد و شبیه اینها برای شود. کلیدواژههم در آن یافت می

شود. قواعد حقوقی حاکم بر این توصیف این هویتهای محلی به کار گرفته می

 ها نیز اغلب تبار آریایی دارند. هویت زرتشتی بوده و کلیدواژه

ی تمدن ایرانی از ابتدای کار توجه داشت که حوزه باید به این نکته 

ی کوچگردی داده که همزمان به هر دو شیوهجمعیتی یکپارچه را در خود جای می



      صد و نود وپنجاه و سوم/ اسفند هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

اند. یعنی بر خالف قلمرو خاوری و باختری که در کردهو یکجانشینی زندگی می

 جنگیدند و یانو )سکاها( میآن چینیان کشاورز با مهاجمان کوچگرد شیونگ

رومیان کشاورز که با مهاجمان کوچگرد گت و وندان و هون درگیر بودند، در 

ایم که ها و واحدهای جمعیتی کوچگردی را داشتهایران زمین همواره قبیله

یافته است. یعنی در ایران زمین از هایشان تا روستاهایی کشاورز تداوم میشاخه

و تحرک کوچگردانه را همان ابتدای کار آمیختگی زندگی مستقر یکجانشین 

ایم و شاید این از آنجا برخاسته که هردو سبک زندگی کوچگردانه و داشته

یکجانشینانه برای نخستین بار در قلمرو ایران زمین و سرزمینهای پیرامونش تکامل 

یافتند و بنابراین از ابتدای کار در هم تنیدگی سیستمی چشمگیری در میانشان 

یا درگیری تاریخی و خونین میان کوچگردان و وجود داشته است. یعنی گو

یکجانشینان که تاریخ قلمرو خاوری و بخش باختری قلمرو میانی را شکل داده، 

در اصل از ناهمزمانی و واگرایی این دو سبک زندگی ناشی شده باشد که از 

ی هایشان در سرزمینهای پیرامون این هستهمسیرهای متمایز و واگرای وامگیری

 ساز ناشی شده باشد.مدنمرکزی ت

در ایران زمین از دیرباز گرانیگاهی میان سیستم کوچگردی و یکجانشینی   

وجود داشته و آن هم شهر است. این مکانی است که گروههای قومی گوناگون 

شوند و دودمانها با هم و خاندانها و نیروهای اجتماعی متمایز با هم ترکیب می

ین خاطر شهرها از ابتدای کار مراکز تولید هویت کنند. به همپیوند برقرار می

اند که از سویی سمت و سوی هویتهای محلی پیرامونشان را تعیین ای بودهملی

کرده است. کرده و از سوی دیگر از محتواهای گوناگون نهفته در آن تغذیه میمی

دهد دست کم از ابتدای دوران ساسانی شواهدی در دست داریم که نشان می

ت ایران به شکلی سازمان یافته به تاسیس شهرهای نو همت گماشته و دول

کوچانده اند را به اطراف این شهرها میهایی که هویت محلی مهاجم داشتهقبیله

شان شریک شوند. شهرها بر خالف قلمروهای تا در هویت ملی یکدست
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ها از راه جاده ها بخشهایی پراکنده و مجزا از مکان نیستند ویا چراگاه کشاورزانه

و کاروانهای تجاری همگی با هم پیوستگی دارند. به همین خاطر است که شهرها 

اند. هرچند پویایی پیچیده کانون تکامل زبان ملی و دین ملی و هنر ملی نیز بوده

ای که سخنش در میان بود همواره میان شهرها و قلمروهای و داد و ستد دایمی

برقرار بوده و به این ترتیب هویت محلی و ملی کوچگرد و یکجانشین اطرافش 

 کرده است.با هم ارتباط برقرار می

  

 

 

 

 

 

 

 ی مفهوم مدرن قومیتگفتار چهارم: داوری درباره

 

ی این سطور آشکار است. مفهوم بر مبنای آنچه که گذشت موضع نگارنده 

زده، استعماری و مبهم است که در قلمرو علم برای ای سیاستقومیت کلیدواژه

توصیف دقیق پدیدارها کارآیی ندارد و در اصل به شکلی برونزاد برای توصیف 

جم قرار گیرند. در ی تمدنی مهاهایی ابداع شده که قرار بوده زیر سلطهدیگری

ای از مفاهیم بومی را در ایران زمین داریم برابر این مفهوم خشن و ناساز، ما شبکه

تر، و درونزاد از هویتهای محلی را در پیوند با که تعبیری دقیقتر، شفافتر، پیچیده

شان هم کهنتر و داده است. تعبیرهایی که تاریخ و پیشینههویت ملی به دست می

اش در ساماندهی مفهوم قومیت/ اثنوس اروپایی است، و هم کارآیی دیرپاتر از

 آمیز و مهرآمیز تفاوتهای اجتماعی درخشان بوده است. صلح
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وامگیری مفهوم قومیت مدرن و از دست فرو نهادن تعبیرها و معناهایی  

ی که در تمدن خودمان تکامل یافته و کارساز بوده، نمودی از خودباختگی طبقه

ی جامعه از پردازی دربارهمدرن ایرانی است. این تصور که نظریه روشنفکر

ی جوامع مدرنیته و در اروپا آغاز شده، و نادیده انگاشتن این حقیقت که همه

اند، وقتی در کنار انبوهی از متون آوردهی خودشان پدید میهایی دربارهنظریه

 . کندآور جلوه میایرانی در این زمینه قرار گیرد، شرم

ی تمدن ایرانی و گرایانه و درست از حوزهدستیابی به تصویری واقع 

ی جمعی دقیق و درستی از ایرانیان تنها زمانی ممکن دهی به خودانگارهشکل

ی مفهومی کارسازی در اختیار داشته باشیم و بر اساس شود که زرادخانهمی

مان همت بگماریم. ی خودپردازی دربارهای عقالنی و منطقی به نظریهشالوده

چنین کاری با وامگیری سرسری از مفاهیمی شلخته که تباری ناپسند و معنایی 

 شود. لغزان و کاربردی زیانکارانه دارند ممکن نمی
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 تبارشناسی حاجی فیروز

 طرح پرسش

  

نوروز در ایران زمین به قدری قدیمی و پیشینه و عناصر  رسم و آیین

موجود در آن به قدری پیچیده و الیه الیه است که نوشتن و تفسیر کردنِ نمادهای 

نماید. به ویژه زمانی که منظور، به دست دادن حاکم بر آن بسیار دشوار می

مدتهاست های آیین باشد. یکی از نمادهایی که تفسیری تاریخی از رمزپردازی

در سنت جشن نوروز سابقه داشته و به تازگی در مرکز توجه و گاه انتقاد واقع 

شده، شخصیتی به نام حاجی فیروز است که طبق سنت با روی سیاه و لباس 

خواند و از رهگذران گردد و آواز میها میای در دست در کوچهسرخ و دایره

 کند. پولی دریافت می

حاجی فیروز دست کم طی یکی دو قرن گذشته یکی از عناصر مشهور  

توان به این روزی بوده است. پرسشهای مهم از آن را میو رایج در آیینهای نو

 بندی کرد:ترتیب رده

نخستین بار این گردد؟ ی حاجی فیروز به چه زمانی باز مینخست: پیشینه

 ای تحول یافته است؟نقش نمایشی در چه زمانی و چه در شرایط تاریخی

یشی را با چه دوم: ساختار و کارکرد حاجی فیروز چیست؟ چه نما

 اند؟یافتهکرده و مخاطبان آن را چگونه در میمحتوایی اجرا می

فیروز را در توان نمادها و رمزگان مربوط به حاجی سوم: چگونه می

شناسانه تحلیل کرد؟ گفتمان حاکم بر پیدایش و تحول حاجی چارچوبی اسطوره

 ساخته است؟فیروز چه بوده و کدام معناها را با کدام رمزها نمایان می
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با مرور برخوردهایی که در دوران معاصر با این نماد سنتی شده، در کل 

گیری متفاوت را تشخیص داد. گروهی حاجی فیروز را توان سه موضعمی

ی با آن ای دیناند با پشتوانهرخدادی اجتماعی و هنجارشکن دانسته و کوشیده

اند و به مبارزه کنند، گروهی دیگر آن را سنتی بسیار باستانی و دیرینه پنداشته

ریشه اند، و گروه سومی هم آن را بسیار متاخر و بیعنوان نمادی ملی ارجش نهاده

ی گیری دربارهاند. این سه موضعدانسته یا به دالیلی دیگر هوادار حذفش شده

ی این سه پرسش کلیدی سراغ گردد که دربارهمی حاجی فیروز به پاسخهایی باز

اند. پاسخهایی که اغلب مبهم و ناسنجیده هستند و بی آن که ارزیابی شده کرده

شود. داشتی قطعی در نظر گرفته میو مرجع و سندشان نمایان باشد، همچون پیش

برای دستیابی به پاسخهایی روشن و سنجیده برای این سه پرسش، نخست باید 

 سخهای دیگران را در این زمینه واسازی کنیم.پا

 

 

 

 

 

 ی آیین خدای شهیدحاجی فیروز همچون بازمانده دیدگاه نخست:

 

که به نوعی شود، موضع، به هواداران آیینهای ایرانی مربوط مینخستین 

چهره را در بستر اساطیر و فرهنگ باستانی ایرانی جای دهند.  اند تا اینکوشیده

دکتر مهرداد بهار در این زمینه پیشگام بوده و چنین فرض کرده که حاجی فیروز 

شکلی بازسازی شده از ایزدِ گیاهیِ احیا شده است که به هنگام بهار از جهان 

بهار کند. ستاخیز زندگی کشاورزانه را اعالم میآید و رزیرین به روی زمین می
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در نوشتار دیگرش ردپای آیین سوگ سیاوش را تا کیش دوموزی در سومر 

 24ای را در این میان تشخیص داده است.باستان دنبال کرده و پیوستگی

یزد سومری و اکدیِ ا–فیروز همان دوموزی  از دید دکتر بهار، حاجی

ی کلی نو و ایرانی شده بازتعریف شده است و اسطورهاست که در ش -کشاورزی

مرگ سیاوش و پیدایش گیاه پرسیاووشان نیز روایت دیگری از آن محسوب 

ی ما اتر از مجرای متون اکدی بری سومری که با شکلی ویراستهشود. اسطورهمی

 کنند. ی مربوط به مراسم بهاری اشاره میبه یادگار مانده، به دو شخصیت نرینه

آورد، کند و او را از پا در مییکی مردوک که در نوروز بر تیامت غلبه می

نوروز بابلیان )آکیتو(  هر ساله در مراسم -انوما الیش –اش و داستان پیروزی
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شده است. دیگری دوموزی یا تموز است که ایزدی گیاهی است و به خوانده می

ی گردد، نمایندهشود و در بهار بار دیگر زاده میخاطر این که در پاییز کشته می

شود. در مقابل این دو موجود نرینه، ی فصلی زندگی گیاهان محسوب میچرخه

نیِ وابسته به نوروز را هم داریم. یکی تیامت یا ایزدبانوی دو ایزدبانوی میانرودا

شود، و دیگری آبها و نماد آشوب آغازین است که به دست مردوک کشته می

است که طی ماجرایی به جهان  -ایزدبانوی عشق و باروری و زنانگی–ایشتار 

شود، زندگی گیاهی از روی زمین کند و چون در آنجا گرفتار میزیرین هبوط می

شود و بندد. اما در نهایت تموز در جهان زیرین جایگزین او میرخت بر می

از سال نو با مردوک آمیزش شود به روی زمین باز گردد و در آغایشتار موفق می
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کند. ازدواج این دو همان لقاح مقدس )هیِروس گاموس( است که در بابل در 

سازی جریان جشنهای آکیتو طی مراسمی با نزدیکی شاه بابل و کاهن ایشتار شبیه

 شده است. می

شناسان ایرانی به پیروی از مهرداد بهار به این ترتیب نسلی از اسطوره 

فیروز را به این اساطیر میانرودانی مربوط بدانند و او را با اند حاجیکوشیده

آزاد  دوموزی همتا بگیرند که در نزدیکی نوروز از زندان زیرزمینی خویش

ی شود. تعبیر دیگری از این برداشت آن است که حاجی فیروز را واسطهمی

ازدواج عمو نوروز )مردوک( و بانوی سال نو )ایشتار( بدانیم. دکتر کتایون 

فیروز را همتای دوموزی و بانوی سال را معادل مزداپور در همین امتداد حاجی

جهان زیرین و توقف زندگی ی هبوط ایشتار به ایشتار دانسته است و اسطوره

گیاهی بر زمین را با این آیین مربوط دانسته است. خانم شیدا جلیلوند به لوحی 

اکدی اشاره کرده که بر مبنای آن بازگشت ایشتار به روی زمین با نواختن نی و 

ی عینیِ مضمون این لوح دانسته رقص همراه است. او حاجی فیروز را نمونه

این رویکرد حاجی فیروز را نمادی ایرانی، بسیار باستانی، است. در کل هواداران 

دانند و با آن به و بازمانده از سنتهای دینی پیشازرتشتی و پیشایکتاپرستانه می

 عنوان نمادی فرهنگی و ملی موافق هستند.
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 ی ستم طبقاتیدیدگاه دوم: حاجی فیروز در مقام نماینده

 

شود که ی جدیدی مربوط میدومین موضع، به برداشت منتقدانه

خاستگاهی روشنفکرانه دارد و حاجی فیروز را به خاطر پوست سیاهش نمادِ 

د داند. نخستین کسی که این سخن را مطرح کرد، دکتر حمیی سیاهپوست میبرده

تاکید بر خاستگاه تاریخی این رسم، معتقد  دباشی استاد دانشگاه کلمبیا بود که بی

بود ایرانیان ساکن آمریکا هنگام برگزاری مراسم نوروز باید از به کار گرفتن این 

پوشی کنند. چرا که خطر اشتباه گرفته شدنِ این مراسم با نمادهای نماد چشم

تر نیز بیان شد و ن برداشت به شکلی افراطینژادپرستانه وجود دارد. کم کم ای

گروهی آن را نماد تمسخر بردگان سیاه در ایران زمین دانستند. هواداران این 

کوشند خاستگاه حاجی نگرش در ایران اغلب گرایشی مارکسیستی دارند و می

فیروز را بر مبنای تضاد طبقاتی تفسیر کنند و از این رو حاجی فیروز را با غالمان 

اند و با فرضِ ها همتا انگاشتههای سیاهپوست حرمسرا و یا کولییاه، خواجهس

ی طبقاتی تحت ستم بوده، حرفهایی در این زمینه این که حاجی فیروز نماینده

و گاه -های عینی تاریخی شناسی علمی و دادهاند که قدری از روشابراز کرده

 نماید.دور می -از عقل سلیم

در میان نویسندگان معاصر جعفر شهری نامدارترین کسی است که 

ی حاجی فیروز را بر نژاد متفاوت وی حمل کند. او کوشیده رنگ سیاه چهره

از قدیم او برای خطاب احترام آمیز به غالمان سیاهی که  گوید لقب حاجیمی

اند رواج داشته است. از دید او حاجی فیروز شکلی اجتماعی سالخورده بوده

های سیاه حرمسراهای قاجاری است که پس از پایان شده و نمادین از خواجه
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این سلسله شأن اجتماعی خود را از دست داده و همچون شهروندی فرودست 

  25دهد و باید به او انعامی داد.نوروز را مژده می آمدن

ناگفته نماند که هم او و هم دیگران میان حاجی فیروز و شخصیت غالم 

بهرام بیضایی معتقد است  26اند.شباهتهایی یافته بازیسیاه یا مبارک در سیاه

شده ای مربوط میشخصیت غالم سیاه در اصل به بازیگران و نمایشگران کولی

ی غریبشان شان و لهجهکه از هند به ایران آمده بودند و به خاطر رنگ رخسار تیره

 27کردند.در نظر مردم متمایز جلوه می

فیروز را ی حاجی ی غریب و بیگانهبخشی از این برداشت که جلوه

رسد. یعنی بعید نیست که برخی از عناصر کند، به نظر درست میرمزگشایی می
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اش با ی پیوند خوردنی غیرعادی وی نتیجهنمایشی حاجی فیروز مانند لهجه

اند. اما از اینجا ی حرمسرا بودهبازیگرانی باشد که غالم سیاه خانگی یا خواجه

ز ابتدای کار چنین شخصیتی را نمایندگی توان نتیجه گرفت که حاجی فیروز انمی

تر آن است که نقشی نمایشی به نام حاجی فیروز کرده است. حدس محتملمی

اند و در دوران اخیر کردهی جامعه آن را ایفا میهای فروپایهوجود داشته که الیه

اند و به همین خاطر شکل بیان خاصی در آن غالمهای سیاه آن را بر عهده داشته

خواند ی شعرهایی که حاجی فیروز میدینه شده است. همین بحث را دربارهنها

توان تکرار کرد. تردیدی نیست که این شعرها به نسبت تازه هستند و از هم می

اند. اما این فرض که حاجی آوازهای روحوضی اواخر دوران قاجار مشتق شده

 .174: 1344بیضایی،   27
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نوع آوازهایی را فیروز پیش از عصر قاجار وجود نداشته یا از ابتدا چنین 

 آید.خوانده از این شواهد بر نمیمی
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 گرددیدگاه سوم: حاجی فیروز در مقام گدای دوره

 

برخی از پژوهشگران معاصر آیین مربوط به حاجی فیروز را امری متاخر  

اند. دلیلی که برای این فرض پیشنهاد شده غیاب ارجاع به حاجی و نوبنیاد دانسته

بر این مبنا فرض شده  فیروز در خاطرات و آثار نویسندگان دوران قاجار است.

که حاجی فیروز نوعی تئاتر خیابانی است که زیر تاثیر ورود عناصر مدرن در 

جریان جنبش مشروطه در ایران شکل گرفته و شعرهای خوانده شده در آن هم 

  28از رقصهای روحوضی وامگیری شده است.
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کند. یعنی شکلی از این دیدگاه تا حدودی با سیاست ارتباط برقرار می

نفی و خوارشماری آیینهای نوروزی و به ویژه حاجی فیروز در آن نمایان است. 

ر جلف و اندازی مذهبی رفتامبنای این خوارشماری آن است که از چشم

اند، و یا آن که با دیدگاهی دانستهفیروزها را غیرشرعی میی حاجیسبکسرانه

ی ستمی سازمان یافته و کشمکشی طبقاتی اند او را نمایندهکوشیدهمارکسیستی می

ی گذشته اعمال قلمداد کنند. موضع رسمی حکومتی که از سوی دولتهای سه دهه

گرا بوده است. این گرا و اسالمهای چپشده، برآیندی از هردوی این دیدگاه

ای توجهی و گاه دشمنیگرایی نظام سیاسی و بیی اسالمموضع با توجه به داعیه

سازد، معموال با نکوهش و منع و که با نمادهای ملی و آیینهای ایرانی نمایان می

 جلوگیری از این نماد بوده است. 

فیروزها در سالهای اول پس از انقالب اسالمی به عنوان گدا و  حاجی

ی پول غیرقانونی تحت پیگرد و دستگیری بودند و احتماال مشکل دریافت کننده

خواندند و در فضاهای زدند و آواز میدایره می اصلی دولت با ایشان این بود که

فیروزهای سنتی که معموال ربطی رقصیدند. برخورد قهرآمیز با حاجیعمومی می

کردند، به گدایان نداشتند و معموال بابت تفریح و سرگرم کردن دیگران چنین می

باعث شد تا در سالهای میانی دوران جمهوری اسالمی با غیاب این نماد از 

ضاهای عمومی روبرو شویم. بعد از دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی که ف

فیروزها در شهرهای بزرگ تر شد، بار دیگر حاجیفضای جامعه قدری گشوده

نمایان شدند، و این بار بیشترشان به راستی از میان گدایان برخاسته بودند و برای 

ت موضع نخستین که خواندند. به هر صورزدند و میدریافت پول بود که می

رسمی و دولتی و موثر هم بوده، دشمنی و مخالفت با این شخصیت بوده و به 

 زوال تدریجی این نقش نیز منتهی شده است.

د ریشه بودن نقش حاجی فیروز باید قدری دقیقتر به اسنای بیاما درباره

نماید که حاجی فیروز در شهرهای مختلف ایران نامهای نگریست. چنین می
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متفاوتی داشته باشد و از این رو غیاب این نام در اسناد دوران قاجاری برای 

کند. حاجی فیروز را در اش کفایت نمیی نوظهور بودنحکم کردن درباره

در برخی از  ،«بازعیار آتش»، در گیالن «جیگی جیگی ننه خانم»خراسان 

، در لپویی «ناری نارکه»، در زنجان و آذربایجان «رشکی و ماسی»روستاهای اراک 

  29نامند.و در مراغه بشیر می« ننه سرمامک و بولرزونک»فارس 

هم وجود داشته های تاریخی گوناگون این تنوع در نامگذاری در دوره

و صادق هدایت توصیفی مشابه از آن را زیر  30است. چنان که عبداهلل مستوفی

اند. از توصیفی که از این نقش اجتماعی در دست داریم آورده« افروزآتش»عنوان 

شود افروختن آتش و نواختن سازهای ضربی و آواز خواندن معلوم می

                                                 

 

 .۵۶: 13۹۵رخ، شایسته  29

خویشکاری اصلی این شخصیت بوده و در مقابل آوردن مژده نوروز مردم به او 

دهد که اند. توصیفی که از آتش افروز در دست داریم نشان میدادهانعامی می

اند و نه یک بازیگر منفرد. مستوفی شمارشان را اینها یک گروه نمایشگر بوده

 اند. گوید دو سه نفر بودهچهار پنج نفر دانسته و هدایت می

هایی در اشعار پارسی هم هست که نشان ها اشارهدر  کنار این داده 

ست کم یکی از بازیگرانی که در نمایشهای نوروزی حضور داشته دهد دمی

ی آشنای حاجی فیروز هم در دوران قدیم سرخپوش بوده است و از این رو جلوه

ی ناشناخته نبوده است. در اشعار پارسی اغلب هنگام نام بردن از نوروز به جامه

ند، اما رساشود و رخت نو پوشیدن دشت و گل را میسرخ و سبز اشاره می

 .477: 134۲مستوفی،   30
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دهد برخی از مردم نیز به پیروی از طبیعت هایی هم هست که نشان میاشاره

ها که به رسم ای از این بیتاند. نمونهکردههایی با همین رنگها به تن میجامه

کند را نزد واقف الهوری از شاعران قرن سرخ پوشیدن به هنگام نوروز اشاره می

ی سرخ/ مگر به گریه کنم مرا نیست جامه بینیم: رسید عید ویازدهم هجری می

 جیب سرخ و دامان سرخ

 

 

 

 

 

 

 

 اشدیدگاه چهارم: حاجی فیروز و همتای اروپایی

 

فیروز تشخیص زمان ظهور این نخستین کلید برای رمزگشایی از حاجی

یار داریم، داستان است. برای ردیابی تاریخ حاجی فیروز دو منبع اصلی در اخت

یکی منابع ایرانی و دیگری ردپاهایی که در سنن سال نوی سرزمینهای اروپایی 

دانیم کل مراسم باقی مانده است. سنت اروپایی از این جهت اهمیت دارد که می

ی مربوط به سال نوی مسیحیان از مراسم شب یلدای ایرانی گرفته شده و ادامه

 سوم میالدی در امپراتوری روم است. ی قرن دوم و مستقیم سنت مهرپرستانه

از این رو شاید بتوان برخی از عناصر جشن سال نوی رومی و کریسمس 

اش در پرتو بازخوانی آیینهای ایرانی بهتر اه ایرانیمسیحیان را با توجه به خاستگ

های اروپایی از این آیین عناصری یافت فهمید. به همین ترتیب شاید در نسخه
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ای شود که به رمزگشایی از اصلِ آیینهای ایرانی یاری رساند. اما کارکرد مقایسه

ی و تاکید رود و باید از درآمیختگی دلبخواهاین رسوم فراتر از این پیش نمی

پایه با بیش از اندازه بر شباهتهای صورتی پرهیز کرد، مبادا که نتایجی بی

 پردازی وارد شود. مند در نظریههایی غیرروششیوه

 هایی که در تفسیر رمزگان درپیوسته با حاجی فیروزبرخی از نظریه

دهد و در نتیجه پیشنهاد شده، متاسفانه این پریشانی در روش را از خود نشان می

اش آن که نام حاجی نماید. نمونهبه آرایی منتهی شده که قدری دور از ذهن می

اند. چنان که حاجی پیروز را از دو بخشِ وابسته به کیش مهر رومی مشتق دانسته

ی مقدس و بخش دوم یعنی فیروز/ پیروز به معنا« هاگیوس»ی یونانی را با کلمه

                                                 

 

 .۹-۶: 13۹۹فضائلی،  31

اند که هردویش به معنای جنگاور و پیروزمند برابر دانسته« نَبَرذَه»را با لقب پهلوی 

 31در آیین مهرپرستی رومی برای اشاره به ایزد مهر کاربرد داشته است.

کلمه در منابع رومی هرگز با هم یکجا نیامده است و دو  اما این دو

نماید. شان قدری بعید میواژه از دو منبع متفاوت هستند که کنار هم نشستنوام

ی خدایان یونانی بوده و همان است به ویژه که هاگیوس لقبی عمومی برای همه

صلی این معبد که در بخش آغازین اسم ایاصوفیا به یادگار مانده است. چون نام ا

خرد »پیش از آن که به کلیسا و مسجد تبدیل شود، هاگیاسوفیا بوده، که یعنی 

شده و لقب نبرذه هم در متون رومی همواره به اسم خودِ میترا متصل می«. مقدس

اسمی خاص نبوده است. گذشته از این حرفها، این پیشنهاد بر این مبنا انجام شده 
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می دینی کشور خودشان را که به آیین بومی خودشان که ایرانیان یکی از عناصر بو

گذاری التینی نام-ی یونانیواژهشده، بر اساس ترکیبی از دو وامهم مربوط می

واژه بوده و از شرق به آنجا کرده باشند که تازه هردویشان در زبان رومیان هم وام

وامگیری شده  رفته است. با این بحثها به نظرم این که حاجی فیروز را به عنصری

انگاری نماید و چنین همساناز مهرپرستی رومی مربوط بدانیم قدری نامحتمل می

 نماید.بعیدی نیازمند دالیلی محکمتر می

نماید به دکتر ارائه شده و پذیرفتنی هم می دیدگاه دیگری که دانشورانه

ای شباهتهای میان حاجی فیروز و پیتر آیدین پورمسلمی تعلق دارد. او در مقاله

( را گوشزد کرده است. پیتر سیاه شخصیتی است که در Zwarte Pietسیاه )

شود و در کشورهای اسکاندیناوی همراه با سانتا کالوس )بابا نوئل( دیده می

ای بر عهده دارد. او نیز رویی سیاه و لباسی مراسم سال نوی مسیحی نقشی حاشیه

کند که از سرخ یا رنگارنگ بر تن دارد و همچون خدمتکاری نقش ایفا می

رود و هدایای سانتا کالوس برای کودکان را به ها پایین میهای خانهدودکش

ی ی او را ناشی از دودهرساند. به همین دلیل هم برخی سیاهی چهرهایشان می

اند. به دانستهاند. با این همه در شکل سنتی او را سیاهپوست میها دانستهبخاری

مایندگان مجلس این نماد را همین خاطر در هلند و بلژیک هم برخی از ن

اند. برداشتی که چه بسا اند و خواستار حذف این مراسم شدهنژادپرستانه دانسته

 ی انتقاد دکتر دباشی از حاجی فیروز نیز موثر بوده باشد. درباره
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.م(  ۱۸۴۵) 32ر سیاه در کتابی به قلم یان شِنکمنکهنترین اشاره به تبار پیت 

شود که او را خدمتکار و دستیار سانتا کالوس دانسته و تبارش را آسیایی دیده می

ت دانسته است. این برداشت در کتابهای مربوط به پایان قرن نوزدهم همین برداش

اند. پیتر پوست دانستهتکرار شده، با این تفاوت که پیتر سیاه را آفریقایی و سیاه

ای هست که نشان از سیاه کالهی پردار یا بلند بر سر دارد و در گوشش گوشواره

بودنش دارد. در کشورهای آلمانی زبان شخصیت مشابهی به نام روپرشتِ  برده

وجود دارد که به همین ترتیب رویی سیاه دارد و سانتاکالوس را  33خدمتکار

ها همان شیطان است که در نبردی از بابا نوئل کند، اما طبق افسانههمراهی می

ی وی در آمده است. او را معموال شکست خورده و برای مدتی به صورت برده

                                                 

 

32 Jan Schenkman 
33  Knecht Ruprecht 

ای پر از خاکستر بر دوش دهند، در حالی که کیسهوه نمایش میبا ریشی بلند و انب

و زنگی بزرگ در دست دارد. او نقشی همچون لولو خورخوره را بر عهده دارد 

برد. همین موجود در اندازد و میی خود میو کودکان بداخالق را در کیسه

 اتریش و کرواسی به شیطانی شاخدای و پشمالو با تن سرخ تبدیل شده که

 ی وحشت کودکان است. نام دارد و مایه 34کرامپوس

شود، شخصیتی همتای پیتر سیاه در سایر کشورهای اروپایی هم دیده می

را دارند که قصابی آدمکش از قرن دوازدهم بود و بعد  35ها پدر فوییتارفرانسوی

شود و ی پولدار و دزدیدن اموالشان، مغلوب سانتا کالوس میاز کشتن سه بچه

شوند. آید، و آن سه پسر هم به لطف خداوند زنده میی وی در میبه صورت برده

34  Krampus 
35  Le Perre Fouettard 
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خوانده  Houseckerو در لوکزمبورگ  Schmutzlisاین موجود در سوئیس 

 شود و در چکسلواکی با خودِ شیطان برابر است. می

اش با شرح این موارد در نهایت به این نتیجه رسیده پورمسلمی در مقاله 

که شخصیت یاد شده در اروپا خاستگاهی ایرانی و مهرپرستانه دارد و داللت 

گردد و از اش هم از سویی به میترایی بودنِ این شخصیت باز میمنفی و شیطانی

خورد. به عبارت دیگر سوی دیگر با سنتهای مربوط به خودِ سانتاکالوس گره می

ی دیرینه بودن تفسیر دکتر پورمسلمی آن است که سنت اروپایی تایید کننده

تأمل است و حاجی فیروز و پیوند آن با جهان مردگان است. دیدگاهی که قابل

ی تمدن هایی بیشتر نیاز دارد تا وامیگری این عناصر از حوزههمچنان به داده

 ایرانی را پشتیبانی کند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی جشن نوروزپیشنهاد نخست: خاستگاه دوگانه

 

دهد آیین نوروزی در ایران انی در دست داریم که نشان میهای فراوداده

زمین از روزگاران بسیار کهن با نمایشهای آیینی مربوط بوده است. کهنترین 

شود و الواحی را در ی دوم پیش از میالد مربوط میها در این مورد به هزارهداده
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دهند. این جشن میگیرد که آیینهای جشن آغاز بهار در بابل باستان را شرح بر می

شده و کهنترین روایت مستند از نوروز است، در دوازده روز که آکیتو نامیده می

شده است. یافته و بعد از آن رسمی بسیار شبیه به سیزده به در اجرا میتداوم می

ی آفرینش بابلی یعنی هفت سرود انوما الیش را طی آن دوازده روز هم اسطوره

ایی با لباسهای ویژه در خیابانهای شهر نمایش آن را اجرا اند و گروههخواندهمی

 اند. کردهمی

اند و به همین خاطر بابلیان باستان البته از تقویم خورشیدی بی بهره بوده

نوروزشان دقت تقویمی زیادی نداشته و بر اساس ماههای قمری به طور حدودی 

شناسی آسمان اسطوره»ب گرفته است. چنان که در کتادر اوایل فروردین قرار می

ی ماههای سی روزه و سال خورشیدی کامل به شکلی ام، ایدهنشان داده« شبانه

بینیم برای نخستین بار در ایران شرقی تکامل یافته و که در آیین نوروزی می

ی نخست پیش از میالد در منابع های متنی به آن را هم از هزارهنخستین اشاره

 بینیم. اوستایی می

ها دانست: یکی آیینهای توان ترکیبی از دو شبکه از منشبنابراین نوروز را می

گرفته و در نهایت با میانرودانی که نمایش خیابانی داستان آفرینش را در بر می

( hieros gamosقدس: مراسم ازدواج نمادین مردوک و ایشتار )همبستری م

شده است. از این رو حدس من آن است که عناصر در آیین سیزده به در ختم می

ی نمایشی مانند حاجی فیروز و کوسه برنشین و همچنین زمان بندی سیزده روزه

ی جنوب ن و سیزده به در کردن از گوشهعیدهای نوروزی و رسم سبزه رویاند

ایالم برخاسته باشد. در این -ی فرهنگی میانرودانغربی ایران زمین و شبکه

ی مردوک خدای خدایان بر دیو آشوب یعنی تیامت چارچوب نوروز زمان غلبه

اش همچنان باقی است، و بوده است. این سنت تا حدودی با همان نام آغازین

( یا اول ܕܫܢܬܐ ܪܫܐ شِتا:-هنوز جشن آغاز سال )رِشا دهای ایرانی آسوری
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نامند که با سیزده به در برابر ( خود را آکیتو میܒܢܝܣܢ ܚܕ  نیسان )حابع نیسان:

ای برای نوروز افتد. ناگفته نماند که آیین سیزده به در کردن و جشن دو هفتهمی

اش در هم پیوستگی چشمگیری در تاریخ ایران داشته و شواهد فراوانی درباره

 گوید: خسرو پرویز می دست داریم. چنان که فردوسی در شرح حال

 گاه...دو هفته ببودی بدان جشن  بدان باغ رفتی به نوروز شاه

های علمی و محاسباتی مربوط به ایران شرقی است که در دیگری، منش

را در چارچوبی یکتاپرستانه با آغاز آفرینش ادیان آریایی کهن ریشه دارد و نوروز 

انگاشته است. چنان که در کتاب و شروع کشمکش اهورامزدا و اهریمن یکی می

ام، بافت عمومی این سنت مهرپرستانه بوده و شرح داده« ی آسمان شبانهاسطوره»

گرفته است. در این بستر معنایی های مربوط به ایزد مهر سرچشمه میاز رمزگذاری

ی شده و با اسطورهی نور بر ظلمت و گرما بر سرما همتا انگاشته مینوروز با غلبه

شده است. در این زمینه است که جمشید و بازآوردن جام جم به زمین مربوط می

شود. چون در دین زرتشتی نام ماه فروردین و مراسم پیشواز نوروز معنادار می

خواهد و روان روهر آدمیان کمک میاست که در ابتدای آفرینش اهورامزدا از ف

شتابند و این با آغاز کشمکش دو نیروی خیر و شر و ورود مردمان به یاری او می

شده است. به همین خاطر هم ی آفرینش مربوط دانسته میعنصر انسانی به پهنه

نامند که یعنی ماه فروهرها. این بافت هست که نخستین ماه سال را فروردین می

ضمن محاسباتی و از نظر نجومی دقیق هم بوده و گاهشماری دقیق  معنایی در

خورشیدی و نشاندن نوروز بر زمانی ویژه در اعتدال بهاری را ممکن ساخته 

تکانی و گرمابه رفتن و جامه نو  ی عید و خانهاست. عناصری مانند چیدن سفره

ن سنت خاوری شود از ایکردن که به مراسم پذیرایی از ارواح نیاکان مربوط می

 برخاسته است. 

ی خاوری و باختری در قرن ششم پیش نماید که این دو شاخهچنین می

از میالد و همزمان با تاسیس دولت متحد ایرانی به دست هخامنشیان با هم در 
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آمیخته باشد. به این ترتیب نوروز به معنای دقیق امروزینش بنیان نهاده شده و 

انگاری شاهنشاهان هخامنشی با جمشید بوده که این شاید به خاطر همذات

های ی کهن آریایی داللتی سیاسی هم پیدا کرده است. چنان که نگارهاسطوره

ی برای شاهنشاه را های ایرانتخت جمشید که پیشکش آوردن نمایندگان تیره

دهد، شباهتی چشمگیر به آیین مشابهی دارد که در قرون میانه به هنگام نمایش می

بخش و شده و ماهیتی سیاسی و در عین حال هویتجشن نوروز اجرا می

 بخش داشته است. وحدت

ی جشن نماید که عناصر نمایشی و تئاترگونهبا این مقدمه، چنین می

ها را غربی ریشه داشته باشد که در میانشان بیشترین داده نوروز بیشتر در ایران

ی رسوم بابلی و میانرودانی در دست داریم. هرچند تردیدی نیست که درباره

اند که یا اثری از آنها مردم ایالم و گوتیوم و مانا نیز آیینهای خاص خود را داشته

شناسان غربی بر سنت به خاطر تمرکز ایران -به احتمال بیشتر–به جا نمانده، و یا 

میانرودانی، اسنادش نادیده گرفته شده و ناخوانده و منتشر ناشده باقی مانده است. 

ی جشن نوروز جای ی دوگانهبه هر روی اگر بخواهیم حاجی فیروز را در تبارنامه

 را برآمده از سنتهای ایران غربی بدانیم. دهیم، باید او 

با این همه باید در منسوب ساختن عناصر جدید و امروزین حاجی فیروز  

به گذشته قدری وسواس علمی و احتیاط به خرج داد. برخی از نویسندگان معاصر 

به این که آداب مربوط به حاجی فیروز در دوران پیش از اسالم ریشه داشته 

نماید. مهرداد و این سخن با توجه به آنچه که گذشت معقول می انداشاره کرده

نویسد که گروههایی از راویان داستان تموز در میانرودان باستان در بهار می

کردند و در حالی که صورت خود را سیاه کرده بودند، خیابانها حرکت می
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هاشم رضی هم روایت مشابهی   36کردند.ی بازگشت تموز را روایت میافسانه

گوید در زمان نوروز غالمان سیاه با داند و میرا به دوران ساسانی مربوط می

زدند و با گشتند و دف و دایره میلباسهای رنگارنگ و آرایش تند در شهر می

این همه هیچ یک از این دو سند  دادند. باخواندن آواز آمدن بهار را بشارت می

رسد تصوری را به اند و بیشتر به نظر میاستواری برای سخن خود به دست نداده

توان گفت که حاجی فیروز دورانی در گذشته بازتابانده باشند. یعنی هرچند می

اش به سنت میانرودانی و ایرانی جنوب غربی به خاطر کارکرد نمایشی و عامیانه

توان رفت و مربوط دانستن او با دوموزی یا اما از این حد فراتر نمیتعلق دارد، 
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موجودات اساطیری دیگر نیازمند سند و مدرکی روشن است که هنوز در دست 

 اش.نداریم
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 شخصیتهای نمایشی نوروزپیشنهاد دوم: پیوند حاجی فیروز با 

 

دهد که آیین نوروز همواره با نمایشهایی عمومی اسناد تاریخی نشان می

همراه بوده است. یعنی به همان ترتیبی که مردم بابل حدود چهار هزار سال قبل 

در ابتدای بهار یک تئاتر خیابانی عظیم را به افتخار پیروزی مردوک بر تیامت 

ر قرون میانه نمایشهای مشابهی برای حلول سال نو کردند، در سراسبرگزار می

رایج بوده است. ما امروز وارث آخرین مراحل از تکامل این آیین هستیم، و اگر 

رسیم که چهار هزاره اش را دنبال کنیم به رسمی پیچیده و بسیار مهم میتبارنامه

، که در ی زمین استی کرهبه طور پیوسته تداوم داشته و کهنترین مراسم زنده

ترین آیین مردمی هم به شناسی دقیقترین و علمیضمن از نظر گاهشماری و بوم

 آید.حساب می

دهد که دست کم در هایی که از قرون میانه در دست داریم نشان میداده

ی ابتدای عصر ساسانی تا به امروز این نمایشهای آیینی مربوط به سال نو فاصله

الدین محمد انصاری ساختار و کارکردی همریخت و پیوسته داشته است. شمس

ت که مردی صوفی دمشقی نوشته که در دوران ساسانی این رسم وجود داش

رفت و ی نوروز به کاخ شاهنشاه میسیما و سپیدرو و سالمند در آستانهخوش

پرسید دید و از او میماند، تا بامداد فردا که شاه او را میسراسر شب را آنجا می

داد که: : من فیروزم و نامم مبارک خواهد. آنگاه او پاسخ میکه کیست و چه می

با خود در سال نو برای تو سروری و خوشبختی و  ام واست. از سوی تقدیرآمده
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داد و به این ترتیب نوروز آنگاه شاه به او انعامی و خلعتی می« ام.سالمت آورده

  37شد.آغاز می

اندکی  جاحظ هم گزارش مشابهی را نقل کرده و همین رسم را با گفتاری

در بامداد سیمای سالخورده متفاوت ثبت کرده است. به گزارش او آن مرد خوش

رفت و در پاسخ به پرس و ششم فروردین که جشن نوروز بزرگ بود به کاخ می

ام و نزد دو نیکبخت خواهم من از سوی دو همایون آمده»گفت: شاهنشاه میجوی 

رفت و هرکه پیروزمند بود با من آمد و نام من خجسته است و با خود سال نو 

 38«اندر آی.»گفت: آنگاه شاه به او می« آوردم و پادشاه را مژده و درود.
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با تصویر عمو نوروز دارد که با این نام و  ها همخوانی غریبیاین اشاره 

اش نشان در تاریخ آیینهای ایرانی به نسبت جدید است و منابع باستانی درباره

ی های چندانی ندارند. با این همه با توجه به شفاهی بودن فرهنگ عامیانهداده

د ی عمو نوروز در همین پیرمرمربوط به نمایشهای نوروزی، بعید نیست تبارنامه

 ی سال نو ریشه داشته باشد. خوش سیمای اعالم کننده

باید به این نکته توجه داشت که آیینهای نمایش نوروزی از سویی سنتهای  

محلی گوناگون داشته و از سوی دیگر شخصیتهایی کلیدی و یگانه را در سنتهای 

نماید که همان آیین شده است. از نظر ساختاری چنین میگوناگون شامل می

مبستری مقدس بابلیان باستان همچنان در دل سنت نوروزی باقی مانده باشد. ه

 .۲۰۰۲جاحظ،  38
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ی برجسته را داشته باشد که یعنی نمایشهای نوروزی دو عنصر زنانه و مردانه

ی بانوی بهاری شان در قالب عمو نوروز یا میر نوروزی و دیگری در جلوهیکی

دهد که نمایشهای شان میهای موجود نشده است. دادهیا ننه نوروز نمایان می

مربوط به حکمرانی میر نوروزی و پیوند برقرار کردنش با بانوی بهاری به پنج 

شده و بنابراین سنتی نمایشی با خاستگاه میانرودانی را روز آخر سال مربوط می

کرده است. چون تنها در دین زرتشتی با چارچوب نظری زرتشتی ترکیب می

شود و پنج روز آخر سال که برای تنظیم مرده میاست که ماه سی روزه مقدس ش

شود و به بنیاد شمرده میشود، اهریمنی و بیسال خورشیدی به آن افزوده می

اش از بین برود. در ضمن باور ایرانیان همین خاطر نیازمند مراسمی است تا نحسی

تا به آیند قدیم بر آن بوده که فروهر نیاکان مردم در این پنج روز به زمین می

 اهورامزدا برای غلبه بر اهریمن یاری رسانند. 

  

 

 

 

 

 

 

میر نوروزی یا عمو نوروز و بانوی بهاری در این معنا بازماندگانی از 

شان در ابتدای بهار زایندگی و مردوک و ایشتار بابلی هستند که با جفتگیری

کنند. در سنت نوروزی این دو ایزد کهنسال به دو باروری را به زمین اهدا می

نیک نیاکان به زمین، اند که همزمان با بازگشت ارواح انسان دگردیسی یافته

کنند. عمو نوروز یا میر نوروزی ی بهار را نمایندگی میهای مردانه و زنانهسویه

ی سیاسی و مقتدر گرمایی که بر سرما اش سویهسرانهبا نمایشهای متین یا شوخ
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دهد، و بانوی بهاری که شود و بختِ نیک برخاسته از آن را نشان میچیره می

ارمذ بوده و جشن اسفندگان و نام ماه اسفند از او به جا نمادش در قدیم سپند

 دهد.ی زنانه و بارور و نرمخوی بهار را نشان میمانده، سویه

ی پیوند این دو بوده که شخصیتهای نمایشی دیگری هم بر صحنه در زمینه 

اند و آیین کوسه برنشین وار داشتهاند. شخصیتهایی که ظاهری دلقکشدهپیدار می

در این بافت باید حاجی فیروز را هم  39ای از نمایشهای مربوط به آنهاست.نمونه

یکی از این شخصیتها دانست که کم کم استقاللی یافته و به صورت نمایشی 

ین پیشنهاد همخوان است جداگانه در خیابانها ریشه دوانده است. اینها همه با ا
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 .73: 13۸7عباسی،  40

که حاجی فیروز در ابتدای کار یکی از مالزمان میر نوروزی بوده و بعدتر از او 

 40جدا شده و هویتی مستقل و نمایشی مجزا پیدا کرده است.

اند ن دیگری نیز دریافتهاین نکته که گذشت را پیش از نگارنده نویسندگا

های اند که پدیدار شدن حاجی فیروز در کوچهو پیشتر به این نکته اشاره کرده

شهر همزمان است با پنج روز آخر سال و این همان است که در ایران پیش از 

شده و نوعی جشن بزرگداشت مقام درگذشتگان بوده اسالم هَمّسْپَهدیم نامیده می

ی سپاهیان است و همسپهدیم در لغت به معنای به حرکت در آمدنِ همه 41است.

اند، در این فرض بر آن بوده که روان مردگان نیکوکاری که طی سال درگذشته

 .۲۸۹-۲۹۰)الف(:  13۸۶بهار،   41
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کنند تا یابند و به مینو حرکت میپنج روز پایانی سال از بند گیتی رهایی می

 همچون جنگاورانی در سپاه اهورامزدا با اهریمن بجنگند. 

های مربوط به مردگان توان با آییناز این رو ظهور حاجی فیروز را می

ی سرخش را هم به مربوط دانست و شکل ظاهری وی و رخسار سیاه و جامه

گیرد این دیدگاه در امتداد پیشنهاد مهرداد بهار قرار می 42همین ترتیب تفسیر کرد.

ی داند. از دید او چهرهای از آیین سوگ سیاوش میکه حاجی فیروز را بازمانده

سیاه این شخصیت نماد بازگشت از دنیای مردگان است و رنگ سرخ جامه خون 

یاوش از دنیای مردگان دهد. بر اساس این دیدگاه بازگشت سسیاوش را نشان می

که در اساطیر در قالب زاده شدن کیخسرو یا روییدن گیاه پرسیاوشان جلوه 
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کند، همان است که با آیین احیای طبیعت در نوروز گره خورده و حاجی می

  43شود.ی میانجی این دو باور محسوب میفیروز به این ترتیب حلقه
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 پیشنهاد سوم: خاستگاه تاریخی حاجی فیروز

 

برای فهم دقیقترِ ماهیت حاجی فیروز، نخست باید فهرستی از نمادها و 

کند. در مورد شکل ظاهری حاجی رمزگانی فراهم آوریم که او را تعریف می

ای سیاه دارد، لباسی سرخ بر تن دانیم: این شخصیت چهرهفیروز چهار چیز را می

گیرد. در مورد یکند، کالهی بوقی و دراز بر سر دارد و دایره در دست ممی

توان اشاره کرد: چند روز پیش از نو شدن سال کردارهایش هم به این موارد می

خواند، زبانش گره دارد و کلمات را زند و آواز میشود، دایره میظاهر می

کند و از ایشان رقصد، با کودکان بازی میکند، شادمان است و مینادرست ادا می

های اروپایی همسان با وی را نیز کند. اگر نسخهبه صورت سکه پول دریافت می

آنچه که در تمام این شخصیتها به شکلی رسیم که تحلیل کنیم به این نتیجه می

کار شود، تبار شیطانی و پلید، رنگ سیاه و تیره، و برده یا خدمتیکنواخت دیده می

 بودنِ همراهِ سانتاکالوس است. 

به گمانم برای فهم بهتر ماهیت حاجی فیروز باید به گفتمان وی نیز توجه  

دهد، نخست نام او که کرد. عناصر زبانی مربوط به او دو نشانه به دست می

ای از آن ی استاندهخواند، که نمونهی شعرهایی که میحاجی فیروز است و دوم

 چنین است: 

 .عید نوروزه /دونممنم می /دوننهمه می  /سالی یه روزه /حاجی فیروزه»

خودم منو نیگا ارباب  /ارباب خودم سر تو باال کن /ارباب خودم ساماال علیکم

ارباب خودم چرا  /ارباب خودم بزبز قندی ارباب خودم لطفی به ما کن /کن

 خندی؟نمی

 بشکن /شکنممن نمی /بشکن بشکنه بشکن
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این سیاه بیچاره چقد  /!اونجا بشکنم یار گله داره /اینجا بشکنم یار گله داره

 «.حوصله داره

رسد که موجودی با این ی زمانی و مکانی، چنین به نظر میاز نظر توسعه

ی ری و تهران بوده باشد. نام شکل و نام به نسبت جدید بوده و بومی منطقه

ی صریحی به وی در متون حاجی فیروز در ادبیات و اشعار فارسی نیامده و اشاره

بیه به او در مراسم دانیم که نقشهایی شتاریخ کهن وجود ندارد. هرچند می

 نوروزی وجود داشته و در جاهای گوناگون به اسامی دیگری شهرت داشته است. 

چنان که گفتیم، پیوندهایی میان حاجی فیروز و شخصیتهای نمایشی  

ایش را در زمان تا بابل باستان و مربوط به نوروز و سال نو برقرار است که رد پ

ی روابط ی شبکهتوان دنبال کرد. اما با مقایسهدر مکان تا اروپای قرن نوزدهم می

شود که این دو حاجی فیروز و شخصیتهای مشابه در فرهنگ اروپایی، معلوم می

های دوردست تباری مشترک ی اروپایی در گذشتههمتا نیستند، هرچند شاید چهره

ی حاجی فیروز با کودکان و شادمان فیروز داشته باشد. ارتباط دوستانه با حاجی

ی منفی ها و چهرهی دستیار سانتاکالوس با بچهبودنش، در مقابل ارتباط خصمانه

 و ترسناکش به تنهایی کافی است تا این تمایز کارکردی را نشان دهد. 

ی از سوی دیگر، داستان دوموزی و بازگشت ایشتار به زمین به هزاره 

شوند و نمایان شدنِ حاجی فیروز به شکل کنونی نخست پیش از میالد مربوط می

شود و بنابراین بسیار بعید است که این دو به دو هزار سال بعد مربوط می

یگاه اولی ی یک سنت دینی یا آیینی بوده باشند. به خصوص که جانماینده

 ی ری و تهران است. میانرودان و خاستگاه دومی منطقه

و نه آیینی  اما اگر حاجی فیروز نه نمادی مهرپرستانه برای رستاخیز گیاهی است،

 باستانی برای خدای شهید، پس کیست و از کجا آمده است؟
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به  44مدارانهتوان با نگاهی تاریخبرای پاسخگویی به این پرسش، می

ایم موضوع نگریست و پرسید که آیا در طول تاریخ شخصیتی به نام فیروز داشته

شده باشد و با کودکان ارتباطی  که به مکه و مدینه رفته باشد و به تعبیری حاجی

داشته باشد؟ جالب آن است که دقیقا چنین شخصی را داریم و نمادها و عالیمی 

بینیم با وی نیز شباهتی چشمگیر دارد. این شخصیت، که در مورد حاجی فیروز می

پیروز نهاوندی پارسی، موسوم به ابولؤلؤ است که از جنگاوران ساسانی و به 

ی وی به و به دست مغیره بن شعبه اسیر شد و همچون برده روایتی ترسا بود

مدینه برده شد. او همان کسی است که وقتی در بازار مدینه کودکان ایرانیِ به 

، و تصمیم 45«عمر جگرم را درید»بردگی گرفته شده را دید، به دوستانش گفت که 

                                                 

 

44 Euhemeristic 

ی وقت بگیرد. او همان کسی است گرفت انتقام قتل و غارت ایرانیان را از خلیفه

که عمر را به قتل رساند و یادآوری کردارش تا روزگار ما در قالبی شیعی و در 

 مانده است. پیوند با مراسم عمرکشان همچنان باقی 
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شود که او سرمشق خوبی برای با مرور داستان پیروز پارسی روشن می 

داستان حاجی فیروز است. او تنها شخصیت مهمی است که فیروز نام داشته و به 

از مرگ عمر که به شادمانی فراوان ایرانیان منتهی مکه و مدینه رفته است. بعد 

خواندند و او را اش را باز میشد، تا قرنها ایرانیان داستانِ دالوری و انتقامجویی

کردند. چه بسا که روان در مراسم جشن عمرکشان به صورت قدیسی تصویر می

وهرهایی او را یکی از نیروهای مقدسی قلمداد کرده باشند که همراه با سایر فر

کنند، از جهان مردگان بازگشته های مردم دیدار میکه در روزهای سال نو از خانه

 آورِ شکست خوردن دیو سرما گشته باشد. و پیام

باید به این نکته توجه کرد که خاستگاه این شخصیت تهران و ری بوده 

گری افراطی بوده و است و این منطقه تا قم و کاشان از نخستین مراکز شیعه

احتماال آیین عمرکشان نیز در همین منطقه شکل گرفته باشد. باز توجه به این 

دهند، لباسی سرخ نشان مینکته ضرورت دارد که در مراسم عمرکشان پیروز را با 

دانیم که پیروز بور و بینیم. در ضمن میچنان که در مورد حاجی فیروز هم می

نامیده است. به این سپید پوست بوده و به همین دلیل هم اربابش او را ابولؤلؤ می

ی حاجی فیروز شاید نوعی واژگونگی باشد که به پیوند ترتیب سیاه شدن چهره

اش داللت داشته باشد. ن و برعکس شدنِ وضعیتِ زندهوی با جهان مردگا

خواند و از کودکان زند و میشباهتهای دیگر هم کم نیستند. حاجی فیروز می

ی ماند که در آستانهکند، و این به فروهر دالور پیروز انتقامجو میسکه دریافت می

فت کند. سال نو به جهان زندگان بازگشته تا پاداش خویش را از کودکان دریا

ی اصلی کشتن عمر، به بردگی کشیده شدن کودکان ایرانی بوده چرا که انگیزه

 است.

کند، را نادرست تلفظ می ای دارد و کلماتحاجی فیروز در زبانش گره 

ای از این شاید تا حدودی به حاجی بودنش مربوط شود، و شاید هم بازمانده

ی عجم بودنِ او در چشم اربابانش باشد. همچنین این حقیقت که پیروز خاطره
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شده در زمان به قتل رساندن عمر برده بوده، عاملی است که احتماال باعث می

پنداری کنند. شاهدی نداریم که خدمتکاران  غالمهای خانگی با او همذات

اند، در سخن کردهسیاهپوست کم شماری که در دوران قاجار در تهران زندگی می

ی تردید در دوران قاجار چهرهگفتن به فارسی مشکلی داشته باشند. هرچند بی

ریش مثال بی–ایشان با سنت حاجی فیروز ترکیب شده و برخی از نمادهای ایشان 

به حاجی فیروز منتقل  -های سیاهِ حرمسرا بودهی خواجهو سبیل بودن که نشانه

 شده است.

ای دگردیسی یافته در نتیجه حدس من آن است که حاجی فیروز بازمانده 

ای فراموش شده از آیینِ بزرگداشت پیروز پارسی بوده باشد. رسمی که و خاطره

و ضدتازی در مراسم عمرکشان حضور داشت، تا برای دیرزمانی در قالبی دینی 

این که در دوران قاجار به صورت شخصیتی عوامانه و وابسته به نوروز درآمد، 

و چه بسا که بعدتر در قالب غلوم سیاه به نمایشهای عامیانه راه یافته و قهرمان 

ه، بازی شده باشد. از یاد نبریم که در اینجا هم با شخصیتی بردداستانهای سیاه

ای هست و لباسی سرخ بر تن ستیز و زیرک روبرو هستیم که در زبانش گرهظلم

 کند. شود و نقش ایفا میگر ظاهر میدارد و معموال در برابر اربابی ستمکار و چیره

این خوانش تاریخی از حاجی فیروز البته تنها حدسی جسورانه است و باید 

گواهانی بیشتر گرد آورد تا بتوان آن را با قاطعیت بیشتر پذیرفت، یا رد کرد و 

 دیدگاهی دیگر به جایش نشاند. 
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 مهر، جمشید و نوروز

 (13۹۵وکیلی، ش./ نشر شورآفرین/ «/شناسی ایزدان ایرانیاسطوره»)فصلی از کتاب 

 .۱۳۹۶، نوروز ۱۸۷ی ی رودکی، سال یازدهم، شمارهانتشار یافته در: نشریه

 

پس از انقالب زرتشتی، مهر در چارچوبی کامال نو بازتعریف شد. او که 

بایست تا پیش از این یکی از خدایان ابتدایی و کهنسال ایرانیان بود، پس از این می

ی و این دینی بود که بر پایه ی دینی فلسفی به حیات خود ادامه دهد،در زمینه

آمیز بود که نبردی رو یگانه و نبوغ اخالق استوار شده بود. آیین زرتشتی از این

جاویدان میان نیروهای نیک و بد را به عنوان خاستگاه شر و توضیحی برای وجود 

کرد. این توضیح خواه ناخواه به تدوین یک نظام اخالقی منضبط و رنج ارائه می

ی هایافت و خدایان را نیز با الزامها نیز تعمیم میشد که به آسماندقیق منتهی می

کرد. در این زمینه بود که ایزدِ مهر، با توجه به کارکرد اخالقی درگیر می

اش در پیوند با پیمان و همچون دشمن عهدشکنان، اهمیت یافت و باستانی

همچون متحدی نیرومند برای اهورامزدا رسمیت یافت. اهورامزدایی که طبق آنچه 

 رِ باستانی بوده باشد. گذشت، شاید خود شکلی دگرگون شده و فلسفی شده از مه

جایگاه نوین مهر از این رو اهمیت یافت، که نبرد اهورامزدا و اهریمن به 

کردار پهلوانان و جنگاورانِ جهان باستان شبیه بود که برای تعیین سرنوشت یک 

پرداختند و نبرد، تحت قواعد و قول و قراری خاص به جنگ تن به تن با هم می

شدند. مهر در این زمینه نقش باستانی خود گریسته میتوسط ناظران و داورانی ن

این نبرد اهمیت یافت. این البته بدان  را به شکلی نو بازتولید کرد و همچون داورِ 

ی آرمانی برای مقدسان بایست از موقعیت خالص و تطهیر شدهمعنا بود که مهر می
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امزدا و هم زرتشتی دست بشوید و به موجودی دو رگه تبدیل شود که هم اهور

 پذیرند. اش را مینگرد و هردوی ایشان مقام داوریاهریمن را می

در میان پژوهشگران غربی، نخستین کسی که به طور جدی به موقعیت مهر 

.م متن مهمی نوشت ۱۸۷۵نجی پی برد، ویندیشمان بود که در همچون هویتی میا

بود که در آن وای  و در آن مهر را با وای همسان دانست. مرجع اصلی او بندهش

شده که بین زمین و آسمان، و در نتیجه میان قلمرو مینو و  ایزدی میانجی دانسته

ی نبرد اهورامزدا باد در ادبیات زرتشتی در ضمن عرصه 46گیتی حایل شده است.

گیرد. بر و اهریمن هم هست و بنابراین فضایی است که در میان این دو قرار می

انیم که مهر نیز تا حدودی این نقش میانجیگر را بر عهده دمبنای منابع رومی می

                                                 

 

46. MacKenzie, 1964: 511-529. 
47. Plutarch, On Isis and Isiris, 46-47. 

داند که در میانِ پلوتارک میترا را ایزدی میانجی می داشته است. صریحتر از همه،

  47دو نیروی خیر و شر قرار دارد. ()مِسون: 

ی کهن هند و ایرانیان نیز موقعیتی همچون نماید که میترا در ایزدکدهچنین می

تو، ای سویترَه، به سه »خوانیم: ودا این عبارت را میشته باشد. در ریگوای دا

گنبد آسمان برو و پرتو خورشید و شب را از هر دو سو برگیر و با کارهایت میترا 

 48«.شو

توان از این جا هم دریافت که در ادبیات ودایی موقعیت میانی میترا را می

ی اخگر آتشی است که قربانی را دانستند و آگنمیترا را با آگنی همسان می

برد. به این ترتیب آگنی ی ایزدان به آسمان میسوزاند و بوی آن را برای تغذیهمی

 . 4، 81، 5. ریگ ودا، 48
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شده است. به همین ای میان ایزدان و آدمیان محسوب میدر واقع میانجی و واسطه

انگیز دو جهان را از آگنی همچون میترای شگفت»ودا گفته شده که دلیل در ریگ

در عبارت یاد شده، آکنده  49«ا کرد و تاریکی را از نور آکنده ساخت.هم جد

بیان شده که اسم فاعلی آن هم در « اَنتَروَوَد»ساختن با فعل سانسکریت 

است، که دقیقا یعنی اندرآکندن و « اَنتَروَوَنت»سانسکریت و هم در اوستایی 

ایزد وای نیز در اوستا  ی چیزی را انباشتن. این واژه از این نظر مهم است کهمیانه

با لقبِ اندروای مشخص شده است و این نامی است که به زروان کرانمند نیز 

ی میانجی هورمزد و اهریمن است و نبرد میان این داده شده است، و او نیز عرصه

 یابد. ایِ آن جریان میهای هزارهدو نیرو در دوره

                                                 

 

 . ریگ ودا، 6، 8، 3. 49

 

 

 

 

 

همچون آگنی و وای ایزدی واسطه و میترا در ادبیات هند و ایرانی باستان، 

میانجیگر است. شواهد دیگری نیز در تایید این سخن در ادبیات هندی وجود 

دانند دارد. مثال در هند آگنی را موکل ازدواج و پیوند میان آشنا و بیگانه نیز می

و این دقیقا نقشی است که میترا نیز بر عهده دارد. در حدی که کارکرد اصلی 
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شناسند. بنابراین اند و نوداماد را با لقب میترا مینی را پیوند دادن دانستهمیترا و آگ

گویا در هند باستان نیز میترا با ازدواج و پیوند میان زن و مرد مربوط دانسته 

اش، شده است و این همان کارکردی است که مهر )و بعدتر برابرنهادهای عربیمی

 ام نقش خود را حفظ کرده است. محبت و عشق( در ایران زمین با قدرت تم

شود که سرودی در ریگ ودا به اهمیت این نقش مهر از اینجا روشن می

پردازد که با آراستن خود به دلبری از پسری ستایش از زیبایی دختری می

پردازد و به این ترتیب با ازدواج با وی صلح و شادمانی را برای قبایلی به می

در میان هندپژوهانی  50شوند.صلت با هم خویشاوند میآورد که با این وارمغان می

اند، کویپر کسی است که بر این خویشکاری مهر تاکید زیادی که به میترا پرداخته

                                                 

 

 . 12، 27، 10ریگ ودا، . 50

دارد. از دید او میترای هندی و مهر ایرانی نیروی فعال و عامی است که بیشتر 

های رِ فعالیتدهد تا عهد و پیمان را. او مجری تمام عیامفهوم اتحاد را نشان می

  خواهانه است و از این روست که در متون یونانی با لقبِ نیک

)سایترون: بُرنده و قاطع( خوانده شده است. از دید او این معنای میترا در 

معنا « متحد»باقی مانده است که « جانِه میترونا»ی سانسکریت به شکل کلمه

به کارگرفته « متحد اقوام بیگانه»و « متحد شاه»دهد و در تعابیری مانند می

  51شود.می

لتی اش دالی کهن هند و ایرانیدر نسخهشود که میترا با این شواهد معلوم می

داده سرانجام میان دو نیروی متضاد را نشان میگرانه داشته و پیوندی خوشواسطه

51. Kuiper, 1957.  
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ای اخالقی ارتقا یافته و باستانی تنها در سپهر ایرانی به مرتبه است. این داللتِ 

ی نها واسطهاین باید زیر تاثیر آیین زرتشتی بوده باشد. در فرهنگ ایرانی مهر نه ت

گیرد و در نتیجه میان دو نیروی زنانه و مردانه است، که بر جایگاه داوری قرار می

 کند. در نبرد کیهانیِ هورمزد و اهریمن موقعیتی کلیدی را اشغال می

همین کارکرد مهر به عنوان نیروی بینابینی و عامل پیوند دهنده است که گاه 

به جهان مینویی قرار داده و به این ترتیب  وی را در نقش راهنمای ارواح مردگان

او را با تعیین سرنوشت ارواح و رستگاری مربوط ساخته است. موقعیت مهر به 

آورد و ی زمین و آسمان، قاعدتا چنین موقعیتی را برایش فراهم میعنوان واسطه

تبیین  -رشن و سروش–از این روست که کارکرد ایزدان یاور و همراهش 

ن دو ایزد در فرآیند داوری پایانی در مورد روان مردگان نقشی مرکزی گردد. ایمی

کنند و رشن همان ترازوداری است که سنگینیِ کردارهای مردگان را با ایفا می

 آزماید. ی خویش میسنجه

 

 

 

 

 

 

 

های ی ماهاز نظر زمانی هم در گاهشماری خورشیدی ایرانی، مهر ماه در میانه

ی روزهای ماه قرار دارد. در هند هم نظم مشابهی دیده یانهسال و مهر روز در م

شود و میترا در میان بیست و هشت ناکساترا موقعیتی میانی را به خود می

ی گیتی ی مکان، یعنی در فاصلهاختصاص داده است. بنابراین مهر نه تنها در میانه

کند. به اشغال میی مکان نیز موقعیتی میانی را که در زمینه و مینو فعال است،
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 همین ترتیب، مهر در بین دو نیروی متضاد مانند هورمزد و اهریمن نیز قرار دارد. 

دانیم که مهر پاسدار پیمان از مجرای ادبیات زروانیِ بازمانده در ارمنستان می

خوانیم که شده است. همچنین در بندهش میمیان اهورامزدا و اهریمن دانسته می

در  52ه در روز قیامت در میانشان داوری خواهد کرد.او همان کسی است ک

فریب )به پهلوی: راست دادوِر مهریشت نیز او را با صفتِ داورِ راست کردارِ بی

 54اینتی اوستاییی اخیر را همان پیشیِهکانگا این کلمه 53اند.اود اَپیشمانه( ستوده

را با پیشونَه در ودا دهد. اینسلر این کلمه معنا می« روراست و یکرنگ»دانسته که 

کرداریِ مهر در مترادف دانسته و از تمام اینها تاکید بر صفتِ عدالت و راست

                                                 

 

 . 31و  2، 7. زند بهمن یسن، 52

 . 105. مهریشت، 53
 .20، 44، . یسنه54

  55آید.مقام داور بر می

در منابع زرتشتی همچون دو جنگاورِ مینویی  دو ایزدِ نیکوکار و بدکار،

یگر اند که در زمانی مشخص )نُه یا دوازده هزار سال( به نبرد با یکدبازنموده شده

دارد، مهر است. مهر در پردازند و کسی که این زمان را تعیین کرده و نگه میمی

کند. چرا که در جهان باستان، نبردهای این معنا نقش داور و میانجی را ایفا می

رانی در زمانی مشخص به هایی مانند سوارکاری و گردونهتن به تن یا مسابقه

بوده که این زمان را نگه دارد و بر مبنای  رسیدند و نقش اصلی داور آنانجام می

تعیینِ هنگامِ پایان یافتنِ رقابت، برنده و بازنده را تعیین نماید. مهر نیز در نبرد 

55.Insler, 1978: 519-538. 
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کند و در نهایت اوست کیهانیِ نیروهای روشنایی و تاریکی نقشی مشابه را ایفا می

که در زند  سازد. از این روستکه پیروزمندِ این میدان اساطیری را مشخص می

خواهد تا با عدالت در میان او و هماوردش بینیم که اهریمن از او میبهمن یسن می

  56داوری کند.

در بندهش تعبیری دقیقتر به کار گرفته شده و چنین آمده که مهر در هنگامِ 

ی زمان را بر عهده دارد. در این متن نبرد اهریمن و اهورامزدا، نقش نگهدارنده

 57مشخص شده است.( gnAmip( یا پیمانَگ )tspنام پّشت )این زمان با 

« سهم، اندازه، بخش»پشت یا پیمانگ در اصل یعنی ظرف و پیمانه، که معنایش به 

هعم تعمیم یافته و گاه در معنای پیمانِ میان انسان و اهورامزدا نیز به کار گرفته 

                                                 

 

 . 31و  2، 7. زند بهمن یسن، 56
 . 11آ، 6. بندهش، 57

ی پیمانگ که همان پیمانه در فارسی دری است، از نظر تبار واژه 58شده است.

سنجیدن و »گرفته شده در معنای « ما»ی بوده که از ریشه« مانَکَه-پَتی»در اصل 

ی مهر هم پیشنهاد هایی است که برای کلمهو این یکی از ریشه 59،«اندازه گرفتن

ی پیوند داشته، با زمان هم گیرشده است. از آنجا که پیمانه با سنجیدن و اندازه

 مربوط بوده است. 

ی پیمانه به معنای ظرف یا چیزی است که با آن چیزی دیگر را اندازه واژه

گیرند و این کاربردی است که پیمانه به عنوان واحد حجم نوشیدنی یا غله تا می

بوده گیری به امروز حفظ کرده است. پیمانه یا جام، از این رو ابزاری برای اندازه

سنجیِ مهر مربوط دانسته نگهداشتن و زمانو به همین دلیل با خویشکاری وقت 

 .2و  1، 242. زند خرده اوستا، 58
 .897-788: 2، ج.1393دوست، حسن. 59
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سنجی در جهان باستان دست کم یکی از ابزارهای زمان شده است. گذشته از این،

شده و آب جامی فلزی بوده که در درون ظرفی مسی و انباشته از آب شناور می

کرده و بعد از گذشتِ زمانی نفوذ میاز سوراخ ریزی بر روی آن به تدریج در آن 

برده است. جام پس از غرقه شدن در ظرف مشخص، کل آن را در خود فرو می

کرده که آن را پاس کرده و صدایی را ایجاد میهای آن برخورد میبه دیواره

ی رمزیِ توان رابطهگرفتند. بنابراین میگفتند و واحدی از زمان در نظرش میمی

ام را بهتر درک کرد. جام نمادِ کارکردِ مهم مهر، یعنی داوری کردن میان مهر و ج

 بر حسب گذر زمان بوده است.

این پیمانه یا جام، از این نظر اهمیت دارد که معیاری برای داوری در میان دو 

که با اهریمن  نیروی خیر و شر است. یعنی عاملی است که نه تنها با اهورامزدا،

کند. ارتباط مهر با هر دو ایزد جنگاور مهرآمیز است و باید نیز ارتباط برقرار می

ی زمان قبول هم چنین باشد، وگرنه هر دو وی را همچون داور و نگهدارنده

کردند. این جایگاه میانی و آمیختگی مهر به هر دو قلمرو نور و ظلمت کلید نمی

داوری استوار  شود. مهر اصوال بدان دلیل درداوریِ دادگرانه محسوب می اصلیِ

تواند و دادگر است که توانایی نگریستن به هر دو رزمجوی مینویی را دارد و می

یعنی  –ی داوری او طرفانه به هردو بیندیشد. از این روست که معیار و سنجهبی

نیز خصلتی رمزآلود و ناسازگون دارد. این پیمانه تنها هنگامی در  -پیمانه یا جام

که بتواند زمان  د و تعیین وقتِ فرشگرد کارآمد خواهد بود،پیمودنِ زمانِ کرانمن

 اهورایی و اهریمنی در نوردد.  یکرانمند را در هر دو عرصه

ی جمشید تاریخ اخالقی هستی، در اسطوره یردپای این رمزگذاری پیچیده

 TIcsamiY,ویوَهَنتَه )شود. چنان که گفتیم، یَمَه پسر بسیار دقیق دیده می

,OCuhMawIWدر اوستا )( همان یَمَه ،यमپسر ویوَس ) .وَنت در وداهاست

او در مقام نخستین انسان و نخستین شهریار همان کسی است که زمین را 

آورد، و نخستین شهریاریِ ی آریایی را پدید میی جامعهگستراند، چهار طبقهمی
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نشان « انان ایرانیشناسی پهلواسطوره»چنان که در کتاب  60نهد.آرمانی را بنیان می

پهلوانان در اساطیر هند و ایرانی -الگویِ شاهام، جمشید صورت مثالی و کهنداده

  61است.

جمشید از دیرباز به دلیل پیوندش با قدرت سیاسی، با عهد و پیمان و دادگری، 

شده است. گذشته از این، نقش وی به عنوان و با خورشید همتای مهر دانسته می

بینیم ی گاو با آنچه در مهر میی شراب، و قربانی کنندهپهلوان، آفریننده-شاه

ندارد که جمشید شکلی زمینی شده یکسان است. از این رو تقریبا تردیدی وجود 

پاکدین  کند. اما جمشید از دید زرتشتیانِگونه از مهر را بازنمایی میو انسان

شخصیتی گناهکار هم هست، که به خاطر کشتن گاو، خوردن گوشت و ادعای 

                                                 

 

 .145: 1363. بیرونی، 60
 .19-167]الف[:  1389وکیلی، . 61

چنان که در نوشتار دهد. این سه کنش، خدایی فره ایزدی خود را از دست می

در واقع یک چیز هستند و همان قربانی گاو و ادعای  62،امدیگری نشان داده

این کاِر  دهند. چنان که دیدیم، گناه دانستنِخداییِ جمشید/ مهر را نشان می

 جمشید از آغازگاه ظهور متون اوستایی، و در خود گاهان وجود دارد.

 

 

 

 

  

 .19-73]الف[:  1389وکیلی، . 62
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ادبیات اما جالبتر از همه ارتباطی است که میان جمشید و جام وجود دارد. در 

های جهان که جمشید برای آموختنِ رازهای دیوان از دروازه خوانیمپهلوی می

مردگان گذشت و مدت سیزده سال را در دوزخ گذراند و به این ترتیب بر تمام 

رازهای دیوان آگاه شد. دلیل سفر شگفتِ جمشید به دنیای دیوان، آن بود که 

ها در بود. جمشید پس از آنکه سالپیمانِ میان مردمان توسط دیوان دزدیده شده 

میان دیوان ماند و به رازِ نهفته در میانشان دست یافت، در روز خرداد از ماه 

مرگ فروردین به روی زمین بازگشت، پیمان را از جهان زیرین آورد و جهان را بی

 64و در همین روز جشن نوروز را پایه گذاشت. 63کرد و پیری را از آن راند

اش به خورشید نیز در ی جمشید پس از آن و مانند شدنهرهدرخشان شدن چ

                                                 

 

 .9متون پهلوی، ماه فروردین روز خرداد، . 63

 همان روز رخ داد. 

تواند معمای درهم تنیده روبرو هستیم که می بنابراین در اینجا با چند عنصرِ

خویشکاری مهر را نیز بگشاید. جمشید که نمودی زمینی و پهلوانی از مهر است، 

کند و به سفری نی را طرد نمیی اهریماش، عرصهبا وجود نیکویی و خردمندی

یازد. او برای مدتی طوالنی در قلمرو دیوها ماند و چیزی در آن قلمرو دست می

بسیار ارزشمند را از قلمروشان به میان مردمان بازآورد، و آن جام یا پیمانه بود 

که معیار تعادل و هماهنگی نیروهای طبیعی است. آشکار است که این روایت با 

هایش را سراسر داند و آفریدهشتی که اهریمن را امری عدمی میبرداشت زرت

کند، متفاوت است. جمشید نه تنها دیوها را به رسمیت شمرد زیانکار قلمداد می

 .11. متون پهلوی، ماه فروردین روز خرداد، 64
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و به قلمروشان وارد شد، که چیزی ارزشمند و سودرسان را در قلمرو ایشان 

 یافت، و این همان جام است. 

خورشید پس از بازآوردنِ جام از جهان این نکته که همسان شدنِ جمشید و 

ای کهنتر از داستانِ کشتی گرفتنِ مهر و خورشید احتماال نسخهدیوان ممکن شد، 

دهد. چه بسا داستانِ رومی اتحادِ مهر و اش بر این اختر را نشان میو غلبه

تر و معنادارتر باشد خورشید، صورتی ساده شده و وامی ناشیانه از داستانی دیرینه

سفر  -ی اهریمن استدنیای دیوان که آفریده–که طبق آن مهر به قلمرو ظلمت 

کند و تنها بعد از بازگشت از آنجاست که امکانِ همتا شدن با خورشید را به می

آورد. به بیان دیگر، مهر تنها پس از آن که هر دو قلمروی اهورایی و دست می

ا بعد از پیوند با هردوست که کند، یعنی تنهبیند و تجربه میاهریمنی را می

یابد. مهر آورد و به مثابه داور نبردی مینویی رسمیت میاعتمادشان را به دست می

تنها با جمع بستنِ این دو قلمروی متضاد و مسلط شدن بر قلمروی نور و ظلمت 

عمل کند. خورشید تنها پس  ی راستی و پیمانتواند همچون نمایندهاست که می

ی و تمایز شب و روز است که نقش کیهانی خود به عنوان آورندهاز ظهور شب 

و مهر نیز تنها پس از شناخت اهریمن و اهورامزدا  گیرد،نور را بر عهده می

 آورد. شایستگیِ داوری در میانشان را به دست می

 

 

 

 

 

 

جام یا پیمانه نمادی است که این چیرگیِ مهر بر هر دو عرصه و خردِ برخاسته 

دهد. چنان که دیدیم، در اوستا های متضاد معنایی را نشان میع بستنِ جفتاز جم
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های صریحی وجود دارد که خورشید و مهر دو ماهیت مجزا هستند، با این اشاره

آید، این دو ی مهر در زبان فارسی دری بر میوجود چنان که از معنای کلمه

ر و خورشید قاعدتا اند. چگونگی اتحاد مهمدتهاست که با هم یگانه شده

های نوروزی پیوند ای داشته که با نو شدن زمان و فرشگرد و بنابراین آییناسطوره

و او را  دانند،گذار نوروز میخورده است. از این روست که جمشید را بنیانمی

آورند. چون این جمشیدِ گیتیانه یا مهرِ مینویی است صاحب جام جم به شمار می

داشتنِ جام، امکان داوری در میان دو نیروی نیک و شر را به که با در اختیار 

آورد و به این شکل پایان زمان کرانمند و آغاز زمان بیکرانه را در هنگام دست می

ی خورشید پس از دورانی سازد. نوروز، زورمند شدنِ دوبارهرستاخیز ممکن می

محدود به زمانی دهد و به رستاخیز گیاهان پس از مرگی از ظلمت را نشان می

 ماند. دامنه از قیامت میای و تکراری کمکند. از این رو به نشانهکرانمند داللت می

توان دریافت. پیوند میان این عناصر معنایی را با ارجاع به اساطیر دیگر نیز می

ی ارواح به جهان چنان که دیدیم، هندوایرانیان باستان مهر را ایزدِ هدایت کننده

دانستند. مهر در ایران این نقش را همچنان حفظ کرده و به همراه رشن مردگان می

رساند و این نقشی است ها را در مینو به انجام میو سروش داوری نهایی روان

کند. همتای زمینی او یعنی جم یا ی اهورامزدا و اهریمن نیز ایفا میکه در میانه

مچنان در هند همچون خدایی که یمه نیز کارکردی مشابه را بر عهده دارد. یمه ه

شد و در ایران زمین نیز جمشید را حاکم بر قلمرو مردگان است پرستیده می

دانند. در نورستانِ افغانستان ی راه جهان مردگان مینخستین انسانِ مرده و گشاینده

ای از دینِ ایرانی پیشازرتشتی در میان مردمش که تا همین چندی پیش شاخه

های جهان مردگان دروازه دانستند که نگهبانِم را ایزدی بزرگ میج رواج داشت،

پاید، و در اساطیر است و با سگِ مهیب خود آن را در برابر نیروهای اهریمنی می

 ی یمه همچنین است. ی بودایی شدهبودایی مهایانه نیز جلوه

ل شود که چرا مهرپرستان رومی به شکلی از تقدس و قبواز اینجا روشن می
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اند. این که در منابع میترایی به نام اهریمن نیز همچون موجودی اهریمن باور داشته

اند. پرست بودهبدان معنا نیست که هواداران شیطان مهم و ارجمند اشاره شده،

آن را شناخت.  برعکس، این باور بدان معنا بوده که باید برای چیرگی بر بدی،

شود و خرد تنها زمانی ی ارزشمندی یافت مییعنی در قلمرو اهریمن نیز چیزها

 گردد که سفر به سرزمین دیوان نیز به انجام رسیده باشد. کامل می

سزاوار  مهر به عنوان ایزدی که هر دو سرزمینِ نور و ظلمت را درنوردیده،

ی جنگ اهورامزدا و اهریمن باشد. این پیوند نتیجه یاست که داور و تعیین کننده

بینیم و را به خصوص در عرفان ایرانی با سرزندگی و برجستگی می مهر با شب

این همان است که در تصوف با رمزِ نور سیاه یا خورشید شبانه بازنمایی شده 

ای دیگر آن به چیرگی جمشید بر دیوان و یادگیری خط و است. شکلِ اسطوره

یهودیان نیز شود. روایتی که بعدها در کتاب مقدس نوشتار از ایشان مربوط می

را نیز با دیوان مربوط  -یعنی سلیمان–ترین شاهِ ایشان وامگیری شد و باشکوه

های تاریک و دلیلِ تقدس ساخت. با این شرح، رمزِ اجرای مراسم مهری در مکان

 شود. غار در مهرپرستی رومی نیز روشن می
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 (John Bramblittجان برامبلیت )های نقاشی

( تنها نقاش کامال نابینای جهان در تگزاس ۱۳۵۰ی جان برامبلیت )زاده

ز آن که در نوجوانی بینایی خود را از دست داد دچار افسردگی پس ااست. او 

شدیدی شد و پس از آن به نقاشی روی آورد. او هم رنگها را با لمس کردن از 

دهد و هم مدلهای مورد نظرش را اغلب با لمس کردن روی بافتشان تشخیص می

ی زیادی کند. آثار او در بیش از سی کشور به نمایش در آمده و فیلمهادرک می

هایی برای بردن هنر به و آثارش ساخته شده است. او کارگاه بر مبنای زندگی

نوشته « فریاد زدن در تاریکی»کند و کتابی به نام میان مردم عادی برگزار می

 است.
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 ی سیمرغگوشزدی درباره

ی کوچکی برای دوستانم منتشرش هایست که به عنوان هدیسیمرغ نشریه

چرا که شان بفرستند. شوم اگر دوستانم آن را برای دوستانکنم، و شادمان میمی

ترین راه دریافت سیمرغ آن دوستانِ دوستان من، دوستان من هم هستند. آسان

( عضو https://telegram.me/sherwin_vakiliام بر تلگرام )است که در کانال

کنم. ( نیز منتشر میwww.soshians.irام )شوید. هرچند آن را بر تارنمای شخصی

ی سیمرغ را برایم به لطفا بازخوردها، نقدها و پیشنهادهایتان درباره

ی یا بر تلگرام به شناسه  sherwinvakili@yahoo.comنشانی

@sherwin_vakili .بفرستید 

https://telegram.me/sherwin_vakili
http://www.soshians.ir/
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