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ايرانشهر
محسنآزموده
درآمد :بحث درب�اره ايران و ايرانش�هر ،اين روزها
يكي از اصليترين مباحث در ميان روش�نفكران
و انديشمندان ايراني است .سيد جواد طباطبايي
از تدوين نظري�ه ايران ميگوي�د و برخي در تقابل
با او ،از اعتب�اري بودن اين مفهوم س�خن به ميان
ميآورند .دكتر س�جادي معتقد است كه مفهوم و
مصداق ايران يك تصور ذهني نيس�ت و انديش�ه
مليايرانييعنيجهانبينيايراني،سابقهچندهزار
ساله دارد .اين مورخ برجسته در گفتوگوي حاضر
به پيش�ينه ايران و داللتهاي آن اش�اره و تاكيد
ميكند كه مفهوم ايران ،جعل پهلوي اول نيست و
بسيار ريشه دارتر و با سابقهتر از اين حرفهاست.
س�يد محمد صادق س�جادي ،براي عالقهمندان
به تاري�خ ايران نامي آشناس�ت ،بيش از 30س�ال
مدير بخش تاريخ و عضو شوراي عالي علمي مركز
دايرهالمعارف بزرگ اسلامي بوده و نقش كليدي
و موثري در تهيه و تدوي�ن مجموعه عظيم تاريخ
جامع ايران ايفا كرده اس�ت .دكتر سجادي صدها
مقاله و مدخل نوش�ته و غي�ر از تاليف كتابهايي
چون طبقهبن�دي علوم در تمدن اسلامي ،تاريخ
برمكيان و رس�اله اخب�ار برامكه ،آثار ارزش�مند
فراوانيراتصحيحوترجمهكردهاست:
نخس�ت بفرمايي�د وقت�ي از «اي�ران» ح�رف
ميزنيم ،منظورمان چيست؟ آيا اشاره به كشوري
(ملت-دولت) متاخر داريم كه در فروردين س�ال
 1314با تصميم پهل�وي اول با مرزهاي مش�خص
جغرافياي�ي پديد آمد يا اش�ارهمان ب�ه هويتي به
مراتبريشهدارتروكهنتراست؟
نمي دانم اين قضيه نادرس��ت كه ايران -كلمه يا اطالق يا
حتي هويت -ساخته رضاش��اه پهلوي است ،از كجا آمده
است .متاسفانه بعضي از اش��خاص صاحب وجهه علمي
نيز گزارشهاي تاريخي را درس��ت نميخوانند و درباره
مغرض عالِم نما
آن تحقيق نميكنند ،يا متاثر از ع��دهاي ِ
و كممايه يا بيمايه ميش��وند .پهلوي اول نه كلمه ايران
را س��اخت ،نه آن را بر س��رزمين ما اطالق كرد ،نه هويت
ايراني را با اين كلمه تبيين كرد و شناساند! ماجرا اين است
كه تا پيش از س��ال 1314ش و البته گاه هنوز ،به پيروي
از سنتي باس��تاني ،ايران در زبانهاي اروپايي غالبا پرشيا
يا پرس (پارس) خوانده و نوش��ته ميش��د .سبب آن هم
روشناست.دوشاهنشاهيبزرگايرانيراتيرهپارسهاي
قوم ايراني ايجاد كردند و به سبب اقتدار سياسي و نظامي
و كشورگشاييهايشان ،با اقوام ديگر مرتبط شدند و آن
مردم ناچار در ت��داول خود يا نوشتههايش��ان ،از پارس
و پارسها س��خن گفتند .مراد منابع يوناني و س��رياني از
پارس ،پارسها ،آشكارا به معني ايران و ايرانيان است .اين
وضع درباره غالب كشورهاي اروپايي مانند فرانسه و آلمان
و انگلستان و بلغارستان و كرواسي و صربستان و غيره هم
صادق اس��ت .مگر مردم اين كش��ورها را فقط فرانكها،
ژرمنها ،انگلو ساكسونها ،بلغارها ،كرواتها ،يا صربها
تش��كيل ميدادند يا ميدهند؟ دهها قوم ديگ��ر در اين
سرزمينها بودهاند و هستند كه نام ديگر دارند .به هرحال
كاري كه پهلوي اول كرد آن بود كه از بيگانگان خواست در
نامهها و اسناد بينالمللي و اطالقات ديگر از نام بس كهن
ايران به جاي پارس كه نام جزيي از ايران اس��ت ،استفاده
كنند .اين نام كه در در زبانهاي اروپايي غريب نبود و بعضا
ايران را با همين نام ميش��ناختند ،به تدريج رايج ش��د و
عموماجايپارسراگرفت.
پيشينهمفهومايرانچيست؟
كلمه ايران در كتيبههاي باس��تاني و منابع بازمانده از آن
ادوار به وفور آمده اس��ت و مراد از آن كش��وري با مرزهاي
معين و هويتي مشخص و نمايان بوده است .بديهي است
كه مرزهاي سياسي در ادوار مختلف بر اثر جنگها و ظهور
وسقوطدولتهاتغييرميكردهاست،يعنيقلمرودولتها
وسلسلههاانبساطوانقباضداشتهاست،امامفهومهويتي
وسياسيايران،هميشهايرانبودهاست.بههمينسببما
در تاريخ ،كشوري ميشناسيم كه مرزهايش در دورههاي
حكومت مادها و س��پس پارسها و جانش��ينان اسكندر
مقدوني ،يعني هخامنش��يان و س��لوكيان و اشكانيان و
ساسانيان و در ادوار اسالمي ،متغير بوده است ،اما همواره
بر آن «ايران» اطالق ميش��ده اس��ت .فرق ميان ايران به
عنوان يك واحد سياس��ي و آنچه به درستي جهان ايراني
ميخوانيم و حدودش بس��ي فراتر از آن واحد سياس��ي
است ،همين جاست .مثال قسمتي از شبه قاره هند ،بخش
ِ
بزرگ ماوراءالنهر تا حدود چين ،آس��ياي صغير و قلمرو
عثمانيحتيدربوسنياياروپايي،قسمتيازقفقازوحتي
بخشيازسوريه،هيچگاهرسمادرعصراسالميجزوخاك
اصلي ايران ،يا غالبا جزو واحد سياسي ايران نبوده است اما
هميشه جزو جهان ايراني محسوب ميشده است ،يعني
ايران فرهنگي .بعضي از اين س��رزمينها در ادواري مهم،
جلوه گاه زب��ان و ادب ايران و فرهنگ ايراني بوده اس��ت.
فرهنگ ايراني ،زبانهاي ايراني ،آداب ايراني ،ادبيات ايراني
هنوز در بعضي از اين سرزمينها زنده است .زبان دستگاه
اداري يا وجوهي از زندگي عامه ،در مصر به روزگار ايوبيان و
مماليك،مشحونازكلماتوتركيباتفارسيبودهاستو
من در چند مقاله نسبتا به تفصيل درباره آن سخن راندهام.
از شبه قاره هند تا همين اواخر شاعران بزرگ پارسيگوي

ايران و ايرانشهر
در گفتوگو با سيد صادق سجادي

ايرانتصورذهنينيست

بر ميخاستند .در آس��ياي صغير در تمام دوران مغول و
تيمور زبان و ادبياتي جز زبان و ادبيات فارس��ي رايج نبود.
سالطين ترك عثماني به فارسي سخن ميگفتند و شعر
ميسرودند و مورخان و نويسندگانشان به فارسي تاليف
و تصنيف ميكردند و اسناد اداريشان به فارسي بود .زبان
رسمي و اداري و فرهنگي تمام سلسلههاي ترك و مغول از
غزنويان تا صفويان همواره فارسي بوده است و جالب آنكه
درخش��انترين ادوار ادبي اي��ران ،دوران تركان و مغوالن
است .از اين گونه شواهد بس��يار است .اينها يعني هويت
ايرانيكهدرجهانايرانيياايرانفرهنگيقابلبحثاست.
اما درباره كلمه ايران بايد بگويم كاربرد و اطالق آن در عصر
باستان بر كشوري كه مس��كن و موطن قوم ايراني است،
محتاجاثباتنيست.شواهدوداليلواسناددراينبارهزياد
است .مناقش��ه به گمانم مربوط به عصر اسالمي است كه
بعضي ميگويند ،سرزميني يا واحد سياسي يا كشوري به
نام ايران وجود نداشته است .اين نيز به كلي نادرست است.
(در اين زمينه ميتوان به گفتار درون متن با عنوان «ايران
درگذرگاهتاريخ»مراجعهكرد).
اهمي�ت پرداختن ب�ه اين اي�ده از ديد ش�ما در
چيست و چرا ما بايد نسبت به آن حساس باشيم و
درجهتحفظوتقويتآنبكوشيم؟
معلوم اس��ت .طي قرن اخير و مخصوصا بر اثر جنگهاي
جهاني و تجزيه ش��بهقاره هند و س��قوط اتحاد جماهير
شوروي كشورهايي متولد ش��دهاند كه پيش از آن هويت
مس��تقل نداش��تهاند اما به وس��ايل مختلف براي خود
پيشينه تاريخي درست ميكنند يا صريحتر بگويم ،جعل
ميكنند .قومگرايي و نژادگراييهايي مانند پان عربيسم و
پان تورانيسم و غيره هم كه بخش عظيمي از قواي فكري
و مادي گروه��ي از مردم را به خود اختصاص داده اس��ت.

در بس�ياري از مناب�ع كهن عصر اسلامي،
سرزمين ايران را ايران ش�هر و عراق را دل
ايرانش�هر خواندهاند زي�را در نزديكترين
دوره تاريخي به اسلام ،تختگاه ساسانيان
ب�وده اس�ت .مقدس�ي (متوف�اي 355ق)
آورده است كه بهترين و معتدلترين نقطه
زمي�ن« ،ايرانش�هر» اس�ت كه س�رزميني
است از ش�رق به غرب ،ميان رود بلخ (يعني
جيحون) ت�ا رود فرات و از ش�مال تا جنوب
ميان درياي آبس�كون ت�ا دري�اي پارس و
يمن .اب�ن حوق�ل ،جغرافيدان ب�زرگ قرن
چهارم هجري پس از برش�مردن مهمترين
ممالك ربع مس�كون ،تصريح كرده اس�ت
كه س�تون ممالك روي زمين چهار مملكت
است .آبادترين و بهترين و پرجمعيتترين
و اس�توارترين آنه�ا در سياس�ت و عمارت
و وفور در آمد« ،ايرانش�هر» است كه قطب
آن بابل ،يعني عراق ،اس�ت .اين مملكت را
«اقليم فارس» ني�ز ميخوانن�د .ابوريحان
بيروني هم در چند جا از كت�اب آثارالباقيه
به مناسبت از «ايرانش�هر» ،نام برده است.
به عالوه ياقوت به نقل از ابوريحان ،ايران را
نام پسر ارفخشذ پسر س�ام دانسته است و
به نقل از يزيد بن عمر الفارس�ي گفته است
كه ايرانيان ،س�واد (عراق) را به قلب و بقيه
واليات ايران را به پيكر آن سرزمين تشبيه
كردهاند و عراق را دل ايرانشهر خواندهاند.
ابنخل�دون (متوفاي 808ق) كه نس�بت به
ملكداري و عمارت ايرانيان همواره اعجاب

دانش��مندان و گويندگان و عرفاي بيمانند ايراني مانند
فارابي و ابوعلي سينا و زكرياي رازي و ابوريحان بيروني و
موالنا جاللالدين و بسياري ديگر را در زمره دانشمندان
تركو عرب و آثار آنها را ميراث فرهنگي خود شمردهاند .از
كهن
اين نوع تحريفها بسيار كردهاند .از اين سوي ،مردم ِ
فرهنگسا ِز سرزمينيكهنچونايرانباآنميراثعظيم
فرهنگي كه در دنياي باس��تان و عصر اس�لامي بعضي از
نيرومندترين دولتها را در سطح جهان ايجاد كردند ،چرا
بايد نسبت به نام و هويت و ميراث خود سهل انگاري كنند
يابياعتناباشندوبهآنجعلياتوتحريفهاپاسخندهند؟
عنصر قوامبخش و تداومدهنده اين ايران ،در دل
اين تاريخ پرفراز و نش�يب چيست؟ آيا اين عنصر
زبان است يا تلقي ويژه ايرانيان از دين اسالم است
كه به خصوص بعد از صفويه ،به صورت دين رسمي
تش�يع تبلور يافت ي�ا مرزهاي جغرافياي�ي آن را
مشخصميسازد؟
اين عنصر قوام بخش و تداومدهنده ،فقط زبان نيس��ت؛
فرهنگ قوم كه هويت آن را شكل ميدهد و زبان يكي از
اجزاي آن اس��ت و بلكه مهمترين جزو آن .آداب و رسوم،
ادبيات مكتوب و ش��فاهي ،جهانبيني ،دين و اعتقادات
آييني ،روابط اجتماعي ،اخالق ف��ردي و عمومي ،اغذيه،
پوشش ،جشنها و س��وگواريها و بسياري ديگر ،عناصر
متعدد تداوم بخش هويت ايراني است .همانطور كه اشاره
كردم ،زبان ميتواند در س��رزميني مانند ايران كه سبب
موقعيت جغرافياي سياسي خود ،همواره در سراسر تاريخ
مورد هجوم اق��وام مختلف بوده اس��ت ،مهمترين عامل
هويت بخش باشد و البته هست .اما به نظرم تعبير دقيقتر
آن است كه بگوييم انديشه ملي ايراني يعني جهانبيني
ايراني ،سياست و ملكداري ايراني ،هنر و ادب ايراني ...كه

اساس آن سابقه چند هزار ساله دارد ،مفهوم ايران و هويت
ايرانيراتبيينميكندوتداومميبخشد.
آنچه برخي پژوهشگران از آن به عنوان انديشه
ايرانش�هري بدان اش�اره ميكنند ،چيست و چه
ويژگيهاونشانههاييدارد؟
انديشه ايرانشهري به گمان من همان است كه باالتر اشاره
كردم .يعني ايران و انديش��ه ملي ايران��ي ،البته با تاثراتي
كه كم و بيش و طي هزاران س��ال به دنبال حوادث بزرگ
پذيرفته ولي اساس خود را نگاه داشته است .يعني مفهوم
ايران و ايراني هزاران س��ال اس��ت كه وجود داشته و دارد.
يعني «ذات» ايران و انديش��ه ايراني همواره تداوم داشته
است ،گرچه «عرضيات» آن كه قابل زوال و تجديد است،
متغيربودهاست.
برخي از پژوهشگران ،بعد از ورود اسالم به ايران،
از دو قرن س�كوت و س�پس س�ر ب�رآوردن ايران
فرهنگي س�خن گفتند .تا چه ميزان با اين روايت
همدلهستيد؟
درباره دو قرن س��كوت اين تعبير رسا نيست .مراد فقدان
حكومتيايرانيمبتنيبرانديشهسياسيوملكداريايراني
است ،يعني تداوم تاريخ «ايران» .طي دو قرن آغاز اسالم،
جز در عرصه حكومت رسمي ،هيچ سكوت نبود .حتي در
عرصه سياست و حكومت هم ،گرچه خالفت ،ايراني نبود،
اما زمام حل و عقد همين خالفت غيرايراني هم به دست
ايرانيان ،با همان انديشه ملكداري و دستگاه اجرايي ايراني
بود .اينكه بلندپايگان قومگراي عرب ،بعضي از خليفگان
اموي و عباس��ي را متهم كردهاند كه حكومت خس��روان
به راه انداختهاند يا ملكداري و رش��ته كارها را يكس��ره به
ايرانيان سپردهاند و البته وجود و فعاليت خاندانهايكهن
ديوانساالر ايراني در دس��تگاه اداري و سياسي خليفگان،

ايران در گذرگاه تاريخ

نش�ان داده اس�ت ،غير از تركيب�ات «بالد
ف�ارس» و «مملك�ه الفرس» (مثلا،34/1 :
 ،)264/2در جايي نيز به تصريح نام «ايران»
را آورده و آن را معادل«بالد الفرس» گرفته
و گفته اس�ت «ارض ايران هي بالد الفرس».
زكري�اي قزوين�ي (متوف�اي 682ق) آورده
اس�ت تركان همواره از دربند يا باباالبواب
به س�رزمينهاي ايران هج�وم ميبردند ،تا
انوش�يروان در آنجا سدي س�اخت .ابوالفدا
(متوفاي 732ق) آورده اس�ت كه مس�كن
م�ردم اي�ران وس�ط معم�ور اس�ت و به آن
«ف�ارس» گوين�د و تمام س�رزمينهاي زير
جيحون را «ايران» ميخوانن�د .ابن العديم
( )28/1نيز ايران ش�هر را به بالد االكاس�ره
معني كرده است .ابن كثير (متوفاي 774ق)

هم در آثار خ�ود به مناس�بتهايي ،مثال در
ذكر س�بب حمل�ه چنگيزخ�ان و نيز محل
گنجه از كلمه «ايران» اس�تفاده كرده است.
در واق�ع از دوره چنگيزي�ان و مخصوصا از
اواخرقرن هفتم ك�ه دولت ايلخان�ان ايران
شكل گرفت و حكومتي متمركز ايجاد كرد،
نهتنها نويسندگان و مورخان فارسينويس
قلمرو ايلخانان ،بلكه نويسندگان و مورخان
عربينوي�س س�رزمينهاي غرب�ي اسلام
هم ب�ه تبع آنه�ا كلم�ه «اي�ران» را بيش از
پيش مورد اس�تفاده قرار دادن�د .ابن نظيف
حموي صاحب تاريخ منص�وري ،در ماجراي
سلطان جاللالدين خوارزمشاه ،چند بار به
نام ايران تصريح كرده اس�ت .اب�ن الوردي
(متوفاي 749ق) ايران را سرزمين ايرانيان

ثابت ميكند كه س��كوتي از اين حيث نبوده است .ايران
فرهنگي هم از چيزي كه نبوده است ،بيرون نيامده است.
ايران فرهنگي از پيش از اس�لام تا امروز وج��ود دارد ،اما
حدودشتغييركردهاست.
گفتهميشودعمومسلسلههاييكهازاواخرقرن
دوم و اوايل قرن سوم هجري در ايران سر برآوردند،
از طاهري�ان و صفاري�ان و س�امانيان و ديلميان و
آلبويه گرفته تا سلسلههايي كه ريش�ه در اقوام
مهاجم صحرانش�ين داش�تند ،مث�ل غزنويان و
سلجوقيانوخوارزمشاهيانهموارهپسازاستقرار
و تثبيت ،ميكوش�يدند به عنصر ايراني تش�بث
جويند و به نحوي از انحاي براي خود نسبي ايراني
بتراشند.علتايناقدامايشانچيست؟
دقيقا همين طور است و من چند جا در همين باره گفته
و نوشتهام .موضوع فقط ساختن نسبنام ه ايراني نيست.
در ايراني بودن سلس��لههايي چون سامانيان و آلبويه كه
كس��ي ترديد نكرده است .س�لاطين و فرمانروايان ايران
پس از اس�لام ،چه حكومتي ُخرد و محلي داشتهاند و چه
سرزميني وس��يع و حكومتي فراگير ،خود را از راه جعل
نسبنامهبهخسروانايرانپيوندميزدهاندتاحكومتشان
قبول عام يعني نوعي مش��روعيت يابد .جالب اس��ت كه
اينها فقط نميخواستهاند ميان ايرانيان مقبوليت يابند و
مشروعيتكسبكنند؛نشروترويجايننسبنامهها،آنها
را به ديده همه اقوام «رعيت» صاحب حق نشان ميداده
اس��ت .اجماال بايد بگويم كه جعل اين نسبنامهها نشان
ميدهد كه در قرون اس�لامي ،حتي در درخش��انترين
ادوار فرهنگ��ي ،يعن��ي ق��رون  4و  5هج��ري ،در قلمرو
شرقي اسالم عامه مردم چه ميخواستهاند ،چه نگاهي به
حكومتداشتهاندوانتظارداشتندفرمانروايانشانبهكجا

نوشته اس�ت ،با اين عبارت كه «ايران و هي
ارض الفرس» .ش�هاب الدين اب�ن فضلاهلل
العمري (متوف�اي749ق) «مملك�ه ايران»
را يك�ي از چهار مملك�ت ب�زرگ در قلمرو
اسالم دانس�ته و آورده اس�ت كه طول اين
س�رزمين از رود جيحون تا فرات در ش�ام و
عرض آن از منتهياليه كرانه ش�رقي درياي
پ�ارس يعني كرم�ان قديم ت�ا آخرين نقطه
قلم�رو س�لجوقيان روم يعن�ي آناتول�ي بر
كران�ه مديتران�ه امت�داد دارد .س�رزميني
اس�ت مربع ش�كل ك�ه هري�ك از ط�ول و
عرض آن را در چهار ماه ميت�وان طي كرد.
او قلمرو قاآن ب�زرگ را كل اي�ران و برابر با
ايران عهد خس�روان خوانده است (.)97/3
ابن عربش�اه (د 854ق) هم در هر دو كتاب
خود از «اي�ران» و «ممالك ايران» و «مردان
اي�ران» و «اقليمه�اي ايران» به ك�رات ياد
ك�رده اس�ت .جالبت�ر آنك�ه در بعضي از
منابع مه�م ق�رن  4هج�ري ،از «ايراني» و
«ايرانيه�ا» ياد ش�ده اس�ت .يعن�ي الاقل
بعضي از نويسندگان و مورخان عربينويس
هم ميدانستند و درمييافتند كه «ايراني»
يعني چه و به چه كس�ي اطالق ميشود؛ به
عبارت ديگر هوي�ت «ايراني» ب�ه ديد آنها
روشن بوده است .تصور ميكنم فعال همين
اندازه منبع براي اينكه كلمه ايران و هويتي
ايراني سابقه كهن داش�ته و بر سرزميني با
مردمي شناخته ش�ده به كار ميرفته است،
بسنده باشد.

وچهكسانيمنسوبباشند.وقتيازايرانفرهنگيوتداوم
انديش��ه ايراني ،از پيش از اس�لام و سراسر عصر اسالمي
سخنميگوييم،يكيازوجوهاثباتكنندهآن،هميننگاه
وتلقيازسياستوحكومتاست.
غير از اي�ن ،گفته ميش�ود در طول س�دههاي
ميانه ،عنصر ايراني در قامت اه�ل قلم و به صورت
نهاد وزارت و ديوانس�االري با تجربه در دربارهاي
گوناگون حضور داشته اس�ت .اگر ممكن است در
اينموردنيزتوضيحدهيد.
البد مراد شما از اهل قلم در اينجا ،طبقه كاتبان است كه
بر كارگزاران عاليرتبه و ميانرتبه ديواني اطالق ميشده
است .باالتر اش��اره كردم كه زمام حل و عقد امور دستگاه
خالفت و به طور خاص ،ام��ور اداري و اجرايي به دس��ت
ايرانيان بوده است .واقع آن است كه دستگاه اداري ايران-
ديوانس��االري -تقريبا به طور كامل به دست خاندانهاي
كهن ايراني ديوانس��االر ،ب��ه عصر اس�لامي و حكومت
خليفگان منتقل ش��د و به تدريج بر اثر اح��وال هر دوره و
احتياجاتاجراييچيزهاييبهآنافزودهشد.ديوانساالري
ايران��ي از مهمترين وجوه انديش��ه ايراني در سياس��ت و
ملكداري ،يعني انديشه ايران شهري است مخصوصا كه
به نظر من ش��غل ديواني ،ش��غلي خانداني بوده است و از
پيش از اسالم تا قريب به يك قرن پيش ،فنون و مشاغل
ديوانساالري از پدر به پسر منتقل ميشده است .به همين
سبب است كه ديوانساالري ايراني ،بايد پديدهاي متداوم
درتاريخايرانوجهانايرانيتلقيشود.
نقش ادبا و ش�اعران به مثابه حافظان اصلي زبان
و ميراث ش�فاهي و مكتوب را در اين تداوم چگونه
ارزيابيميفرماييد؟
پيداست كه در بعضي ادوار نقشهاي مهم داشتهاند .تنها
اديبان و شاعراني چون دقيقي و فردوسي و حافظ و نظامي
صاحب نقش نبودهاند .در آنچه ما االن دربارهاش صحبت
ميكنيم ،مورخان ،اهل فلسفه به معناي قديم آن ،اعم از
متفكراني كه فقط در مسائل مابعدالطبيعه انديشيدهاند و
متفكراني كه درباره حكم��ت عملي بحث كردهاند؛ حتي
طبيبان و منجمان هم نقش داشتهاند .توضيح اين مطلب
از حوصله اين مصاحبه خارج اس��ت .فقط اشاره ميكنم
كه ديوانساالران و وزيران دانشمند ايراني چون برمكيان،
خاندانابنعميد،خانداننظامالملك،خاندانرشيدالدين
فضلاهلل ،وزيران ايراني يا ايراني نسب در غرب جهان اسالم
و حتي تا اسپانيا ،از راه آثار خود يا كا ِر وزارت و ديوانساالري،
از ستونهاي حفظ و تداوم فكر سياسي و اجرايي ايراني در
جهاناسالمبودهاند.
يك س�وال انتقادي و آن اينكه آي�ا اين تاكيد بر
عنصر «ايراني» ناش�ي از رويك�ردي ايدئولوژيك
و نوع�ي ناهمزمان�ي ( )anachronismدر اطالق
مفاهيم نوپديدي چون «مل�ت» و «مليگرايي» بر
دورههايي نيس�ت كه هنوز در ايران «دولت ملي»
به مفهوم جديد كلمه در هي�چ كجاي جهان پديد
نيامدهبود؟
مفهوم و مصداق ايران و ايراني تصور ذهني نيست .چون
واقع و صاحب اثر اس��ت ،در مباحث مربوط ب��ه آن خواه
ناخواهموردتاكيدقرارميگيرد.حاالاينكهمفهوم«ملي»و
«ملت» در فرهنگ علوم سياسي و اجتماعي امروز به كلي
دور از مفهوم قديم است ،نافي اصل قضيه نيست .بسياري
پديدهها در علوم و انديشههاي كهن ،حتي علوم محض،
وجود دارد ك��ه براي تبيي��ن آنها ،واژهه��ا و اصطالحات
نوبنياد بر آن مينهيم يا مجازا و به معنايي جديد از كلمات
و اطالقات قديم براي آنها استفاده ميكنيم .مهم مفهوم
و كاركرد واژهها و اصطالحات و مفاهيم اس��ت .بله دولت
ملي به معناي امروز نه در ايران و نه در نقطهاي از عالم پديد
نيامده بود .اطالق دولت ملي بر دولت صفوي هم مجازي
است .ولي وقتي مورخ و محقق متوجه ميشود كه نوعي
آگاهي و تعمد در تشكيل دولت صفوي در برابر حكومت
عثمانيكهبيشترسرزمينهاياسالميراتصرفكردهوبه
ايران هم چشم دوخته بود ،وجود داشته است و اين آگاهي
و تعمد براي ايجاد حكومتي متمركز زي��ر نام كهن ايران
بوده است و قلمرويش با ايران عصر ساساني پهلو ميزده
اس��ت ،قهرا متمايل ميش��ود كه آن را دولت ملي بنامد؛
گرچهمليبهمعنايامروزنبودهاست.
امروز از مجموع اين تالشها كه از سوي نخبگان
ايران�ي در طول اعصار صورت گرفت�ه ،چه ميراثي
برايمابهجاماندهاست؟آيااينتاكيديكهازسوي
مورخان بر تاريخ ميشود نوعي عقبگرد و دلخوش
داشتن به «آنچه خود داشت» و در نتيجه شكلي از
«واپسگرايي» نيست كه ما را از پرداختن به اينجا
و اكنون باز ميدارد و به غوطه خوردن در گذش�ته
سپريشده،فراميخواند؟
نه اين طور نيست .هيچ ربطي به واپسگرايي ندارد .اطالع
ازتاريخوميراثگذشتهيعنيوصفجانفشانيهاكهمردم
يكسرزمينبرايحفظ قلمروخودوبهبودوضعزندگيو
ايجادتمدنوتوسعهفرهنگكردهاندوآنميراثرابهنسل
بعدي سپردهاند ،نهتنها عقبگرد نيست ،بلكه از مهمترين
انگيزه براي پيشرفت و توسعه و بس��ط دانايي و علم تواند
بود .همه اقوام در همه سرزمينها دنبال تحقيق در تاريخ
گذشتهخودووصفآنهستند.حتيكشورهايتازهپديد
آمدههمبرايخودتاريخوپيشينهفرهنگيميسازند.البته
بايد تاكيد كرد كه صرف افتخار به گذشته ،افتخارآفرين
نيست،مگرتبديلبهانگيزهايقويدرتجديدآنافتخارات
دردنيايامروزشود.

يادداشت

ايران وحدتي از كثرات
«اي��ران» مفهومي اس��ت كه
با توجه به اصول برخاس��ته از
آن بايد در چارچوب فرهنگي،
نه نژادي و پديد آمده از سوي
غلبه يك گ��روه ب��ر ديگران،
فهميده ش��ود« .ايرانزمين»
اشكانزارع
وال��د مفاهي��م مختلف��ي در
پيرامون خود ش��د؛ يك��ي از آنه��ا را ميتوان در
چارچوب معن��اي «ايرانيان» به معن��ي مردماني
كه در ط��ول تاريخ اي��ن مِلكُ ،مل��ك و حكومت و
دولت ساختهاند و مستوجب رخ دادن رويدادهاي

تاريخي ش��دند ،فهم كرد .گفته ش��د كه ايران به
معناي مفهومي فرهنگي است ،تا سياسي و نژادي،
از همين رو مادام��ي كه در عرصه علوم انس��اني و
انديشه س��خن رانده ميش��ود ،بايد به اين موضوع
توجه داشت كه مراد از «ايران» اين ايران محصور
در مرزهاي سياسي فعلي نيست.
قدرت فرهنگي ايران كه ريش��ه در اساطير دارد و
س��پس در متوني چون اوس��تا و در ادامه آن وارد
انديش��ه شاهنشاهي ساس��اني ش��د ،چنان ستبر
اس��ت كه نقاط پيراموني آن هرچند كه اكنون بناءِ
بر قوانين سياس��ي و بينالملل ملتي داراي دولت

به حس��اب ميآيند ،اما در كنشه��اي اجتماعي و
فرهنگي ب��دون آنك��ه بخواهند ،عمل ب��ه اجراي
«آن ايران��ي» ميكنن��د .زباني كه در كش��ورهاي
ِ
اطراف سخن گفته ميشود ،مادامي كه ميخواهد
به عنوان زبان مل��ي حامل موضوع��ات تاريخي و
فرهنگي شود ،ايراني ميشود .در همان كشور براي
برس��اختن نمادهاي ملي مجبور به روي آوردن به
ايرانيترين نمادها ،اش��خاص و مفاهيم ميشوند.
همچنين ميتوان ب��ه ثبت جهاني ت��ار نيز در اين
مورد اش��اره كرد .رجوع به مفاهيم ايراني توس��ط
مكانهاي جدا ش��ده از ايران ،اين موضوع را نشان

ميدهد كه اين كش��ورهاي جديدالتاسيس هنوز
ذيل ايران تعريف ميشوند.
اين س��رزمينها با اينكه بيرون از ايران سياس��ي
هس��تند ،اما درون «ايرانش��هر» و «اي��ران بزرگ
فرهنگي» ق��رار دارند .اي��ن مكانه��ا مادامي كه
بخواهن��د مفاهي��م ،ش��خصيتها و نماده��اي
ايران��ي را از مضمون��ي ك��ه حام��ل آن هس��تند،
ته��ي كنن��د ،آن برآيندهاي اي��ران را مب��دل به
«ابژه»گردشگري ميكنند ،درست شبيه به كاري
كه نگاه جهانوطن يونس��كو با مادهتاريخ بسياري
از كش��ورها به ن��ام و عنوان ثبت جهان��ي ميكند.

آرامگاه ش��اعران فارس��يزبان و موالناي بلخي در
قونيه ب��راي اهالي اي��ن مرزهاي جديدالتاس��يس
همين كاركرد را دارد :از«موالنا» فقط رقص سماع
را ميفهمن��د و از «نظامي» ق��دم زدن در حوالي
مقبره برايشان دلنشين است .آنگاه كه گروهي از
ايشان بخواهد سطح خود را از برخورد گردشگري
با آن مفاهيم كه در سطح گردش��گري مسروقاتي
بي��ش نيس��تند ،باالت��ر بب��رد ،ناخواس��ته ايراني
ميشوند ،چرا كه موضوعات ملي آنها كه شهرهاند
ايرانياند ،فيالمثل موالنا كه از شاعران ملي تركيه
معرفي ميشود ،ش��اعري فارس��يزبان است و هر

آنكس كه بخواهد از دايره تنگ عوامانه گردشگري
در برخورد با موالنا بيرون جهد بايد فارسي بخواند،
و اين موض��وع خود يك��ي از جلوهه��اي قدرتمند
«ايراني» است.
«اي��ران» وحدت��ي اس��ت از كث��رات و برخ��ي از
اين كثرتها كه چ��ون نقطه گري��ز از مركز عمل
كردند نيز ،هن��وز محض نياز به فرهن��گ به نقطه
جاذبه و وحدت «اي��ران» نيازمند هس��تند .براي
فهم «اي��ران» بايد به م��اده تاريخ «اي��ران» وراي
قرائتهاي غرب بازگشت و قدم در راه موضوعي به
نام «ايران» گذاشت.

