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درآمد
هنگامی که نخستین زمزمه  های نوگرایی و نواندیشی و در پی آن اندیشۀ ناسیونالیسم 
ـ     به گوش می  رسید و خواب خوش  ـ     به دنبال برخورد ایرانیان با غرب ـ در عصر قاجارـ
دوشین جای خود را به بهت و ناباوری می  داد، گروهی از درِ قبول و چاره  اندیشی 
درآمدند و عده  ای تردید و انکار پیشه کردند. همچون دیگر پدیده  های اجتماعی، 
ناسیونالیسم نیز از کشاکش بین این و آن در امان نماند و دچار انواع استحاله  ها گشت 
و هر کسی از ظن خود یارش شد. امروز اما، پس از گذشت بیش از یک سده از انقالب 
مشروطه که دست به بازآفرینی احساسات ملی  گرایانه زد، بیش   از نیم  قرن از فروپاشی 
پهلوی اول که پایه  های خود را بر گفتمان ناسیونالیسم استوار کرده بود و بیش از 
چهار دهه از برآمدن انقالبیونی که امت  گرایی را در کنار ملت  گرایی می  خواستند، 
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اندیشۀ ناسیونالیسم دوباره جان گرفته و پژوهشگرانی به کندوکاو ریشه  های تاریخی 
آن و بررسی چندوچون مسائل پیرامونش پرداخته  اند.

بحث و بررسی
پیدایش ناسیونالیسم ایرانی: نژاد و سیاست بی  جاسازی عنوان کتابی است از رضا 
ضیاء  ابراهیمی، دانشیار تاریخ در کینگزکالج لندن، که نشر مرکز ترجمۀ فارسی آن را 
به قلم حسن افشار در سال 1396 منتشر کرد.1 نویسنده در پیشگفتار کتاب یادآوری 
می  کند که “حسرت شکوه و افتخارِ پیش از اسالِم ایران در بسیاری از ایرانیان دیده 
می  شود،” “فضای مجازی ایرانیان پر است از نقوش تزئینی باستانی،” “قشرهایی از 
ایرانیان تاریخ ایران اسالمی را یک دورۀ دراز انحطاط می  بینند” و نزد آنان “ورود 
اسالم به ایران رنگ نژادی پیدا می  کند و حملۀ اعراب نامیده می  شود” و “تعلق داشتن 
ایرانیان به نژاد آریایی را با غرور تمام در بوق و کرنا می  کنند.” سپس، عنوان می  کند 
که “این کتاب به این افکار می  پردازد، اما نه همچون عناصر معقول بی  تاریخی از روح 
جمعی ایرانیان، بلکه به عنوان مقوالتی تاریخی که نیاز به بررسی انتقادی دارند. این 
افکار را من مؤلفه  های یک ایدئولوژی ناسیونالیستی می  دانم که نامش را ناسیونالیسم 
بی  جاساز می  گذارم،  ”2 با این توضیح که “اصطالح بی  جاسازی را من به معنایی که در 
مطالعات دیاسپورا دارد، یعنی جابه  جایی جغرافیایی که مثالً مهاجران یا پناهندگان 
تجربه می  کنند، به کار نمی  برم. بی  جاسازی در اثر حاضر به عملی اطالق می  شود که 

در مخّیله انجام می  گیرد.  ”3

ادعای ضیاء ابراهیمی این است که “اوالً ناسیونالیسم بی  جاساز ایدئولوژی جدیدی 
است، بی  هیچ پیشینه  ای تا اواخر قرن نوزدهم میالدی.” دوم اینکه “ارتقای گذشتۀ 
پیشااسالمی ایران به مقام مظهر ذات ایرانی نقش محوری تقابل ایرانی/آریایی با 
عرب/سامی و نژادی  سازی تاریخ ایران را نه در سنت  ها یا روایت  های محلی، بلکه 
در شرق  شناسی و نژادپژوهی قرن نوزدهم اروپا می  توان ریشه  یابی کرد.  ”4 همچنین، 
به گمان او عوامل اصلی این بی  جاسازی در داخل ایران دو نفرند: “ناسیونالیسم 

1رضا ضیاء  ابراهیمی، پیدایش ناسیونالیسم ایرانی: نژاد و سیاست بی  جاسازی، ترجمۀ حسن افشار )تهران: 

نشر مرکز، 1396(
2  ضیاء  ابراهیمی، پیدایش ناسیونالیسم ایرانی، 9.

3  ضیاء  ابراهیمی، پیدایش ناسیونالیسم ایرانی، 12.

4    ضیاء  ابراهیمی، پیدایش ناسیونالیسم ایرانی، 10.
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بی  جاساز در دهه  های 1240 تا 1270 شمسی در نوشته  های جریان  ساز میرزافتحعلی 
آخوندزاده و میرزاآقاخان کرمانی متولد شد.  ”5 با اینکه نویسنده بر زوایای پنهان یا 
کمتر شناخته  شده از تاریخ آن برهه دست گذاشته و باب گفت  و  گو را در این زمینه 
ـ      اما از یک  سونگری و یک  جانبه  گرایی که  می  گشایدــ  که باید قدر آن را دانست ـ
آفت تاریخ    نگاری ا  ست بر  کنار نبوده و در هنگام تحلیل دچار تقلیل  گرایی و در زمان 
نتیجه  گیری در بند مصادره  به  مطلوب گرفتار است. افزون بر این، در جای  جای کتاب 
به نکاتی برمی  خوریم که در بهترین حالت می  شود گفت دربارۀ آنها اتفاق نظر وجود 
ندارد و فقط می  تواند برآمده از ایدئولوژی حاکم بر ذهن و زبان نویسنده باشد. در این 

مختصر مایلم به چند نکته در این بارۀ اشاره کنم:

در آغاز کتاب و پیش از ورود به بحث اصلی، در صفحۀ 1، عنوان “یادداشت نویسنده 
برای ترجمۀ فارسی اثر” درج شده است. این یادداشت با عبارت “این تنها ترجمۀ اثر 
من است که شخصاً آن را خوانده و تأیید کرده  ام” به پایان می  رسد. بر پایۀ جمله، 
برخی نواقص و اشتباهات متن کتاب از عهدۀ مترجم خارج و متوجه خود نویسنده 
است. از آن میان، به نویسش نام  ملکم، سیاستمدار دورۀ قاجار اشاره می  کنم که در 
جای  جای متن کتاب و به تکرار و تناوب به دو صورت “ملَکم”به فتح کاف و “ملُکم” 
به ضّم کاف چاپ شده است.6 همچنین، برخی از تبدیل تاریخ  ها و شمارۀ سال  ها 
اشتباه است و نیاز به بازبینی دارد. برای مثال، محمدرضا پهلوی کتاب پاسخ به تاریخ 
را در سال 1356 شمسی نوشت که معادل میالدی آن سال 1977 است، نه سال 
7.1980 از این دست اشتباهات را می  توان غلط تایپی و مشکل حروف  چینی قلمداد 
کرد و امیدوار بود در ویراست  های بعدی کتاب ویرایش شوند. اما انتظار می  رود در 
یک پژوهش تاریخی، دقتی فراتر از آنچه در این اثر خرج شده به   کار رود، چنان  که در 
این کتاب نام دو شخصیت متفاوت تاریخی با یکدیگر خلط شده و در پی هم آمده  اند. 
باید توجه کرد که محمد بن خاوندشاه محمود، معروف به “میرخواند،” تاریخ  نگار سدۀ 
نهم هجری است و اثر برجستۀ او روضه  الصفا نام دارد. اما غیاث  الدین بن همام  الدین 
ملقب به “خواندمیر،” تاریخ  نگار سدۀ دهم هجری است و تکملۀ روضه  الصفا را نوشته. 
او نوادۀ دختری میرخواند است و اثر برجستۀ او حبیب  السیر. در متن کتاب، نام این 

دو به جای یکدیگر به  کار رفته است.8

5    ضیاء  ابراهیمی، پیدایش ناسیونالیسم ایرانی، 17.
6برای نمونه بنگرید به   ضیاء  ابراهیمی، پیدایش ناسیونالیسم ایرانی، 52 تا 57.

7  بنگرید به ضیاء  ابراهیمی، پیدایش ناسیونالیسم ایرانی، 302.
8  ضیاء  ابراهیمی، پیدایش ناسیونالیسم ایرانی، 53-52.
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تا ثابت کند که ناسیونالیسم ایرانی پدیده  ای قرن نوزدهمی ا  ست و ایرانیان متقدم، 
به  ویژه نخبگان و شاعران سده  های میانه، نیز به  دور از فضای تقابل  های ایرانی/عرب 
و آریایی/سامی بوده  اند و در نظر آنها ایرانی و عرب تفاوتی ندارند، نظامی گنجوی را 
شاهد می  آورد: “شاعر بزرگ قرن ششم در هفت  پیکر از بهرام گور می  گوید که در 
دامان اعراب بزرگ شد و ما پیش از این در بحث فردوسی به او پرداختیم. در این 
اثر، نظامی داستان  های کهن عرب، مثل لیلی و مجنون را نقل می  کند و مهم  تر اینکه 
آمیزش نژادی را نه  تنها تقبیح نمی  کند، بلکه تحسین می  کند.  ”9 دربارۀ عالقۀ نویسنده 
به “بهرام گور” و اشاره  اش به این داستان در شاهنامه فردوسی هم خواهم نوشت و 
به آن بازمی  گردم. اما گویا دربارۀ نظامی و لیلی   و   مجنون، ابیات مقدمۀ این منظومه و 
گفتار “در سبب نظم کتاب” از چشم نویسندۀ محترم دور افتاده است یا آگاهانه هیچ 
اشاره  ای به آن نمی  کند. جایی که نظامی به صراحت بی  میلی و عدم رغبت خود را 
دربارۀ به   نظم کشیدن این داستان قوم عرب ابراز می  کند،10 و فقط درخواست پادشاه 

شروان او را به این کار وا  می  دارد. چنان  که خود گفته:

دهلیز فسانه چون بَود تنگ
گردد سخن از شد  آمدن لنگ

میدان سخن فراخ باید
تا طبع سواری  ای نماید

بر شیفتگی و بند و زنجیر
باشد سخن برهنه دلگیر
در مرحله  ای که ره ندانم

پیداست که نکته چند رانم
نه باغ و نه بزم شهریاری

نه رود و نه می نه کامکاری
بر خشکی رود و سختی کوه
تا چند سخن رود در اندوه11

9    ضیاء  ابراهیمی، پیدایش ناسیونالیسم ایرانی، 181.
10برای مطالعۀ بیشتر در این باره بنگرید به یداهلل بهمنی مطلق، “کنش  ها و منش  ها در خسرو و شیرین 

و لیلی   و   مجنون،  ” کتاب ماه ادبیات، سال 3، شمارۀ 34، پیاپی 118 )1388(، 81-86؛ علی  اکبر سعیدی 
سیرجانی، سیمای دو زن )چاپ 12؛ تهران: نشر پیکان، 1386(؛ حشمت مؤید، “در مدار نظامی )3(: نقدی 
بر لیلی و مجنون نظامی،” ایران  شناسی: پژوهش در تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران و زبان و ادبیات فارسی 

)تهران: بنیاد مطالعات ایران، 1371(.
11حسن وحید دستگردی، کلیات حکیم نظامی گنجوی )چاپ 2؛ تهران: مؤسسۀ مطبوعاتی علمی، 1363(، 27.
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از این دست مصادره  به  مطلوب  ها در مورد فردوسی و شاهنامه هم در این کتاب رخ 
می  دهد و شخصیت محبوب ضیاء ابراهیمی در شاهنامه هم “بهرام گور” است، چرا 
که “در دامان اعراب بزرگ شده.” نویسنده هر جا در شاهنامه به بیتی برخورده که 
کوچک  ترین نشانه  ای دربارۀ ملی  گرایی فردوسی یا شائبه  ای دربارۀ دیدگاه منفی 
فردوسی نسبت اعراب به   دست دهد، با استناد به سخن شاهنامه  پژوهان، آن را جزو 
ابیات افزوده به شاهنامه و منتسب به فردوسی معرفی می  کند و در غیر این   صورت 
بیت مذکور را “زبان حال” شخصیت داستان می  نامد و نه موضع فردوسی، و نهایتاً 
در حالت سوم آن را به منبع فردوسی حواله می  کند. با این همه، این معادالت دربارۀ 
بهرام گور صدق نمی  کند و او از شاهنامه مستقیماً برای اثبات عدم تعلق خاطر 
فردوسی به احساسات ملی  گرایانه احضار می  شود. چنین برخورد دوگانه  ای با شاهنامه 
و فردوسی باز هم از نویسندۀ کتاب سر می  زند؛ جایی که از عبدالحسین شیخ  الملک 
اورنگ، یکی از هفت آموزگار رضاشاه، نقل می  کند که “یک بار گریۀ شاه برای این 
بود که اورنگ قصۀ روشنک، دختر داریوش سوم و نکاحش با اسکندر مقدونی را 
نقل کرد.  ”12 ضیاءابراهیمی اینجا هم بی  آنکه نسبت روشنک را به منابع فردوسی و 
امانت  داری او ارجاع دهد، با کنایه در پرانتز اضافه می  کند: “دختر داریوش سوم )به 

گمان فردوسی، حال آنکه در واقع دختر یک فرمانروای سغدی بود(.”13

نویسندۀ پیدایش ناسیونالیسم ایرانی به دنبال چنین مصادره  به  مطلوب  هایی، دانسته 
یا نادانسته، تلویحاً یا از سر ناآگاهی، دربارۀ مسائلی اساسی و نکاتی باریک  تر از موی 
ابراز عقیده می  کند که پیش از او بزرگانی در جهت اثبات خالفش قلم  فرسایی  ها 
کرده  اند. می  نویسد “دیک دیویس، مترجم چاپ انگلیسی ‘تحسین  شدۀ’ شاهنامه، 
دربارۀ ‘دوپهلوگویی  های’ دیگری هم در رویکرد فردوسی به عرب  ها می  نویسد؛”14 
و ادامه می  دهد: “دیویس به این نکته نیز اشاره می  کند که شاهنامه در بخش  های 
‘افسانه  ای’ و بخش  های شبه  تاریخی با مسئلۀ هویت قومی به دو شکل متفاوت رفتار 
می  کند.  ”15 تأکیدها در نقل قول از من است. چه، به نظر می  رسد بیش و پیش از آنکه 
ـ    که در این صورت باید گمان برد که  نویسنده تفاوت میان اسطوره و افسانه را نداندـ
ـ      نوع کاربرد  شناخت صحیحی از ژانر حماسه و در نتیجه از شاهنامه هم نزد او نیست ـ

12ضیاء  ابراهیمی، پیدایش ناسیونالیسم ایرانی، 276.

13ضیاء  ابراهیمی، پیدایش ناسیونالیسم ایرانی، 276.

14ضیاء  ابراهیمی، پیدایش ناسیونالیسم ایرانی، 152.

15ضیاء  ابراهیمی، پیدایش ناسیونالیسم ایرانی، 153.
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و انتخاب واژه  ها از سوی او قابل توجه است و بسامد این انتخاب  ها به  ناچار گمان 
سویه  دار بودن دیدگاه نویسنده را تقویت می  کند. تأکیدم بر عبارت “تحسین  شده،” 
نه به  خاطر تردید و ارزش  گذاری در ترجمۀ دیویس از شاهنامه، بلکه برای معطوف 
کردن توجه به نظریه  ای است که او دربارۀ شاهنامه باور دارد و به پیروی از آن 
شهرت یافته است: نظریۀ منبع شفاهی. محمود امیدساالر در برابر چنین نظریه  هایی 
بوطیقا و سیاست در شاهنامه را منتشر کرده است. بوطیقا و سیاست در شاهنامه 
حاصل تالشی روشمند برای شناخت و معرفی سیاست  های فرهنگی و پژوهش  های 
سیاست  زده است و “پاسخی به حمالتی که به عمد یا غیرعمد در نوشته  های بسیاری 
از نوشرق  شناسان که معادل  های آکادمیک نومحافظه  کاران غربی به شمار می  روند” 
خواهد بود. فرضیۀ اصلی پژوهش امیدساالر نقش قاطع سیاست در پژوهش  های 

حماسی و شاهنامه  شناسی غربی است. بر همین مبنا اعتقاد دارد که 

اکثر تحلیل  های امریکایی از ادب و فرهنگ ایران به گند پیش  داوری  های 
دوران استعمار آلوده  اند. اینها به لطایف  الحیل می  خواهند ادبیات ما را بر 
مبنای جهان  بینی اروپامحور خودشان تحلیل کنند و همانند زیرنویسی به 
تاریخ ادبیات خودشان منضم سازند. مثاًل چون ادب حماسی غربی ریشه 
در بدیهه  سرایی مشتی خوانندۀ دوره  گرد قرون وسطایی دارد، فردوسی، 
شاعر ادیب و دانشمندی را که محصول دوران طالیی تمدن اسالمی است، 
تا حّد امثال هومر و دیگر حماسه  سراهای بی  سواد خودشان فرومی  کشند 
و فردوسی و هنر متعالی او را بر حسب هومر و اشعار دست  وپا شکستۀ او 

می  فهمند و می  فهمانند.16

تأکیدم بر عبارت “دوپهلوگویی،” که ضیاءابراهیمی آن را آگاهانه یا ناآگاهانه اما 
دست  و  دل  بازانه از دیویس نقل می  کند، برای بیان چنین توضیحی بود. 

پژوهشگر تاریخ کینگز کالج جنبش  های ایرانی و شورش  های محلی، جعل احادیث 
و روایات از جانب هر دو گروه ایرانیان و اعراب برای اثبات حقانیت خود، تکاپوی 
ایرانیان برای رسمیت بخشی به زبان فارسی در دربار، نهضت ترجمه و تفسیر قرآن به 
فارسی، ظهور عصر شاهنامه  سرایی و پدید آمدن شاهنامه فردوسی، برپایی آیین  ها و 

16محمود امیدساالر، بوطیقا و سیاست در شاهنامه، ترجمۀ فرهاد اصالنی و معصومه پورتقی )تهران: بنیاد 

موقوفات دکتر محمود افشار با همکاری نشر سخن، 1396(، 20.
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جشن  های باستانی از سوی ایرانیان و در یک کالم، چالش میان فارسی و عربی17 را 
یک  سره نادیده گرفته و آن را به “مشتی از اشعار شعوبیه”18 تقلیل می  دهد.

مادرانی  از  که  نیز  شاهنامه  ایرانی  پهلوانان  از  برخی  تبار  در خصوص  نویسنده 
انیرانی زاده می  شوند،19 شتاب  زده عمل می  کند و پیوندهای زناشویی بین ایرانیان و 
غیرایرانیان را نشانه  ای از کم  رنگ بودن مرزهای قومی و ملی می  انگارد و در نتیجه، 
قائل شدن اندیشۀ ملی  گرایی برای فردوسی را بی  اعتبار می  داند. اما چنین نیست یا 
دست  کم برای بیان چنین منظوری درست نیست. این مسئله با روش نقد اسطوره  ای 
و کهن  الگویی قابل توضیح است. طبق دانش   اسطوره  شناسی و در متونی چون 
شاهنامه که شالوده  ای اساطیری دارند، خویشکاری زنان باروری و رونق و برکت است 
و از این جهت با نمادهایی چون درخت، ماه و زمین پیوند دارند و بخشی از حیات 
بشر را که دوران مادرساالری است نمایندگی می  کنند. مطابق مکتب روان  شناسی 
تحلیلی کارل گوستاو یونگ، زنان نماد و نمایندۀ عنصر مادینه در روان مردان  اند 
و برخی از کنش  های قهرمانان داستان را توجیه می  کنند. افزون بر این، هم در 
میان جوامع باستان و هم در دوره    های تاریخی، ازدواج  های سیاسی خود برخاسته از 

انگیزه  های قومی و ملی  اند.

آنچه آمد، مختصری دربارۀ وجوه ادبی و تاریخ ادبیاتی پیدایش ناسیونالیسم ایرانی 
بود و در این یادداشت بر آن نبودم تا جانب اندیشه  ای را بگیرم یا دیدگاهی را 
یک  سره مردود قلمداد کنم. هدفم فقط تأملی بی  طرفانه در پی ابهاماتی بود که در 
هنگام خواندن این اثر برایم به  وجود آمده بود؛ نکاتی که به  نظر می  رسد آگاهانه و با 
استفاده از “بار معنایی واژه  ها” در زیر پوست متن گنجیده  اند و با کلماتی از جنس 
“بی  جاساز،” “افسانه،” “دوپهلوگویی،” “مورخ آماتور” در توصیف ماشااهلل آجودانی، 
“مشتی از اشعار” در توصیف نهضت شعوبیه، “زیارتگاه”در توصیف آرامگاه فردوسی، 
“گزافه  گویی” در توصیف نوشته  های آخوندزاده، و “چاپلوسانه” در توصیف تحلیل  های 
فریدون آدمیت و ترکیب  های دیگری از این دست درصدد القای معنا هستند، نه با 

بهره  گیری از قدرت استدالل و استناد. بیت معروفی است از فریدون توللی که 

چون گوژ گشت آینه، تصویر بر خطاست
تاریخ نیست اینکه مدام از بَرت کنند

17آذرتاش آذرنوش، چالش میان فارسی و عربی )تهران: نشر نی، 1385(.

18ضیاء  ابراهیمی، پیدایش ناسیونالیسم ایرانی، 161.

19ضیاء  ابراهیمی، پیدایش ناسیونالیسم ایرانی، 153.






