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یادداشت نویسنده
این مجموعه اگر حسنی دارد مدیون همت دانشمند واال آقای دکتر محمد
توکلی طرقی است که مقاالت آن را با دقت و پشتکاری که از خصایص ایشان
است ُجسته و اختیار نمودهاند و مرا مرهون لطف خود قرار دادهاند.

بیشتر مقاالت این مجموعه نخست در مجالت سخن ،یغما ،مجلة دانشکده
ادبیات دانشگاه تهران ،راهنمای کتاب ،ایرانشناسی یا ایراننامه به طبع رسیدهاند.
امیدوارم خوانندگان از قرائت آنها پُر ملول نشوند .گزینش و چاپ آنها را مدیون
جناب آقای دکتر توکلی طرقیام.
احسان یارشاطر
دانشگاه کلمبیا ،اوت ۲۰۱۵
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استاد احسان یارشاطر در زندگی پژوهشی پرثمرش یار بیهمتای ایرانشناسی
و راوی و دانشنامهنگار تعصبپرهیز تمدن و زبانهای ایرانی بوده است .با
ابتکار ،دوراندیشی ،دقت علمی ،پشتکار و مدیریتی کمنظیر ،نهادهایی چون
بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،انجمن کتاب و مرکز ایرانشناسی دانشگاه کلمبیا
را برای پیشبرد پژوهش و گسترش دانش ایرانشناسی بنیاد نهاد .راهنمای
کتاب ،دانشنامة ایران و اسالم ،دانشنامة ایرانیکا و سلسله انتشارات تخصصی
فارسی و انگلیسی از جمله فرآوردههای دانشپژوهی و دانشگستری ایشان
است .آثار مکتوبش به زبان فارسی و انگلیسی در برگیرندة گسترة وسیع هنر و
ادبیات ،زبانها و لهجههای ایرانی و تاریخ ایران و اسالم است .مجموعه مقاالت
برگزیدۀ ایشان ،که بین سال  ۱۳۲۷و ۱۳۸۰ش منتشر شدهاند ،بیانگر حکمت
تمدنی یارشاطر در بررسی مستند اجزا و ادوار متفاوت تمدن ایرانی است .بخش
نخست این پیشگفتار“ ،یار ایرانشناسی ”،به شرح مختصر زندگی و کوششهای
1در تهیه و تنظیم این کتاب از یاری همکارانی چند برخوردار بودم .بسیاری از مقاالت را خانم
منصوره کنگاوری حروفچینی کردند .در ویرایش و نسخهخوانی از دقت و وسواس علمی دکتر
وحید طلوعی برخوردار بودم .نسخۀ نهایی را آقای دکتر احمد هاشمی بازخوانی کرده و به نکات
مهمی توجه دادند .طرح روی جلد کار آقای مجید عباسی است .برگآرایی این مجموعه را خانم
پریسا یزدانجو بر عهده داشت .چند مقالۀ نایاب را خانم دکتر آیدا مفتاحی و خانم دکتر مهناز
معظمی در اختیارم قرار دادند .انتشار این مجموعه بدون یاری سخاوتمندانۀ دکتر وحید نوشیروانی
ممکن نمیبود .از یکایک این یاران و همکاران سپاسگزارم.
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پژوهشی استاد یارشاطر میپردازد .بخش دوم“ ،حکمت یارشاطری ”،گزیدة آثار
و حکمت تمدنی ایشان را شرح میدهد.
الف .یار ایرانشناسی
احسان یارشاطر ،فرزند هاشم یارشاطر و روحیه میثاقیه ،در  ۱۲فروردین
۱۲۹۹ش۱۹۲۰/م در همدان متولد شد .پس از درگذشت مادر و پدرش در
سالهای  ۱۹۳۱و ۱۹۳۲م ،به اصرار داییاش ،مهدی میثاقیه ،مؤسس استودیو
میثاقیه و بنیانگذار بیمارستان میثاقیه ،برای ادامۀ تحصیل به تهران رفت .دورۀ
دبیرستان را در دانشسرای مقدماتی به پایان برد و به دانشگاه تهران راه یافت .در
۱۳۲۰ش ،در امتحانات رشتۀ ادبیات فارسی دانشگاه تهران “رتبۀ اول را حائز و به
دریافت مدال اول علمی مفتخر” و به “دریافت دانشنامه موفق” گردید 2.در سال
۱۳۲۶ش۱۹۴۷/م ،رسالة دکتریاش“ ،شعر فارسی در نیمة دوم قرن نهم ”،را به
سرپرستی علیاصغر حکمت (1359-1271ش) به پایان رساند .در همان سال،
با دریافت بورس تحصیلی از شورای فرهنگی بریتانیا عازم انگلستان شد .پس از
آشنایی با والتر برونو هنینگ ( ،)Walter Bruno Henning, 1908-1967به جای
رشتة تعلیم و تربیت به تحقیق در گسترة زبانها و لهجههای ایرانی پرداخت .در
1331ش1952/م ،دورۀ کارشناسی ارشد را در دانشگاه لندن به پایان رساند.
پس از بازگشت به ایران ،یارشاطر به پژوهش میدانی در گسترة لهجههای ایرانی
پرداخت و در ۱۳۳۹ش۱۹۶۰/م ،از رسالة دکتریاش“ ،لهجة تاتی جنوب قزوین”
( )The Tati Dialect Spoken to the South of Qazvinکه به سرپرستی والتر
3
هنینگ نوشته بود ،با موفقیت دفاع کرد.
یارشاطر تدریس را با دبیری در دبیرستان علمیة تهران در 1321ش1942/م آغاز
کرد .پس از یک سال تدریس در علمیة تهران ،به معاونت دانشسرای مقدماتی
منصوب شد .پس از دریافت دکترا از دانشگاه تهران ،در 1326ش1947/م
به دانشیاری زبان و ادبیات فارسی در دانشکدۀ الهیات برگزیده شد .پس
2به نقل از “جشن فرهنگ در تاالر دانشکدۀ حقوق دانشگاه ”،آموزش و پرورش ،شمارۀ  9و ( 10آذر
و دی77-68 ،)۱۳۲۰؛ نقلها به ترتیب از  72و .73
3پس از تحقیقات و تغییراتی گسترده ،این رساله در ۱۹۶۹م چاپ شد:
Ehsan Yarshater, A Grammar of Southern Tati Dialects (The Hague: Mouton, 1969).
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از بازگشت از لندن“ ،در یکصد و بیست و نهمین جلسۀ شورای دانشکدة
ادبیات” در اردیبهشت ۱۳۳۲ش “صالحیت آقای دکتر احساناهلل یارشاطر
برای دانشیاری کرسی زبان اوستا و فارسی باستان به تصویب رسید 4”.در بهار
1337ش1958/م ،شورای دانشگاه تهران به پیشنهاد دانشکدۀ ادبیات پذیرفت
که “آقای دکتر احسان یارشاطر ،دانشیار دانشکدۀ ادبیات ،برای تدریس زبان
فارسی و فرهنگ و ادبیات ایران در دانشگاه کلمبیا برای مدت یک سال به
امریکا بروند 5”.در گزارشی از “مأموریت یک سالۀ خود در دانشگاه کلمبیا”،
یارشاطر به “ریاست دانشکدۀ ادبیات” نوشت:
موادی که تدریس آنها برحسب دعوت دانشگاه کلمبیا در سال تحصیلی
گذشته به عهدة اینجانب گذاشته شده بود عبارت بود از  .۱متون ادبی فارسی،
 .۲تاریخ فرهنگ و تمدن ایران پس از اسالم و  .۳میراث ایران .همة این مواد
متعلق به دورههای بعد از لیسانس بوده ،از این میان درس تاریخ فرهنگ
و تمدن ایران در دورههای اسالمی بیش از سایر دروس دانشجو داشت.
پس از آن ،درس متون ادبی فارسی بیشتر مورد توجه قرار گرفت .گذشته
از دروس مزبور ،تدریس قسمتی از درس “زبانها و مردم اتحاد جماهیر
شوروی ”،یعنی زبانها و مردم ایرانی اتحاد جماهیر شوروی ،به عهدة بنده
قرار داشت .برحسب حسن ظن برخی از اولیای دانشگاه کلمبیا و همچنین
توجه خاص دانشگاه مزبور به فرهنگ و زبان و تمدن کشورهای خاورمیانه ،از
اینجانب دعوت شد که سال آینده نیز ،در صورت تصویب شورای دانشکده،
به تدریس مواد فوق و همچنین زبان فارسی باستان (دستور زبان و تفسیر
6
کتیبههای هخامنشی) و زبان پهلوی (آثار زرتشتی و مانوی) بپردازم.
یارشاطر پس از شرح فعالیتهای پژوهشی خویش افزود:
در نیویورک انجمنی از دانشجویان ایرانی و سایر دوستداران فرهنگ و
تمدن ایران تشکیل شد .مظاهر فرهنگ و هنر و ادبیات و تمدن ایران
“4صالحیت دانشیاری ”،مجلة دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران ،سال  ،۱شمارۀ ( ۱مهر .۱۱۶ ،)۱۳۳۲
“5تدریس زبان و فرهنگ و ادبیات ایران در دانشگاه کلمبیا ”،مجلۀ دانشکدۀ ادبیات ،سال  ،۵شمارۀ
( ۴تیر .۸۷ ،)۱۳۳۷
6احسان یارشاطر“ ،اخبار دانشکدة ادبیات ”،مجلة دانشکدۀ ادبیات ،سال  ،۷شمارۀ ( ۱مهر ،)۱۳۳۸
93-92؛ نقل از .۹۲
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موضوع بحث جلسات آن بود و رویهمرفته جلسات آن بیتوفیق نبود .در
مدت اقامت خود در امریکا اینجانب کوشیدم تا در برآوردن انتظار دانشگاه
کلمبیا و شناساندن فرهنگ و تمدن ایران و معرفی وجوه مطلوب کشور
خود در حد مقدور کوتاهی نشود و نمایندة نادرخوری از دانشگاه تهران
7
نباشم .اما جز مدعی کوشش در این باب نیستم.
همچنان که یارشاطر پیشبینی کرده بود ،دانشگاه کلمبیا قرارداد ایشان را با
سمت دانشیار مهمان یک سال دیگر تمدید کرد و سال تحصیلی 1960-1959م
را نیز در کلمبیا به تدریس پرداخت .پس از تأسیس کرسی هاکوپ کورکیان در
ایرانشناسی ( ،)Hagop Kevorkian Chair in Iranian Studiesمجلة دانشکدة
ادبیات دانشگاه تهران گزارش داد:
دانشگاه کلمبیا از چندی پیش در صدد تأسیس کرسی مستقلی برای
مطالعات ایرانی (زبان و ادبیات فارسی ،تاریخ ایران ،زبانها و ادبیات پیش
از اسالم) بود .در سال جاری ،این منظور صورت عمل به خود گرفت و
کرسی مذکور تأسیس یافت .برای تصدی کرسی مذکور ،دانشگاه کلمبیا
از آقای دکتر احسان یارشاطر ،استاد زبانهای فارسی باستان و اوستایی
دانشکدة ادبیات ،دعوت نمود و با تصویب شورای دانشکده و مقام ریاست
دانشکدة ادبیات ،آقای دکتر یارشاطر بدین منظور قریباً به امریکا مسافرت
8
خواهند نمود.
برای این کرسی ،یارشاطر نامزد بینظیری بود .در کنار مقاالتی که در پیام نو،
یغما ،مهر ،آموزش و پرورش ،سخن و مجلة دانشکدة ادبیات به چاپ رسانده
بود ،در 1332ش1953/م ،ترجمۀ فارسی االشارات و التنبیهات و نیز پنج رساله
ابنسینا 9را منتشر کرده بود و رسالة دانشگاه تهرانش را در ۱۳۳۴ش تحت
عنوان شعر فارسی در عهد شاهرخ (نیمة اول قرن نهم) یا آغاز انحطاط در شعر
7یارشاطر“ ،اخبار دانشکدة ادبیات.۹۳ ”،
“8استاد کرسی مطالعات ایرانی در دانشگاه کلمبیا ”،مجلة دانشکده ادبیات ،سال  ،۹شمارۀ ( ۱مهر
.۱۴۶ ،)۱۳۴۰
9شیخالرئیس ابوعلی سینا ،ترجمۀ فارسی اشارات و تنبیهات ،با مقدمه و حواشی و تصحیح احسان
یارشاطر (تهران :انجمن آثار ملی)1332 ،؛ شیخالرئیس ابوعلی سینا ،پنج رساله :تصنیف شیخالرئیس
ابوعلی سینا ،با مقدمه و حواشی و تصحیح احسان یارشاطر (تهران :چاپخانۀ مجلس.)1332 ،
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فارسی به چاپ رسانده بود 10.سعید نفیسی در معرفی این کتاب نوشت:
از روزی که مرحوم قزوینی روش نوین اروپایی را در تحقیق دربارة ادبیات
در میان ایرانیان گذاشت درست پنجاه سال میگذرد .در این نیمقرن باید
با کمال صراحت گفت ایرانیان این راه را چنان خوب کوبیدهاند که نه
تنها دیگر حاجتی به دانشمندان اروپا ندارند ،بلکه دانشمندان اروپا را به
خود محتاج کردهاند و آن روزگاری که ما دریوزهگر خاورشناسان بودیم
درنوردیده شده است  . . .کتابی که آقای دکتر یارشاطر انتشار داده نمونة
خوبی از رشد دانشمندان ما در این زمینه است .در این کتاب حق مطلب با
11
بهترین روش علمی داده شده است.

یارشاطر دو سال پس از انتشار شعر فارسی در عهد شاهرخ ،داستانهای ایران
12
باستان را چاپ کرد که در ۱۳۳۷ش۱۹۵۸/م برندة جایزة سلطنتی شد.
داستانهای شاهنامه نیز که در ۱۳۳۷ش۱۹۵۸/م چاپ شده بود ،در ۱۹۵۹م
برندة جایزۀ یونسکو شد .در کنار کتابها و مقالههای فارسی ،یارشاطر چندین
مقاله نیز به انگلیسی دربارۀ لهجههای خلخالی و تاتی کجل ،نوروز ،ادبیات
13
فارسی در  ۵۰سال اخیر و شراب و شرابنوشی چاپ کرد.
اما آموزش و پژوهش فقط گوشهای از فعالیتهای چشمگیر احسان یارشاطر بود.
در 1333ش1954/م و پس از بازگشت از لندن ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب را
10احسان یارشاطر ،شعر فارسی در عهد شاهرخ (نیمة اول قرن نهم) یا آغاز انحطاط در شعر فارسی
(تهران :دانشگاه تهران.)۱۳۳۴ ،
11سعید نفیسی“ ،سه کتاب در یک ماه ”،یغما ،سال  ،۹شمارۀ ( ۵مرداد 236-233 ،)۱۳۳۵؛ نقل از  ۲۳۴و .۲۳۵
12احسان یارشاطر ،داستانهای ایران باستان (تهران :وزارت فرهنگ ،ادارۀ مطالعات و برنامهها،
شعبۀ مواد درسی.)۱۳۳۶ ،

Ehsan Yarshater, “Preliminary Information on Shahrall, the Iranian Dialect of
;Khalkhal,” Akten des XXIV internationalen Kongresses (Munich, 1957), 458-460
Ehsan Yarshater, “The Dialect of Shāhrūd (Khalkhāl),” Bulletin of the School of Oriental
and African Studies, 22:3 (1959), 52-68; Ehsan Yarshater, “Now Ruz: The New Year
Celebration in Persia,” Iran Review, 4:3 (March 1959), 12-15; Ehsan Yarshater, “Persian
Letters in the Last Fifty Years,” Middle Eastern Affairs, 11:10 (1960), 297-306; Ehsan
Yarshater, “The Tāti Dialect of Kajal,” Bulletin of the School of Oriental and African
Studies, 23:2 (1960), 275-286; Ehsan Yarshater, “The Theme of Wine-drinking and the
Concept of the Beloved in Early Persian Poetry,” Studia Islamica, 13 (1960), 43-53.
13
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بنیاد گذاشت و َفر َوستهای بینظیری چون متون فارسی ،ایرانشناسی ،ادبیات
خارجی ،آثار فلسفی ،ادبیات برای جوانان ،خواندنیهای کودکان و معارف عمومی
را در شکلی برازنده و ویرایشی سامانمند به خوانندگان عرضه کرد .مجلة یغما
در گزارشی از بنگاه ترجمه و نشر کتاب در آذر  ۱۳۳۴نوشت“ :اغراق نیست
اگر گفته شود که این مؤسسه خود دانشگاهی است سیار که همگان از آن
انتفاع و سود توانند برد و بهحقیقت باید از اقدامی بدین پایه مؤثر و مفید ،همۀ
فارسیزبانان جهان ممنون و سپاسگزار باشند 14”.بر اساس آمار موجود تا سال
1346ش1967/م ،این بنگاه  ۱۴۶جلد کتاب به چاپ رساند که پس از انتشارات
دانشگاه تهران و سازمان کتابهای جیبی در مقام سوم نشر در ایران قرار داشت.
زمینههای نوآوری انتشاراتی یارشاطر به این گستره محدود نبود .در سال ۱۳۳۶ش،
یک سال پیش از آنکه در مقام دانشیار مهمان به دانشگاه کلمبیا در نیویورک برود،
انجمن کتاب را بنیاد گذاشت “تا در ترویج کتب سودمند بکوشد و دوستداران کتاب
را در انتخاب کتب یاری کند و از طریق انتقاد صریح و بیطرفانه در اصالح کتب
و پیشرفت کار نویسندگان قدم مؤثری بردارد 15”.راهنمای کتاب :مجلة معرفی و
انتقاد کتاب یکی از فرآوردههای مهم این کوشش بود .این نشریه ،که یارشاطر
صاحب امتیاز آن بود ،تا سال 1358ش1979/م به مدت  ۲۱سال منتشر شد.
یادداشتهای یارشاطر ،نشاندهندۀ ذهنی جوینده ،آیندهنگر و مشکلگشاست.
برای نمونه ،در یکی از این یادداشتها در چارهجویی “برای پیشرفت علم” نوشت:
“یکی از مهمترین کارهایی که در پیش داریم تأسیس کتابخانهای است که به کار
تحقیقات علمی بخورد  . . .کتابخانهای که بتواند برای تتبعات علمی مفید باشد .
 . .اگر بناست موضوع ‘تحقیقات علمی’ به صورت جدی دنبال شود ،شرط اول
آن برقرار کردن کتابخانهای مجهز و پُرمایه است 16”.در شمارة دیگری به ترسیم
“دورنمای آینده” پرداخت“ :آنچه شوق زندگی را در درون ما زنده نگاه میدارد امید
آینده است ”.اما آیندهنگری پژوهشی یارشاطری همیشه با پُرتالشی و خدمتگزاری
بیدرنگ همراه بود“ :اگر امید داریم که فردا ما نیز در جهان دانش سهمی داشته
باشیم و از گروه غافالن نباشیم ،باید ‘امروز’ برای آینده طرحی دقیق و روشن
“14بنگاه نشر کتاب ”،یغما ،سال  ،۸شمارۀ ( ۹آذر 418-417 ،)۱۳۳۴؛ نقل از .۴۱۷
15انجمن کتاب (تهران :انجمن کتاب.۲ ،)۱۳۳۶ ،
16احسان یارشاطر“ ،مشکل ما ”،راهنمای کتاب ،سال  ،۲شمارۀ ( ۱بهار 7-3 ،)۱۳۳۸؛ نقل از  ۳و .۵

یار ایرانشناسی و حکمت یارشاطری
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برگرفته از راهنمای کتاب ،سال  ،۵شمارۀ  ۱۱و ( ۱۲بهمن و اسفند .۹۴۷ ،)۱۳۴۱
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فراهم کنیم و ‘اکنون’ به آن بپردازیم  . . .چنین طرحی که آیندة علمی ایران را
17
روشن کند و انسان را به فردای امیدبخشی خوشدل سازد هنوز وجود ندارد”.
با این آیندهنگری پژوهشی و توانمندی فرهنگی و علمی ،یارشاطر در سال
1340ش۱۹۶۱/م در نیویورک مستقر شد .اگرچه تا سال ۱۳۵۷ش ارتباط نزدیکی
با همکارانش در ایران داشت و از دور و نزدیک بر کارهای بنگاه ترجمه و نشر ،انجمن
کتاب و راهنمای کتاب نظارت میکرد و به کارهای بزرگی چون انتشار دانشنامة
ایران و اسالم نیز اقدام کرد ،اما کارایی و توانش به شکل روزافزونی در خدمت دانشگاه
کلمبیا و گسترش دامنة ایرانشناسی در امریکا قرار گرفت .با همتی بلند و حضوری
پیگیر ،در ۱۹۶۷م مرکز ایرانشناسی دانشگاه کلمبیا را تأسیس کرد .همچنان که
در “شرح حال” خویش در این مجموعه نوشته است ،در اندکمدتی این مرکز
ایرانشناسی “یکی از پُراثرترین مراکز دانشگاه کلمبیا و فعالترین مرکز شناساندن
فرهنگ و تاریخ ایران در امریکا گردیدَ ”.فر َوستهای بینظیر و ماندگاری چون
مجموعة میراث ایران ( ،)Persian Heritage Seriesمجموعة ایرانشناسی (Persian
 ،)Studies Seriesمجموعة ادبیات معاصر ایران (Modern Persian Literature
 ،)Seriesتاریخ ادبیات فارسی ( ،)A History of Persian Literatureگفتارهای
ایرانشناسی کلمبیا ( ،)Columbia Lectures in Iranian Studiesمجموعة هنر ایران
( ،)Persian Art Seriesترجمۀ انگلیسی تاریخ طبری ()The History of al-Tabari
و مجموعة متون فارسی ( )Persian Terxt Seriesجلوههایی از تالش خستگیناپذیر
یارشاطر برای پیشبرد ایرانشناسی در گسترههای متفاوت است.
دانشنامة ایرانیکا ( )Encyclopaedia Iranicaیکی دیگری از کارهای برجسته و
دوراندیشانهای است که فقط با پشتکار و مدیریت ایرانشناسی چون احسان
18
یارشاطر عملی بود .این کار بنیادین ،که ادامة دانشنامة ایران و اسالم بود،
مرجعی جامع و بیهمتا برای ایرانشناسان و دانشپژوهان است .با نشر آنالین
( ،)iranicaonline.orgدانشنامة ایرانیکا به خوانشسرای بیهمتایی برای
جویندگان همهگونه دانستنیهای معتبر و مستند دربارۀ تاریخ و تمدن و
17احسان یارشاطر“ ،دورنمای آینده ”،راهنمای کتاب ،سال  ،۳شمارۀ ( ۳شهریور -311 ،)۱۳۳۹
314؛ نقلها به ترتیب از  ۳۱۱و  ۳۱۲و .۳۱۴
18دانشنامة ایران و اسالم ،زیر نظر احسان یارشاطر (تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.)۱۳۵۴ ،
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فرهنگ و ادبیات تبدیل شده است .این اعتبار همهگیر نتیجة دقت علمی و
کوششهای دانشمندانۀ یارشاطر و همکاران ایرانشناس اوست.
در نیویورک ،پیش و پس از انقالب ،یارشاطر یار و مشاور تمامی کسانی بود که
در گسترة ایرانشناسی گام برمیداشتند 19.یاری ایشان برای انتشار مجلههای
ایراننامه و ایرانشناسی و تأسیس و تحکیم انجمن بینالمللی ایرانشناسی
( ،)International Society for Iranian Studiesبنیاد امریکایی ایرانشناسی
( )American Institue of Iranian Studiesو مراکز دانشگاهی ،پژوهشی و
فرهنگی در فراسوی ایران در سالهای پس از انقالب جلوة دیگری از خدمات
ارزنده و چندبُعدی یارشاطر به ایرانشناسی است.
ب .حکمت تمدنی
جستارهایی که در این مجموعه گردآوری شدهاند بیانگر دانش ژرف و
چندگسترهای استاد احسان یارشاطر است .این حوزههای درهمآمیخته شامل
فرهنگ و هنر جهانی ،زبانها و لهجههای ایرانی ،کیش مانوی و مزدکی ،تاریخ
تمدن ایران و اسالم ،دانشنامهنویسی و یادها و یادبودهاست .در تنظیم این
گزیدهها ،که نشاندهندۀ ادوار متفاوت زندگی پژوهشی و روشنفکری یارشاطر
است ،کوشیدهام که تا حد ممکن انسجام موضوعی و ترتیب تاریخی گزیدة
آثار رعایت شود .بدین سبب ،جستارهای برگزیده در این کتاب به چهار بخش
موضوعی تقسیم شدهاند .۱ :شرح حال و یاد آموزگاران؛  .۲ادبیات و هنر معاصر؛
 .۳زبان و تمدن؛  .۴تمدن و راز بقا .برای کاهش حجم این کتاب از چاپ
نقد کتابها و یادداشتهای استاد یارشاطر پرهیختهام .امیدوارم مجموعة
یادداشتها و نقدهای پژوهشی او ،که در نشریات متفاوت منتشر شدهاند ،در
مجموعهای مستقل چاپ شود.
در ویرایش این جستارها ،که بین سالهای  ۱۳۲۸و ۱۳۸۰ش منتشر شدهاند،
رسمالخط و شیوهنامۀ ایراننامه به کار رفته است .در نخستین ارجاع ،تا حد ممکن،
19برای نمونه بنگرید به محمد استعالمی“ ،حدیث ارادت دیرین ”،ایراننامه ،سال  ،۳۰شمارۀ ۲
(تابستان 28-22 ،)۱۳۹۴؛ جالل متینی“ ،با استاد احسان یارشاطر ”،ایراننامه ،سال  ،۳۰شمارۀ ۲
(تابستان 34-30 ،)۱۳۹۴؛ تهران ،خیابان آشیخ هادی :نامههای احمد شاملو به ع .پاشایی (چاپ ۲؛
تهران :نشر چشمه 78-74 ،)۱۳۹۲ ،و .103-102
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برگرفته از راهنمای کتاب ،سال  ،۴شمارۀ  ۵و ( ۶مرداد و شهریور .۴۱۵ ،)۱۳۴۰

19

20

حکمت تمدنی

تمامی مشخصات کتابشناسی ذکر شده است .نامها و اصطالحات التین نیز اولبار به
خط اصلی و پس از برابرنهاد فارسی در کمانک آمدهاند .در این موارد ،نامهای خاص
به صورت کامل و پس از نام ،تاریخ تولد و وفات از راست به چپ ذکر شده است.
برای یاری به پژوهشگران ،در بسیاری از موارد اطالعات کتابشناسی و صورت التین
نامها و تاریخ تولد و وفات به متن اصلی افزوده شده است.
 .1شرح حال و یاد آموزگاران

این بخش شامل سه نوشته است .در “شرح حال ”،استاد یارشاطر خالصهای از
سیر زندگی پژوهشی خویش را بازمیگوید .او در این زندگی پرحاصل ،بیش از
هرکس از دو استاد بهرهمند بود“ .به یاد پورداود 20”،را در مرداد ۱۳۴۸ش به
یاد نخستین استاد زبانهای ایرانیاش ابراهیم پورداود نوشت“ .دستبرد نابهنگام
اجل” 21را نیز به یاد والتر هنینگ ،استادش در دانشگاه لندن ،نگاشت .به علت
حجم زیاد حکمت تمدنی ،به همین دو یادبود بسنده کردهام تا نمونهای از
قدرشناسی یارشاطر را آورده باشم و از تجدید چاپ نوشتههای ایشان به یاد
یاران و همکارانی چون حسن تقیزاده (۱۳۴۸-۱۲۵۶ش) ،پرویز ناتل خانلری
(۱۳۳۰-۱۲۹۲ش) ،علیاکبر سعیدی سیرجانی (۱۳۷۳-۱۳۱۰ش) و نادر
22
نادرپور (۱۳۷۸-۱۳۰۸ش) پرهیختهام.
 .۲ادبیات و هنر جهان

گزیدههای این بخش شامل نوشتههایی دربارۀ ادبیات و هنر جهان است .قدیمیترین
این جستارها “آستروفسکی :درامنویس مشهور روسیه” 23است که در اردیبهشت
20احسان یارشاطر“ ،به یاد پورداود ”،مجلۀ دانشکدۀادبیات و علوم انسانی ،سال  ،۱۶شمارۀ  5و ،6
شمارۀ مسلسل  69و ( 70مرداد .501-495 ،)۱۳۴۸
21احسان یارشاطر“ ،دستبرد نابهنگام اجل ”،مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران،
سال  ،۱۴شمارۀ  ۵و  ،۶شمارة مسلسل  57و ( 58خرداد و مرداد  554-549 ،)۱۳۴۶و .747-714
22احسان یارشاطر“ ،درگذشت تقیزاده ”،راهنمای کتاب ،سال  ،۱۳شماره ( ۴-۳خرداد-تیر ،)۱۳۴۹
۱۵۳؛ احسان یارشاطر“ ،درگذشت سخنساالر [پرویز ناتل خانلری] ”،ایرانشناسی ،سال  ،۲شمارۀ
( ۳پاییز ۴۷۱-۴۶۷ ،)۱۳۶۹؛ احسان یارشاطر“ ،مردی که به مرگ جاودان شد :سعیدی سیرجانی
را از یاد نبریم ”،ایرانشناسی ،سال  ،7شمارۀ ( 1بهار 19-13 ،)1374؛ احسان یارشاطر“ ،شعر
نادرپور ”،ایراننامه ،سال  ،۸شمارۀ ( ۱زمستان .۱۱۶-۱۱۱ ،)۱۳۶۸
23احسان یارشاطر“ ،آستروفسکی :درام نویس مشهور روسیه ”،پیام نو ،سال  ،۴شمارۀ ( ۲اردیبهشت
.۵۲-۴۴ )۱۳۲۷
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۱۳۲۷ش در پیام نو :نشریة انجمن روابط فرهنگی ایران با اتحاد جماهیر
شوروی سوسیالیستی منتشر شد 24.پیام نو یکی از محبوبترین نشریات
فارسی در دهة ۱۳۲۰ش بود که روشنفکرانی چون سعید نفیسی (-1274
1345ش) ،فاطمه سیاح (1326-1281ش) ،صادق هدایت (1330-1281ش)
و پرویز ناتل خانلری با آن همکاری داشتند .یارشاطر آثار الکساندر آستروفسکی
( )Alexander Nikolayevich Ostrovsky, 1823-1886را “دایرةالمعارف جامعی
در وصف رسوم و آداب و اخالق و زبان طبقات و تیپهای مختلف و متنوعی”
برشمرد که بین سالهای  ۱۸۴۰تا  ۱۸۹۰در روسیه زندگی میکردند .او
این تیپها را به دو دستة تقسیم کرد .دستهای “مزاحم و منفی” همچون
“تاجران سودجو و لجوج و مالاندوزان حریص و مستبد“ ”،اشراف بیکاره و سربار
جامعه ،رؤسای شیاد و رشوهخوار ،کارمندان متقلب و چاپلوس و بیحقیقت و
سودجویان خودخواه” بودند که در تمامی آثار آستروفسکی حضور داشتند.
دستۀ دیگر “تیپهایی هستند که قربانی مطامع دستة اول یا روابط غلط و
فاسد اجتماع شدهاند ”.در این روایت جامعهشناختی ،که بازتابی از چیرگی
جریانهای روشنفکری چپ در دهة ۱۳۲۰ش بود“ ،تناقض این افراد از
دو دستة مختلف و نتایج فاجعهمانند برخورد و تصادم آنهاست که به آثار
آستروفسکی خاصیت افشایی و انتقادی میبخشد ”.یار شاطر “ملی بودن”،
“سر بقای نام” آستروفسکی دانست و
“ساده بودن” و “طبیعی بودن” آثار را ّ
در سببیابیای که نشانۀ نگرش طبقاتی چیره در آن ایام بود“ ،همین تصویر
طبیعی و بیپیرایة آستروفسکی از اوضاع و آداب و زمان [ . . .را] یکی از
عوامل مهم منجر به بیداری مردم روسیه در نیمة دوم قرن نوزدهم” برشمرد.
“ژرژ سورا و شیوة امپرسیونیسم نو” 25و “آیا میتوان از نقاشی جدید لذت
برد؟” 26که به ترتیب در سالهای  ۱۳۳۲و ۱۳۳۳ش در سخن منتشر شدند،
24نخستین شمارة پیام نو در مرداد ۱۳۲۳ش منتشر شد .هیئت تحریریة آن نشریه شامل سعید
نفیسی ،پرویز ناتل خانلری ،ذبیحاهلل صفا ،فاطمه سیاح و صادق هدایت بود .از شمارة  ۷به بعد بزرگ
علوی و کریم کشاورز نیز به تحریریة پیام نو ملحق شدند.
25احسان یارشاطر“ ،ژرژ سورا و شیوة امپرسیونیسم نو ”،سخن ،سال  ،۵شمارۀ ( ۲بهمن ،)۱۳۳۲
136-130؛ سال  ،۵شمارۀ ( ۳اسفند .235-227 ،)۱۳۳۲
26احسان یارشاطر“ ،آیا میتوان از نقاشی جدید لذت برد؟” سخن ،سال  ،۵شمارۀ ( ۱۱آذر ،)۱۳۳۳
827-819؛ سال  ،۵شمارۀ ( ۱۲بهمن .1068-1053 ،)۱۳۳۳
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نشاندهندۀ آشنایی یارشاطر با نقاشی و هنر معاصر است 27.این آشنایی زمانی
میسر شد که یارشاطر برای ادامة تحصیل به دانشگاه لندن رفته بود .آنچه در
این نوشتهها مهم است ،توجه یارشاطر به “نوخواهی و تازهاندیشی” هنری است.
او ژرژ سورا ( )Georges Seurat, 1859-1891را “از بانیان و پیشوایان مکتبهای
نوین نقاشی” برشمرد “که سیر این هنر را به نیروی ابتکار خویش هدایت
کرده است ”.این نوشته به شرح نقاشیهای مهم و حلقهها و مکتبهای همراه
با سورا ،همچون چون “انجمن هنرمندان مستقل” (Societé des Artisetes
 )Independantsامپرسیونیسم نو (“ ،)Neo-Impressionismدیویزیونیسم”
( )Divisionismeو “نقطهساز” ( ،)Pointillisteپرداخت.
در “آیا میتوان از نقاشی جدید لذت برد؟” همان نوخواهی هنری را که در
کارهای “ژرژ سورا” شرح داده بود از منظر زیباشناسی تاریخی در انواع متفاوت
“نقاشی جدید” بررسی کرد .یار شاطر در این بررسی طنزینه ( ،)ironicبا طرح
اینکه “نقادان هنر و مطبوعات متین” “جمعی کجطبع و نااستاد” و “کجقلمان”
را “نابغه” و“بینظیر” و “کمال هنر عصر کنونی” معرفیکردهاند ،به شرح بحران
ش نقاشی جدید از نگاه طبیعیپسند “عامة مردم” پرداخت:
ارز 
اگر کسی در نمایشگاه جمالتی را که در حین گردش به گوشش میرسد به
خاطر بسپارد میبیند که عباراتی از این قبیل مکرر میشود“ :این پرده چه
قشنگی دارد؟” و “این کجایش به آدمیزاد شبیه است؟” یا “تو میگویی این تابلو
زیباست!” “انسان از دیدن این اشکال بدحال میشود” و “هر بچه سهسالهای
هم میتواند اینها را بکشد” و “من که از این نقاشیها چیزی نمیفهمم” و
“اینها اگر میتوانستند مثل آدم نقاشی کنند اینها را نمیکشیدند” و “مردم
احمق شدهاند” و “نقاشی جدید دروغ است ،حقهبازی است”.
یارشاطر به کسانی که وظیفة نقاش خوب را مجسمکردن طبیعت و ترسیم
“چیزها  . . .چنان که هست” میدانستند حق داد که “پردههای جدید را
نپسندند و در خطوط ناموزون و رنگهای ناساز و مضامین غریب آن ُحسنی
نبینند ”.اما “اصحاب احتیاط” و “مردپژوهنده” و “ذهن جوینده” در “داوری
 27برای جلوهای از این آشنایی بنگرید به ا .ی .رهسپر (احسان یارشاطر) ،نقاشی نوین با  63تابلوی
رنگی و  246تصویر (تهران :امیرکبیر.)1345 ،
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شتاب” نکرده و جویای علت انحراف نقاشان جدید “از شیوة کهن” میشود.
در ارزیابی یارشاطر ،آنان که “دامن جسجو را رها” نکردهاند ،با پرسشهایی
چنین روبهرو میشوند“ :آیا نمیتوان تصور کرد که انحراف آنها از شیوۀ
زیبای کهن علتی جز سفاهت و ‘نابلدی’ داشته باشد؟ آیا نقاشی نیز مانند
سایر فنون هنر دچار تغییر و انقالب کلی نشده و فصل تازهای در تاریخ
نقاشی گشوده نگردید؟ اگر عللی موجب این تحول اساسی شده ،آن علل
چیست؟ هدف این تحول چیست؟ آن زیبایی که جان نقاشی است کجاست؟”
این پژوهندگان مشتاق و “از خامی و تعصب دور ”،که “در هنر نو ُحسنی
نمیبینند ”،با این معما روبهرویند که “چگونه میتوان به هنر نو دل بست و
اشکال ناموزون و رنگهای شوریده و خطوط پریشان آن را مایة آرام و تسلی
خاطر شمرد و یا از آن به شور آمد؟”
با نگرشی تاریخی و جهانی به آفرینش هنری و دریافتن آنکه “‘دید’ هنری در
ِ
مالک سنجشی” بود
همة ادوار یکسان نیست ”،یارشاطر در جستجوی “میزان و
که آثار هنری تمامی اقوام و ادوار را در بر گیرد:
این میزان چیست؟ این میزان همان است است که در ایجاد آثار هنری در
کار بوده است .هنرمند عموماً برای ایجاد ‘زیبایی’ اثر را به وجود نمیآورد،
بلکه میخواهد احساسی یا حالتی را که بر او گذشته است ‘شکل’ ببخشد و
‘ممثل’ کند  . . .این ضرورت باطنی از حاالتی است که هنرمند را به تالش
و اظهار و بیان وامیدارد  . . .میزان کامیابی هنرمند در نظر دیگران این است
که اثرش ‘رسا’ باشد و حالتی را که خواسته است ادا کند و ‘شکل’ ببخشد
و به دیگری نیز منتقل شود ،یعنی دیگری نیز که ناچار از حاالت هنرمند
بیخبر نیست ،به وسیلة اثر هنرمند به آن حاالت بازگردد و آنها را احساس
کند .احساس لذت ما از آثار هنری از این روست.
برخالف کسانی که شعر و هنر “روزگار ما” را “در سراشیب انحطاط” یافته
بودند ،یارشاطر از “وسعت عظیم” آن یاد کرد:
توجه به اصول هنری دورانهای گذشته و آثار اقوام گوناگون هنر امروز را
متنوعتر و جامعتر از هنر ایام کهن کرده .هنر چینی و افریقایی و مکزیکی
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و ایرانی و بیزانسی و اروپایی همه در هنر جدید فرصت ظهور یافته است.
اگر خود را در تنگنای فرضیههای کمدامنه محصور نکنیم و با وسعت نظر
و توجه به تجربیات متنوع بشر مدتی به ممارست و تماشای نقاشی نو
بپردازیم و د ِر ذهن را برای پذیرفتن اصول تازه باز بگذاریم ،تردید نیست
که پس از مدتی به اینگونه آثار خو میگیریم و در آنها نیز گاه بیان حالی
از خود و تجربیات زندگی خود مییابیم.
اگر چه یارشاطر “پایبند عادت ماندن و با شیوۀ نو به ستیزه برخاستن” را رسم
دیرینی دانست که “از طبیعت آسانپسند و رعنای آدمی سرچشمه گرفته ”،اما
دریافت که برای “مرد زمان خود” بودن و همراهی و همقدمی “با سیر معنوی
عالم” و “شیوههای نوینی که در قرن ما جهانگیر شده ”،انسان پژوهنده “ناچار
باید با دیدة باز و ذهن پذیرا در تحوالت هنر معاصر بنگرد ،از تعصب و خامی
بپرهیزد و از تالش و جستجو نگریزد ”.این “میزان و مالک سنجش” آثار
هنری که از شناسایی “ضرورت درونی” انسانها مایه گرفته بود ،شیرازة نظری
آثار مکتوب و کوششهای انتشاراتی و دانشنامهای یارشاطر را فراهم آورد.
بررسیهای ایرانشناختی یارشاطر بر چنین جهانینگری و تعصبپرهیزیای
استوار است .همچنان که “جامبازیان :استاد بالت” 28حاکی است ،کوششهای
یارشاطر به گسترش فرهنگ مکتوب محدود نبود .در این نوشته ،به معرفی
سرکیس جامبازیان (1342-1292ش) پرداخت و از عالقة و توانایی او برای
اجرای “بالتی از داستانهای رزمی شاهنامه” سخن گفت.
 .۳زبان و تمدن

بخش “زبان و تمدن” شامل  ۹جستار و گزارش زبانی است که بین سالهای
 ۱۳۳۰و ۱۳۴۸ش نوشته شدهاند“ 29.زبان و تمدن 30”،گزارشی از هفتمین
28احسان یارشاطر“ ،جامبازیان :استاد بالت ”،روشنفکر ( ۲۰تیر .۲۷ ،)۱۳۳۶
29برخی از نوشتههای یارشاطر که در حکمت تمدنی چاپ نشدهاند ،عبارتاند از احسان یارشاطر،
“درود ایندرا (ترجمه از متن سنسکریت) ”،سخن ،دورۀ  ،۴شمارة ( ۲دی ۱۱۳-۱۰۷ ،)۱۳۳۱؛
احسان یارشاطر“ ،انتقاد کتاب :یسنا ،بخش دوم ،گزارش ابراهیم پورداود  ”،. . .راهنمای کتاب ،سال
 ،۳شمارة ( ۱اردیبهشت ۳۶-۳۲ ،)۱۳۳۹؛ احسان یارشاطر“ ،یادداشت ”،راهنمای کتاب ،سال ،۲
شمارة ( ۲شهریور ۲۱۴-۲۱۲ ،)۱۳۳۸؛ احسان یارشاطر “،یادداشت [در نقد تاتنشینهای بلوک
زهرا نوشتة جالل آلاحمد] ”،راهنمای کتاب ،سال  ،۲شمارۀ ( ۲شهریور .۲۱۴-۲۱۲ ،)۱۳۳۸
30احسان یارشاطر“ ،زبان و تمدن ”،سخن ،دورۀ  ،۴شمارۀ ( ۵فروردین .397-393 ،)۱۳۳۲
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کنگرۀ بینالمللی زبانشناسی در شهریور ۱۳۳۱ش در لندن است که یارشاطر
به همراه دکتر محمود صناعی (1364-1297ش) “از طرف دولت ایران” در آن
شرکت جسته بود .در این نوشته ،یارشاطر مباحث و پرسشهای مطرحشده در
رشتههای متفاوت زبانشناسی در آن کنفرانس را شرح داد و با نمونه و مثال
به توصیف پیشفرضهای پرسشی پرداخت که چند دههای مشغلة فکریاش
دربارۀ زبانهای ایرانی بود“ :از مطالعة زبان هند و اروپایی چه نتایجی دربارة
زندگی مادی و معنوی قوم هند و اروپایی میتوان به دست آورد[؟]”
“افسانه خلقت در آثار مانوی” 31از نخستین نوشتههای ایرانشناسانة یارشاطر
است که در دو بخش در مرداد و شهریور ۱۳۳۰ش در یغما چاپ شد .حبیب
یغمایی (1363-1280ش) ،مدیر یغما ،در مقدمة این مقاله نوشت:
آقای دکتر یارشاطر که از دوستان بسیار صمیم و عزیز ماست ،اکنون
دورههای عالیه را در انگلستان تحصیل میکند و به خردمندی ،تمام
نیر و و همت را در فراگرفتن مصروف میدارد .بیهیچ شائبه ،یارشاطر در
جهان علم و تحقیق از صاحبنظرانی به شمار خواهد آمد که این مملکت
به وجود امثال آنان نیازمند است .از خداوند تعالی توفیقات ایشان را
مسئلت میکنیم و از اینکه مقالتی چنین پرمعنی و جذاب و بدیع به
مجله فرستادهاند ،به نام عموم خوانندگان ،سپاسگزاریم.
آنچه در این بررسی دربارۀ “خلقت عالم” و “خلقت آدم” در آثار مانوی تازگی داشت،
روشتحقیقی بود که هم بر متون پهلوی و پارتی و سغدی استوار بود و هم از
پژوهشهای جدید شرقشناسان و زبانشناسانی چون پروسپر آلفاریک (Prosper
ی چارلز پواک (،)Henri-Charles Puech, 1902-1986
 ،)Alfaric, 1876-1955هنر 
کرافورد بورکیت ( ،)Francis Crawford Burkitt, 1864-1935فرانتس کومونت
( ،)Franz-Valéry-Marie Cumont, 1868-1947فردریک مولر (Friedrich W. K.
 ،)Müller, 1863-1930فردریک کارل آندرئاس (Friedrich Carl Andreas, 1846-
 )1930و والتر هنینگ مایه گرفته بود 32.یارشاطر در شرح این روش مستند نوشت:
31احسان یارشاطر“ ،افسانه خلقت در آثار مانوی ”،یغما ،سال  ،۴شمارۀ ( ۵مرداد -193 ،)۱۳۳۰
199؛ سال  ،۴شمارۀ ( ۶شهریور .256-252 ،)۱۳۳۰
32برخی از آثاری که یارشاطر در تدوین این مقاله به کار گرفته بود عبارتاند از

یار ایرانشناسی و حکمت یارشاطری

29

امروز به کمک آثار متنوعی که از ادبیات مانوی به زبانهای مختلف
پهلوی ،پارتی ،سغدی ،ترکی ،قبطی و چینی کشف شده ،میتوان فرضیۀ
مانی را دربارۀ آفرینش جهان چندان واضح و کامل دانست که تا چند
سال پیش امکانپذیر نبود .از مهمترین این آثار نوشتههای پهلوی و
ی است که در ترکستان چین به دست آمده .مانویان پس از آنکه
پارت 
دامنه تبلیغ کیش خود را به دربار چین رساندند ،در سال 763م به وسیلۀ
خاقان ،که بر قسمت وسیعی از آسیای مرکزی فرمانروا بود ،قبایل اویغور
را به دین مانوی درآوردند و کیش مانوی مذهب رسمی کشور خاقان شد
و این وضع تا سال 840م که قبایل قرقیز این حکومت را برانداختند دوام
داشت و زبان پهلوی و پارتی به صورت زبان مذهبی در آن کشور به کار
میرفت .محفوظ ماندن نوشتههای پهلوی و پارتی در ترکستان چین از
برکت فعالیت بیمزاحمی است ک ه مانویان در این کشور داشتهاند .این
نوشتهها حاوی بعضی از آثار و نامههای خودمانی و همچنین آثار و تراجم
ن و مبلغین نخستین مانوی است .این نوشتهها هم مذهب مانی
پیشوایا 
را چنان که وی آورده و پیروان وی درک میکردهاند به ما مینماید و هم
از زبانهای فارسی میانه به اطالعات ما بسیار میافزاید.
یارشاطر با این روش مستند و زبانشناختی افسانة خلقت مانوی را چنین شرح داد:
در نظر مانی ،آفرینش جهان بر اساس فاجعهای قرار دارد که عبارت
از آمیزش روشنایی و تاریکی است .این آمیزش با هجوم دیوان جهان
ظلمت به جهان روشنایی و بلعیدن عناصر نورانی آغاز میشود .زروان،
شهریار جهان روشنایی ،هرمزد را برای مقابله با دیوان ظلمت میآفریند،
Friedrich W. K. Müller, Handschriften-Reste in Estrangelo-Schrift aus Turban, Chine;)sisch-Turkistan (Berlin: Verlag der Königlichen Akademie der Wissenschaften, 1904
Franz Cumont, Recherches sur le Manichéisme (Bruxelles: H. Lamertin, 1908); Prosper
Alfaric, Les Écritures Manichéennes (Paris: E. Nourry, 1918); F. Crawford Burkitt, The
Religion of the Manichees (Cambridge: Cambridge University Press, 1925); Friedrich
Carl Andreas and Walter Bruno Henning, Mitteliranische Manichaica aus Chinesisch-Turkestan (Berlin: Verlag der Akademie der Wissenschaften, 1932-1934); W. B.
Henning, “A Sogdian Fragment of the Manichaean Cosmogony,” Bulletin of the School
of Oriental and African Studies, 12:2 (1948), 306-318; Henri-Charles Puech, Le Manichéisme: son Fondateur, sa Doctrine (Paris: Civilisations du Sud, 1949).
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ولی هرمزد در نبرد با دیوان شکسته میشود و فرزندانش ،فروهر (اثیر)
و باد و نور و آب و آتش که عناصر عالم روشناییاند ،در چنگ دیوان
اسیر میشوند .آنگاه زروان برای نجات این عناصر و شکست آز (یکی از
اسامی شهریار جهان تاریکی در آثار مانوی فارسی میانه و معادل اهریمن
است) خدایان دیگری میآفریند .این خدایان دیوان را منکوب میسازند
و آسمان و زمین را از پوست و گوشت این دیوان به وجود میآورند و
دستگاه جهان را با ماه و آفتاب و کواکب به منظور نجات ذرات نوری که
م میسازند و نیز مالحظه شد
هنوز در دل ماده تاریک اسیر است منظ 
که گیاهان و جانوران زمین از نسل دیوان پدید آمدند ،بدین نحو که
روشنشهرایزد ،که ناظر سیر این جهان است ،صورت عریان خود را از
گردونۀ آفتاب به دیوانی که در آسمانها در زنجیر بودند نمود .آرزو در
دل دیوان انگیخته شد و دانۀ آنها بر زمین فرو ریخت .از نطفۀ دیوان نر
گیاهان پدید آمدند و ا ز جنین دیوان ماده جانوران ظاهر شدند.
در نگرش مانوی“ ،آدمی زادة دیو است و آفرینش انسان از حیل اهریمن است،
نه از مواهب یزدان و غرض از آن حبس عناصر نور است در دل مادۀ تاریک”.
اگرچه “آدمی به تدبیر دیو پدید آمد ،اما چون جانش از بارقة نور یزدان است،
امید نجات معدوم نیست” و “وظیفة آدمی” آشکار است“ :باید از آنچه موجب
رونق کار ماده و تن است دوری جست و در خالص جان کوشید .آزادی روح
و عناصر نورانی که محبوس در این عالم است  . . .با تغذیة گیاه هر روز مقدار
بیشتری از ذرات نور را در خود جمع میکنند و چون درمیگذرند ،عنصر نورانی
از وجودشان به ماه و از آنجا به خورشید میرود و به عالم نو میپیوندد ”.در این
نوشته ،یارشاطر دانشپژوه استادانه به شرح تفاوتهای مفاهیم مشترک مانوی
و زرتشتی چون اهریمن ،زروان و کیومرث پرداخت.
“رستم در زبان سغدی 33”،که در مهر ۱۳۳۱ش در ماهنامة مهر چاپ شد،
پس از شرح آنکه از این قهرمان شاهنامه در اوستا و یشتها نامی نیست ،به
ذکر اهمیت زبان سغدی و ترجمه دو قطعة سغدی دربارة جنگ رستم با دیوان
پرداخت .این نوشته که بر یافتههای زبانشناسانی چون پال پلیو (Paul Pelliot,
33احسان یارشاطر“ ،رستم در زبان سغدی ”،مهر ،سال  ،8شمارۀ ( 7مهر .411-406 ،)1331
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 ،)1878-1945رابرت گوتیه ( ،)Robert Gauthiot, 1876-1916امیل بن ِونیست
( ،)Émile Benveniste, 1902-1976هانس راشلت (Hans Reichelt, 1877-
 )1939و والتر هنینگ تکیه داشت ،به توصیف اهمیت زبان سغدی پرداخت که
زمانی مهمترین “زبان ایرانی آسیای مرکزی به شمار میرفت و دامنة نفوذش تا
سرزمین چین کشیده میشد ”.در بررسی یارشاطر ،این زبان ایرانی شرقی “در
برابر نفوذ و توسعة فارسی میانه که قدرت سیاسی دولت ساسانی پشتیبان آن
بود از یک طرف و هجوم قبایل ترک زبان به آسیای مرکزی و رخنهکردن زبان
ترکی در این نواحی از طرف دیگر ،تاب مقاومت نیاورد و بهتدریج از اعتبار سابق
افتاد و  . . .کمکم به صورت زبانی محلی درآمد ”.در این روند“ ،زبان فارسی،
که زبان ادبی و درباری بود ،بر نفوذ خود در آسیای مرکزی افزود و سمرقند،
که در محل پایتخت قدیم سغد بنا شده بود و یک روز مرکز زبان و ادب سغدی
بود ،خود از مراکز ادب فارسی گردید ”.با دگرگونی جغرافیای سیاسی آسیای
مرکزی ،در این روایت“ ،امروز تنها اثر زندهای که از زبان سغدی برجاست لهجة
یغنوبی است که در دهکدة کوچک یغنوب بدان سخن میگویند و بنا بر موازین
زبانشناسی ،دنبالة زبان سغدی است که تاکنون به جای مانده است”.
این دگرگونی جغرافیای زبانی را یارشاطر در “آثار بازیافتة زبان خوارزمی”
و “چند نکته دربارة زبان خوارزمی 35”،چاپ  ۱۳۳۱و ۱۳۳۲ش ،ادامه داد .در
“آثار بازیافتة زبان خوارزمی ”،خاطرنشان ساخت که تا اوایل قرن بیستم“ ،از
زبانهای ایرانی که در آسیای مرکزی متداول بوده اطالع دقیقی در دست نبود”.
در این بازنگری تاریخی و زبانشناسانه یادآور شد که “زبان فارسی اصوالً از زبان
نواحی جنوبی ایران سرچشمه گرفته است  . . .و پس از غلبة تازیان و تأثیر زبان
عربی و تحوالت دیگر به صورت زبان فارسی درآمده ”.سپس ،از متون بازیافته
در نیمة نخست قرن بیستم چون چون یتیمة الدهر فی فتاوی اهل العصر ،قنیة
املنیة ،مسائل منیة الفقها ،رسالة االلفاظ الخوارزمیة التی فی قنیة المبسوط و مقدمة
االدب یادکرد که راهگشای شناسایی زبان خوارزمی بودند.
34

34احسان یارشاطر“ ،آثار بازیافتۀ زبان خوارزمی ”،مهر ،سال  ،۸شمارۀ ( ۱۰دی .588-584 ،)۱۳۳۱
35احسان یارشاطر“ ،چند نکته دربارۀ زبان خورزمی ”،مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
تهران ،سال  ،۱شمارۀ ( ۲دی .49-41 ،)۱۳۳۲
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در “چند نکته دربارة زبان خوارزمی ”،پس از ذکر کشفیات دیگری که به
سرپرستی سرگئی تالستوف ( )Sergei Pavlovich Tolstov, 1907-1976در
سالهای 1949-1937م صورت گرفته بود ،به شرح “رابطة خوارزمی با سایر
زبانهای ایران” پرداخت“ :زبان خوارزمی در ردیف سغدی و ختنی و اُستی و
پشتو و بعضی از لهجههای ایرانی فالت پامیر به دستة شرقی زبانهای ایرانی
متعلق است و از این میان بهخصوص به سغدی و استی نزدیک است ”.در ادامه،
به چگونگی شباهتهای خوارزمی و سغدی و تفاوتهای ضمیری و فعلی آنها
با زبان فارسی پرداخت .یارشاطر نوید داد که با بازیابی متون خوارزمی ،که “تا
حدود قرن هفتم یا هشتم متداول بود و پس از آن با استیالی ترکان بهتدریج
ضعیف شده و عاقبت جای به زبان ترکی” سپرد“ ،گوشة دیگری از فرهنگ
باستانی ایران” شناخته خواهد شد.
“زبانهای ایرانی الموت و رودبار الموت و کوهپایه 36”،که در سال ۱۳۴۸ش
چاپ شد ،ادامة پژوهشهای میدانی یارشاطر در شناسایی زبانهای شال ،کجل،
راوند ،اشتهارد ،الویر و ویدر بود .او در معرفی این زبانها خاطرنشان ساخت:
ی د ر گوشه
ی است ،ول 
در نواحی شمال غربی ایران زبان رایج اکثر ایرانیان ترک 
و کنار این نواحی هنوز گروههایی هستند که به زبان کهنتر این سامان سخن
ن زبانها با وجود اهمیتی که دارد هنوز انتشار نیافته.
میگویند .غالب ای 
ی یافتن
ب در طی چند سال گذشت ه در ضمن جستجویی ک ه برا 
اینجان 
ش گرفته بودم ،موفق
بازماندة زبانهای ایرانی در سرزمین قدیم ماد در پی 
شدم به عدهای از این زبانها دسترسی پیدا کنم و آنها را ضبط نمایم.
در بررسی یارشاطر زبانهای گسترده و پراکندهای که در سرزمینی “میان رو د
ارس در شمال و سمنان و سنگسر در مشرق و حدود ساوه و همدان در جنوب
و مغرب” رایج بودهاست “با یکدیگر رابطة قوی” داشته و از یک گروهاند .این
گروه زبانها را از آن جهت که در سرزمین “ماد قدیم قرار دارد و قواعد صوتی و
دستوری آنها نیز منافی با آنچه از زبان مادها میدانیم نیست ”،به جای “تاتی”،
“مادی” نام نهاد .وی تردیدی نداشت که “لهجههای ایرانی این نواحی ،جز
36احسان یارشاطر“ ،زبانهای ایرانی الموت و رودبار الموت و کوهپایه ”،کاوه ،شمارۀ ( ۲۷آذر
.414-412 ،)۱۳۴۸

یار ایرانشناسی و حکمت یارشاطری

33

فارسی و کردی ،بازماندة لهجههای مادهاست که تاکنون در نواحی دورافتاده و
در پناه کوهستانها و یا در میان گروههایی که نیروی استقالل فطری بیشتری
داشتهاند دوام یافته است ”.یارشاطر این زبانها را “بر حسب تشخیص مذکر
و مؤنث” به سه دستة مراغی ،پشایی و زرهجردی تقسیم کرد .از خصوصیات
زبان مراغی ،که در روستاهای رودبار الموت رایج است“ ،تشخیص جنس مؤنث
است .جنس نه تنها در اسامی و ضمایر مشخص میشوند  . . .در سوم شخص
مفرد افعال نیز ظاهر میگردد ”.یکی دیگر از خصوصیات زبان مراغی آن است
که “کلیۀ اسامی اشیای غیرقابل شمارش ،مانند آب و شیر و آهن ،مذکر است.
از طرف طرف دیگر ،کلیة میوهها و درختان مؤنث است ”.برخالف مراغی ،در
زبان پشایی “جنس مشخص نمیشود ”.اما در زبان زرهجردی ،که به پشایی
نزدیک است“ ،جنس مشخص میشود ،ولی فقط در مورد اشخاص ”.در پایان
این بررسی میدانی نتیجه گرفت“ :گذشته از زبانهای تاتی رایج در آذربایجان،
قریب  300ده و آبادی در اطراف زنجان و قزوین و درههای شمال تهران و
فیروزکوه و ساوجبالغ و رودبار الموت و فشگالره و ساوه و آشتیان و همدان
هنوز به زبانهای مادی تکلم میکنند و از اینها جز معدودی ضبط نشده و
انتشار نیافته ”.یارشاطر نوید داد که “انتشار آنها موجب پیشرفت خاصی در علم
به زبانهای ایرانی خواهد شد”.

“زبانها و لهجههای ایرانی 37”،که در مقدمة لغتنامة دهخدا و نیز در مجلة دانشکدۀ
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران منتشر شد ،به شرح زبانها و لهجههای متنوع
ایران در سه دستة تاریخی زبانهای ایران باستان ،میانه و کنونی و بخشهای
جغرافیایی غربی و شرقی پرداخت .در این تقسیمبندی“ ،زبانهای فارسی باستان و
مادی و فارسی میانه (پهلوی) و پارتی و فارسی کنونی به دستة غربی تعلق دارند.
زبانهای سغدی و سکایی و خوارزمی و آسی ( )Osséteبه دستۀ شرقی متعلقاند.
زبان اوستایی از جهاتی به زبانهای دستة غربی و از جهاتی به زبانهای دستة شرقی
شبیه است  . . .از لحاظ موطن از زبانهای مشرق ایران است ”.این تقسیمبندی
37احسان یارشاطر“ ،زبانها و لهجههای ایرانی ”،در لغتنامه دهخدا (تهران :مجلس شورای ملی ،بیتا)،
25-9؛ احسان یارشاطر“ ،زبانها و لهجههای ایرانی ”،مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
تهران ،سال  ،5شمارۀ  1و ( 2مهر تا دی  .48-11 ،)1336یارشاطر در یادداشتی دربارۀ این مقاله نوشت:
“این سطور را نگارنده نخست به توصیة دوست فاضل دانشمند آقای محمد معین ،استاد دانشکدة
ادبیات ،برای مقدمة لغتنامة دهخدا فراهم آورد و با اجازة محبتآمیز ایشان در اینجا انتشار مییابد”.
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جغرافیایی در خصوص زبانها و لهجههای امروزی نیز آشکار است“ :فارسی و کردی
و لری و بلوچی و لهجههای سواحل جنوبی خزر و لهجههای مرکزی و جنوبی ایران
همه به دستة غربی تعلق دارند ،ولی پشتو (زبان محلی افغانستان) و یغنابی (بازماندة
سغدی) و لهجههای ایرانی فالت پامیر و آسی  . . .به دستة شرقی متعلقاند ”.در
این بررسی ،فارسی کهن “زبانی است که در کتیبههای شاهان هخامنشی (-559
331پم) به کار رفته .مهمترین اثر این زبان کتیبة مهم داریوش بزرگ بر صخرة
بیستون ،میان همدان و کرمانشاه ،است  . . .تمام آثاری که از زبان فارسی باستان
در دست است به خط میخی نوشته شده ”.از دیگر زبانهای کهن ،اوستایی است
که “تنها اثری که از این زبان در دست است اوستا ،کتاب مقدس زرتشتیان ،است.
سرودهای خود زرتشت ،گاتها یا گاهان ،که کهنترین قسمت اوستاست ،حاکی
از لهجة قدیمتری از این زبان است ”.زبان مادی“ ،که زبان شاهان خاندان مادی و
مردم مغرب و مرکز ایران بوده است ”،از جمله زبانهای کهن است که جز “کلمات
و عباراتی” از آن “اثر مستقلی هنوز بهدست نیفتاده ”.دیگر زبانهای کهن “سغدی
و خوارزمی و سکایی و پارتی است که از صورت میانة آنها مدارک کتبی در دست
است و همه به نواحی شرقی فالت ایران تعلق دارند ”.یارشاطر سپس به “نزدیکی و
شباهت” زبانهای ایرانی کهن با زبانهای هندی کهن پرداخت که “غالب افعال و
پیشوندها و پسوندها و لغات اصوالً متشابه” دارند.
ِ
روایت
از شباهتهای واژگانی و دستوری زبانهای قدیم هندی و قدیم ایران ،بدین
یارشاطر“ ،میتوان به چگونگی زبان آریایی یا هندوایرانی ،یعنی زبانی که اساس
زبانهای ایران و هند بوده است “،پی برد .در مقایسۀ زبانهای کهن و رایج کنونی
در ایران ،زبانشناسان دریافته بودند که ”دستور سادهتری جانشین دستور قدیم
زبانهای ایرانی شده ،تصریف اسامی و غالب صور قدیم افعال از میان رفته و یا ساده
شده .تقسیم اسامی و ضمایر به مؤنث و مذکر و خنثی نیز جز به صورت ناقصی که
در بعضی لهجهها باقی مانده دیگر دیده نمیشود .صیغة تثنیه نیز ناپدید گردیده”.
یارشاطر زبانهای میانه را “فاصل بین زبانهای کهن و زبانهای کنونی”
بازشناخت که سیر و تحول زبانی “تدریجی” داشته و زمینۀ پیدایش آنها در
اواخر دورة هخامنشی (حدود قرن چهارم پیش از میالد) فراه م آمده بود .بر
اساس کشفیات اوایل قرن بیستم در آسیای مرکزی و چین“ ،فع ً
ال از زبانهای
میانه ،فارسی میانه (پهلوی ،زبان ساسانیان) و زبان پارتی (زبان اشکانیان) و
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زبان سغدی و زبان سکایی (ختنی) و زبان خوارزمی شناخته شده .قطعات
کوچکی نیز به خطی مشتق از خط یونانی به دست افتاده که ظاهرا ً هپتالی و از
زبانهای ایرانی است .از این گذشته ،کلمات بسیاری از زبانهای پهلوی و پارتی
که در دورة اشکانی و ساسانی وارد زبان ارمنی شده از مآخذ عمده برای تحقیق
زبانهای میانة ایران به شمار میرود ”.در مقایسۀ تاریخی با زبانهای کهن،
“در زبانهای میانه بهطور کلی  . . .دستور زبان سادهتر شده و تصریف اسامی
و صفات و ضمایر ،اگر از میان نرفته ،مختصر گردیده و دستگاه مفصل افعال با
وجوه و حاالت و زمانهای متعدد به سادگی گراییده و به کار بردن حروف اضافه
برای تعیین حاالت مختلف اسم بیش از زبانهای کهن معمول گردیده و افعال
مرکب رواج بیشتری یافتهاند ”.در این بررسی جامع ،یارشاطر به معرفی یکایک
زبانهای کهن ،میانه و امروزی و لهجههای کنونی پرداخت که در گست رهای
فراتر از مرزهای ایران رایجاند .یارشاطر ،که از پیشتازان لهجهشناسی در ایران
است ،پس از توصیف لهجههای رایج نوشت“ :تحقیق لهجههای ایرانی کنونی
هنوز کامل نیست .اطالع ما از لهجههای تاکستانی و لهجههای ایرانی آذربایجان
و لهجههای بشگرد کام ً
ال تازه است و بسا لهجههاست که هنوز هیچ ضبط نشده.
بسیاری از لهجههای ایرانی در برابر نفوذ روزافزون زبان فارسی در حال از میان
رفتناند و حق این است که هرچه زودتر در جمع و تدوین آنها کوشش شود”.
یارشاطر در “لهجههای ایرانی در ایران و خارج از ایران 38”،که در مرداد  ۱۳۴۸در
کاوه چاپ شد ،با بیان همهفهمتری به شرح زبانها و لهجههای ایرانی پرداخت .با
توجه به گسترش نهادهای پژوهشی ،در پایان این مقاله خاطرنشان ساخت:
حال خوشبختانه ‘انجمن بینالمللی تحقیق لهجههای ایرانی ’،که مدتی
است تأسیس شده و در آن چند تن از بزرگترین زبانشناسان زندة
عالم شرکت دارند ،دست به ضبط و تدوین لهجههای ایرانی با روش
علمی زده است و در صدد است که اطلس زبانشناسی ایران را با اصول
بینالمللی تنظیم نماید .خوشبختانه این کار بسیار اساسی و مفید ،که
وزارت فرهنگ ایران نیز پشتیبان آن است ،به دست عدهای افراد ایرانی
38احسان یارشاطر“ ،لهجههای ایرانی در ایران و خارج از ایران ”،کاوه ،سال  ،۷شمارۀ ( ۲مرداد
.114-107 ،)۱۳۴۸
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که بهخصوص برای این منظور تربیت شدهاند انجام میگیرد و امید است
در ظرف چند سال این نقیصة اساسی برطرف شود”.
“غم زبان 39”،که در اردیبهشت ۱۳۳۶ش در سخن چاپ شده بود ،به بررسی
زبانشناسانة نگرانیهای “پاسداران زبان” و “ادیبان غیرتمند[ی]” پرداخت که
از غلطنویسی و “آشفتگی بازار زبان فارسی” شاکی بودند 40.پس از برشمردن
برخی ناهنجاریها و آشفتگیها ،یارشاطر خاطرنشان ساخت:
تمام کسانی که در کار زبان سخت میگیرند و از غلط دیگران به خود
میپیچند و خط باطل بر صفحات روزنامه و اوراق پرونده میکشند یک
نکتۀ اساسی را دربارۀ زبان از نظر دور داشتهاند و آن این است که بنای سیر
و تحول زبان بر منطق نیست ،یعنی تحول کلمات و اصطالحات زبان معموالً
با رعایت شیوهای که منطق علمی میپسندد و نظمی که ذهن آدمی دوست
دارد انجام نمیگیرد ،بلکه در این تحول تصادف و اشتباه و بهخصوص به
کار بردن لفظی در غیر معنی اصلی و ساختن کلمهای برخالف قواعد اصیل
زبان شیوۀ رایج است .اما ذهن نظماندیش چنین میپندارد که کار باید به
آیین باشد :اگر لغتی برای مفهومی وضع شده ،باید آن را به همان معنی به
کار برد .اگر تلفظ کلمهای از پیشینیان به ما رسیده و مطابق قاعده است،
باید آن را همیشه همانگونه ادا کرد .اگر مفهوم تازهای به میان میآید ،باید
دید و سنجید و آنگاه کلمۀ مناسبی برای آن وضع کرد .از به کار بردن
تعبیرات بیگانه باید پرهیز جست.
اندیش” “اصحاب دستور” را “از سیر تاریخی زبان و شیوة
یارشاطر “ذهن نظم
ِ
این سیر غافل” یافت:
زبان دائماً در تحول است .هرگاه که جامعه دستخوش تغییر است  . . .و
اندیشههای تازه در ذهن مردم رخنه میکند ،تحول زبان نیز به تبع سرعت
میگیرد .بهترین مثال آن تغییری است که با هجوم تازیان و پذیرفتن اسالم
39احسان یارشاطر“ ،غم زبان ”،سخن ،سال  ،۸شمارۀ ( ۲اردیبهشت .104-99 ،)۱۳۳۶
40در دهة ۱۳۳۰ش ،بحث و جدل دامنهداری دربارة غلطنویسی رایج شد .برای جلوهای از این جدل
بنگرید به فریدون کار ،غلط ننویسیم :شامل بحث در لغات از جهت صحت تحریر و تلفظ (تهران:
بنگاه مطبوعاتی گوتنبرگ.)۱۳۳۳ ،
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در زبان ما پدید آمد .مثال دیگر آن تحول و توسعة دامنهداری است که
امروز شاهد آنیم .با نفوذ تمدن غربی و رخن ه کردن اندیشههای نو و تغییری
که در زندگی مادی و معنوی ما روی داده و میدهد ،ناچار زبان فارسی باید
تغییر کند و افکار تازه در زبان برای خود ظرفی و مظهری پیدا کند.
با توجه به قرار اجتماعی زبان ،یارشاطر هشدار داد که در “سیر و تحول” زبان
“تنها یک قاعد ه هست و آن این است که لفظی به معنایی مشهور شود و قبول
عام پیدا کند .اگر این لفظ غلط است یا معنایی دیگر داشته ،چه باک؟” با نگرشی
که “در سرای ادب سبکها و شیوهها به نوبتاند و پسند خاطری که امروز میزان
ط ننویسم” نتیجه گرفت:
لطف سخن است بدین قرار نمیماند ”،از این جنجال “غل 
البته هر کس مختار است که خود به شیوهای که میپسندد بنویسد و
دیگران را نیز به پیروی از آنچه در نظرش درست مینماید ترغیب کند.
اما کسی که کلمات و عبارات نامأنوس و نابجا را که در نتیجة توسعة زبان
پیش میآید در خاطر گناه نبخشودنی میشمارد و نویسنده یا گوینده
را کافر میپندارد ،مانند متعصب خام اندیشهای است که هر کس را که
اعتقاد دیگری دارد خائن میشمارد و تکفیر میکند.
تاریخی بدعتپذیر و تعصبپرهیز ،یارشاطر به سنجش شعر
با همین نگرش
ِ
نو پرداخت .مث ً
ال در میزگرد جلسة انجمن کتاب در خرداد ۱۳۴۰ش با شرکت
ذبیحاهلل صفا ،حسام دولتآبادی ،نادر نادرپور ،یداهلل رویایی ،عیسی سپهبدی،
صدیق اسفندیاری ،دکتر صورتگر ،شمسالملوک مصاحب و شادمان دربارة
“شعر معاصر ”،یارشاطر گفت:
امشب بیشتر کسانی که اظهار نظر کردند در انتقاد و تعریض بر شعر نو
سخن گفتند .بنده اجازه میخواهم چند کلمهای در دفاع از آن بگویم.
مشکل عمده در لذت بردن از آثار نو کوششی است که باید برای درک
آن و الفت با آن به کار برد .غالب ما با اشعار استادان کهن الفت داریم.
آهنگ شعر آنها ،تعبیرات آنها و تصورات شاعرانة آنها آسان در ذهن
ما مینشیند و تارهای خاطر ما را مینوازد .اما شاعری که تعبیرات نو
میآورد و الفاظ تازه اختیار میکند از شیوة مأنوس ما دور میشود و
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شعرش برای ما مثل راه نکوفته و ناشناختهای است که سیرکردن در
آن نیازمند دقت و هشیاری و تحمل است و بارهای اول آسان نیست.
بیشتر افراد از این کوشش رو میگردانند و لذت معتاد و آسان را بر
لذت مشکوکی که فقط پس از مدتی تالش ممکن است حاصل شود
ترجیح میدهند.
پس از یاد کردن از تحوالت “پنجاه سال اخیر ”،یارشاطر هشدار داد“ :تردید
نیست که هنر ایران و از جمله شعر آن از یک دگرگونی اساسی بر کنار نخواهد
ماند .مفاهیم شعر فارسی ،تعبیرات و تصویرهای شاعرانه ،آهنگ شعر فارسی و
آب و هوای آن تغییر خواهد یافت ”.در ادامه افزود:
امروز بیتردید ما  . . .در آستانة یک تحولی اساسی در شعر قرار داریم .هر
چند بدعت کسانی که با احساس سریع خود دنیای فردا را زودتر حس
میکنند و یکباره از معتاد و مأنوس دست میکشند و اثری نامأنوس
بهوجود میآورند ما را یکه بدهد ،باز ما باید ممنون تیزی احساس و
جرئت اندیشه و اقدام آنها باشیم .اینها راه را برای شعر استادانة فردا
هموار میکنند .اگر نیما با شعر شکسته و غالباً نپخته ،ولی احساس
مستقل و صادقش ،امروز در میان شاعران جوان این همه هواداران پا بر
جا دارد ،باید بپذیریم که شعرش جوابگوی احتیاج و طرز تفکر و عواطفی
در نسل امروزی است که با شعر کالسیک ایران و مضامین رایج آن بر
نمیآید .باید قدر کار او و امثال او را شناخت  . . .اگر باید شعر فارسی
قدرت و اصالت و اهمیتش را در دنیای فردا هم حفظ کند ،باید با تحول
زمان همراه بشود .آنها که دوستدار شعر فارسیاند نباید از بدعت در شعر
فارسی نگران باشند .این بدعت نشان زند ه بودن آن است .دریچة امیدی
برای فرداست و باید آن را به فال نیک گرفت.
 .۴تمدن و راز بقا
بخش چهارم“ ،تمدن و راز بقا ”،شامل یک گزارش و  ۱۳جستار دربارة فرهنگ و
تمدن ،ادوار تمدن ایران و اسالم ،و بررسی وطنپرستی و هویت ملی است .سه نوشتة
نخست ،که در سالهای  ۱۳۳۰و ۱۳۳۱ش چاپ شده بودند ،از آثار جوانی یارشاطر
و بقیه گزیدهای از بررسیهای پس از انقالب اسالمی ایشان است“ .گزارش کنفرانس
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یونسکو دربارة تدریس و تحریر تاریخ 41”،که در پاییز ۱۳۳۰ش منتشر شده بود ،از
نخستین نوشتههای یارشاطر در باب تاریخنگاری است .این سمینار که در ژوئیه
1951م در سور ( )Sèvresبرگزار شده بود 42،زمینه همکاری با یونسکو وشکلگیری
ت تاریخی یارشاطر را فراهمآورد .مبانی این تاریخنگاری را یارشاطر در
ُگردروای 
گفتوگو دربارۀ “هدف تدریس تاریخ” در سمینار یونسکو چنین گزارش داد:
ی نمیتوان شناخت .غرض تاریخ حقیقتجویی
ض اصل 
برای تاریخ جز یک غر 
ی اگ ر هدفی
و روش آن بیطرفی و واقعبینی است .هیچ هدف دیگری ،حت 
عالی باشد ،نمیتواند معارض غرض اصلی گردد .اما پیروی دقیق این نظر
ب توسعة همکاری و تفاهم میان ملتها میشود .اگر تاریخ تاکنون
خو د موج 
ن جهت است که بیطرفی و
غالباً موجب ایجاد تعصب و کین ه شده ،ا ز ای 
ف و مقاصد خود
واقعبینی را در آن از یاد بردهاند و آن را وسیلۀ توجی ه عواط 
ساختهاند .جستجوی حقیقت و بیطرفی موجب تقویت حس انتقاد و توجه
ی مخالف و ترک تعصب میشود و اینها به
ل آرا 
ف و تحم 
به نظرهای مختل 
نوبۀ خود موجب توسعة تفاهم و همکاری میگردد.
در این نگرش ،اگرچه “جدال از حقایق متواتر تاریخ بشر است ”،انتخاب موضوع
و طرز بیان “پیوستگی اقوام و ملل” و دوری جستن از “عواطفی که فخر باطل یا
بغض و کین میپرورد” از “هدفهای اخالقی و اجتماعی” تاریخنگاری بیطرف
و واقعبین بازشناخته شد .گفتنی است که در این گزارش در سال ۱۳۳۰ش به
“اعالمیة حقوق بشر” به منزلۀ “نتیجة یک سلسه کوششهای تاریخی  . . .برای
41احسان یارشاطر“ ،گزارش کنفرانس یونسکو دربارۀ توسعۀ تفاهم بینالمللی از راه تدریس و تحریر
تاریخ ”،آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت) ،سال  ،25شمارۀ  6و ( 7آبان و آذر .56-49 ،)1330
42برای اطالعات بیشتر دربارۀ این کنفرانس بنگرید به

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, “International Educational Seminar on the Teaching of History as a Means of Developing International
Understanding,” (Sevres, 15 August 1951; UNESCO/SEM.51/W.P.lC), at http://unesdoc.
unesco.org/images/0015/001557/155702eb.pdf

برای لیست شرکت کنندگان این کنفرانس بنگرید به

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, “International Educational Seminar on the Teaching of History as a Means of Developing International Understanding, Sèvres, France; 1951 List of Participants and Staff,” (SEM.51/10.), at http://
unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ExtractPDF.pl?catno=155681&look=default&ll=1.
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حصول آزادی و مساوات که علم به آن برای همة افراد ضرورت دارد” توجه خاصی
ابراز شد .پیشنهادها و روشهایی که یارشاطر در این سمینار مهم آموزش تاریخ
ی پژوهشی و انتشاراتیاش را فراهم آورد.
آموخته بود ،از جمل ه مبانی زندگ 
“شیوة انصاف ”،که در سال ۱۳۳۱ش در سخن چاپ شده بود ،یکی دیگر از مبانی
پایدار در زندگی پژوهشی و انتشاراتی یارشاطر است .او در شرح این شیوه نوشت:
در جهانگیری و جهانداری و دانشدوستی و هنرپروری ،پدران ما
شیوههای پسندیده آوردند و شاعران و عارفان و دانشمندان و نقاشان
ایرانی از گوهر طبع و اندیشة خویش گنجینة هنر و معرفت انسانی را
غنیتر کردند  . . .از اینرو ،ما نیازمند خودستایی نیستیم .به فریاد و غوغا
مدعی بزرگی شدن و کوس فخر بر سر کوی و بازار زدن شایستة کسانی
است که دستشان از هنر و مغزشان از اندیشه تهی است  . . .با اینهمه،
کمتر روزی است که حماسههای غرا و فخریههای مبالغهآمیز دربارة ایران
و ایرانیان در رادیو نشنویم و در مطبوعات نخوانیم.
یارشاطر در نقد از کسانی که دیگران را “جز خوشهچینانی از خرمن فضل ما”
نمیدانستند ،افزود“ :بنای اینگونه سخنان بر مبالغه یا اشتباه است و زیانش آن
است که ارزش واقعی ما را نیز از نظر دور میدارد و ما را به ُعجب و خودفروشی
منسوب میکند .در تاریخ ایران ما از زشت و زیبا هر دو اثر است ،از اینرو به
سرشت آدمی و تاریخ همة ملتهای بزرگ ماننده است ”.یارشاطر بر آن بود که
به جای “مبالغههای ناروا ”،بهتر آن است که “فرزندان این آب و خاک را به هنر
و ادب ایران آشنا کنند و نفایس شعر و نثر ما را به آنان بشناسانند تا مهر ایران
بیحاجت غلو و خویشتنبینی در دلها نیرو گیرد ”.او در پایان این نوشته افزود:
“امروز که با نهضت غرب در تنگنای اقتباس افتادهایم ،هنوز میتوانیم فخری به
مفاخر خود بیفزاییم و آن فخر انصاف و راستی است”.
در “راه نو” که در اسفند ۱۳۳۱ش در سخن چاپ شده بود ،یارشاطر به بررسی
چگونگی “کسب و اقتباس” از تمدن غرب پرداخت“ :این کسب و اقتباس
در خود نه زیانبخش است و نه مایة شرمساری .اگر امروز ما نیازمند دانش
دیگرانیم ،دیگران نیز یک روز از خرمن فرهنگ و آیین ما خوشه بردهاند .در
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تالشی که مقدر بشر است ،دعوی بینیازی از هیچ قومی مقبول نیست ”.در این
آمیزش فرهنگی ،یارشاطر “دو خطر بزرگ” را برشمرد:
یکی آنکه در والی اقتباس خود را فراموش کنیم و در خیرگی تقلید از
لطایف هنری و آداب پسندیدة ایرانی بگذریم و میراث گرانبهایی را که به رنج
پدران ما فراهم آمده از دست بدهیم .دیگر آنکه در راه اقتباس هوسبازی و
کوتهفکری کنیم و صورت فریبا را بر معنی درست بگزینیم و مایة خویش را
در کسب ظواهر بیمایه نثار کنیم ،و از تمدن نو به جامة غربی و الفاظ فرنگی
و خانههای بیحیاط و نشستن بر صندلی خرسند شویم.
در “رهگذر تحول مادی و معنوی ”،یارشاطر هشدار داد“ :اگر مطلوب ما آن است
که در کشاکش این دگرگونی بر پای خویش بایستیم و رنگ خود را از دست
ندهیم ،و نیز با جهان امروز همساز باشیم راهی جز این نیست که مآثر خویش
را با مزایای غرب بیامیزیم ”.برای چنین منظوری“ ،جنبشی نو و طرحی نو” را
برای “شناختن مآثر خویش و تقویت بنای ملیت خود” ضروری دانست.

کوششهای پژوهشی و انتشاراتی یارشاطر ،از جمله دانشنامة ایران و اسالم
(۱۳۵۴ش) ،بر چنین جنبش و طرحی استوار بود .یارشاطر در توصیف این
کار سترگ و “راه ناکوفته ”،که پیشینة دانشنامة ایرانیکا را فراهم آورد ،نوشت:
دانشنامۀ ایران و اسالم دایرةالمعارفی است در تاریخ و فرهنگ و تمدن
ایران و جامعۀ اسالمی از کهنترین ایام تا دوران معاصر .عم ً
ال ،دانشنامه
مجموعهای از مقاالت تحقیقی و مستند است ،به ترتیب الفبایی ،در شرح
اعالم تاریخی و جغرافیایی و مباحث علوم و نیز اصطالحاتی که روشنگر
فرهنگ ایران و کشورهای اسالمی در طی تاریخ به شمار میروند .هر یک از
مقاالت بهطور کلی مذیّل به فهرستی از مآخذ است تا هم خواننده را از منبع
اطالعات مقاله آگاه کند و هم او را در جستجو و پژوهش بعدی یاری نماید.
اگرچه تألیف گنجینههای “فنون علم و ادب” سابقهای دیرین داشت ،کوشش
برای فراهمآوری دانشنامه را نخستینبار سیدحسنتقیزاده در سال ۱۳۲۷ش با
“گردآوردن گروهی از دانشمندان محقق به منظور ترجمة طبع اول دایرةالمعارف
اسالم” آغاز کرد .در ۱۳۴۸ش ،یارشاطر این نیت دانشپژوهانه را که به علل
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متفاوت به ثمر نرسیده بود ،با “پیشنهادی برای ترجمه و طبع جدید” آن
دایرةالمعارف پیگرفت و به انجام رساند .پس از ذکر “سابقة دانشنامه ”،یارشاطر
در مقدمهاش بر جلد اول دانشنامه از جمله به شرح “مباحث دانشنامه” و
چگونگی “ضبط عناوین” و “مقاالت دانشنامه“ ”،شیوة خط و زبان“ ”،نقل
اصطالحات و کلمات و عناوین“ ”،ارجاعات” و “تألیف مقاالت” پرداخت .در
تدوین مقاالت جدیدی که جایشان در دایرةالمعارف اسالم خالی بود ،تأکید
داشت که “علم مرزبردار نیست” و در کنار دانشمندان ایرانی ،میبایستی
“جویای بهترین متخصص” غیرایرانی در رشتههایی شد که در ایران “هنوز
متخصصی ندارد ”.یارشاطر در شرح این سیاست علمی یادآور شد که “یکی
از فواید دانشنامه باید این باشد که در این مباحث اطالعات دقیق در اختیار
پژوهندگان ایران قرار دهد و توأم با توسل به دانشمندان ایرانی به گشودن
باب تحقیق در این رشتهها کمک کند ”.او در نوشتن مقاالت دانشنامه نیز به
اصول علمی پایبند بود“ :در تألیف مقاالت ،دانشنامه بیش از هر چیز به این
معنی توجه داشته است که مقاالت عینی و علمی و مبتنی بر منابع دست اول
و تحقیق درست باشد و بهتوسط دانشمندان صالح تألیف شود و از مبالغه ،که با
روح علمی سازگار نیست ،برکنار باشد ”.این روح و سیاست علمی را یارشاطر در
دهههایی که مکتبینگری غالب شده بود با متانت و سرسختی موفقیتآمیزی
در تدوین دانشنامة ایرانیکا پیگرفت .حکمت تمدنی یارشاطر و معیارهای
علمی دانشنامۀ ایران و اسالم و دانشنامة ایرانیکا مستقیم و غیرمستقیم تأثیر
43
انکارناپذیری بر تدوین دایرةالمعارفهای متفاوت در ایران داشته است.
یارشاطر در “کیش مزدکی 44”،که آن را در اوج زندگی پژوهشیاش و در
سالهای پس از انقالب اسالمی نوشت ،به بررسی این “جنبش مذهبی عرفانی
با وجوه تند اجتماعی” پرداخت .این کیش ،که “ماهیت سوسیالستی” داشت ،در
43برای بررسی یارشاطر از دانشنامههای فارسی در دهههای پس از انقالب اسالمی بنگرید به احسان
یارشاطر“ ،نظری به دانشنامههای فارسی ”،ایراننامه ،سال  ،۱۴شمارۀ ( ۲بهار .240-231 ،)۱۳۷۵
44احسان یارشاطر“ ،کیش مزدکی ”،ایراننامه ،سال  ،۲شمارۀ ( ۱پاییز  .42-6 ،)۱۳۶۲این نوشته
ترجمۀ فارسی مقالۀ زیر است:
Ehsan Yarshater, “Mazdakism,” in The Cambridge History of Iran, Vol 3: The Seleucid,
Parthian and Sasanian Periods, ed. Ehsan Yarshater (Cambridge: Cambridge University
Press, 1983), 991-1024

این مقاله را منوچهر کاشف با اجازۀ انتشارات دانشگاه کمبریج برای چاپ در ایراننامه ترجمه کرد.
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م) گسترش یافت و “به کوشش و زمینهچینی خسرو اول۴۸۸-۵۳۱( عهد قباد
،” به روایت یارشاطر. بیرحمانه سرکوب گشت، پسر و جانشین قباد،انوشیروان
“توسعة افکار اشتراکی در اروپا انگیزة” توجه پژوهشگران به این کیش را فراهم
Edward G. Browne,(  براون،)Theodor Noldeke, 1836-1930(  نولدکه.آورد
،)Otto Günther von Wesendonk, 1883-1933( وزندنک
ُ  وان،)1862-1926
،)Franz Altheim, 1898-1976(  آلتهایم،)Arthur Christensen( کریستنسن
) و کلیماNina Viktorovna Pigulevskaia(  پیگلوسکایا،)Ruth Stiehl( اشتیل
 محمدعلی45.) از جمله پژوهشگران اروپایی این کیش بودندOtakar Kilma(
ش) نیز از1371-1284( ش) و غالمحسین صدیقی1376-1274( جمالزاده
 یارشاطر46.جمله پژوهشگران ایرانی بودند که به بررسی این آیین پرداختند
منابع کیش مزدکی را به دو گروه ساسانی و پَساسانی (پساز ساسانی) تقسیم
 که به. . .  نوشتههای دورة ساسانی “شامل آثار سریانی و بیزانسی است.کرد
احوال مذهبی ایران چندان توجهی ندارند و از تعالیم مزدک جز اندکی عرضه
” نوشتههای پَساسانی “شامل منابع عربی و فارسی و فارسی میانه.نمیکنند
. . . نهم و دهم میالدی تالیف شده/است که در قرنهای سوم و چهارم قمری
ً و محتوای آنها عم
 مأخذ،” به روایت یارشاطر.ال چیزی جز طعن و لعن نیست
Theodor Noldeke, Geschichte der Perser und Araber zur Zeit Sasaniden aus der
Arabischen Chronik des Tabari(Leyden: Brill, 1879); Theodor Noldeke, “Orientalischer
Socialismus,” Deutsche Rundschau, 18 (1897), 284-291; O. G. von Wesendonk, “Die
Mazdakiten,” Der New Orient, 6 (1919), 35-41; O. G. von Wesendonk, “Die Mazdakiten,”
Der New Orient, 7 (1919), 85-88 and 127-130; Arthur Christensen, Le Rèigne du
roi Kawadh I et le Communisme Mazdakite (Copenhagen: København A. F. Høst,
1925); Nina Viktorovna Pigulevskaia, Les Villes de l’État iranien aux Époques Parthe
et Sassanide: Contribution à l’Histoire Sociale de la Basse Antiquité (Paris: The Hague,
1963); Otakar Klima, Mazdak: Geschichte einer sozialen Bewegung im Sassanidischen
Persien (Prague: Nakladatelství Československé Akademie Věd, 1957); Otakar Klima,
Beitrage zur Geschichte des Mazdakismus (Prague: Nakladatelství Československé
Akademie Věd, 1977); Franz Altheim, “Mazdak and Porphyrios,” History of Religions,
3:1 (Summer 1963), 1-20; Franz Altheim and Ruth Stiehl, Geschichte Mittelasiens im
Altertum (Berlin: De Gruyter, 1970).
45

)؛۱۹۲۰( ۳  شمارۀ، دورۀ جدید،” کاوه، “بالشویسم در ایران قدیم،محمدعلی جمالزاده46

Gholam Hossein Sadighi, “Les Mouvements religieux iraniens au IIe et au IIIe siècle de
l’hégire” (PhD Dissertation, Université de Paris, 1938).

، بنگرید به غالمحسین صدیقی، که رسالۀ دکتری صدیقی بود،برای ترجمۀ فارسی این کتاب
.)۱۳۷۲ ، پاژنگ:جنبشهای دینی ایرانی در قرنهای دوم و سوم هجری (تهران

44

حکمت تمدنی

عمدة منابع فارسی و عربی “ترجمه های عربی خداینامک است ”.اما مهمترین
آثار برای بازشناسی این کیش ملل و نحل شهرستانی و آثار ابنندیم و فردوسی
و مزدکنامه ،به ترجمة عربی ابنمقفع است .یارشاطر آیین مزدک را به سه
مرحلة تاریخی تقسیم کرد .بدین روایت“ ،آیین مزدک با آنکه در روزگار قباد
زبانه کشید ،آغازش متعلق به زمانی پیشتر است .منابع اسالمی کسی را به
نام زرادشت (زردشت) ،پسر ُخ ّرگان ،را که موبد یا موبدان موبدی از مردم فسا
بود ،بنیانگذار آیین مزدک میشمارند ”.این پیشینه را منبعی سریانی تأیید
کرده است .ابنندیم نیز از “مزدک قدیم” و “مزدک اخیر” یاد کرد“ :به گفتة
خرمیۀ باستان یا مزدکیان بود که شاخهای از آیین
او ،مزدک قدیم بنیانگذار ّ
زرتشتی است .این مزدک پیروان خود را اندرز میداد که از خوشیهای زندگی
بهره بجویند  . . .از آنچه خوردنی و نوشیدنی است به برابری و دوستکامی
(المواساة و االختالط) خویشتن را سیراب سازند ،از تسلط بر هم بپرهیزند و از
مهماننوازی هیچ فرونگذارند ”.بر اساس اسناد و پژوهشهای موجود ،یارشاطر
“دو حدس” دربارۀ مرحلة اول را بررسی کرد:
ت بوده که مقارن
یکی آنکه بنیاد این فرقه همزمان با پایان هزارۀ زرتش 
آن انتظار ظهور سوشیانت (مهدی) میرفت . . . .حدس دیگر ارتباط دادن
بدعت مزدکیان است با بدعتی در زمان شاپور دوم (379-309م) که
میگویند در مقابله با آن آذرباد مهراسپندان تن به سوگند آتش سپرد،
زیرا که تقریباً شک نیست که بنیانگذار آیین مزدک ،با آنکه آیینی
باطنی آورده بود که از بسیاری جهات همانند دین مانوی بود ،کیش
خود را تعبیر راستین اوستا میخواند و مدعی بود که دین بهی زرتشت را
درست و پاکیزه کرده و به صورت نخستین بازگردانده است و این همان
است که بیشتر منابع بدان اشاره میکنند  . . .تأملی در اصطالح زندیک
(عربی :زندیق) به همین نتیجه میرسد .زندیک اصطالحی نکوهشآمیز
و به معنای “گزارنده” است و به مانویان و همانندان ایشان و بهویژه به
پیروان مزدک ،که برای اوستا “زند” یا “گزارش” فراهم کرده بودند ،اطالق
میشود  . . .باید در نظر داشت که در اوستا عبارتهایی هست که با تأویل
میتواند مبنای آیین اجتماعی مزدکیان قرار گیرد.
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مرحلۀ دوم آیین مزدکی در دورة قباد اول ساسانی “با مزدک بامدادان آغاز
میشود ”.به روایت یارشاطر“ ،در اینکه او آیین زردشت خرگان را تازه گردانید
و در آن جانی نو دمید تردید نیست ”.اما یارشاطر “تقسیم عادالنۀ زن” را از
جمله افتراهایی بازشناخت که “معموال به فرق بدعتگذار میزنند ”.در این
ارزیابی“ ،آنچه درستتر مینماید این است که مزدک یک سلسله اقداماتی
را تبلیغ میکرد که طبقات باال را از مزایای ناروای خود محروم و به بینوایان
کمک کند .از جملۀ این اقدامات به احتمال بسیار تقسیم امالک بزرگ ،منع
احتکار ،تعدیل سهم مالکانه از محصول ،تخفیف امتیازات طبقاتی و تأسیس
بنیادهای عمومی به سود نیازمندان بود ”.بر اساس روایتی دربارۀ کاهش تعداد
آتشکدهها ،یارشاطر دریافت که “مزدک میخواست سازمان روحانی دین
زرتشتی را ساده گرداند و همراه با آن در دارایی آتشکدهها محدودیتهایی بنا
زرتشتیان پایبند سنت
نهد“ ”.نوآوریهای” اجتماعی و دینی مزدکیان در چشم
ِ
البته در حکم برهم زدن تبار و از میان بردن خاندان و امتیازهای طبقاتی بود.
خسرو انوشیروان که به سرکوبی مزدکیان همت گماشت“ ،بسیاری از رسوم
دیرین را از نو برقرار” کرد.
در این تقسیمبندی“ ،مرحلة سوم جنبش مزدکی با آمدن اسالم به ایران آغاز
گردید“ ”.تعقیب بیامان” مزدکیان در دورة انوشیروان “نتوانست ریشهشان
را براندازد ”.در تفسیر تمدنی یارشاطر ،که در مقالههای دیگر این بخش به
شرح آن میپردازم ،مزدکیان به شکل “ ُغالت شیعه” و معتقد به “حلول ذات
خدا در پیغمبران و امامان” و “رجعت امام و توسل به باطن قرآن” جلوهگر
شدند .به دیگر سخن ،مزدکیان در قالب دین جدید “محلی برای بیان عقاید
انقالبی و اعتقادات باطنی خود پیدا کردند ”.یارشاطر ،همچون غالمحسین
صدیقی ،خرمدینان را مزدکی و جلوهای از “‘بهدین’ (زرتشتی)” بازشناخت .در
این بررسی“ ،گسترش اسالم و تظاهر مزدکیان به مسلمانی سبب دگرگونی و
کمابیشیهایی در آیین مزدکی گردید ”.یارشاطر سپس به شرح “جهانشناسی”،
“فلسفة مذهبی“ ”،معاد“ ”،اخالق” و “آداب دینی” خرمدینان یا نومزدکیان
پرداخت .با شواهد فراوانی که نشانۀ تسلطش بر متون تاریخی و دینی است ،در
پایان این بررسی جامع و کمنظیر نتیجه گرفت که “اندیشهها و آرای مزدکی
به جای آنکه با سختگیریهای بیامان خسروپرویز از میان برود ،بر جا ماند و
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تا روزگار اسالمــالبته با دگرگونیهایی که ناشی از تغییر احوال بودــدر میان
خرمیان و قرمطیان و جنبشهای همانند به حیات خود ادامه داد ”.این نوشته
نمونة شاخصی از حکمت تمدنی یارشاطر است.
در بررسی “کیش مزدکی” یارشاطر دریافته بود که “به سبب کوشش عمدی
خسرو انوشیروان  . . .در تمامی اسناد و از جمله کتاب خداینامک” از مزدک و
جنبش مزدکی یادزدایی شده بود .گزارشی که ابنمقفع (مقتول 139ق756/م)
از مزدکیان در ترجمة عربی خداینامک افزوده بود“ ،مأخذ عمدة مورخان ایرانی
و عربی دورههای بعد شد ”.همینگونه یادزدایی را یارشاطر در “چرا در شاهنامه
از پادشاهان ماد و هخامنشی ذکری نیست؟” 47بررسید .در این بررسی یادآور
شد که “‘تاریخ ملی’ به صورتی که در شاهنامه و تواریخ اسالمی ،مثل طبری و
ثعالبی ،دیده میشود ،از تاریخ پادشاهان ماد و هخامنشی خالی است .اصوالً از
تاریخ مغرب و جنوب ایران پیش از دورة ساسانی در تاریخ ملی ایران اثری پیدا
نیست ”.در پاسخجویی به این دشوارة تاریخنگاری و حافظة تاریخی ،یارشاطر
پرسید“ :این فراموشی از کجاست؟ چگونه ممکن است که مردمی که به گذشتة
خود چنین مباهی بودهاند و تاریخ خود را در قالب یکی از بلندترین حماسههای
دنیا ریختهاند ،مهمترین دورة اقتدار تاریخی خود را از یاد ببرند؟” و در ادامة
این پرسشگری افزود:
چرا درحالی که تاریخ داستانی و حماسی شرق و شمال شرقی ایران دوام
یافته و سرانجام در قالب شاهنامه به دست ما رسیده است ،تاریخ داستانی
مردم ماد و پارس در حماسة ملی مقامی نیافته و بر جای نمانده است،
بهطوری که از شاهان مقتدر و جهانگیری چون کورش و داریوش حتی
نامی در تاریخ ملی ایران نمیتوان یافت .و باز چرا ساسانیان که به تدوین
تاریخ ملی و تألیف خداینامهها دست زدند ،از درج داستانهای جنوب
ایرانــکه وطن اصلی خود آنان بودــ بازماندند؟
پس از ارزیابی علتیابیهایی که آرتور کریستنسن
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و مری بویس (Mary

47احسان یارشاطر“ ،چرا در شاهنامه از پادشاهان ماد و هخامنشى ذكرى نيست؟” ايراننامه ،سال
 ،3شمارۀ ( 2زمستان .213-191 ،)1363
48برای نوشتههای کریستنسن در این زمینه بنگرید به

یار ایرانشناسی و حکمت یارشاطری

47

 49)Boyce, 1920-2006عرضه کرده بودند ،یارشاطر موجب این یادزدایی را “در
رویدادهای تاریخی ایران و خاصه تاریخ مذهبی ایران” بازیافت:
آیین زرتشت و اصالح دینی او در شرق ایران و در میان قوم ‘اوستایی’
پدیدار شد .این قوم چنان که از یشتهای اوستا برمیآید ،صاحب
داستانهای حماسی دربارة خدایان و قهرمانان خود بودند که مدتها قبل
از زرتشت در قالب سرودهای پهلوانی ریخته شده بود .زرتشت که بیشتر
به تفکر دینی و اصول اخالقی ناظر بود ،چندان متعرض آداب و مراسم
قوم خود نشد و همچنین بازگویی داستانهای پهلوانی را منع نکرد ،فقط
چنان شد که این داستانها رنگ زرتشتی گرفت و مردم پرستش خدایان
کهن را به صورت ایزدان زرتشتی و تابع اهورامزدا و ستایش شاهان و
پهلوانان دیرین را در جامة ستایش پشتیبان دینبهی ادامه دادند  . . .در
حقیقت ،زرتشت این میراث مذهبی و فرهنگی قوم خود را ابقا کرد و بر
آن صحه گذاشت ،بهطوری که آنچه در واقع میراث قومی بود ،جزیی از
فرهنگ مذهبی گردید و هنگامی که یشتهای زرتشتی سروده میشد،
در آنها منعکس گردید و طبعاً باید در بسیاری حماسهها و سرودههای
دیگر هم که بجا نماندهاست بازتاب یافته بوده باشد.
در این سببیابی“ ،آنچه رواج و استیالی روایتها و داستانهای شرق ایران
را تقویت کرد ،گذشته از تصویب و پشتبانی مذهب زرتشتی ،حکومت ۵۰۰
سالة اشکانیان بود ”.در آن دوره“ ،دین و دولت پشتیبان فرهنگ زرتشتی
بود ”.در روندی نیم هزار ساله ،روایتهای محلی شرق ایران ملی و آیینی شد
و روایتهای مادی و هخامنشی از یاد زدوده شد .هنگام تألیف خداینامهها در
دورة ساسانی ،روایتهای هخامنشی فراموش شده بود .در این بررسی حافظة
ملی ،یارشاطر پس از سنجش سببیابیهای دیگران نوشت:
Artur Christensen, Les Kayanides (København: Andr. Fred. Høst & Søn, 1931); Arthur
Christensen, Les gestes des rois dans les traditions de l’Iran antique (Paris: P. Geuthner 1936).

49نوشتههای بویس در این زمینه عبارتاند از

Mary Boyce, “Some Remarks on the Transmission of the Kayanian Heroic Cycle,” in
Serta Cantabrigiensia (Wiesbaden, Germany: Franz Steiner Verlag, 1954), 49-51; Mary
Boyce, “Zariadres and Zarēr,” Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 17:3
(1955), 463-477.
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علت خالی بودن شاهنامه و تاریخ ملی از ذکر شاهان ماد و پارس و
داستانها و روایات جنوب و مغرب ایران این است که این روایات در دورۀ
اشکانیان بهتدریج جای به داستانها و روایاتی سپرد که هستة اصلی آن
از قوم اوستایی (کیانی) برخاسته بود و اشکانیان خود وارث آن شدند و
آیین زرتشت آنها را در خود پذیرفته و پشتیبانی مذهبی بخشیده بود.
از خالصهای که از داستانهای کیانی ک موبیش به صورتی که بعدها در
خداینامه آمد در اوستا وجود داشته ،عامل توسعه و گسترش آیین زرتشتی
در ایران را در تعمیم این داستانها کوچک نمیتوان گرفت ،بهخصوص که
به احتمال قوی باید تصور کرد که داستانهای نقاط دیگر پس از قبول کیش
زرتشی باید به صورت داستانهای دیویسنان و فرهنگ مطرود درآمده بوده
باشد .دور نیست ایرانیانی که در دورة اسالمی اسالف خود را گبر و مجوس
و کافر خواندند ،در دورههای کهنتری اسالف غیرزرتشتی خود را اهریمنی
و دیوپرست و بددین خوانده و فرهنگ و روایات آنان را مردود شمرده و
زوال آنها را سرعت بخشیده باشند ،بهطوری که وقتی ساسانیان به حکومت
رسیدند ،ایرانیان از تاریخ خود ک موبیش همان را میشناختند که بعدها در
خداینامهها مندرج و شاهنامه نمایشگر آن است.
“مروری بر تاریخ سیاسی و فرهنگی ایران پیش از اسالم 50”،که نخست در
سال ۱۹۸۳م در تاریخ ایران کمبریج چاپ شده بود ،به بررسی فراز و فرود
“سه سلسلۀ نیرومند سلوکیان ،پارتیان و ساسانیان و نیز تأسیس دولتهایی
در خاور کشور و از جمله پادشاهی یونانی باختری و شهریاری کوشانیان”
در هزارة پیش از حملة اعراب (۶۵۱م) پرداخت .یارشاطر حملة اسکندر و به
آتش کشیدن کاخهای سلطنتی در تخت جمشید را “نقطة پایانی یک دوره و
آغاز دورهای دیگر از تاریخ ایران” دانست .برخالف مهاجمان صحراگرد شمال
خاوری“ ،این فرمانروایان تازه” نژاد و کیشی دیگر و “فرهنگی درخشان” داشته
و “آثاری گسترده در ایران از خود بر جای گذاشت ”.اما برخالف آسیای صغیر و
50احسان یارشاطر“ ،مروری بر تاریخ سیاسی و فرهنگی ایران پیش از اسالم ”،ایراننامه ،سال ،17
شمارۀ ( 2بهار  .214-185 ،)1378برای اصل این جستار که به همت هرمز حکمت به فارسی
ترجمه شده است ،بنگرید به
Ehsan Yarshater (ed.), The Cambridge History of Iran. Vol. 3: The Seleucid, Parthian and
Sasanian Periods (Cambridge: Cambridge University Press, 1983).
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مصر“ ،ایران در رویارویی با عناصر فرهنگ و تمدن یونانی هویت اصلی خود را
ش را که بیشتر در بستر ارزشهای مذهبی
از دست نداد و ویژگیهای فرهنگیا 
آن تبلور یافته بود رها نکرد”.
برخالف یونان باستان که “نه جایگاه پیامبران بود و نه زادگاه پادشاهان نامدار”،
ایرانی این هزاره“ ،موهبت و ارادة یزدان” منشأ اقتدار پادشاهانی
در جهانبینی
ِ
را فراهم آورد که خود را نمایندة او در زمین میدانستند:
اشکانیان و ساسانیان یکی پس از دیگری مشعلدار فرهنگی شدند که
کیشی یگانه ،هنری پرآوازه و ساختار اجتماعی و سیاسیای خاص از
ویژگیهای آن بود .در این فرهنگ ،ا ز سویی اعتقاد به یگانگی ازلی و ثنویت
ُمه ِر تأیید بر واقعیت دو نیروی نیک و شر میزد و از سوی دیگر ،یکتاگرایی
ی و زمینهسا ز اقتدار فائقۀ شاهنشاه بود .از
بنمایۀ تکامل نهادهای اجتماع 
رهگذ ر همین اقتدار و تمرکز قدرت ،مردمانی با نژادها و زبانهای گوناگون
در کنار هم میزیستند ،آن هم در سرزمینی پهناور که با سلسله کوههای
ک طوالنی چندتکه و پراکند ه مینمود.
ی خش 
افراخته و وادیها 
در همین دوران “نواحی عمدۀ کشور هریک صاحب خط و زبانی محلی شدند و
سرانجام نظامهای دیوانی و قضاییای شکل گرفت که پس از فروپاشی شهریاری
ی تابع آن در شرق عالم اسالم
ساسانی در شیوۀ خالفت عباسیان و حکومتها 
بسیار مؤثر شد ”.یارشاطر کیش زرتشتی را “مهمترین عامل در گسترش
نفوذ فرهنگی ایران” بازشناخت که “مشابهت حیرتانگیزی” با سنتهای
یهودیــمسیحی داشت .این مشابهت که ریشه در به پایان رساندن “دوران
اسارت و تبعید یهودیان” در دورة هخامنشیان داشت“ ،با پیشروی اشکانیان به
سوی بینالنهرین و شا م و انتقال پایتخت به تیسفون” گسترش یافت:
در زمینۀ دینی ،تقابل میان خیر و شر یا نور و تاریکی ،اعتقاد به
ایزدفرشتگان و فرشتگان (برابر با امشاسپندان و ایزدان در کیش
زرتشتی) و به شیطان (اهریمن) ،ب ه مثابه مظهر بدی و دشمن خدا،
ن روح از جمله
مفهوم بهشت و دوزخ و اعتقاد به آخرت و جاودانی بود 
باورها و اندیشههایی بود که میتوان گمان داشت مستقیم یا غیرمستقیم
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از ایران به ذهن این مردمان راه یافت .رستاخیز و اعتقاد به رهانندۀ موعود
(سوشیانت) ،نابودی گنهکاران و پاداش نیکان در پایان زمان نیز به ظن
قوی ریشه در فرهنگ ایرانی و کیش زرتشتی داشت.
آیینهای مانوی و مزدکی نیز همچون مهرپرستی (میترایسم) “محملی
برای نشر و گسترش برخی اندیشهها ،مفاهیم و بینشهای ایرانی” در غرب
و “برخی جوامع شرق ایران” و “قبایل عرب” را فراهم آورد .همچنان که
یارشاطر خاطر نشان ساخت“ ،برخی از محققان تاریخ ادیان به تشابه میان
آرای دینی ایرانیان باستان و برخی از احکام قرآنی مانند وجود فرشتگان،
رستاخیز مردگان و روز قیامت ،پل صراط ،بهشت و دوزخ اشاره کردهاند و
معتقدند که این آرا و باورها از سنت یهودیــمسیحی که پیامبر اسالم با آن
آشنایی داشت به وام گرفته شده است”.
“اعتقاد به بوداسفها ( ،)Bodhisattvasکه پس از رسیدن به کمال و دریافت
نور معرفت برای هدایت مردم به میان مردم باز میگشتند” نیز نشان از
گسترش جلوههایی از فرهنگ ایرانی در خاور دور برشمرده شد .هنر قندهاری
و “نقاشیهای دیواری غارهای” بودایی نیز نشاندهندۀ این دادوستد فرهنگی
بود .در هزارة پیش از برآمدن اسالم ،چنان که یارشاطر در این بررسی شرح
داده است“ ،فرهنگ ایران نه تنها در جوامع آسیای مرکزی ،قفقاز و میانرودان
اثری ژرف بر جای گذاشت ،بلکه به سرزمینهای دوردست چین و روم نیز رخنه
کرد و حتی پس از هجوم تازیان نیز در پروردن و پرداختن و برکشیدن تمدن
اسالمی عاملی نیرومند بود ”.چنان که در پی شرح خواهم داد ،این نتیجهگیری
شیرازۀ خوانش یارشاطری تمدن اسالمی را فراهم آورد.
“پیوستگی تاریخ ایران 51”،که در بهار ۱۳۷۰ش در ایرانشناسی چاپ شد ،از
جمله نوشتههای یارشاطر در خصوص ُگردروایت تاریخ ایران و اسالم است.
این بازخوانی تمدن ایران و اسالم که جلوههای آغازین آن در همۀ نوشتههای
51احسان یارشاطر“ ،پیوستگی تاریخ ایران ”،ایرانشناسی ،سال  ،3شمارۀ ( 9بهار .20-14 ،)1370
این نوشته را دکتر یارشاطر “به دوست ارجمند و گرانمایهام دکتر ذبیحاهلل صفا ،استاد مسلم ادب
فارسی و خادم راستین فرهنگ ایران” تقدیم کرده بود .در پایان این مقاله ،یارشاطر خاطرنشان
ساخت که “یکی از مزایای گوناگون آثار استاد صفا ،که بهخصوص در کتاب حماسهسرایی در ایران
جلوهگر است ،تأکید این پیوستگی در فرهنگ کهنسال ایران است”.
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زبانی و تمدنی یارشاطر جوان مستتر است ،در جستارهای “جستجوی راز بقا:
مسئلة رستاخیز فرهنگی خراسان” 52و “رستاخیر ایران و ظهور زبان و ادبیات
ملی” 53به تجلی تاریخنگاری یارشاطری انجامید“ .پیوستگی تاریخ ایران ”،که
به نقد تاریخنگارانة روایتهای دوپارة تمدن ایرانی و عربمداری تمدن اسالمی
پرداخت ،زمینهپرداز چنین خوانشی بود:
تاریخ ایران و بهخصوص تاریخ ادبی آن را معموالً به دو دورۀ پیش از
اسالم و اسالمی تقسیم میکنند .در دانشگاهها ،تاریخ و ادبیات و هنر
ش از اسالم ایران مقولۀ جدایی به شمار میرود و استادان آن اکثرا ً به
پی 
تمدن اسالمی ایران چندان توجهی ندارند  . . .همچنین ،کسانی که به
ن اسالمی میپردازند ،ایران پیش از اسالم را بیرون
تاریخ ادبیات و تمد 
از مدار کار خود میشمارند .آغاز درس و بحث آنها از اسالم است و از
شبهجزیرۀ عربستان .پس از بحث از گسترش اسالم و تاریخ خلفا به
سلسلههای حاکم در ایران میپردازند و طوری از نخستین اشعار و اولین
آثار منثور فارسی گفتوگو میکنند که گویی پیش از آن ایرانی وجود
نداشته و در ایران اسالمی همهچیز از نو آغاز شده و از عدم جوانه زده و
اولبار است که آفرینشهای ادبی و هنری روی میدهد.
تقسیمبندیای چنین ،آگاهانه و ناآگاهانه ،بر پیشفرضی مکتبی و نژادی استوار
است که “ایران پیش از اسالم” را “هرچه بوده از میان رفته و رشتة زندگیاش
بهکلی بریدهشده” و ایران اسالمی را “چون طفل نوزاد[ی]” میپندارد “که
حیاتی نو آغاز کردهاست ”.یارشاطر این تصور را “نادرست” و با شواهد تاریخی
ناسازگار یافت .به جای نوزایی ،روایت یارشاطری تاریخ ایران بیانگر پیوستگی
است که در توالی آمیزش با فرهنگها و کیشهای دیگر در هر عصری
“آرایشهای تازه و آفرینشهای نوین[ی]” را عرضه داشته است .در رویارویی
با “تمدن بابلی و آرامی و مصری” در “دورة مفرغ ”،ایرانیان نجوم و گاهشماری
و خط آموختند و پس از مدتی “وجود خود را با پیافکندن دولتهای مادی و
52احسان یارشاطر“ ،در جستجوي راز بقا :مسئلة رستاخيز فرهنگی خراسان ”،ایراننامه ،سال ،۱۵
شمارۀ ( ۴پاییز .568-539 ،)۱۳۷۶
53احسان یارشاطر“ ،رستاخیز ایران و ظهور زبان و ادبیات ملی ”،ایرانشناسی ،سال  ،۱۳شمارۀ ۲
(تابستان .288-273 ،)۱۳۸۰
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هخامنشی و بر پا داشتن اساس تازهای در حکومت آشکار” ساختند .در دورهای
دیگر ،با غلبة اسکندر “ایران در مدار تمدن هلنی” قرار گرفت و “خط یونانی
در ایالت دورافتادهای چون بلخ برای نوشتن زبان محلی به کار رفت و تحصیل
زبان یونانی و پرداختن به ادبیات آن  . . .میان طبقة ممتاز رواج یافت ”.اما پس
از دورة یوناندوستی ،ایرانمنشی “بهتدریج نیروی خود را آشکار” کرده و “در
زمان ساسانیان با اعالم دولتی ملی و با رسمی نمودن مذهبی ملی  . . .بیش
از چهار قرن خود منشأ تأثیرات فرهنگی و اداری و سیاسی در اقوام دیگر”
شد .با غلبة اعراب ،اگرچه ایران برای مدتی “تحت تسلط قومی دیگر” در آمد
و “کیشی تازه” را پذیرفت“ ،با اندیشه و ذوق خود” آیین تازه را رونق بخشید
و “با تجارب و سنتهای خود توسعه” داد .در این روند ،ایرانیان با “حفظ
زبان ملی” “فرهنگ تازهای” را درانداختند و “سهم عمده[ای]” در “ساختن و
پرداختن تمدن اسالمی” بر عهده داشتند .همچون آرنولد توینبی (Arnold J.
 )Toynbee, 1889-1975و مارشال هاجسون ( ،)Marshal Hodgsonیارشاطر
تمدن اسالمی را به “دو مرحله یا دوران اساسی” تقسیم کرد:
ن تازی زبان اداری و فرهنگی و ادب 
ی
ی آن ،زبا 
یکی “دوران تازی” که در ط 
است و در قرن سوم و چهارم به اوج میرس د و پسا ز آن دچار رکود و تنزل
میشود؛ و دیگر “دوران ایرانی” که از قرن چهارم و بلکه کمی زودتر شروع
ن شاهنامه شکوفا میشود و استقالل خود را در
ب ه نمو میکند و با سرود 
گ د ر شعر
کمال باروری این فرهن 
ن اسالمی آشکار میسازد.
دایرۀ تمد 
ِ
حافظ متجلی میشود .این فرهنگ است ک ه ا ز قرن پنجم و بهخصوص پس
گ زایند ه و
از سقوط بغداد و افتادن خالفت عباسی به دست مغوالن فرهن 
ت غربی عال م اسال م ه م که در آن به زبان
ی قسم 
پویای عالم اسالم است .حت 
ن میگویند ،به علت تسلط عثمانیان بر آن ،به گفته توینبی از
عربی سخ 

گ ایرانی قرار میگیرد.
ن ده م به تبع تحت نفوذ فرهن 
دهۀ دو م قر 
در اوج دورة دوم تمدن اسالمی زبان فارسی زبان فرهنگی و اداری قلمرو
گستردة “شاهنشاهیهای عثمانی و صفوی و گورکانی” را فراهمآورد .اما به علت
“عالقههای استعماری نسبت به کشورهای اسالمی سواحل مدیترانه که همه
تازی زباناند ”،روایتهای تمدنی اسالمی اغلب بر “سدههای آغازین اسالم و
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دورة شکوفایی تمدن عباسی” استوار بوده و دورۀ دومــکه از گستردگی بیشتر
و دستاوردهای علمی و ادبی و هنری بینظیری برخوردار بودهــکمتر مورد
توجه قرار گرفت .در این بازنگری تمدن اسالمی ،یارشاطر روایتهای نژادی
را نامعقول دانست“ :نژادهای خاورمیانه ،از جمله ایرانیان ،در طی تاریخ چنان
آمیزش یافتهاند که هیچگونه ادعای نژادی نمیتواند اساس علمی داشته باشد
و اگر جز این هم بود ،اثبات برتری مردمی بر مردمی دیگر ،خاصه در زمانهای
گذشته ،امکانپذیر نیست”.
یارشاطر در جستار “در جستجوی راز بقا :مسئلة رستاخیز فرهنگی خراسان”
پیوستگی تاریخی تمدن ایرانی را با شواهد ونظریة منسجمتری دنبال کرد .این
بررسی با پرسشهایی آغاز میشود که گزاویه دوپالنول ()Xavier de Planhol
در ملتهای پیامبر 55طرح کرده بود:
54

چرا در ايران كه با يك استثنا نزديك به هزار سال از سدۀ پنجم تا
پانزدهم (يازدهم تا بيستم ميالدي) زير فرمانروايي امرا و پادشاهان ترك
يا تركزبان به سر برده و زيستگاه قبايل گوناگون ترك و تركمن بوده،
زبان تركيــ آنگونه كه در تركيه پاي گرفتـ ـ زبان ملي نشد؟  . . .اين
مقاومت فرهنگ ايران را در برابر هجوم تركان چگونه ميتوان توجيه كرد،
بهويژه هنگامي كه در نظر بياوريم كه تمدن بيزانس در مسافتي دورتر در
برابر آنان تاب مقاومت نياورد؟
یارشاطر پرسش نخست را “در مورد حکومت اعراب بر ایران نیز مطرح” یافت .اگرچه
ایرانیان “اسالم آوردند و مذهبی را پذیرفتند که آداب نیایش و کتاب مقدسش
به عربی بود  . . .چرا ایرانیان ،همانند مردم عراق و سوریه و مصر که هر سه از
تمدن کهن و پیشرفته نیز بهره داشتند ،زبان عربی را جانشین زبان خود نساختند
54احسان یارشاطر“ ،در جستجوی راز بقا :مسئلۀ رستاخیز فرهنگی خراسان ”،ايراننامه ،سال
 ،15شمارۀ ( 4پاييز  .568-539 ،)1376این متن ترجمۀ سخنرانی  ۲۴مارس  ۱۹۹۷در برنامة
سخنرانیهای نوروزی استادان ممتاز ایرانشناسی است که هر سال به دعوت مشترک بنیاد
مطالعات ایران و دانشگاه واشینگتن برگزار میشود .عنوان سخنرانی به انگلیسی بدین قرار بود:

”“In Search of the Secret of Survival: The Case of Cultural Resurgence in Khurasan.
55
Xavier de Planhol, Les nations du Prophète: Manuel Géographique de Politique
Musulmane (Paris: Fayard, 1993).
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و هویت تازهای را برنگزیدند؟” با طرح چنین پرسشی دربارة خراسان بزرگ ،که
“نخستین خطة ایران بود که آماج هجوم ترکان بادیهنشین و مأوای سکونت ممتد
آنان شد ”،یارشاطر به سببیابی “رستاخیر فرهنگی خراسان” پرداخت .در این
پرسشگری و سببیابی مقایسهای ،یارشاطر دریافت که “وضع خراسان با آناتولی،
که در زمانی کوتاه آن هم به دست تعدادی نسبتاً اندک از قبایل ترک که در
آنجا ساکن شدند زبان و هویتی ترکی یافت ،تفاوتی آشکار دارد ”.زیرا “با وجود
هجوم پیدرپی قبایل ترک آسیای مرکزی به خراسان ،و مهمتر تسلط دیرپای
سلسلههای ترکزبان بر ایران ،این سرزمین نه تنها زبان فارسی را رها نکرد،
بلکه سنگرگاه زبان فارسی و سنتهای بومی و مهد رستاخیز ادبی ایران شد”.
یارشاطر برای توصیف این تفاوت به چگونگی “دوام پویندگی و توانمندی
مردم خراسان و ماوراءالنهر” در جریان “انقالب عباسی” به رهبری ابومسلم
پرداخت ،انقالبی که در پی آن “ملسمانان غیرعرب ،بهویژه ایرانیان ،در
ادارة حکومت اسالمی و استوار ساختن و توسعة تمدن اسالمی مانند اعراب
صاحبدست شدند ”.پس از مرگ ابومسلم ،خراسان نه تنها شاهد “جنبشهای
سیاسیــمذهبی ،از جمله جنبش مقنع ،استاذسیس ،بهآفرید و سنباد”
بلکه “تولد تازه” و “دوران شکوهمند شعر فارسی” را تجربه کرد .شاعرانی
چون رودکی ،عنصری ،فرخی ،منوچهری و فردوسی و “دانشمندان پرآوازه
و دولتمردان توانا[یی]” چون فضلبنسهل ،حسنبنسهل ،ابوعبداهلل جیهانی،
ابوالفضل و ابوعلی بلعمی ،ابوالعباس اسفراینی ،احمدبنحسن میمند ،حسنک
وزیر ،ابوالحسن ُعتبی و نظامالملک طوسی همه از نامداران خطة خراسان بودند.
تاریخنگارانی چون گردیزی و بیهقی و دانشمندانی چون ابوجعفر محمدبنموسی
خوارزمی ،ابوعبداهلل محمدبناحمد خوارزمی ،ابومعشر بلخی ،ابوالوفا بوزجانی و
عمر خیام نیشابوری ،ابوريحان بيروني ،فارابي ،ابوسلیمان َسجستانی ،ابنسینا،
ابوزید بلخی ،ابن ُقتیبۀ دینوری ،ابویعقوب سجستانی و ناصرخسرو نیز در این
شمارش “همه از جمله فرزندان نامدار خراسان بزرگاند“ ”.سرسلسة بسیاری از
طریقههای صوفیه” چون بایزید بسطامی ،ابوسعیدابیالخیر ،ابوالحسن خرقانی،
خواجه عبداهلل انصاری ،احمد غزالی و نجمالدین کبری همه خراسانی بودند.
در خراسان بود که نظام مالی و دیوانی عباسیان در “اقتباس از ساختار اداری
ساسانیان” پدید آمد:
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پایداری و نیرومندی خراسانیان که در پیروزیهای نظامی ،در خالقیت
چشمگیر علمی و ادبی ،در سیاست و تدبیر ُملک و نیز در قبول عقاید
پُرشور مذهبی و بدعتهای دینی تجلی یافت ،برای تاریخ جهان
اسالم اهمیتی ویژه دارد ،چه رستاخیز فرهنگی ایران که مآالً بر همۀ
سرزمینهای شرقی اسالم ،از کشور عثمانی تا هندوستان ،پرتو افکند و به
فرهنگ و ادب آنها جانی تازه بخشید ،در همین نیروی درونی خراسانیان
نطفه بست و ریشه گرفت .اما گسترش و تأثیر این فرهنگ باززاده را ،که
فارسی زبان رسمی و ادبی آن بود ،تنها مدیون ویژگیها و تواناییهای
اصیل این فرهنگ نیستیم ،بلکه حمایت امرا و سرداران ترکی که بر ایران
و آسیای صغیر و آسیانۀ میانه و هندوستان فرمان راندند و شیفته و
پشتیبان این فرهنگ شدند نیز در گسترش نفوذ آن نقشی اساسی داشت.
در این روایت یارشاطری“ ،فرهنگ ایرانی زمانی به شکوفایی و باروری رسید
که ‘مرحلة عربی’ تمدن اسالمی ،که از آغاز نیمة سدة هشتم میالدی کانونش
به بغداد انتقال یافته بود ،پویاییاش رو به کاستن گذاشت و در آستان رکود
قرار گرفت ،تا آنکه پس از حملة مغول در سدة سیزدهم و سقوط بغداد،
سرزمینهای خالفت عباسی در امپراتوری عثمانی ،که خود عرصة نفوذ فرهنگ
ایرانی بود ،مستحیل گردید ”.یارشاطر “دوره یا مرحلۀ دوم شکوفایی و باروری
اسالمی [را] که پس از ضعف و انحطاط دورة عربی پیش آمد و پیامد جنبش
و رستاخیر خراسان بود” مرحلة ایرانی تمدن اسالمی برشمرد .آنچه به اهمیت
این تاریخنگاری یارشاطری میافزاید ،این دریافت است که برخالف خراسانیان،
مردم مغرب و شمال غربی و ایاالت مرکزی و جنوبی ایران در آن دوره “نقش
شایستهای در آغاز شکوفایی ادبیات فارسی ایفا نکردند”.
در ادامة “جستجوی راز بقا” یارشاطر به ارزیابی عامل جغرافیایی و عامل انسانی
در “زادن و فرسودن فرهنگها” پرداخت .اگرچه ایشان “عامل جغرافیایی را
در تکوین فرهنگ و کیفیت آن” بیتأثیر ندانست ،با قاطعیت بر آن بود که
“پس از آنکه فرهنگی ریشه گرفت ،رشد و تکاملش بیش از آنکه تابعی از
ن است ”.در
عوامل جغرافیایی باشد ،متأثر از تالش و رفتار و ویژگیهای مردم آ 
ادامه ،یارشاطر بر اساس اصل “عمر محدود فرهنگها” و نظریة ادواری تاریخ،
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چنان که ابنخلدون (1406-1332م) ،جووانی باتیستا ویکو (Giovan Battista
 ،)Vico, 1668-1744ازوالد اشپنگلر ( 56)Oswald Spengler, 1880-1936و

آرنولد توینبی دریافته بودند ،چنین نتیجه گرفت:

هیچ فرهنگی پیوسته در اوج بالندگی نميماند .فرهنگها نیز ،مانند همۀ
موجودات زنده ،عمری محدود دارند که در طی آن از دوران شباب ،که با
شور و نیرویی خروشنده قرین است ،به دوران میانسالی و شکفتگی ميرسند
و سرانجام بهتدریج راه انحطاط ميپیمایند و جای خویش را به فرهنگی
تازه واميگذارند و سپس خود عموماً به صورت پیرو و تابعی از تمدن تازه
درميآیند و یا در آن مستحیل ميشوند .نه تنها فرهنگ جوامع بشری ،بلکه
دولتها و سلسلهها و نهادها نیز راه پیری و کهنسالی ميسپرند و با عبور
از دوران نیرومندی و بالندگی و رکود فرتوت ميشوند و از درون ميکاهند.
تاریخ بینالنهرین گواه بارزی بر این مدعاست .فرهنگها و سلسلههای
سومریان ،اکدیان ،کاسیان ،آشوریان ،بابلیان ،پارسیان ،سلوکیان ،اشکانیان،
ساسانیان ،اعراب و عثمانیها هر یک به نوبت دورهای بر این خطه مسلط
شدند و حکم راندند ،اما هیچیک ابد ُم ّدت نبودند.
یارشاطر با نگاهی گسترده به تاریخ تمدنهای جهان افزود“ :هر یک از این
تمدنها زاده شدند ،به مرحلۀ بلوغ و باروری رسیدند و سرانجام راه زوال
گرفتند ”.اما بر اساس اصل دوم “فرسودگی موقت ”،که یارشاطر به شرح آن
پرداخت ،این زوال همیشگی نبود .به دیگر سخن“ ،هر فروپاشی و شکستی
دلیل ضعف کلی و نهایی و نشان به پایان رسیدن نیروی پویندگی جامعه
نیست ،بلکه در زندگی هر ملتی گاه شکستهایی روی میدهد که نتیجة
خستگی و فتور دولتی یا سلسلهای یا نحوهای از حکومت یا حیات دینی
توالی “اُفت و خیزهای”
است ،ولی گذرنده است و پایدار نیست ”.آنچه در این
ِ
فرهنگی و تمدنی اهمیت خاصی دارد ،اصل سوم پیوند فرهنگی و قومی
برآمده از “هجوم بیگانگان و تن دادن به کیشی تازه” است .یارشاطر با دقت
و متانتی تاریخنگارانه دریافت که
Oswald Spengler, The Decline of the West, ed. Arthur Helps and Helmut Werner,
trans. Charles F. Atkinson (New York: Oxford University Press, 1991).
56
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چون نیک بنگریم آشکار ميشود که هجوم بیگانه همیشه فرهنگ بومی
را نابود نميکند و یا مانع بالیدن آن نميشودــبهویژه اگر توش و توان
فرهنگ بومی یکسره از میان نرفته باشدــ بلکه حتی ممکن است هجوم
بیگانه عاملی تازه در حرکت جامعهای به سوی مراحل برتر شود  . . .در
مورد تحمیل یا پذیرفتن کیشی تازه نیز دلیلی در دست نیست که چنین
تغییری لزوماً به انحطاط و زوال فرهنگی بینجامد .برعکس ،چنین به نظر
ميرسد که تغییر کیش و آیین اغلب موجب تحرکی تازه ميشود.
همچنان که تاریخ ایران شاهد است،
فروماندگی جامعۀ ایرانی پس از تهاجم تازیان دیر نپایید و هنگامی که
دهشت و آشفتگی نخستینی که از شکست حاصل شده بود از میان رفت،
ایران چون سمندر از درون خاکستر شکست سر برآورد و در جهان نوپای
اسالمی هویتی تازه برای خویش رقم زد .رستاخیز فرهنگی و سیاسی ایران،
چنان که گذشت ،برای جهان اسالم پیامدهایی اساسی در بر داشت ،زیرا
سنگ بنای دومین دوران شکوفایی تمدن اسالمی ،یعنی “دوران ایرانی”
این تمدن ،را فراهم آورد و عالم اسالم را در پایان “دوران عربی” آن نیرو و
حیاتی تازه بخشید و از خطر ادامۀ رکود و فتور فرهنگی رهانید.
تمدنی یارشاطر ،شکست از مغوالن نیز نمونة دیگری از این اُفت و خیز
در بررسی
ِ
فرهنگی و سیاسی در تاریخ ایران است .در این نگرش ،آمیزش با اقوام دیگر گاه
مایة “تحرک و پایندگی” فرهنگی است“ :به عبارت دیگر ،پیوند قوم تازهنفستر و
جوانتری با قوم کهنتر ميتواند از لحاظ فرهنگی اثری مثبت و سازنده داشته باشد
و قومی را که نیرویش نقصان گرفته تقویت نماید ”.در این “جستجوی راز بقا”،
عامل مهمتر را باید در اصل سوم نظریهای که در اینجا مطرح شده ،یعنی
پیوند عناصر تازهنفس با اقوام کهنتر ،جستجو کرد .چه ،خراسان پیوسته
در معرض هجوم اقوام صحراگرد قرار داشت و امواج متوالی مهاجمان که
از آسیای مرکزی و دیگر نقاط به طرف خراسان سرازیر ميشدند و در آن
سکنی ميگرفتند و سپس در آن مستحیل ميشدند ،هر بار مردم خراسان
را نیرو و توان تازه ميبخشیدند .از آن جمله ،نخست یونانیان و مقدونیان
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بودند که در پی پیروزی اسکندر در شمال شرقی ایران اسکندریههایی چند
بنا نهادند و چندی پس از آن نیز پادشاهی یونانیـ ـ ایرانی باختر را بر پا
کردند .سپس ،اقوام گوناگونی چون سکانیها ،تخاریها ،هونها ،هیاطله،
کیدرها ،ترکها و سرانجام تازیها ،که پس از پیروزی اسالم شماری انبوه
از آنان در خراسان اقامت گزیدند ،به این خطه روی آوردند و خونی تازه در
رگهای آن وارد نمودند .به این ترتیب ،خراسان مکرر به منبعی سرشار از
نیروی انسانی که تا این حد در دسترس ساکنان دیگر بخشهای فالت ایران
نبود ،دست ميیافت و از آن نیرو ميگرفت و جان تازهای که از این رهگذر
به کالبد خراسانیان ميدميد ،سرچشمۀ نیروی فزایندۀ این خطه ميشد
و به جذب و حل عناصر تازه توانا ميگردید .پس جای شگفتی نیست
اگر خراسان رهبری انقالب عباسی را بر عهده گرفت و جایگاه نخستین
سلسلههای ایرانی پس از فتح اعراب و مهد تجدید حیات ادبی و هنری و
علمی ایران در سدههای نهم و دهم و اوایل سدۀ یازدهم میالدی شد.
اگرچه “نظریۀ زادن و بالیدن و فرسودن تمدنها و جامعهها” متأخر است،
اما در “توضیح وجوه تاریخ ایران در سدههای اخیر” کمتر به کار گرفته شده
است 57.بازکاوی این نظریهها در سیر تاریخ ایران ،چنان که یارشاطر بررسیده
است ،گویای حقایق طنزینة تاریخ ایران است .این دریافت را یارشاطر در مسئلة
رستاخیز فرهنگی خراسان چنین شرح داد:
و این از طنزهای شگفت تاریخ است که خراسانی که پس از اسالم
پرچمدار نهضت ادبی و سیاسی ایران و بهمت و نیروی خود پیشوای
رستاخیز فرهنگی ایران گردید ،این نیرو را به برکت هجوم اقوام خودی
و بیگانه و شکست از آنان و جای دادن آنها در دامان خود به دست آورد.
چه ،خراسان پیوسته بیش از دیگر نواحی ایران در معرض هجوم و حمله
و اشغال مردم تازهنفس و پرتوان بیگانه بوده و در هر موج تهاجمی که
از آسیای میانه برخاسته ،همواره در صف اول آتش قرار داشته است .این
مهاجمان در خراسان اقامت گزیدند ،با ساکنان درآمیختند ،به زندگیاش
57برای نمونهای روایت ادواری تاریخ ایران بنگرید به حسین کاظمزاده ایرانشهر ،تجلیات روح ایران
در ادوار تاریخ (تهران :اقبال.)1335 ،
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جان و نیروی تازه بخشیدند و چنان توانایش ساختند که توانست در
تاریخ جهان اسالم سهمی اساسی بر دوش گیرد.
این خیزش نو را یارشاطر در “رستاخیز ایران و ظهور زبان ادبیات فارسی”،
بازسنجید و در این سنجش ،روایتهای عربمدار تمدن اسالمی را به نقد کشید و
تاریخنگارانه پرسید“ :چگونه میتوان فرهنگی و دورانی را که فردوسی و سعدی و
حافظ و بهزاد و میرعماد و درویش را در دامان خود پرورده و مورخانی چون بیهقی
و جوینی و رشیدالدین را به وجود آورده دورة انحطاط شمرد[؟]” همانگونه که
تقلیل نژادی تاریخ ایران مشکلآفرین است“ ،مشتبه ساختن ‘اسالم’ با ‘عرب’
نیز به نادیدهگرفتن دورة ایرانی تمدن اسالمی انجامیده است ”.در حکمت تمدنی
یارشاطر ،آمیزش اقوام و ادیان راز بقای فرهنگ و تمدن ایران است؛ تمدنی که
دربرگیرندة اقوام و ادیان و زبانها و مناطقی چندگانه است .در این خوانش
معرفتی ،آمیزش با ادیان و اقوام و زبانهای متفاوت نشانۀ پویندگی و پایندگی
59
تمدن ایرانی در ادوار تاریخی است .دو مقالة “وطن پرستی” 58و “هویت ملی”،
که به ترتیب در  ۱۳۷۲و ۱۳۷۳ش نوشته شده بودند ،نمونههای دیگري از
حکمتآموزیهای تمدنی یارشاطر در پرهیز از “وطنپرستی کاذب” و شناسایی
بستر پایدار و پویای هویت ملیاند.

“58وطن پرستی ”،ایرانشناسی ،سال  ،۵شماره ( ۱بهار .۱۹-۱۴ ،)۱۳۷۲
“59هویت ملی ”،ایراننامه ،سال  ،12شمارۀ ( 3تابستان .۴۳۰-۴۲۳ ،)۱۳۷۳
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فصل ۱

شرح حال

من در  12فروردینماه 1299ش1920/م در همدان متولد شدم .خاندانم از
مردم کاشان بودند و به بازرگانی اشتغال داشتند .با این همه پدرم ،هاشم
یارشاطر ،اهل علم نیز بود و به تحصیل معارف وقت و زبان عربی پرداخت و
سپس زبان اسپرانتو را فراگرفت و ضمن مشاغل خود به تشویق و تدریس این
زبان در تهران همت گماشت.
تحصیالت ابتدایی را در همدان و کرمانشاه و تهران و تحصیالت متوسطه را
در دبیرستانهای تربیت و شرف و سپس ،دانشسرای مقدماتی تهران به پایان
رسانیدم .در دانشسرای مقدماتی تدریس مبتکرانه و مؤثر علیمحمد عامری ذوق
مطالعه را در من بیدار کرد و بهخصوص عالقه به ادبیات فارسی را در من برانگیخت.
پس از آن با بورسی که در نتیجۀ امتیاز در امتحانات دانشسرای مقدماتی به من
تعلق گرفته بود به دانشگاه تهران وارد شدم و در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی
دانشکدۀ ادبیات (دانشسرای عالی) ثبت نام کردم و از محضر استادان آن ،از جمله
دانشمندان فقید ابراهیم پورداود و محمدتقی بهار و احمد بهمنیار و عباس اقبال
و سیدکاظم عصار و بدیعالزمان فروزانفر و فاضل تونی و امینه پاکروان ،فایده بردم
و در سال 1321ش1942/م به دریافت درجۀ لیسانس نائل گشتم .سپس ،در
دبیرستان علمیۀ تهران به دبیری پرداختم .یکسال بعد به دعوت حسین گونیلی
به معاونت دانشسرای مقدماتی تهران منصوب شدم.
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در ضمن دبیری ،در رشتۀ دکتری ادبیات زبان فارسی نام نوشتم و رسالۀ دکتری
خود را با عنوان “شعر فارسی در نیمۀ دوم قرن نهم” در سال 1326ش1947/م با
راهنمایی زندهیاد علیاصغر حکمت به پایان آوردم .پس از گرفتن درجۀ دکتری،
در سال 1326ش1947/م به دانشیاری زبان و ادبیات فارسی در دانشکدۀ الهیات
که ریاست آن در این زمان با استاد فروزانفر بود ،برگزیده شدم .ولی در همان
سال به دریافت بورس یکسالهای از شورای فرهنگی بریتانیا ()British Council
برای ادامۀ مطالعه در رشتۀ تعلیم و تربیت موفق شدم و عازم انگلستان گردیدم.
W
در انگلستان اطالع یافتم که ایرانشناس نامی ،والتر برونو هنینگ ( alter
 ،)Bruno Henning, 1908-1967در دانشگاه لندن تدریس میکند .به دیدن او

رفتم و پس از مالقات با وی مصمم شدم که به تحصیل زبانها و ادبیات باستانی
ایران که همیشه مورد عالقۀ من بود و مقدمات آن را نزد استاد پورداود آموخته
بودم بپردازم .از این رو از شورای فرهنگی بریتانیا درخواست کردم که با تغییر
رشتۀ من موافقت نمایند .مدت پنج سال به منظور تحصیل این رشته در لندن
به سر بردم .سه سال اول را مأمور وزارت آموزش و پرورش محسوب میشدم و
دو سال آخر را منتظر خدمت بودم و از اندوختۀ خود استفاده میکردم .در سال
1331ش1952/م از دانشگاه لندن درجۀ کارشناسی ارشد ( )MAو چند سال
پس از مراجعت به ایران ،در سال 1339ش1960/م درجۀ دکتری گرفتم .دفاع
از رساله دکتریام (زبان تاتی جنوبی) طبق قرار قبلی در مسکو ،مقارن تشکیل
کنگرۀ خاورشناسی 1960م با شرکت هنینگ و بن ِونیست و گرشویچ برگزار شد.
در سال 1332ش1953/م ،پس از بازگشت به ایران به سمت دانشیاری زبان
و ادبیات فارسی و سپس به سمت دانشیاری استاد پورداود در رشتۀ زبانهای
باستانی ایران منصوب شدم و از سال  1953تا 1958م در این سمت باقی بودم.
پس از بازنشسته شدن استاد پورداود ،کرسی وی“ ،فرهنگ ایران باستان ”،به من
واگذار شد.
ضمناً به دعوت دوست و همکارم ،زندهنام دکتر پرویز خانلری ،به همکاری با
مجلۀ سخن پرداختم و مدت کوتاهی در غیاب خانلری ادارۀ قسمتی از سال
پنجم آن را به عهده داشتم.
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در ضمن سالهای تدریس در دانشگاه
تهران فرصت یافتم که به برخی کارهای
دیگر نیز بپردازم و عدهای از آرزوهای
دیرین خود را جامۀ عمل بپوشانم.
در سال 1333ش1954/م ،با توجه
به فقدان ترجمههای منظم و درخور
اعتماد از آثار ادبی عمدۀ جهان ،با کمک
مرحوم امیراسداهلل علم که در آن زمان
رئیس امالک و مستغالت پهلوی بود به
تأسیس بنگاه ترجمه و نشر کتاب توفیق
یافتم و بهتدریج دایرۀ انتشارات آن را
وسعت دادم و گذشته از مجموعۀ ادبیات
خارجی ،مجموعههای متون فارسی،
ایرانشناسی ،آثار فلسفی ،ادبیات برای
جوانان ،خواندنیهای کودکان و آئینۀ ایران و چند مجموعۀ دیگر را در آن بنگاه
بنا گذاشتم .بنگاه برای نخستینبار
اصول تهذیب و ویراستاری را در
ترجمهها معمول کرد .در مجموعۀ
متون فارسی ،متن انتقادی عدهای از
آثار شعر و نثر فارسی به طبع رسید
و در مجموعۀ ایرانشناسی ،ترجمۀ
عدۀ زیادی از آثار خاورشناسان غربی
و نیز مورخان اسالمی دربارۀ ایران
به فارسی ترجمه شد و نخستینبار
مجموعههای جداگانهای برای
دانشآموزان و کودکان منتشر گردید.
دیگر از انتشاراتی که در بنگاه
ترجمه و نشر کتاب انجام گرفت،
دانشنامۀ ایران و اسالم بود .این
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دکتر یارشاطر در کنار همکالسان و استادان ،دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران ،سال1316ش1938/م.
( )۱داوود نبوی )۲( ،محمد آشنا )۳( ،لطفاهلل هنرور )۴( ،احسان یارشاطر )۵( ،کرماهلل افشار )۶( ،کفاش،
( )۷مهری آهی )۸( ،فردوس نفیسی )۹( ،مهدی بیانی )۱۰( ،عبداهلل شیبانی )۱۱( ،بدیعالزمان فروزانفر،
( )۱۲ملکالشعرای بهار )۱۳( ،علیاکبر سیاسی )۱۴( ،احمد بهمنیار )۱۵( ،جاللی.

کنگرة خاورشناسان مسکو1960 ،م .بزرگ علوی ،والدیمیر مینورسکی ،ایرج افشار ،نوشین انصاری،
سعید نفیسی ،تهمورث آدمیت و نفر آخر ،پروین برزین .نشسته ،احسان یارشاطر.
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دانشنامه عبارت بود از ترجمۀ
مقاالت دایرةالمعارف اسالم به اضافۀ
مقاالت تازهای توسط دانشمندان
ایرانی و خارجی در تکمیل آن
مقاالت و بهخصوص دربارۀ تاریخ
و فرهنگ ایران باستان و وقایع و
افراد و مسایلی که در تاریخ ایران
اهمیت دارند .دانشنامه در تاریخ
1354ش1975/م شروع به انتشار
کرد و تا سال 1361ش1982/م که
انتشار آن متوقف گردید 10 ،دفتر از
آن منتشر شد.
در سال ١٣٣٦ش١٩٥٧/م ،انجمن
کتاب را به منظور ترویج کتب
خوب و تسهیل دسترسی به کتاب
و تأسیس کتابخانههای ثابت و سیار
که به آسانی و بیگرفتوگیری کتاب
به طالبان قرض بدهد و نیز تشویق
مؤلفان و انتشار فهارس کتاب و
تأسیس کلوب کتاب و تعیین بهترین
کتابهای سال که همه کارهای تازه
بود ،با یاری عدهای از همکاران خود،
از جمله عبدالحسین زرینکوب،
ایرج افشار ،مهری آهی ،حافظ
فرمانفرمائیان ،عبداهلل سیار و عدهای
دیگر ،تأسیس کردم و اندکی بعد مجلۀ راهنمای کتاب را به منظور ترویج نقد
کتاب و تشویق کتب سودمند و ایجاد میزان خالی از غرضی در انتقاد کتب با
همکاری برخی از همقلمان (ایرج افشار ،دکتر زرینکوب ،مصطفی مقربی) و
معاضدت فنی عبداهلل سیار و اسماعیل آشتیانی تأسیس نمودم و آن را نشریۀ
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انجمن کتاب قرار دادم و این نخستین مجلهای در ایران بود که نقد کتاب را
موضوع خاص خود قرار میداد.
در سال 1335ش1956/م به دبیری انجمن فلسفه و علوم انسانی ،وابسته به
یونسکو ،برگزیده شدم و یکسال بعد به تهیۀ مقدمات طبع فهرست کتابهای
چاپی فارسی 1،تألیف زندهیاد خانبابا مشار مشغول شدم که به تشویق زندهنام
سیدحسن تقیزاده فهرست جامعی را که از قبل با صرف سالها وقت فراهم کرده
و به صورت الفبایی تنظیم کرده بود .نخستین طبع این اثر اساسی در سالهای
 1965و 1966م در  2جلد از طرف بنگاه ترجمه و نشر کتاب منتشر گردید.
در سال 1965م ،مقدمات تحقیق و ضبط لهجههای ایران و افغانستان به همت
ژرژ ردار ( )Georges Redard, 1922-2005و گئورگ مورگن استیرنه (Georg
 )Morgenstierne, 1892-1978فراهم گردید و هیئتی به ریاست امیل بن ِونیست
( )Émile Benveniste, 1902-1976به منظور تدوین اطلس زبانشناسی ایران
تشکیل شد .من به عنوان نایب رئیس هیئت عهدهدار امور آن در ایران گردیدم ،ولی
چند سال بعد به علت مسافرت به امریکا از آن باز ماندم .در طی دو سال که کار را
عهده داشتم ،گردآوری عدهای از لهجهها با پرسشنامۀ مخصوص و با همکاری چند
تنی که وزارت فرهنگ و هنر در اختیار من قرار داده بود ،صورت گرفت.
در سال 1958م ،دانشگاه کلمبیا از من برای تدریس در آن دانشگاه به مدت
یکسال دعوت نمود و سپس ،این دعوت را برای یکسال دیگر تمدید کرد .از
سال  1958تا 1960م ،با سمت دانشیار مهمان در رشتۀ هندوایرانی (Visiting
 )Associate Professor of Indo-Iranianدر آن دانشگاه تدریس نمودم .سپس
به دانشگاه تهران بازگشتم.
در سال 1961م ،دانشگاه کلمبیا که درصدد توسعۀ تحصیالت خاورمیانه بود ،به
تأسیس کرسی مستقلی در رشتۀ ایرانشناسی با کمک زندهیاد هاکوپ کورکیان،
از ارامنۀ ثروتمند و ایراندوست ،توفیق یافت و مرا برای تصدی این کرسی و توسعۀ
تحصیالت ایرانشناسی دعوت کرد .از سال 1961م ،با عنوان استاد ایرانشناسی
در این دانشگاه به تدریس اشتغال ورزیدم .در سال 1967م و باز در سال 1970م
1خانبابا مشار ،فهرست کتابهای چاپی فارسی (تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.)1337 ،
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به ریاست گروه زبانها و تمدنهای خارمیانه (Department of Middle East
 )Languages and Culturesبرگزیده شدم و این سمت را تا سال 1973م به

عهده داشتم .همچنین ،در سال 1967م ریاست هیئت تحریریۀ انتشارات گروه را
به عهده گرفتم .در سال 1970م ،مرخصی پژوهشی خود را به دعوت والتر هینتز
( )Walter Hintzدر دانشگاه گوتینگن آلمان گذراندم.

در سال 1967م ،مرکز تحقیقات ایرانشناسی ( )Center of Iranian Studiesرا
در دانشگاه کلمبیا تأسیس نمودم که از همان آغاز با اجرای برنامههای منظم
و گوناگون (سخنرانی ،نمایش آثار هنری ،نمایش فیلم ،کنسرت و بهخصوص
انتشار آثار مربوط به ایران) یکی از پُراثرترین مراکز دانشگاه کلمبیا و فعالترین
مرکز شناساندن فرهنگ و تاریخ ایران در امریکا گردید .در سال 1968م ،این
مرکز کنفرانس مهمی دربارۀ اوضاع فرهنگ و ادبی و اقتصادی و اجتماعی
ایران با همکاری عدهای از دانشمندان تشکیل داد .مقاالتی که در آن کنفرانس
خوانده شد ،بعدا ً در کتاب ایران ،رویاروی دهۀ هفتاد انتشار یافت 2.همراه با این
کنفرانس ،نمایشگاهی نیز از نقاشان معاصر ایران ترتیب داده شد که تا آن زمان
بزرگترین نمایشگاه از نوع خود محسوب میشد و کاتالوگ آن مقارن کنفرانس
از طرف مرکز انتشار یافت.
ولی فعالیت عمدۀ مرکز ایرانشناسی انتشار مجموعههای مختلفی بوده است
که نظارت آنها را به عهده داشتهام .نخستین این مجموعهها مجموعۀ میراث
ایران ( )Persian Heritage Seriesاست که به ترجمۀ آثار برگزیدۀ زبان فارسی
و سایر زبانهای ایرانی به زبانهای عمدۀ خارجی اختصاص دارد .این مجموعه
در آغاز با همکاری یونسکو و با سرمایۀ بنگاه ترجمه و نشر کتاب پیریزی شد
و نخستین مجلد آن ،عرفا و قدیسان مسلمان ،که ترجمۀ حکایات تذکرةاالولیاء
عطار توسط ا .ج .آربری ،ایرانشناس فقید ،است در سال 1966م از طرف
دانشگاه شیکاگو منتشر شد 3.تاکنون  36اثر در  38مجلد به زبانهای انگلیسی
و فرانسه و آلمانی و ایتالیایی و ژاپنی در این مجموعه انتشار یافته است.
Ehsan Yarshater (ed.), Iran Faces the Seventies (New York: Praeger Publishers Inc, 1972).
’A. J. Arberry, Muslim Saints and Mystics: Episodes from the Tadhkirat al-Auliya
(Chicago: University of Chicago Press, 1966).
2
3
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ردیف پایین از راست به چپ :محمد معین ،احسان یارشاطر ،سیدحسن تقیزاده ،ناصر قشقایی.
ردیف دوم :خانم ملکی ،گوهر بیبی قشقایی ،رودابه بیبی قشقایی ،اگی جمالزاده.
سویس ۲۰ ،شهریور .۱۳۳۶

مجموعۀ دیگر مجموعۀ پژوهشهای ایرانشناسی ()Persian Studies Series
است که به آثار تحقیقی دربارۀ تاریخ و تمدن و فرهنگ و ادبیات ایران اختصاص
دارد .تاکنون  14جلد در این مجموعه منتشر گردیده است.
مجموعۀ دیگر مجموعۀ ادبیات معاصر فارسی ()Modern Persian Literature Series
و مخصوص ترجمۀ آثار ادبی ایران معاصر است .تاکنون  9جلد در این مجموعه انتشار
یافته است.
در سال 1979م ،به پایهگذاری درسگفتارهای مطالعات ایرانی دانشگاه کلمبیا
( )Columbia Lectures on Iranian Studiesتوفیق یافتم .در این برنامه ،هر
دو سال یکبار از ایرانشناسان طراز اول برای ایراد پنج سخنرانی در دانشگاه
کلمبیا دعوت میشود .سپس ،این سخنرانیها به صورت جامعتر و مفصلتری
با ذکر منابع به صورت کتاب منتشر میگردد .تاکنون به ترتیب سِ ر هرولد ب ِیلی
( )Sir Harold Bailey, 1899-1996از دانشگاه کمبریج ،رابرت دوسان (Robert
 )Duson Jr.از دانشگاه پنسیلوانیا ،آن ک .اس .لمبتون (Ann K. S. Lambton,
 )1912-2008از دانشگاه لندن ،ویلفرد مادلونگ (Wilfred Madelung, b.
 )1930از دانشگاه آکسفورد ،دیوید استروناخ ( )David Stronachاز دانشگاه
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کالیفرنیا در برکلی ،مری بویس ( )Mary Boyce, 1920-2006از دانشگاه
لندن ،م .دندامایف ( )M. Dandamayev, b. 1928از مؤسسۀ شرقشناسی
سنپترزبورگ ،آنهماری شیمل ( )Annemarie Schimmel, 1922-2003از
دانشگاه هاروارد ،سی .ایی .بوزورث ( )C. E. Bosworth, b. 1928از دانشگاه
منچستر و آناهیت پریخانیان ( )Anahit Perikhanian, 1928-2012از مؤسسۀ
شرقشناسی سنپترزبورگ در این برنامه سخنرانی کردهاند .تاکنون  7مجلد در
این مجموعه به چاپ رسیده است.
انتشاراتم مشتمل بر  16کتاب ،بعضی تألیف و بعضی تدوین یا تصحیح121 ،
مقاله و  51نقد کتاب است .دربارۀ ادبیات فارسی و تاریخ ایران و مذاهب و
آیینها و هنر و اساطیر و مسایل زبانشناسی ایرانــیکی از رشتههایی که
موضوع عالقۀ خاص من بوده استــ و تحقیق لهجههای ایران ،بهخصوص
لهجههای شمال غربی و مرکزی ایران ،است .نتیجۀ این تحقیقات را در طی یک
4
رشته مقاالت و همچنین در کتاب لهجههای تاتی جنوبی به طبع رساندهام.
مقدار زیادی از یادداشتهایی که دربارۀ لهجههای ایرانی آذربایجان و زنجان و
طالش و رودبار و الموت و قزوین و کاشان و اصفهان و یزد و اطراف همدان و
اراک و گلپایگان و خمین و خوانسار و همچنین لهجههای کلیمیان و زرتشتیان
ایران فراهم کردهام هنوز به چاپ نرسیدهاند.

از جمله کتابهایی که به فارسی منتشر کردهام ،شعر فارسی در عهد شاهرخ
(نیمۀ اول قرن نهم) یا آغاز انحطاط در شعر فارسی 5،داستانهای ادبیات
ایران باستان 6،داستانهای شاهنامه 7،ترجمۀ قدیمی االشارات و التنبیهات
9
ابنسینا 8و پنج رساله فارسی و عربی منسوب به ابنسینا را تصحیح کردهام.
Ehsan Yarshater, A Grammar of Southern Tati Dialects (The Hague: Mouton, 1969).

4

5احسان یارشاطر ،شعر فارسی در عهد شاهرخ (نیمۀ اول قرن نهم) یا آغاز انحطاط در شعر فارسی
(تهران :انتشارات دانشگاه تهران.)۱۳۳۴ :
6احسان یارشاطر ،داستانهای ادبیات ایران باستان (تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.)1336 ،
7احسان یارشاطر ،داستانهای شاهنامه (تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.)1336 ،
8ترجمۀ فارسی اشارات و تنبیهات ،تصنیف شیخالرئیس ابوعلی سینا ،بامقدمه و حواشی و تصحیح
احسان یارشاطر (تهران :انجمن آثار ملی.)1332 ،
9شیخالرئیس ابوعلی سینا ،پنج رساله :تصنیف شیخالرئیس ابوعلی سینا ،بامقدمه و حواشی و
تصحیح احسان یارشاطر (تهران :انجمن آثار ملی.)1332 ،
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در سال 1955م ،دانشگاه کمبریج که به تدوین تاریخ تفصیلی ایران اشتغال
داشت از من دعوت نمود تا تدوین تاریخ ایران را از پایان حکومت هخامنشیان
تا پایان دوران ساسانی عهدهدار شوم .این اثر در دو مجلد با همکاری عدهای
از ایرانشناسان تحت عنوان جلد سوم تاریخ ایران کمبریج :دورههای سلوکی،
اشکانی و ساسانی به طبع رسید 10.تألیف دو فصل “تاریخ ملی ایران” و “آیین
مزدک” و همچنین مقدمه را که مشتمل بر نظر اجمالی به تاریخ هزارسالۀ این
دوره است ،در این اثر خود به عهده داشتم.

دانشنامۀ ایرانیکا

یکی از مشکالت عمده در تحقیقات ایرانشناسی وجود نداشتن مرجع جامع و
مستند و درخور اعتمادی بود که حاوی همۀ اطالعات الزم دربارۀ وجوه مختلف
تمدن و تاریخ و فرهنگ ایران باشد .این کمبود را من پیوسته مد نظر داشتم و
در صدد چارۀ آن بودم .نشر دانشنامۀ ایران و اسالم گامی در این راه بود ،ولی
وافی به تمامی مقصود نبود .سرانجام در سال 1351ش1972/م در صدد برآمدم
که مقدمات تألیف و انتشار دائرةالمعارف مفصل و دقیقی را برای رفع آن نقص
فراهم نمایم .از سال 1352ش1973/م به دعوت یک عده از ایرانشناسان برجسته
برای همکاری در تألیف این اثر به نام دانشنامۀ ایرانیکا ()Encyclopaedia Iranica
پرداختم و در مرکز ایرانشناسی دانشگاه کلمبیا دفتری برای تدوین آن تأسیس
کردم .در سال 1980م ،پس از صرف مدت ششسال ابتدا با کمک سازمان برنامه
و سپس با مساعدت بنیاد علوم انسانی امریکا (National Endowment for the
 )Humanitiesمقدمات انتشار جلد اول فراهم شد و از سال 1982م توسط ناشر
11
با سابقۀ انگلیسی ،راتلج و کیگان پال ،شروع به انتشار کرد.
دایرۀ تحقیق این دانشنامه همۀ مللی را که به یکی از زبانهای ایرانی سخن
میگفتهاند یا میگویند و همچنین روابط این ملل را با جامعههای دیگر از
کهنترین زمانها تا زمان حاضر در بر میگیرد و عدۀ معتنابهی از دانشمندان
Ehsan Yarshater (ed.), The Cambridge History of Iran. Volume 3: The Seleucid, Parthian
and Sasanid Periods (Cambridge: Cambridge University Press, 1983).
11
Ehsan Yarshater (ed.), Encyclopaedia Iranica (New York: Routledge and Kegan Paul,
1982), vol. 1.
10
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کشورهای مختلف در تألیف آن شرکت داشتهاند؛ تاکنون بیش از  780تن.
گذشته از شرح حال بزرگان ملل ایرانیزبان در هر رشته ،دانشنامه شامل
مباحث جغرافیایی و باستانشناسی و مردمشناسی و تاریخ سیاسی و اجتماعی
و اقتصاد و جامعهشناسی و هنرهای زیبا و ادبیات و زبانشناسی و مذاهب و
فلسفه و عرفان و تاریخ علوم و لهجهها و خطوط و بناهای تاریخی و فولکلور و
حیوانات و نباتات است .تا این تاریخ (پایان  8 ،)1998مجلد آن و یک دفتر از
12
جلد نهم به طبع رسیده ،بقیۀ جلد نهم (حرف  )Fزیر چاپ است.
خدمت من در دانشنامه از آغاز رایگان بوده است .کتابخانهام که بیش از  6هزار
جلد کتاب و  3هزار مقاله دارد ،از آغاز تأسیس دانشنامۀ ایرانیکا در اختیار آن
قرار داشته است و دو سال پیش قسمت عمدۀ آن (حدود  5500کتاب و مقاله)
را به بنیاد دانشنامۀ ایرانیکا واگذار نمودم .من و همسرم همۀ ماترک خود را نیز
طبق وصیت به بنیاد دانشنامۀ ایرانیکا واگذار کردهایم.

ترجمۀ تاریخ طبری با توضیحات و حواشی

تاریخ طبری که مهمترین تاریخی است که در جهان اسالم تألیف شده و شامل
مفصلترین اخبار و روایات دربارۀ تاریخ ایران است .با وجود کمال اهمیتش ،به
علت تفصیل آن و مشکالتی که در ترجمه دارد به هیچیک از زبانهای اروپایی
ترجمه نشده بود .در سال 1971م ،ترجمۀ آن را به یونسکو که برنامهای برای
ترجمۀ آثار برگزیده داشت و دارد پیشنهاد کردم .ولی هیئتی که بر ترجمههای
عربی نظارت داشت برخی آثار ادبی را مرجع شمرد .ناچار مستق ً
ال به فراهم
کردن مقدمات ترجمۀ آن به انگلیسی پرداختم و هیئت تحریریهای مرکب از
چهار تن از مورخین برجسته برای نظارت در ترجمه و تحشیۀ آن به انگلیسی
دعوت نمودم .ترجمۀ این اثر نیز که با کمک مالی بنیاد علوم انسانی امریکا
( )National Endowment for the Humanitiesصورت میپذیرد .در  40مجلد
توسط گروهی از دانشمندان متخصص در شرف اتمام است و تاکنون  38جلد
آن انتشار یافته و جلد سیونهم زیر چاپ است و امسال منتشر خواهد شد .جلد
13
چهلم فهرست جامع مجلدات است که در دست تهیه است.
12در سال ۲۰۱۳دفتر دوم از جلد شانزدهم دانشنامة ایرانیکا منتشر شد.

Ehsan Yarshater (ed.), History of Al-Tabari (New York: State University of New York
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در سال 1986م ،توفیقی پیش آمد که مجموعۀ متون زبان فارسی را که سابقاً
 48مجلد از آن در تهران توسط بنگاه ترجمه و نشر کتاب انتشار یافته بود ،احیا
کنم و به ادامه آن بپردازم .نخستین اثر این سلسلۀ نو ،چاپ انتقادی شاهنامه
است که به همت دکتر جالل خالقی مطلق ،استاد دانشگاه هامبورگ ،انجام
میگیرد و متن آن در  8جلد پیشبینی شده است .جلد اول این اثر در سال
1987م انتشار یافت و جلد پنجم آن در سال 1996م منتشر شد .جلد ششم در
دست تهیه است .ضمناً استاد خالقی به تدوین جلد اول یادداشتهای توضیحی
اشتغال دارد .دومین اثر در این مجموعۀ نو ،کلیات عبید زاکانی است که استاد
فقید دکتر محمدجعفر محجوب با مراجعه به کهنترین نسخهها به صورت طبع
انتقادی فراهم نموده و امسال منتشر میشود.
در سال 1990م به سن بازنشستگی رسیدم ،ولی دانشگاه کلمبیا باز مرا برای
تدریس درسی در رشتۀ علوم انسانی در آسیا ( )Asian Humanitiesدعوت به
تدریس کرد .مدیریت مرکز ایرانشناسی کلمبیا نیز همچنان در عهدۀ من باقی
است و در آن با کمک همکارانم به کار دانشنامۀ ایرانیکا و ادامۀ مجموعههای
دیگر مشغولم.
چهار سال پیش اثر دیگری را به نام تاریخ ادبیات فارسی (A History of Persian
 )Literatureدر  20جلد با کمک چند تنی از همکاران بنا نهادم ،چه از انتشار

آثار عمدهای در تاریخ ادبیات ایران به زبانهای غربی مثل اثر بسیار سودمند
ادوارد براون و یان ریپکا زمان درازی گذشته است .هیئت تحریریۀ آن عبارت
است از ف .دو ب ُلوا ( ،)F. de Bloisادامهدهندۀ پیمایش زندگینامهکتابشناختی
ادبیات فارسی ( )Bio-Bibliographical Persian Literature Surveyکه سی .آ.
استوری ( )C. A. Storeyآغاز کرده بود؛ پ .ت .دو بروین (،)P. T. de Bruijn
استاد دانشگاه لیدن؛ و .مادلونگ ( ،)W. Madelungاستاد دانشگاه آکسفورد و
آ .شیمل ( ،)A. Schimmelاستاد دانشگاه بن و هاروارد .چهار جلد آن در دست
تهیه است.
در سال 1980م ،موزۀ متروپولیتن نیویورک و در سال 1989م دانشگاه هاروارد
مرا به عضویت کمیتۀ ناظر ( )Visiting Committeeبه ترتیب در شعبۀ اسالمی
Press, 2007), vlos. 1-40.
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و گروه آموزشی خاورمیانه دعوت کردند و انستیتو هوور ()Hoover Institute
در دانشگاه استنفورد برحسب حسن ظنی که نسبت به کارهای مختصر من
یافته بود ،اسناد و مکاتبات مرا برای ضبط در آن مؤسسه خواستار شده است و
قسمتی را تحویل دادهام.
لطف دوستان و همکاران دربارۀ من بیش از آن بوده است که من درخور بودهام.
برای اینکه سرافرازی خود را از التفات آنان بیسپاس نگذارم ،برخی از موارد
آن را با شرمساری از بضاعت اندک خود ذکر میکنم .در سال 1990م ،کتابی
مرکب از مقاالت تحقیقی به قلم عدهای از ایرانشناسان به عنوان نشانی از
لطف آنان هنگام بازنشستگیام به نام مقاالت گوناگون ایرانیکا به افتخار پرفسور
14
احسان یارشاطر منتشر گردید.
در سال 1991م ،جایزۀ جورجیو ل ِوی دالویدا ( )Giorgio Levi Della Vidaکه هر دو
سالیکبار از طرف مرکز تحقیقات خاورشناسی دانشگاه کالیفرنیا در لوسآنجلس
برای مطالعات اسالمی داده میشود ،تنها برحسب حسن ظن هیئت گزیننده به من
داده شد .معمول این است که برندۀ جایزه مطلبی را به عنوان موضوع کنفرانسی
که در آن مرکز تشکیل میشود انتخاب میکند و شش تن از دانشمندان را نیز
که دربارۀ یکی از جوانب آن موضوع تخصص دارند نامزد مینماید تا مقاالتی در
آن کنفرانس ایراد کنند .این مقاالت بعدا ً به صورت مفصلتری در کتابی توسط
دانشگاه کمبریج انتشار مییابد .موضوعی که من انتخاب کردم ،حضور ایران در
عالم اسالمی ( )The Persian Presence in Islamic Worldبود .کتاب حاصل از این
کنفرانس فصولی به قلم استادان آ .شیمل ( ،)A. Schimmelسی .ایی .بوزورث (C.
 ،)E. Bosworthج .بورینگ ( ،)G. Boweringگ .دوئرفر ( ،)G. Doerferاُ .گرابر
( )O. Graberو ج .صلیبا ( )G. Salibaدارد .فصل اول ،که تفصیلی از مقالۀ خود من
است ،کوششی است در نشان دادن مقام ایرانیان در تکوین و توسعۀ تمدن اسالمی
به صورتی مستند .این کتاب به تازگی انتشار یافته است.
یک بورس پژوهشی در دانشگاه هاروارد و جایزهای دو سال یکبار از طرف
بنیاد رودکی در ونکوور کانادا به نام من برقرار شده است .در دانشگاههای لندن،
Iranica Varia: Papers in Honor of Professor E. Yarshater (Walpole: Peeters Publishers,
1990).
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هاروارد و کالیفرنیا یک رشته سخنرانیهایی به نام من هر دو سالیکبار ایراد
میشود و صورت کاملتر آنها به صورت کتابی انتشار مییابد .نخستین کتاب از
این دست که به طبع رسیده مظاهر ایزد مهر در باستانشناسی و در متون ادبی
تألیف دیوید بیوار ،استاد دانشگاه لندن ،از طرف دانشگاه کالیفرنیا است 15.کتاب
داستانها و قصهها در هنر ُسغد 16تألیف بوریس مارشاک ،باستانشناسی نامی
و عضو موزۀ آرمیتاژ سنپترزبورگ ،از طرف دانشگاه لندن و طبقات اجتماعی
در دوران ساسانی ،تألیف زندهیاد استاد تفضلی ،از طرف دانشگاه هاروارد در این
سلسله زیر چاپ است.
یکی از سپاسهای عمیقی که من از بخت خود دارم این است که پیوسته از
همکاری افراد دلسوز و دانشمند و فرهنگپرور و کاردان برخورار بودهام و اگر در
کارهای خود ،چه در ایران و چه در خارج از ایران ،مختصر توفیقی داشتهام از
برکت یاری و همقدمی آنان بوده است .ذکر فردفرد آنان را باید به فرصتی دیگر
واگذارم .با این همه نمیتوانم این سرگذشت را بدون نام بردن از چند تنی که
اکنون درگذشتهاند و در مراحل زندگی مرا یاری کرده یا نمونههایی از انسانیت
و دانشاندوزی و وطندوستی و فرهنگپروری پیش چشم من داشتهاند به
پایان ببرم :ابراهیم پورداود (1347-1264ش) که دانشمند و رادمردی بزرگوار
و اصیل و ایراندوست بود و شوق تحصیل فرهنگ باستان را او در من بیدار
کرد؛ سیدحسن تقیزاده (1348-1256ش) که مثال دقت علمی و ادب ذاتی
و چشمپوشی و دانشدوستی بود؛ والتر هنینگ که دریای علم بود و از نوابغ
ایرانشناسی و بر من حق تربیت داشت و بیش از هر استادی مرا به نقصها
و کمبودهایم واقف کرد؛ عباس اقبال آشتیانی (1344-1275ش) که استادی
محقق و پرکار و در افاضۀ علم گشادهدست بود؛ سیدکاظم عصار که تبحر و
سعۀ صدر و مناعت طبع را در خود جمع داشت؛ غالمحسین صدیقی (-1284
1371ش) که دانش و احتیاط علمی و ادب مفرط را با صراحت گفتار و پایبندی
به اصول در خود جمع کرده بود؛ عباس زریاب (1373-1298ش) ،دانشمندی
A. D. H. Bivar, The Personalities of Mithra in Archaeology and Literature (New York:
Bibliotheca Persica Press, 1998).
16
Boris I. Marshak and V. A. Livshits, Legends, Tales, and Fables in the Art of Sogdiana
(York: Bibliotheca Persica, 2002).
15
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بسیاردان و فروتن و شوخطبع که من سالها قبل فصل ساسانیان تاریخ طبری
را نزد او تلمذ کردم؛ غالمحسین یوسفی (1369-1306ش) که مظهر حسن
خلق و دانشپژوهی و دقت نظر بود؛ احمد آرام (1377-1283ش) که مردی
متدین و مترجمی الیق و پرحوصله و سختکوش بود و در کار دانشنامۀ ایران
و اسالم مرا از همکاری نزدیک خود برخوردار کرد؛ سعیدی سیرجانی (-1310
1373ش) که صاحب ذهنی نقاد و فروزان بود و نثری بدیع و شوخ و گزنده
و این همه را با عشق به فرهنگ ایران و صالح جامعه فراهم داشت و در
عدالتجویی و مبارزه با تعصب و ستم بیباک بود؛ احمد تفضلی (-1316
1375ش) که دانشمندی کوشا و دقیق و پرثمر بود و در پیشرفت معارف ایران
پیش از اسالم قدمهای گرانبها برداشت و من که روزی کالس درسم به حضور
او آراسته بود ،سرانجام خود را خوشهچین خرمن دانش او یافتم؛ حسن ذوقی،
فرهنگی شریف و امین و استواری که سالها در بنگاه ترجمه و نشر کتاب مرا در
سمت معاونت آن بنگاه به همکاری خود سرافراز کرد و عبداهلل سیار ،متخصص
چاپ و رئیس طبع و نشر همان مؤسسه که همیشه برای من همکاری الیق و
کوشا و منیعالطبع به شمار میرفت.
فضایل همۀ آنان و بسیار دیگر را که زندهاند و یا درگذشته و سایه از سر من
بازگرفتهاند ،همیشه با حسرت نگریستهام و مینگرم.
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فصل 2

به یا د پورداود

1

پورداود استاد من بود .در سال  1318از آلمان به ایران آمد .گفتند دانشمندی به
ایران میآید که زبانهای ایران باستان میداند و اوستا را ترجمه کرده است .من
در دانشکدۀ ادبیات تحصیل میکردم و اسم پورداو د را از آثارش میشناختم .در
ی در ایران تدریس نمیشد و اطالع درستی از فرهنگ و
آن ایام ،زبانهای باستان 
ادبیات ایران باستان در میان نبود .ترجمۀ اوستای پورداود که در هندوستان در
چند جلد طبع شده بود و جلدهای زرد کاغذی داشت ندرتاً در بازار ایران پیدا
میشد .کمی پیشتر ،هرتسفلد برای چند تنی مثل بهار و کسروی و مینوی که
خواستار شده بودند زبان پهلوی تدریس کرده بو د و اینان نیز این آگاهی نویافته
ل سواری که از
را گاه در آثار خود منعکس میکردند و فرهنگ باستانی ایران مث 
دور بتازد و یا منظرهای که بهتدریج در افق نمودار شود ،کمکم شکل میگرفت
و چشمها را به خود میخواند .اما شوقی که برای شناختن این فرهنگ کهن
در برخی دلها راه یافته بود هنوز به سامان نمیرسید ،چون این رشته معلم
نداشت و ا ز ایرانیان هنوز کسی به آنرو نیاورده بود.
ورود پورداود این شوق نوخاسته را جان بخشید .پورداود از دیار علم میآمد
و ما چشم به راه داشتیم تا برسد و ما را نیز ب ه گنجی که خود بدان راه برده
1احسان یارشاطر“ ،به یاد پورداود ”،مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،سال ،۱۶
شمارة  ۵و  ،۶شمارة مسلسل  ۶۹و ( ۷۰مرداد .۵۰۱-۴۹۵ ،)۱۳۴۸
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است راهبر شود .ایران باستان برای ما دورانی خیالانگیز بود .بُعد زمان آن را
در چشم ما میآراست و آیینۀ آرزو میکرد .ابهامش امیدهای ما را نرم در خود
مینشاند و عیوب محتمل را پرده میگرفت .بهیاری دانشی محدود و خیالی
چیره و آرزویی فراخ ،از دورنمای تاریخ خود جهانی پرشکوه و سرافراز ساخته
م آشوریان را به زور بازو فرو میریخت و
بودیم که در آن هوخشتره بارگا ه ظل 
کورش درفش پارسی را از نیل تا سیحون میافراشت و سواران اشکانی سربازان
ل نوشروان در گوش
رومی را شکسته و پریشان رهسپار روم میکردند و آوازۀ عد 
عالمی طنینافکن بود و پرویز ،غرق در زیور و شکوه شاهانه ،باربد و نکیسا را به
صلههای گران مینواخت .از تنگی حال در دامن فخر این جهان میآویختیم و
ک آن به مدد خودپسندی و برکت ناآگاهی تند میگذشتیم.
از گوشههای تاری 
ن کردن د و شاپور دوم با
هرچند کتابهای تاریخ ما از آنچه ساسانیان با اشکانیا 
ن از مخالفان رسید بهکلی خالی
معاندان خود کرد و آنچه بر مانویان و مزدکیا 
چینی حافظه ما را بییاور نمیگذاشت و چهرۀ آراستۀ این جهان
نبود ،اما ُگل
ِ
آبلهگون نمیشد.
پورداود سرانجام به ایران رسید و تدریس زبانها و فرهنگ باستانی ایران در
دانشگاه تهران به او واگذار شد .روز اولی که شروع به تدریس کرد ،دکتر صدیق
ش همراه او به کالس آمد .د ر کالس بیش از حد معمول جمعیت
برای معرفیا 
بود .بهار و دکتر شفق و یکی دو تن استادان دیگر نیز برای شنیدن گفتار او
حضور یافته بودند .با آغاز کار او دفتر تازهای در برنامۀ دانشگاه گشوده میشد.
پورداود با لباس تیرۀ آراسته و پاکیزه ،قامت نسبتاً کوتاه ،چهرۀ زیتونی و بینی
عقابی و رفتاری آرام و بطیء در پیش و دکتر صدیق در پس او وارد کالس شدند
س خود را آغاز کرد .صدایی پر و خوشطنین داشت
و بعد از معرفی ،پورداود در 
ش نیز مانند رفتارش آرام و
و اثر لهجۀ گیالن در کالمش محسوس بود .کالم 
آهسته بود و از اینرو ،گاه که ناگهان سرعت میگرفت و مطلبی از زبان کتابی
به زبان محاوره نقل میکرد ،بهخصوص مطبوع میشد.
پورداود بنیانگذار تحصیالت ایران باستان در ایران بود .شوقی که خود داش 
ت
ن نی ز اثر میکرد .در سالهایی که به تدریس اشتغال داشت ،عالقه
در دیگرا 
به تحصیل زبانها و ادبیات باستانی ایران را در بسیاری دلها بیدار کرد .کمتر
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ق خو د همرنگ و همآواز بود .ب ه
ی مانند پورداود با موضوع درس و تحقی 
کس 
یاد دارم که یک بار دربارۀ “مهر ”،ایزد زرتشتی ،خطابهای میخواند .مهر ایزدی
دالور و جنگجوست و سواران در میدان نبرد از او یاری میجویند .قسمتی از
سرود مهر در اوستا (مهریشت) سرودی حماسی است .وقتی از این ایزد سخن
ی و گرمی کالم او میتراوید.
ن بود که از لحن پهلوان 
میگفت ،حماسۀ ایران که 
گویی دالوری در صحنۀ کارزار سخن میگوید .لرزش تارهای دل او بود که از
ل گفتارش به گوش میرسید.
خال 
م به سرافراز 
ی
پورداود فریفتۀ تاریخ و آیین ایران باستان بود .از شاهان ایران قدی 
یاد میکرد و به کیش آریایی و کیش زرتشت مهر میورزید .تأسف او بر زوال
ت ساسانیان و غلبۀ تازیان بر غالب آثارش سایهافکن بود .از همۀ آنچه
دول 
بر ایران رفته است ،تنها آنچه را ایرانی بود میپسندید و خوش میداشت.
گیرندهترین آثار او صفحاتی است که در مفاخر ایرانیان و یا حسرت بر استیالی
بیگانگان نوشته است .در چنین آثار ،نثر او لطیفتر و شوقانگیزتر از معمول
است و از نمونههای برجستۀ نثر معاصر به شمار میرود .در اینگونه آثار بود که
قریحۀ شاعری او در نثرش آشکار میشد.
زمانی که من در دانشکدۀ ادبیات تحصیل میکردم ،خانۀ پورداو د در کوچۀ
درویش ،از کوچههای فرعی خیابان عالیی ،در شمال بهارستان قرار داشت.
وقتی که کار او در دانشکده تمام میشد ،آرام و سرافراز ،پیاده ب ه طرف خانه
میرفت .با آنکه پُر متمکن نبود ،برخی شیوههای اشرافی داشت و زندگیاش
یادآور رسوم آزادگان بود .نسبت به دانشجویان و غالب کسانی که خواستار
کتابهای او بودند کریم و گشادهدست بود .در سخن او هرگز توجه به امور
مادی و کموبیش حقوق و نظای ر آن دیده نمیشد .در رفتار شریف و آرا م و
مؤدب بود و شرمی باطنی او را از تندی و پرخاش بازمیداشت .با آنکه جامعۀ
زرتشتی او را بسیار محترم میداشت و خود را مدیون وی میشمرد ،حتی برای
امور مفید نیز از توسل به آنان شانه میزد .زبانش به تقاضا نمیگشت .نادر به
دیدن کسی میرفت و غالباً در خانه مینشست .اما د ر خانهاش از همکاران و
خویشان و دانشجویان به خوشرویی پذیرایی میکرد .هرگز جز تدریس شغلی
نپذیرفت .طبعی خرسند داشت و از زیادهجویی به دور بود.
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مرگ سایهای خطاپوش دارد .وقتی کسی از دوستان ما دنیا را ترک میگوید،
نقصهای او در سایۀ مرگ از نظرها ناپدید میشود و هنرهایش بزرگ جلوه
میکند .اگر کاهل و بداندیش بوده است ،در آنچه پس از مرگش مینویسیم
کوشا و بزرگوار جلوه میکند .من هر وقت اینگونه مقاالت را میخوانم ،هرچند
م کاش آنها را به شعر مینوشتند
کرم نویسنده را تحسین میکنم ،د ر دل میگوی 
تا َح َرجی بر گوینده نباشد .خود پرهیز دارم که مبالغه کنم یا نادرست بگویم و
همین احتیاط مرا نگران میکند مبادا اگر چیزی بنویسم پُر سرد جلو ه کند و
به کفران دوستی و یا حقناشناسی تعبیر شود.
ی ایران
اما در مورد پورداود چنین نگرانی ندارم .پورداود در تاریخ فرهنگ 
مقامی ارجمند دارد .با درگذشت او یکی از چهرههای تابندۀ فرهنگ ما ،یکی
ب معاصر و یکی از مردان شریف جامعۀ ایرانی در خاک رفته
ا ز نثرنویسان خو 
است .مهمترین خدمت علمی پورداود ترجمۀ اوستا به فارسی در شش جلد
است .این اثر به گمان من یکی از مهمترین آثاری است که از آغا ز مشروطیت
تاکنون به فارسی انتشار یافته و هرچند میتوان در طی  60سال اخیر چند
اثر را نام برد که از حیث اصالت تحقیق بر آن برتری دارد ،من کمتر کتابی را
در دوران معاصر میشناسم که از حیث اهمیت موضوع برای ایران و از حیث
گشودن افق تازهای از تحقیقات علمی و معلوم داشتن یکی از مهمترین اسناد
تاریخ و ملیت و مذهب ایران به اندازۀ ترجمۀ اوستای پورداود درخور توجه باشد.
ی که دربارۀ این ترجمه باید گفت این است که ترجمهای دقیق
نخستین نکتها 
ل اعتماد است .ترجمۀ اوستا که پر از مبهمات و دشواریهاست کار آسانی
و قاب 
ن کا ر رفت و بیشتر عمر
ی نیز نیست .پورداود به پای شوق در ای 
نیست و کار کوتاه 
خود را بر سر آن گذاشت .اما اوستای پورداود تنها ترجمۀ اوستا نیست .گنجینۀ
ن دربارۀ فرهنگ و داستانها و اساطیر و مذاهب و
گرانبهایی از اطالعات گوناگو 
ن است که پورداود با مراجعۀ به همۀ کتب اساسی در این رشته تا
ن باستا 
تاریخ ایرا 
زمان تألیف فراهم کرده است .این مجلدات از هنگام انتشار تاکنون مأخذ اساسی و
ی و اساطیر باستان بوده است.
بلکه مأخذ یگانه برای اطالع ا ز اوستا و آیین زرتشت 
خدمت عمدۀ دیگر پورداود ایجاد توجه خاص به تحصیل زبانها و ادبیات و آیی 
ن
ایران باستان و تلقین عالقه برای این رشته در بسیاری ا ز جوانان و دانشجویان
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بود .کلید حیات علمی پورداود وطندوستی و ایرانپرستی او بود .آنجا که پای
ایران باستان در میان بود ،گاهگاه کار او از شوق به شیفتگی میکشید و این
شیفتگی کالم او را رنگ مخصوص میبخشید و احیاناً اثری از مبالغه در اثر وی
پدید میآورد .اما نجابت فکری او و انصافی که از آزادگی میزاید عموماً او را در
راه میانهای که با پژوهش علمی ناسازگار نبود نگاه میداشت ،بیآنکه اثر او را
از چاشنی شوق محروم کند.
گذشته از خدمات علمی و تألیفات گرانبها که پورداود را برای جامعۀ ایران
ی او محبت او را در دلها مینشاند .یکی
عزیز میکرد ،برخی خصوصیات اخالق 
سادگی و بیآالیشی او بود .رفتار و گفتارش صافیو بیریا و آزادوار بود و آنچه
میگفت و میکرد و مینوشت حاکی از اعتقاد او بود .اهل “صنعت” و “تدبیر”
ت زیادهطلبی قرار میگیرد بهکلی خالی
حیلی که در خدم 
نبود و از زیرکیها و َ
بود .در دوستی قدمی استوار داشت و هر چند حجبی که در سرشت او بود غالباً
ف او میشد ،در تشویق دانشجویان و ستایش استعداد یا کوشش
مانع ابراز عواط 
آنان هیچ کوتاهی نداشت .دوستداران او ،از دانشجویان و همکاران ،که قلباً به
او احترام میگذاشتند فراوان بودند.
خصوصیت دیگر او طیبت او بود که محضر او را شیرین و مفرح میکرد .در
میان کالم آرام و موقر او ناگهان طیبتی برق میزد و چهرهها را میگشود .بذله
و مزاحش ،با آنکه عموماً انتقادی بود ،تلخی نداشت.
سالها پیشیکبا ر من و چند تنی بهفکر این افتادیم که دورهای از دوستان
موافق برقرار کنیم که در آن به جای غیبت ،چند ساعتی را به گفتوگوی
ح گفت“ :چنین
علمی بگذرانیم .وقتی اینرا با پورداود در میان گذاشتیم ،به مزا 
دورهای چه فایده دارد؟ دوره اگر حسنی دارد ،همان غیبت است؟ چطور میشود
ت را بشناسد و غیبت را بر خود حرام کند؟”
انسان این عجایب خلق 
ن الیق توجه و احترام خاص داشت .از دیدن
پورداود نسبت به دختران دانشجو و زنا 
ن را نمودار زنان
دختران تیزهوش و سخندان و شایسته شکفته میشد .گویی آنا 
ی بو د که
آزاد ایران باستان میشمرد .شاید آنچه بهخصوص او را شاد میکرد تفاوت 
ی که سابقاً در روضه و تعزیه دیده بود
ن زنان و زنان چادربهس ر و گریان 
میان وضع ای 

96

حکمت تمدنی

و وضع آنان را مغایر عزت انسانی میشمرد مشاهده میکرد .در وجود دختران کوشا
ل و افتادگی مجس م میدید.
و برومن د رستاخیز ایران را از دورههای افو 
در سالهای اخیر ،به علت دوریام از ایران ،کمتر از آنچه دلم میخواست به
دیدن پورداود موفق میشدم .آخرینبار که او را دیدم در تابستان گذشته بود.
در حیاط کوچک خانۀ او د ر خیابان آبان نشسته بودیم .آقای گرجی ،از دوستان
صدیق و جوان پورداود ،نیز حضور داشت و امیدوار بودیم دکتر فرهوشی ،دوست
و همکار باوفای پورداود که مور د محبت خاص او بود ،نیز برسد .پورداود با آنکه
 80سالگی را تازه پس پشت گذاشته بود ،سالم و خوشبنیه بهنظر میرسید.
موی سرش به سفیدی گراییده بود و کمی از درد پا گل ه داشت .سالها بود
که موادی برای کتابی دربارۀ “سوشیانت ”،موعود زرتشتیان ،فراهم میکرد.
پرسیدم ب ه کجا کشید ه است .گفت بسیار به کندی پیش میرود و این روزها
کمتر پیش میرود .نمیدانم چرا حس کردم امیدی به اتمام آن ندارد .به خانه
که برمیگشتم ،هم ه در اندیشۀ او بودم .وقتی به خانه رسیدم ،بیاختیا ر دستم
به طرف جلد اول یشتها ،که در اوایل ورود خود به ایران به من لطف کرده
بود ،رفت .صفحۀ عنوان را باز کردم .خط خوانا و مبتدیوار پورداود را دیدم که
نوشته است “به دانشجو احساناهلل یارشاطر هدیه نمودم ”.یادم ا ز روز اولی آمد
که چنان مشتاق در کالس درس نشسته ،منتظر ورود او بودیم.
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فصل 3

دستبردنابهنگاماجل

1

برکلی شهر کوچک مصفایی است نزدیک خلیج سانفرانسیسکو در کالیفرنیا.
زمستان و تابستانش از خرمی و اعتدال بهار بهرهمند است .مرکز عمدۀ
دانشگاه معروف کالیفرنیا در اینجاست .آنهایی که در پی فراغ خلوت و
هوای مالیم و محیطی علمپرورند ،کمتر جایی را دلنشینتر از برکلی
خواهند یافت.
در پاییز 1961م ،والتر برونو هنینگ (Walter Bruno Hermann Henning,
 ،)1908-1967عضو فرهنگستان انگلستان و فرهنگستان پادشاهی دانمارک،
عضو وابستۀ فرهنگستان علوم و معارف آلمان (Die Deutsche Akademie der
 )Wissenschaftenدر برلین ،عضو مؤسسۀ تحقیقات عالیۀ (The Institute of
 )Advanced Studiesپرینستون ،رئیس شعبۀ خاور نزدیک و خاورمیانۀ دانشگاه

لندن و استاد نامدار زبانهای ایرانی ،به سبب ناسازگاری هوا از اقامت در لندن
صرف نظر کرد و دعوت دانشگاه کالیفرنیا را به استادی در آن دانشگاه پذیرفت
و در پی هوایی معتدل و گوشهای آرام که تندرستی نااستوار او را از دستبرد
عارضه مصون بدارد ،رخت به برکلی کشید.
1احسان یارشاطر“،دستبرد نابهنگام اجل ”،مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،سال ،14
شمارۀ  5و  ،6شمارۀ مسلسل  57و ( 58خرداد و مرداد  554-549 ،)1346و .747-714
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اما نقش زمانه دیگر بود .هنوز  6سال نگذشته بود که آن استاد عالیقدر در روز یکشنبۀ
هشتم ژانویه  1967در یکی از بیمارستانهای برکلی درگذشت .با مرگ هنینگ،
بزرگترین ایرانشناس معاصر و یکی از دانشمندان بزرگ جهان از میانه ناپدید شد.
این قویترین ضربتی است که در این قرن به جهان ایرانشناسی وارد گشته و
تأسف و اندوهی که از این دستبرد نابهنگام اجل در میان ایرانشناسان مشهود است
نظیر نداشته است .زیرا به خالف برخی از ایرانشناسان معاصر ،مانند مینورسکی
( )Vladimir Minorsky, 1877-1966و نفیسی (1345-1274ش) ،که در
سالخوردگی درگذشتند و آثار مهم خود را قبل از وفات به عالم علم عرضه داشتند،
هنینگ در  58سالگی بالنسبه جوان درگذشت و عدهای از آثار بسیار مهم او ،چون
فرهنگ اشتقاقی زبان فارسی و فرهنگ زبان خوارزمی و کتیبههای پهلوی و پارتی،
که سالها در فراهم ساختن آنها زحمت برده بود و دانشپژوهان با اشتیاق بسیار
در انتظار انتشار آنها بودند ،به دست طالبان نرسید و آن همه فضل و دانش زاینده
که آبستن کشفهای تازه بود ،ناگهان در خاک رفت .بهطوری که دکتر گرشویچ
( ،)Ilya Gershevitchاستاد دانشگاه کمبریج ،در رثای وی نوشت2،شاید نسلها
طول بکشد تا عالم علم به آنچه هنینگ دریافته بود و کشفهایی که هنوز فرصت
انتشار آنها را نیافته بود و در گنجینۀ ذهن خود داشت ،دسترس بیابد.
شادروان هنینگ ،که نگارنده چهار سال و نیم افتخار شاگردی او را داشتم ،مردی
نحیفگونه و کوچکاندام و کمسخن بود و صدایی آرام و کوتاه داشت .با این همه،
حضور او غالباً با هیبتی همراه بود؛ هیبتی که از اندیشه و احترام پدید میآمد .این
از آن رو بود که هنینگ در طی سالها شهرتی چنان استوار به تیزبینی و اصابت
نظر و تشخیص خطا یافته بود و رد و قبول او چنان در رد و قبول برخی نظریهها
مؤثر افتاده بود که غالباً کسی که نظر تازهای در ذهن داشت و یا تعبیر تازهای در
تحقیقات ایرانی میآورد ،بیاختیار نگران نظر او بود و از خالف وی در اندیشه.
در سال  ،1954که مجمع بینالمللی خاورشناسان در کمبریج تشکیل شد ،یکی
از دانشمندان فاضل و پرمایۀ غربی که خدمات گرانبها در تتبع زبان پهلوی و
آیین زرتشتی انجام داده است ،قرائت و تعبیر تازهای برای یکی از لغات پهلوی
The Times (11 January 1967).
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پیشنهاد کرد .چون گفتارش تمام شد و نوبت گفتوگو رسید ،سرها بیاختیار
به طرف هنینگ برگشت .هنینگ که در گوشهای نشسته بود ،مدتی این سؤال
ضمنی را به علت رعایتی که الزم میشمرد ندیده گرفت .آخر یکی از حاضران
نظر او را به نام درخواست .به ناچار به اکراه برخاست و تأمل خود را به اختصار
گوشزد کرد .آن قرائت و آن تعبیر را دیگر کسی نشنید.
در همان کنگره بود که چند صفحه از نسخۀ شاهانهای از قابوسنامه ،که تازه به
غرب رسیده بود ،به عنوان کهنترین نسخۀ این اثر و قدیمترین نمونۀ مینیاتور
معرف قب ً
ال این صفحات را به نظر هنینگ
ایرانی به ایرانشناسان ارائه شدّ .
رسانید .هنینگ مدتی چشم بر صفحات نمونه دوخت .انسان غالباً گمان میکرد
او هم همان را میبیند که دیگران .اما بعدها معلوم میشد که دیدگان تیزبین
او بسیار چیزها میدید که از نظر دیگران پنهان میماند .غالباً وقتی تصویری،
کتیبهای ،سکهای یا نسخهای به او ارائه میشد ،آن را بهدقت نگاه میکرد ،بعد
چشمان نافذ خود را در چشم صاحب داعیه میدوخت و آنگاه سؤال سادهای
از قبیل “خیال میکنی این قدیمی است؟ راستی؟” میکرد .آنها که او را
میشناختند میدانستند که باید در جواب بسیار دقیق و محتاط باشد ،واال به
زودی تناقض گفتار خود را درخواهند یافت و شرمنده خواهند شد.
قدمت اوراق نمونۀ قابوسنامه را هنینگ تأیید نکرد و در داوری تأمل نشان داد.
تأمل او به زودی به گوش ایرانشناسان رسید که از آن پس هیچکس از آشنایان
به زبان و ادبیات فارسی ،با وجود ابرام برخی دیگر که بیشتر به تصاویر نسخه
نظر داشتند ،جرئت تأیید نسخه را به خود نداد ،تا آنکه مقالۀ دانشمند محترم
آقای مجتبی مینوی ابتدا در سال  1965در اسالمبول و یکسال بعد در مجلۀ
نویسند:

یغما دربارۀ این نسخه انتشار یافت .در این مقاله ،آقای مینوی چنین می
با یکی از دوستان بزرگوار خود ،که در ردیف علمای درجۀ اول استشراق نام
برده میشود ،در سال جاری در ایتالیا مالقات کردم و از نسخۀ کاپوسنامه .
 . .بحث به میان آمد و چون اصرار این دوست بزرگوار را به مجعول بودن
این نسخه شنیدم گفتم اگر علما فریب این جعلها را نخورند  . . .چه زیان
دارد؟ در این روزها نامهای از آن دوست به بنده رسیده است که در آن به
براهین متقن و دالیل دندانشکن دعوی خود را اثبات و بنده را اقناع کرده
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است که کاپوسنامۀ فرای قبل از 1321ش1942/م وجود نداشته و عقیدۀ
بنده که اینگونه جعلها ضرری ندارد باطل بوده است  . . .به این جهت
است که بنده از برای جبران خطایی که سابقاً مرتکب شدهام که شفاهاً
اصالت و صحت این نسخه را تأیید نمودم ،خویشتن را مجبور میبینم که
مکتوب آن دوست بزرگوار را زمینۀ این مقاله قرار داده به مسئولیت خود
اعالم دارم که آن نمونههایی که نسخۀ کاپوسنامۀ فرای که منتشر شده
3
است و ما دیدهایم مجعول است”.
این مقاله را نویسنده به پرفسور هنینگ اهدا کرده است.
ا ّما این تنها موردی نبود که نظر هنینگ در رد یا قبول نظریۀ مهمی چنین مؤثر
میشد .در طی ربع قرن گذشته ،هنینگ به حقیقت وزنهای بود که تعادل افکار را
در قلمرو تحقیقات ایرانی حفظ میکرد .در این سالها ،فرضیههای متناقض بسیار
دربارۀ مذاهب و زبانها و تاریخ و تمدن ایرانیان ابراز شد .برخی از این فرضیهها
آنقدر از هم دور بود که غالباً مشکل بود تصور کرد مأخذ آنها آثار واحدی است.
در سال  ،1937ساموئل نوبرگ ،استاد دانشمند سوئدی که با دید تازهای در
آثار ایران باستانــخاصه اوستاــ نگریسته بود ،کتابی دربارۀ مذاهب ایران انتشار
داد4.سال بعد ،شِ دِر ،محقق آلمانی که چندی نیز استاد هنینگ بود ،این کتاب
را به آلمانی ترجمه کرد .انتشار نظریات نوبرگ موجب یکی از سختترین و
پرشورترین مباحثات در تاریخ ایرانشناسی شد :هنینگ که در سال  1935با
انتشار انتقادی صریح بر کتاب خودآموز پهلوی 5نوبرگ وی را تا حدی رنجانده
6
بود ،اینک نیش قلم طنزآمیز خود را متوجه این کتاب کرد.
نوبرگ از مطالعۀ اوستا به نتایجی رسیده بود که با نظر قاطبۀ ایرانشناسان
اختالف اساسی داشت .به گمان او ،زرتشت در ازمنۀ دوردست و در قبیلهای
3مجتبی مینوی“،کاپوسنامۀ فرای ”،یغما (بهمن .6-5 ،)1335

H. S. Nyberg, Die Religionen des Altm Iran, Ubersetz von H. H. Schaeder (Leipzig:
Osnabrück O. Zeller, I938).
5
H. S. Nyberg, “Hilfsbuch des Pehlevi,” Göttingische Gelehrte Anzeigen, 1 (1935), 1-19.
6
Journal of Theological Studies, 44 (I943), 49-I22.
4
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بدوی که از اثر تمدن برکنار مانده بود ،در حوالی جیحون میزیست و در این
قبیله سمتی شبیه سمت “شمن”های آسیای مرکزی و یا طبیبان جادوگر
قبایل بدوی داشت .در کیش وی ،که از پدران خود به ارث برده بود ،دو
رسم یا آیین اهمیت خاص داشت .یکی “آزمایش به آتش” که راست را از
ناراست مشخص میکرد .به موجب این رسم ،فلز گداخته بر سینۀ صاحب
ادعا میریختند ،اگر زیان نمیدید محق بود و این نظیر آزمایشی بود که در
آغاز خلقت برای تشخیص ادعای هرمزد و اهریمن انجام گرفته بود .آیین دیگر
آیینی شبیه“سماع” درویشان بود که برای آنان که در آن حق شرکت داشتند
میتوانست منتهی به حالت بیخودی و خلسهای بشود که غایت آرزوی آنان بود.
در این بیخودی ،ارواح آنان که از قید تن آزاد میشد ،به هرمزد و یا درحقیقت
به بهمن ،امشاسپند دوم ،میپیوست و با فروهر پیشینیان دمساز میشد .برای
آنکه این بیخودی آسانتر حاصل شود و وحدت و اتصال زودتر دست دهد ،بخور
“بنگ” به کار میبردند .سرمستی و جذبهای که در نتیجۀ سرودخوانی و نیز
محتم ً
ال دستافشانی و استعمال بنگ روی میداد ،عباراتی شیوا از دهان افراد
قبیله بیرون میانداخت .زرتشت پیشوای این آداب و“شمن” عمده بود و گاتها
که سرودهای وی خوانده میشود ،از قبیل همان عبارات بیخودوار و جذبهزاد
است .ابهام و درهم بودن آنها نیز از این روست.
باز به گمان او ،زرتشت قصد اصالحی در دین نداشت و کوشش او همه در حفظ
این سنت دیرین بود .آنچه او را به کوشش برانگیخت ،حمالت تبلیغی قبیلۀ
مجاور بود که مهرپرست بودند و در میانشان قربانی حیوان ،خاصه گاو ،و صرف
بادۀ هوم و پرستش خدایان دیگر ،که زرتشت دیو میپنداشت ،رایج بود .جهد
مهرپرستان و کشش مراسم شورانگیز شبانۀ آنها پیروان زرتشت را تقلیل داد
و حلقۀ سماع وی را از رونق انداخت .گلههای قبیله نیز در نتیجۀ انتشار رسم
قربانی در معرض تهدید قرار گرفت .زرتشت در پی چاره افتاد .در این نگرانی و
چارهجویی به خدای بزرگ ،هرمزد ،توسل جست .پیش از این ،زرتشت گمان
داشت که هرمزد پس از آفرینش جهان امور عالم را به مینوی نیک (سپنتامینو)
و مینوی بد (اهریمن) سپرده و خود از کار جهان کناره گرفته است ،مانند
زروان در مذهب زروانیان و یا خدای اعظم درمذاهب عرفانی .ولی اکنون که به
وی توسل جست ،هرمزد دعای وی را اجابت کرد و به صورت خدایی فعال به
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کمک وی برخاست .اما زرتشت از فشار دشمنان نتوانست در قبیلۀ خود بماند.
ناچار به قبیلۀ دیگری در حوالی سیحون که تازه تحت تأثیر تبلیغ مهرپرستان
قرار گرفته بود گریخت و آخر رئیس آن قبیله ،گشتاسب ،را با خود یار کرد
و به استقرار آیین دیرین خود پرداخت .منتهی دریافت که مخالفت کامل با
آیین مهرپرستان به جایی نخواهد رسید و افراد قبیلۀ گشتاسب را رویگردان
خواهد کرد .ناچار سازگاری پیش گرفت و از سر تدبیر برخی از عقاید و آداب
مهرپرستان را در کیش خود پذیرفت و به خالف تعرضی که سابقاً در هیاهوی
او دربارۀ“مهر” و“جمشید” و“هوم” و خدایان دیگر و نیز آیین“قربانی” دیده
میشد ،اینک غالب آنها را به صورتی خفیفتر در مذهب خود جا داد؛ مث ً
ال
هوم به شرط آنکه مسکر نباشد ،قربانی به صورت مجازی و خدایان دیگر به
صورت آفریدگان و پرستندگان هرمزد .پس به حقیقت اختالطی که در مذهب
زرتشتیان از تعالیم نخستین زرتشت و عقاید کهنتر ایرانیان دیده میشود،
ساخته و پرداختۀ خود زرتشت است.
هنینگ در مقالۀ خود به اساس چنین تعبیری از سرودهای پیامبر ایرانی
حمله کرد و نقاط ضعف آن را آشکار ساخت و در حقیقت ،انتقاد استوار او
بود که از بسط این فرضیه که اعتبار و شهرت نوبرگ و پشتیبانی برخی از
شاگردان او در پس آن قرار داشت جلوگیری کرد .چند سال بعد ،در ،1949
هنینگ فرصت دیگری به دست آورد تا فرضیههای مربوط به زادگاه و زمان
و محیط زرتشت را مورد سنجش قرار دهد و نه تنها استنباطات نوبرگ،
بلکه نتایج هرتسفلد ( ،)Ernst Herzfeld, 1879-1948باستانشناس و مورخ و
زبانشناس فقید آلمانی ،را نیز هدف انتقاد خود سازد.
در این سال ،دانشگاه آکسفورد از هنینگ دعوت کرد تا خطابههایی را که
شادروان ر .کترک ( )Ratanbai Katrakبنیاد نهاده است ،ایراد کند .این
خطابههای او که شاهکاری از دقت نظر و فکر مستقیم و داوری استوار از
یکسو و طنز و فصاحت از سوی دیگر است ،اندکی بعد به صورت کتابی با
7
عنوان کموبیش شوخیآمیززرتشت :سیاستباز یا جادوگر؟ انتشار یافت.
W. B. Henning, Zoroaster, Politician or Witch-doctor? (London: Oxford University
Press, 1951).
7
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موضوع این خطابهها درحقیقت انتقادی نهایی از دو نظریۀ بسیار متباعد
نوبرگ و هرتسفلد است .هرتسفلد نه تنها زرتشت را در ازمنة دوردست و مبهم
قرار نمیدهد ،بلکه وی را در صحنۀ روشنی از وقایع تاریخی و دستاندرکار
سیاستها و توطئههای دو دولت مادی و هخامنشی تصور میکند .آخرین اثر
هرتسفلد ،که اندکی قبل از مرگش انتشار یافت8،وقف توضیح این نظریه و ایراد
مداوم بر نظریۀ نوبرگ است.
استنباط هرتسفلد این است که زرتشت نوۀ دختری آستیاگ ،آخرین شاهنشاه
ماد ،است که کورش وی را برانداخت .کورش پس از پیروزی دختر آستیاگ و
مادر زرتشت را به زنی گرفت و آتوسا ،دختر کورش ،به این ترتیب ناخواهری
زرتشت بود .این آتوسا بعدا ً همسر کمبوجیه و پس از به تخت نشستن داریوش،
همسر داریوش شد .از این رو ،کمبوجیه و داریوش هر دو شوهران ناخواهری
زرتشت بودند و زرتشت به نسب یا سبب با هر دو خاندان مادی و هخامنشی
خویشی و پیوستگی داشت.
اما زرتشت مصلحی اجتماعی بود و همۀ کوشش او در آن بود که وضع کشاورزان
را بهبودی ببخشد و آنان را از صورت کارگر مجبور به صورت کارگر مختاری که
متعهد اطاعت نسبت به خواجۀ خود باشد درآورد .در این کوشش ،به مقاومت
مالکان و روحانیان برخورد و به داوری خوانده شد و گئوماتای مغ ،که بعدها
سلطنت را غصب کرد و سرانجام به دست داریوش کشته شد ،به عنوان سرداور
وی را محکوم به تبعید نمود و زرتشت ،خشمگین از گئوماتا و دلتنگ از
کمبوجیه که در این زمان نایبالسلطنۀ ماد بود ،به ناچار راه خاور پیش گرفت
و از راه قومس از ری به طوس رسید.
خوبرگ این داستان افزوده ،بهطوری که
هرتسفلد هر بار چیزی به جزییات و شا 
به گفتۀ هنینگ تنها یک نکتۀ مبهم مانده و آن اینکه“آیا کالسکه یا گردونهای
که زرتشت در آن به سوی طوس سفر کرد ،مال خود او بود و یا از دوستی
9
کرایه کرده بود”.
E. Herzfeld, Zoroaster and his World (Princeton: Princeton University Press, 1947).
Herzfeld, Zoroaster and his World, 5.

8
9
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در طوس ،زرتشت با شهربان (ساتراپ) ایالت پارت ،یعنی گشتاسب پدر داریوش
بزرگ ،طرح دوستی ریخت و دختری از خاندان وی را به زنی گرفت .اما کوشش او
برای لغو حکم تبعید بینتیجه ماند و کورش و پس از وی کمبوجیه هیچیک از تأیید
آن بازنگشتند .چون بردیا ،فرزند کورش ،به دستور کمبوجیه کشته شد ،مباشر قتل
وی راز خود را با برادرش که پدرزن زرتشت بود در میان گذاشت و از این راه خبر به
زرتشت رسید و زرتشت این راز را برمال کرد و سرودی چند در ترغیب پیروان خود
به قیام و طغیان ساخت .سخنان وی داریوش ،فرزند گشتاسب ،را برانگیخت تا آنجا
که گئوماتای غاصب را کشت و خود بر تخت نشست.
این سؤال روشن را که پس چرا داریوش در کتیبۀ مفصل خود از همۀ همراهان
خود نام میبرد ،ولی ذکری از زرتشت نمیکند ،هرتسفلد چنین جواب میگوید
که این به خواهش خود زرتشت بوده است که میل داشته در پس پرده عمل
کند .اما به گفتۀ هنینگ ،کتمان حقیقت از طرف دو تن (یعنی زرتشت و
داریوش) که هر دو دروغ و فریب را بدترین گناه شمرده و پیروان خود را بیش
از هر چیز به راستی ترغیب کردهاند ،غریب مینماید.
این همه را و بسیاری جزییات دیگر را هرتسفلد ،مانند نوبرگ ،از کلمات و
عبارات گاتها استنباط کرده است که متنی مبهم است و مجهوالت بسیار دارد.
هنینگ در طی انتقادی روشن و استوار اساس تصورات نوبرگ و هرتسفلد را فرو
میریزد و اشتباهات آنان را در فهم درست برخی کلمات ،مثل بنگ در اوستایی
و منگ در پهلوی ،و بعضی مآخذ تاریخی آشکار مینماید .اما خوشبختانه
هنینگ خود را در این مسائل محدود به انتقاد و ابطال نظریههای نادرست
نمیکند ،بلکه چنان که شیوۀ او بود ،خواننده را به یک رشته نظریات مثبت و
مدلل رهنمون میشود و در عدهای نکات اساسی ،از جمله زمان زرتشت و زبان
و مرزوبوم او عقایدی که هرچند انقالبی نیست ،بر کشفیات و استنباطات تازه
استوار است ،ابراز میدارد.
دربارۀ زمان زرتشت نظر وی این است که هنوز دلیلی در دست نیست که مخالف
سنت دیرین خود زرتشتیان دربارۀ زمان زرتشت باشد .به موجب این سنت ،پیامبر
باستانی ایران  258سال پیش از حملۀ اسکندر به ایران برخاست و بنابراین ،سال
تولد او را باید میان سالهای  630و  618پیش از مسیح و زندگی او را مقارن
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آخرین سالهای حکومت خاندان مادی قرار داد .هنینگ در این مسایل نظریات
دیگر را مورد سنجش قرار میدهد و بهخصوص به زبان گاتها ،که کهنهنماتر از
سایر قسمتهای اوستا و خاصه قدیمیتر از زبان کتیبههای هخامنشی است و
گاه قرینهای برای قدمت بیشتر زرتشت تصور میشود ،اشاره میکند و هیچیک را
مخالف سنت قدیم زرتشتیان و دالیل دیگری که در تأیید آن هست نمیشمارد.
در مورد زادگاه زرتشت ،هنینگ این نکته را روشن میسازد که برحسب قرائن
تاریخی ،در مشرق و شمال شرقی ایران نیز مقارن حکومت خاندان مادی
دولتی وجود داشته که حدود آن تا جنوب سیستان و حوالی ّ
رخج کشیده
میشده و شهرهای مرو و هرات در آن قرار داشته و پارت و گرگان تابع آن
محسوب میشدهاند .حکومت یا رهبری این سرزمین با خوارزمیان بوده که بر
سرزمینهای مجاور چون پارت و گرگان و سغد تسلط یافته بودند و“ایرانویج”،
که در اوستا مرزوبوم اصلی ایرانیان به شمار رفته ،با خوارزم منطبق میشود.
زرتشت در این سرزمین ،یعنی خوارزم به معنی وسیعتر که تا جنوب سیستان
و افغانستان کشیده میشده ،زاده و بالیده است و گشتاسب ،پشتیبان وی،
آخرین پادشاه این سرزمین بوده .این حکومت به زودی توسط کورش برافتاد
و سرزمینهای شرقی ایران ضمیمۀ کشور هخامنشی گردید .این نظریه را که
زرتشت اص ً
ال از ری و یا آذربایجان و به هرحال از سرزمین ماد بوده و بعدها به
خاور هجرت کرده ،هنینگ با دالیل کافی مردود میشمارد.
از نکات تازهای که در این خطابهها در تأیید“خوارزم بزرگ” به عنوان سرزمین
زرتشت مییابیم ،مقایسهای است که هنینگ میان زبان خوارزمی ،که خود به
کشف آن مشغول بود ،و زبان اوستایی میکند و عدهای از کلمات مشابه آنها
را برمیشمارد و احتمال میدهد که گاتها در حوالی مرو و هرات و بیشتر
قسمتهای تازهتر اوستا در حوالی سیستان به وجود آمده باشد 10،هرچند به
احتیاط از تصریح به اینکه زبان خوارزمیــکه جمالت و کلمات پراکندهای از
آن در برخی آثار فقهی اسالمی و کتب بیرونی دیده میشود و ترجمۀ مقدمة
االدب زمخشری نیز به آن زبان موجود استــدنبالۀ مستقیم زبان اوستایی
باشد خودداری میکند.
Herzfeld, Zoroaster and his World, 44.
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آنگاه هنینگ به آیین زرتشت و کیشی که وی به جهانیان عرضه کرد میپردازد.
نظر نوبرگ و هرتسفلد هر دو را منافی مقام واقعی پیامبر ایرانی میشمارد و
رسالت و ارشاد او را برتر از آن میبیند که در نظریۀ این دو دانشمند و یا در نظر
کسانی که زرتشت را بیشتر در بند کار زراعت و گلهپروری شمرده و به جنبۀ
بسیار مهم اخالقی تعلیمات او کمتر توجه کردهاند ،میتوان دید .به اعتقاد هنینگ،
آیین زرتشت بیش از هر چیز به دو اصل اساسی ممتاز است :یکی آزادی انسان
در اختیار خوب و بد و مقام واالیی که انسان در آفرینش برای تحقق بخشیدن به
پیروزی نیکی و شکست و نابودی بدی و زشتی دارد .در ادیان باستانی تنها در این
کیش است که چنین پایۀ بلند و چنین وظیفۀ شریفی به انسان بخشیده شده .در
جهانی که از آمیزش نیک و بد برخاسته ،پیروزی نهایی نیکی به کمک انسان که
11
به اختیار دوستدار و هواخواه هرمزد است به دست میآید.
دوم ،دوگانگی .به گمان هنینگ ،زرتشت خود در آیینی رشد و نما یافت که
به یک خدا (مزدا) گروش داشت .اما وی ،که مصلحی اخالقی بود ،زادن نیکی
و بدی را که پیوسته در کشمکشاند از یک اصل صواب ندانست و به عنوان
واکنشی نسبت به توحید کهنتر ،آیین ثنوی را ،که روشنگر آمیختگی جهان
و لزوم یاری دادن به عوامل نیکی و جهاد بر ضد زشتی و بدی است ،منتشر
ساخت .اصرار برخی از دانشمندان پارسی را در توحید زرتشت هنینگ دور از
صواب و مبتنی بر روشی دفاعی در برابر عقاید جاری میشمارد ،هرچند به
عقاید زروانیان ،از فرق زرتشتی که میتوان آنان را موحد شمرد ،اشاره میکند.
منتهی معتقد است که عقیدۀ به زروان ،خدای زمان که زروانیان قدیمتر از
هرمزد و اهریمن میشمردند ،در اواخر دورۀ هخامنشی جان گرفت و توسعه
یافت و از عقاید بابلی اثر پذیرفت و تا چند قرن اول میسحی نیز ،چنان که از
گفتههای مانی برمیآید ،رواج قوی داشت ،ولی پس از آن بهتدریج سنت خود
زرتشت برتری گرفت و آخر استوار شد و در کتابهای دینی زرتشتی جانشین
عقاید زروانیان گردید.
رسالۀ زرتشت هنینگ با وجود اختصارش بالفاصله در ردیف یکی از آثار عمدۀ این
رشته درآمد و در حقیقت میزان عقیدۀ سلیم دربارۀ نکات اساسی زندگی و آیین
Herzfeld, Zoroaster and his World, 45ff.
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زرتشت شد ،چنان که زینر ،استاد تاریخ مذاهب در دانشگاه آکسفورد و متخصص
مشهور کیش زرتشتی ،قسمت انتقادی آن را به صورت ضمیمه در آخر کتاب
12
اساسی خود ،بامداد و شامگاه کیش زرتشتی ،مجددا ً به طبع رسانده است.
هنینگ با احاطۀ بینظیری که بر زبانهای ایرانی داشت و فراست خارقالعادهای
که در نهاد وی بود ،سالها شاخص صحت و سقم آثاری بود که دربارۀ این زبانها
انتشار مییافت .بسیاری از مقاالت او اصالح اشتباهات دیگران و به دست دادن
قرائت و یا تعبیر درست کتیبهها و سایر نوشتههای کهنسال ایرانی است .چنان
که نخست او بود که پس از آنکه در سال 1937م تصاویر کتیبۀ پهلوی شاپور
اول انتشار یافت ،دریافت که این کتیبه از شاپور اول و موضوع آن پیروزی وی
بر رومیان و دستگیری والرین است 13.این کتیبه که در ردیف کتیبۀ داریوش
در بیستون یکی از دو کتیبۀ بسیار مهم به زبانهای ایرانی و مهمترین کتیبۀ
عهد ساسانی است و شامل اطالعات گرانبهای جغرافیایی و تاریخی از قبیل
اسامی شهرها و مناصب و القاب درباری و دیوانی است ،نخست موضوع کوشش
شپرنگلینگ ( )Martin Sprengling, 1877-1959قرار گرفت و او قرائتی از کتیبه
را در دو مقالۀ نسبتاً مفصل منتشر کرد 14و کتیبه را از نرسی شمرد و در فهم
مضمون آن نیز به اشتباه افتاد .بعدها که متن پارتی و یونانی کتیبه به دست آمد
و انتشار یافت ،دانسته شد که نظر هنینگ تا چه حد صائب بوده است.
همچنین ،هنینگ بود که نخستینبار قرائت درست کتیبۀ فیروزآباد را که
هرتسفلد از ابرسام ،وزیر اردشیر اول (قرن سوم مسیحی) ،شمرده بود به دست
داد و دریافت که کتیبه از مهر نرسی ،وزیر نامدار یزدگرد اول و بهرام گور و
یزدگرد دوم (قرن پنجم مسیحی) ،است 15.و نیز او بود که سنگنوشتۀ “تنگ
R. C. Zaehner, The Dawn and Twilight of Zoroastrianism (London: Weidenfeld and
Nicholson, 1961), 349-359.
13
W. B. Henning, “The Great Inscription of Šāpūr I,” Bulletin of the School of Oriental
Studie, 9:4, 823-849.
14
M. Sprengling, “A New Pahlavi Inscription,” American Journal of Semitic Languages and
Literatures, 53:2 (January 1937),126-144; M. Sprengling, “Zur Parsik-Inschrift an der
‘Kaaba des Zoroaster’,” Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 91:3
(1937), 652-672.
15
W. B. Henning, “The Inscription of Firuzabad,” Asia Major, 4:1 (1954), 98-102.
12

108

حکمت تمدنی

ازئو ”،میان هرات و کابل ،را که برخی گمان برده بودند کتیبۀ پارتی است
بهدرستی قرائت کرد و روشن ساخت که این کتیبه ،که مرکب از سه کتیبۀ
کوچک است ،نخستین سند زبان فارسی است16و مورخ است و به خط عبری
است .تاریخ کتیبه تاریخ سلوکی است و معادل سال 753-752م است ،یعنی
تقریباً  100سال پس از مرگ یزدگرد ،آخرین شاهنشاه ساسانی.
همچنین ،قرائت درست کتیبۀ“هوسک” را که گیرشمن در شوش کشف کرد و
متعلق به سالهای آخر حکومت اشکانیان است و نیز تاریخ دقیق آن(215م)
18
را نخست هنینگ در ضمن قرائت کتیبۀ “تنگ سروک” 17به دست داد.
مقالۀ اساسی وی دربارۀ آثار تنگ سروک بهبهان از شاهکارهای خطشناسی
و کتیبهخوانی است .کتیبههای تنگ سروک به زبان آرامی و به خط خاصی
مقتبس از خط آرامی است و متعلق به خاندانی با اسامی اشکانی است که
در ایالم حکومت میکردند و نزدیک به اواخر دورۀ اشکانی نوشته شد .قرائت
درست این کتیبهها را نخست در این مقاله میبینیم و اهمیت پیکرههای آن را
که از آثار معدود دورۀ اشکانیان است ،نخست از این مقاله درمییابیم.
در مقالۀ“کتیبۀ آرامی اشوکا19”،هنینگ با فراستی شگفتآور موفق شد تا قرائت
درست کتیبهای را که مخلوطی از کلمات آرامی و سانسکریت میانه (پراکریت)
است و متعلق به زمان آشوکا ،پادشاه مقتدر و بودایی هند ،است و فهم آن از
چندین تن دانشمندان مشهور فوت شده بود به دست بدهد و روشن کند که
کتیبه اص ً
ال آرامی است ،ولی به خالف آنچه گمان کرده بودند ،عدهای کلمات
این کتیبه را مهر نرسی به مناسبت ساختن پلی نزدیک فیروزآباد نویسانده و ترجمۀ آن این است:
“این پل به فرمان مهر نرسی بزرگفرماندار برای [آمرزش] روان او و به هزینۀ خود او ساخته شد.
هر کس بر این راه میگذرد مهر نرسی و فرزندانش را دعا (آفرین) کند که این پل را ساخت .به
یاری یزدان خطا و فریب در آن نیست ”.رجوع شود به

W. B. Henning, “The Inscription of Firuzabad,” 102.
16
W. B. Henning, “The Inscription of Tang-i Azao,” Bulletin of the School of Oriental and
African Studies, 20 (1957), 335-342.
17
W. B. Henning, “The Monuments and Inscriptions of Tang-i Sarvak,” Asia Major,
2:2 (1952), 151-178.
18
W. B. Henning, “The Monuments and Inscriptions of Tang-i Sarvak,” 176.
19
W. B. Henning, “The Aramaic Inscription of Asoka found in Lampāka,” Bulletin of the
School of Oriental and African Studies, 13:1 (1949), 80-88.

دستبرد نابهنگام اجل

109

پراکریت که به فرامین سابق آشوکا اشاره میکند در آن جا دارد .تسلطی که
هنینگ در این مقاله بر زبان سانسکریت و آرامی نشان میدهد حیرتآور است.
باز هنینگ بود که در انتقادی که بر دو کتاب از آثار آلتهایم و شتیهل نوشت،
قرائت درست عدهای از مخطوطات پارتی و پهلوی را که از کاوشهای شهر
دورا به دست آمده بود و مؤلفان آن دو کتاب آنها را به غلط دریافته و نتایج
غلطتر بر آن بنا نموده بودند ،به دست داد 20.انتقاد شکنندۀ هنینگ مقدمۀ
انتقادات شدید برخی از دانشمندان طراز اول دیگر چون شادروان برنهارد گایگر
و اوتومنشن هلفن 21بر ضد آلتهایم گردید و هرچند این ایرادات از سرعت
نویسندگی آلتهایم چندان نکاست ،اعتبار آثار او را مورد تردید اساسی قرار داد.
هنینگ با وجود ُحجبی که در رفتار و مالیمتی که در سخن داشت ،در
انتقادات و مسایل علمی صریح و جسور و مصالحهناپذیر بود .غرض و تعصب و
سهلانگاری و شیادی در علم را دشمن میداشت و از آشکار کردن آنها حذر
نمیکرد .اما در جایی که صمیمیت و پشتکار و دانایی میدید ،اشتباه را نه تنها
بر کسی نمیگرفت ،بلکه از تشویق نیز هیچگونه دریغ نداشت .چنان که وقتی
که دانشمند فقید بلژیکی آندره ماریک پس از چند سال زحمات شبانهروزی
کتیبۀ بلخی معبد “سرخکتل” را که کاشف از یکی از زبانهای گمشدۀ ایرانی
بود قرائت کرد و منتشر ساخت22،این هنینگ بود که محل درست این زبان را
در میان زبانهای ایرانی معین کرد و معنی واقعی کتیبه و زمان آن را دریافت و
کلمهای را که به معنی“آب” است و کلید مضمون کتیبه است ،تشخیص داد و
مفهوم کتیبه را روشن کرد23.با این همه ،مقالۀ هنینگ نشان تحسین او نسبت
به دانشمند پرکار بلژیکی و قدردانی از زحمات او در کشف زبانی تازه است.
W. B. Henning, “Asien und Rom: Das erste Auftreten der Hunnen, von F. Altheim und
R. Stiehl,” Gnomon, 26 (1954), 476-480.
21
O. Menchen-Helfen, “Geschichte der Hunnen by Franz Altheim,” Journal of the
American Oriental Society, 79:4 (1954), 295-298.
22
A. Maricq, “La Grande Inscription de Kaniska et l’éteo-tokharian,” Journal Asiatique, 4
(1958), 345-441.
23
“The Bacthrian Inscription,” Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 23
(1960), 47-55.
20
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این کتیبۀ بسیار مهم که تاکنون سه سواد از آن به دست آمده و صورت
نهایی آنها موضوع مقالهای از استاد گرانمایه امیل بن ِونیست است24،از یکی از
پادشاهان کوشانی است؛ نه کانیشکا ،چنان که ماریک گمان برده بود ،بلکه به
احتمال قوی هویشکا ،بهطوری که هنینگ و بن ِونیست متفق شدهاند .موضوع
آن عمارت بنا و حفر چاه و تحصیل آب در بقعهای است که به نام“کانیشکای
پیروزگر” خوانده میشده و پس از چندی به علت خشکیدن آب رو به ویرانی
رفته بوده و ظاهرا ً هویشکا ،از جانشینان کانیشکا ،در آن چاهی حفر کرده و
آن را مجددا ً آبادان ساخته و این کتیبه را به یادگار نویسانده است .کتیبه به
زبان باستانی بلخ و به خط یونانی است که پس از غلبۀ اسکندر خط رایج این
نواحی گردید .اما کلمات این کتیبه از هم مجزا نیستند و مشکل عمدۀ خواندن
آن نیز این است.
هنینگ طبعی مشکلپسند داشت و این نکته در تدریس او ،در روابط او با
دیگران و بهخصوص در کار خود او مؤثر بود .نه تنها سختکوش و کمالاندیش
بود ،بلکه اصوالً جز به مشکل و دشوار نمیپرداخت .تقریباً تمام کارهایی که
در پیش گرفت در زمینۀ خود مردافکن و توانفرسا بود .از خواندن قطعات
فروریخته و به مجهول آگندۀ تورفان و درافتادن با خطوط و زبانهایی که گاه
هیچچیز از آنها شناخته نبود گرفته تا پنجه انداختن با کتیبههای گزنددیدۀ
کرتیر ،موبد زرتشتی و بنیانگذار آیین رسمی ساسانیان ،و نبرد آزمودن با
مشکالت زبان ناشناختۀ خوارزمی .تالش او همهجا شیوۀ پهلوانی داشت .کسی
به ظاهر گمان نمیبرد که در پس جثۀ نحیف وی چنین جسارت و نیرویی
باشد .کار دشوار و ُمعقّد او را برمیانگیخت و یاراییاش در کار آخر نداشت .در
سال 1950م ،پرفسور دوشنگیمن که اکنون استاد زبانهای هندوایرانی در
دانشگاه لیژ است و پرفسور بویس که اکنون استاد زبانهای ایرانی در دانشگاه
لندن است و آقای دکتر ماهیار نوابی ،رئیس سابق دانشکدۀ ادبیات تبریز و
استاد دانشگاه تهران ،و نگارنده در کالس کتیبههای پهلوی هنینگ شرکت
داشتیم .موضوع درس کتیبۀ “پایقلی” بود .این کتیبه که در نزدیک سرحد
کنونی ایران و عراق و ملتقای رود حلوان و دیاله قرار دارد و به دو زبان پهلوی
E. Benveniste, “Inscriptions de Bactriane,” Journal Asiatique, 2 (1961), 113-153.
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و پارتی است عبارت از تعداد زیاد ،ولی ناقصی ،از سنگهای تراشیده است که
اص ً
ال در بنایی که نرسی ،شاهنشاه ساسانی ،در اینجا برپا کرد و کتیبهای بر
آن نویساند به کار رفته بود .این بنا اکنون فرو ریخته و سنگهای آن پراکنده
شده و بسیاری نیز ناپدید گردیده .هرتسفلد سالها نقش سنگهای موجود را
در هر فرصتی مثل کارتهای بازی پهلوی هم میچید و وامیچید ،مگر بتواند
چیزی از جمالت اصلی را به دست بیاورد .آخر نظمی حاصل کرد و آنچه به
دست آورد موضوع مهمترین اثر او“پایقلی” قرار گرفت که شامل قرائت هر دو
کتیبه و ترجمه و لغتنامۀ توجیهی و تصاویر سنگهاست؛ منهای قریب سی
سنگ که بعدا ً به دست آورد 25.تفصیل و دشواری و َسقَطات این کتیبه چنان
است که تقریباً هیچیک از ایرانشناسان خود را به دردسر تجدیدنظر در قرائت
این کتیبۀ مهم نینداخت ،مگر هنینگ که در علم معتقد به استقصای شخصی
بود و میبایست همه چیز را خود ببیند و خود بخواند.
برای همۀ ما که در آن کالس شرکت داشتیم ،اسباب تعجب فوقالعاده بود که
هنینگ آنقدر حوصله داشت و آنقدر بر عبارات گسیختۀ این سنگها محیط
بود که غالباً نظم تازهای پیشنهاد میکرد و قرائت جدیدی پیش میکشید که
الزمهاش به هم ریختن نظم سابق و ترکیب تازهای از سنگهای کتیبه بود .دو
سال بعد ،مقالۀ معروف او“،وداع با خاقان خزران سفید26”،منتشر شد .این مقاله
که تجدید نظری در قرائت یک سلسله از اسامی جغرافیایی و تاریخی ونام قبایل
و ملل کتیبۀ پایقلی است ،احاطۀ کمنظیر او را بر منابع جغرافیایی ایران و عراق و
سوریه و آسیای صغیر ،از یونانی و التینی گرفته تا سریانی و عربی و چینی ،نشان
میدهد .در ضمن آن ،هنینگ با همان شیوۀ طنزآمیزش اول به برانداختن خاقانی
که هرتسفلد“خاقان آقاقتران” خوانده بود میپردازد .عنوان به ظاهر غنایی مقاله
از اینجاست .سپس ،به اصالح برخی قرائتهای دیگر هرتسفلد و روشن ساختن
اسامی تاریخی و جغرافیایی کتیبه دست میزند .اما در اواخر مقاله ،صفحۀ 517
به بعد ،است که اهمیت اساسی مقالۀ او آشکار میشود .مثل موارد دیگر ،در اینجا
Ernst Herzfeld, Paikuli: Monument and Inscription of the Early History of the Sasanian
Empire (Berlin: D. Reimer, 1924).
26
W. B. Henning, “A Farewell to the Khagan of the Aq-Aqataran,” Bulletin of the School of
Oriental and African Studies, 14:2 (1952), 501-522.
25
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نیز هنینگ مضمون اصلی کتیبه و “شأن نزول” آن را به دست میدهد :بنای
پایقلی را که امروز فرو ریخته و پراگنده شده ،نرسی ،شاهنشاه ساسانی ،به یادگار
راندن بهرام دوم از سلطنت برپا کرد .پس از مرگ بهرام اول ،بیشتر بزرگان ایران
به نرسی ،آخرین فرزند شاپور اول و عموی بهرام اول ،راغب شدند .وی که در
ارمنستان بود ،از راه گنجۀ آذربایجان به سوی تیسفون راند .در پایقلی ،که معبری
است در نزدیکی ملتقای رود حلوان و دیاله و به سوی جلگۀ عراق باز میشود،
نرسی بزرگان و نمایندگانی را که خواستار و هواخواه او بودند نزد خود پذیرفت و
در آنجا شاهنشاه خوانده شد .کتیبۀ پایقلی یادگار این واقعه و شرح ماجرای او و
اسامی هواخواهان نرسی است.
هنینگ پس از حل مشکالت متعدد کتیبه میگوید“:اما برانداختن خاقان آسانتر
از یافتن جانشینی برای اوست 27”.آنگاه به تحلیل دو کلمهای که هرتسفلد
به اشتباه“ خاقان آقاقتران” خوانده است میپردازد و خواننده را پابهپا به آنجا
میرساند که درمییابد که به جای نام خاقان ،نام محلی قرار دارد که هواداران
نرسی قبل از رسیدن با پایقلی از هر سو در آن گرد آمده بودند و سرانجام نه تنها
28
اسم آن ،بلکه محل کنونی آن را نیز علیرغم همۀ بینشانیها به دست میآورد.
هنینگ با این احاطۀ بینظیر مقدمات قرائت و انتشار کتیبههای دشوار کرتیر
موبد ساسانی و همچنین کتیبۀ شاپور اول را نیز فراهم ساخته و تصاویر
کتیبههای کرتیر را نیز منتشر کرده بود 29،اما اجل دست وی را کوتاه کرد و
این کار عظیم ،که وی یگانه متخصص مسلم آن بود ،ناتمام ماند.
دشوارجویی هنینگ حتی در تفریحات او نیز منعکس بود .از هنرها به موسیقی
کالسیک مایل بود .در  50سالگی در صدد برآمد تا نواختن پیانو را یاد بگیرد.
معموالً همهکس معلم میگیرد و از تمرین“گام” و قطعات آسان شروع میکند،
اما این با شیوۀ وی سازگار نبود .پیانو را بدون معلم شروع کرد و از همان آغاز
“48پرلود” و“فوگ” باخ را بدون توجه به آسایش خودــیا دیگرانــبهتدریج
Henning, “A Farewell to the Khagan of the Aq-Aqataran,” 516.
Binqundreh Bēth-Niqātōr
29
See Corpus Inscriptionum Iranicarum, edited by an International Committee (London:
Published on behalf of Corpus Inscriptionum Iranicarum by P. Lund Humphries, 1955).
27
28
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به آخر رسانید .معتقد بود که اگر چیزی یادگرفتنی باشد ،او باید بتواند به خود
بیاموزد .تفریحات دیگر او شطرنج و سکهشناسی و گردآوردن تمبر بود.
هنینگ در  26اوت 1908م در راگنیت ( ،)Ragnitاز شهرهای پروس شرقی،
به دنیا آمد .پدرش کارمند دولت بود .خانوادۀ وی یکی دو بار محل اقامت خود
را عوض کردند و هنینگ همه یا بیشتر تحصیالت ابتدایی و متوسطۀ خود
را در کوسلین ( )Koeslinشهر نسبتاً کوچک ،ولی پرآمدوشدی ،در پومرانی
انجام داد .معروف است که وقتی تحصیالت دانشگاهی وی نزدیک شد ،یکی از
معلمین مدرسۀ متوسطۀ وی به او گفت که با ذهن تیزی که تو داری میتوانی
هر رشتهای را که بخواهی انتخاب کنی ،مگر رشتۀ زبان را که در آن امید
پیشرفتی نمیتوانی داشته باشی.
هنینگ رشتۀ ریاضی را انتخاب کرد و وارد دانشگاه معروف گوتینگن
( )Goettingenگردید .بیشک مهارت او در گاهشماری و بصیرت او در مسایل
30
نجومی و ریاضی تاریخ ایران ،چنان که مث ً
ال در مقالۀ“فصل نجومی بندهشن”
او مشهود است ،از این تحصیالت اثر دارد .اما پس از چندی از ریاضیات به
تاریخ ریاضیات کشیده شد و برای مطالعۀ آثار ریاضیدانان اسالمی به آموختن
زبان عربی پرداخت و از این راه سرانجام با آثار ایرانی آشنا شد و ایرانشناسی
را رشتۀ خاص خود قرار داد.
از استادان او لومل ( )Lommelو لیذربارسکی ( )Lidzbarshyو شتیگ ()Stieg
و شدر بودند .اما استاد خاص او آندرئاس ( ،)F. A. Andreasایرانشناس و محقق
معروف ،بود که بیش از همهکس در حیات علمی هنینگ مؤثر شد و هنینگ
همیشه یاد آن استاد را با مهر و احترام در خاطر داشت .در برخی احوال و آداب،
هنینگ به استاد فقید خود شبیه بود .هنینگ نیز مانند آندرئاس روزخواب و
شبزندهدار بود و بیشتر مطالعات خود را در دل شبها انجام میداد .آندرئاس
نظر به همین عادت ،جلسات درس و بحث را غالباً در خانۀ خود که دور از مرکز
شهر و در محل مصفایی بود تشکیل میداد .جلسات سمینار او ساعت  9شب
آغاز میشد و تا پس از نیمهشب ادامه مییافت.
W. B. Henning, “An Astronomical Chapter of the Bundahishn,” Journal of the Royal
Asiatic Society of Great Britain & Ireland, 74:3-4 (July 1942), 229-248.
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آندرئاس از محققان یگانۀ نسل خود بود .از سال  1903تا سال  1930که
درگذشت ،مقام استادی زبانهای ایرانی را در دانشگاه گوتینگن داشت .در همین
سالها بود که نسخی از آثار پهلوی و پارتی و سغدی و اویغوری تورفان ،که هیئتی
آلمانی در آسیای مرکزی کشف کرده بود ،در اختیار وی قرار گرفت و او بود که
قدمهای اساسی و اولیه را در کشف رمز این آثار برداشت .وی نیز مانند خلف خود
احاطهای نادر بر عدۀ کثیری از زبانها داشت .نه تنها همۀ زبانهای ایرانی را از
اوستایی تا فارسی روزمرۀ کنونی و لهجههای رایج ایرانی میدانست ،بلکه در عربی
و ترکی و سریانی و آرامی و عبری و سانسکریت و ارمنی نیز دست داشت و به
قوت این احاطه بود که از عهدۀ حل معمای اوراق تورفان برمیآمد .زبان سغدی
را در این آثار نخست او شناخت و هویت آن را او معلوم کرد.
با این همه ،آندرئاس مردی ادیب و شعرشناس نیز بود .عالقۀ او به ادبیات و
آمیزش او با نویسندگان و شعرا موجب آشنایی او با لو سالومه (،)Lou Salome
دختر یکی از ژنرالهای روسی و از زنان مشهور عصر خود ،گردید که آثار متعدد
از خود به یادگار گذاشته است و دوستی و مصاحبتش با برخی از مشاهیر
زمان خود از جمله نیچه ( )Friedrich Nitzsche, 1844-1900و ریلکه (Rainer
 )Maria Rilke, 1875-1926و فروید ( )Sigmund Freud, 1856-1939معروف
است .آشنایی آندرئاس و سالومه آخر به زناشویی انجامید و همسر آندرئاس که
پس از آشنایی با فروید به روانکاوی گراییده بود ،چندین سال پس از وفات
شوهرش زنده ماند.
اما آندرئاس به نوشتن کتاب و مقاله چندان عالقهای نداشت .بدان خرسند بود که
کشفها و یافتههای خود را با شاگردان و همکارانش در میان بگذارد و غالباً در آثار
همکاران و شاگردان اوست که به کشفیات او و اهمیت ارشاد او پی میتوان برد .از
مقامی علمی شاگردان او ،از جمله بار ( ،)K. Barrاستاد زبانهای ایرانی در دانشگاه
کپنهاک و رئیس کنونی جامعۀ خاورشناسان؛ لنتز ( ،)M. Lentzاستاد زبانهای
ایرانی در دانشگاه هامبورگ؛ تیمه ( ،)P. Thiemeاستاد سانسکریت در دانشگاه
گوتینگن و استاد سابق سانسکریت دردانشگاه ییل؛ و هنینگ به آسانی میتوان
دریافت که استادی توانا و صاحبنفس بوده است .در حقیقت ،نسل ایرانشناسانی که
معاصران هنینگ بودند بیشتر از حلقۀ درس او منشعب شدند ،چنان که متخصصین
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زبانهای ایرانی نسل بعد نیز بیشتر شاگردان هنینگاند؛ از این جملهاند گرشویچ
( ،)I. Gershevitchاستاد زبانهای ایرانی در دانشگاه کمبریج؛ و فرای (Richard.
 ،)N. Frye, 1920-2014استاد مطالعات ایرانی در دانشگاه هاروارد؛ و بویس (M.
 ،)Boyceاستاد زبانهای ایرانی در دانشگاه لندن؛ و مکنزی (،)D. N. MacKenzie
دانشیار زبانهای ایرانی در دانشگاه لندن؛ و شاکد ( ،)S. Shakedدانشیار زبانهای
ایرانی در دانشگاه تلآویو؛ و شوارتز ( ،)M. Schwartzدانشیار زبانهای ایرانی در
دانشگاه کلمبیا .همچنین ،شمیت ( ،)P. Schmidاستاد زبانهای هند و اروپایی
در دانشگاه گوتینگن ،و دوشنگیمن ( ،)J. Duchesne-Guilleminاستاد زبانهای
31
هندوایرانی در دانشگاه لیژ ،مدتی از کالسهای درس او استفاده کردهاند.
پس از خاتمۀ تحصیالت دانشگاهی ،هنینگ در سال 1930م به عنوان دستیار
برای تنظیم کشفالکلمات احادیث اسالمی به لیدن رفت و یکسالی در این کار
بود .در 1931م ،یعنی در  23سالگی به گرفتن درجۀ دکتری با عنوان ممتاز از
دانشگاه گوتینگن موفق شد و اندکی بعد ،در 1932م ،به سمت “ادیتور” برای
طبع نسخ مانوی در فرهنگستان علوم و معارف پروس (برلین) مشغول کار شد و تا
سال 1936م که به دانشیاری دانشگاه لندن برگزیده شد ،در این سمت باقی بود.
از دوران تحصیل در دانشگاه گوتینگن ،هنینگ با چند تن از جمله پال تیمه
( ،)Paul Thiemeاستاد کنونی سانسکریت در دانشگاه گوتینگن ،و پولوتسکی
( ،)H. J. Polotskyاستاد مشهور تتبعات قبطی و مانوی و استاد کنونی دانشگاه
اورشلیم ،دوستی نزدیک داشت .بعدا ً چند تن دیگر نیز از اهل تحقیق به آنان
پیوستند و از اجتماع آنها حلقهای از دوستان دانشمند فراهم آمد .مباحثات
جدی آنان غالباً با اشعار طنزآمیزی که برخی از آنها میسرودند و گاهی به
صورت جلسات خود میافزودند ،ذوق طیبت مییافت .هر یک از اعضا را نامی
داده بودند و همه یکدیگر را به همان نام میخواندند .قدرت ذهنی هنینگ را
دوستان او که بعدا غالباً در عِداد دانشمندان طراز اول درآمدند ،از همان اوان
31از هموطنان گرامی ،تا آنجا که نگارنده اطالع دارد ،آقایان دکتر رفعتی افشار و دکتر ماهیار نوایی،
استادان دانشگاه تهران ،و خانم دکتر بدری قریب ،دانشیار دانشگاه پهلوی ،و آقای دکتر سلیم ،دانشیار
دانشگاه تبریز ،و خانم مهین حاجیانپور (خانم همبلی) و آقایان دکتر مهرداد بهار و حمید محامدی و
دکتر احمد تفضلی در محضر استاد فقید درس خواندهاند .آقایان میرزا و پشوتن انکلساریا از پارسیان
هندوستان نیز شاگرد وی بودند.
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دریافته بودند .یکی از آنان در آن ایام نسخهای از مقالۀ خود را به هنینگ اهدا
کرده و بر آن به مناسبت کوچکی جثۀ وی چنین نوشته است“:به کوچک[نمای]
بزرگ” (’.)‘Dem kleinen Grossen
در نتیجۀ دوستی با پولوتسکی ،هنینگ با خواهر وی ،ماریا پولوتسکی ،آشنا
شد .این دو اص ً
ال از خانوادهای روسی و مقیم آلمان بودند .در سال 1933م
این آشنایی به نامزدی انجامید ،ولی با قدرت یافتن هیتلر کار بر هنینگ که
مسیحی ،ولی آزادیخواه و دشمن روش نازیها بود دشوار شد و درصدد ترک
آلمان برآمد و داوطلب تدریس در دانشگاه لندن شد .در سال  ،1936دانشگاه
لندن وی را با سمت دانشیار به خدمت دعوت کرد.
اندکی بعد ،در 1937م ،نامزد وی از آلمان به وی پیوست و مراسم زناشویی
آنان در لندن انجام گرفت .یگانه فرزند آنان ،آنه هنینگ (،)Anne Henning
یک سال بعد ،در 1938م ،تولد یافت .قریب یک سال بعد ،وقتی جنگ جهانگیر
دوم درگرفت ،دولت انگلستان کلیۀ مردان خارجی آلمانی را که میان  16و 60
سال سن داشتند ،برحسب احتیاط بازداشت و به اردوگاه فرستاد .هنینگ نیز
برکنار نماند و مدت ششماه در اردوگاهی در یکی از جزایر غربی انگلستان،
جزیرۀ مان ( ،)Isle of Manبه سر برد و این ماجرا در سالمت نااستوار وی اثری
نامطلوب به جا گذاشت .کتاب سغدیات32وی در زمانی که وی در اردوگاه بود،
با نظارت پرفسور بیلی به طبع رسید33.در این ضمن ،مدرسۀ تتبعات شرقی و
افریقایی به علت بمباران آلمانها به کمبریج منتقل شد و خانوادۀ هنینگ در
این شهر مستقر گردید و هرچند مدرسۀ مزبور پس از جنگ به لندن بازگشت،
خانوادۀ هنینگ تا سال 1948م در کمبریج باقی ماند و هنینگ برای تدریس به
لندن سفر میکرد .در سال 1946م ،به دعوت دانشگاه کلمبیا ،که در پی یافتن
جانشینی برای شادروان ویلیام جکسن ( )William Jacksonبود ،برای تدریس
زبانهای هندوایرانی به آن دانشگاه رفت ،اما آنجا را چندان خوش نیافت و به
لندن بازگشت .در سال 1948م ،به سمت استاد مطالعات آسیای مرکزی در
Sogdica, J. G. Forlong Fund, vol. 21 (London, 1940).

32

33دیباچۀ سربستۀ پرفسور بیلی ،مبنی بر اینکه به علت بروز جنگ هنینگ نتوانست کار طبع را به
آخر برساند ،اشاره به بازداشت وی است.
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دانشگاه لندن تعیین گردید؛ در حقیقت این کرسی را خاص وی تأسیس کردند.
در سال 1954م ،به عضویت فرهنگستان انگلستان برگزیده شد و دو سال بعد
به عضویت مؤسسۀ تحقیقات عالیۀ پرینستون انتخاب گردید .در سال 1958م،
به ریاست شعبۀ خاور نزدیک وخاورمیانۀ مدرسۀ تتبعات شرقی و افریقایی
دانشگاه لندن انتخاب شد و تا سال 1961م که دعوت دانشگاه کالیفرنیا را برای
استادی زبانهای ایرانی پذیرفت ،در این سمت باقی بود.
هنینگ در زندگی خود با مشکالت گوناگون روبهرو شد .بیشتر این مشکالت
از تسلط یافتن نازیها بر آلمان و بروز جنگ سرچشمه میگرفت .ترک وطن،
قلت وسایل مادی ،بازداشت در اردوگاه ،گرفتاریهای عمومی ناشی از جنگ و
بهخصوص ضعف بنیه و ناتوانی ریه برخی از این مشکالت بود .از این گذشته،
صراحت او در امور علمی و اعتقاد تزلزلناپذیرش به حرمت علم و اصول علمی و
نیز قلم تند و تصحیحگرش ،هرچند احترام او را در دل بسیاری جای میداد ،برخی
را نیز میرنجاند و روابط او با دیگران هم از این جهت و هم از جهت نجوشیدن
با اشخاص و پرهیز از سیاستمداری گاه چندان هموار نبود .اما از طرفی هنینگ
معتقدان راسخ و مریدان پابرجای بسیار داشت و خاصه در میان دانشمندان طراز
اول هواداران وی فراوان بودند و بهتدریج که آثار هنینگ بیشتر انتشار یافت و نبوغ
علمی او آشکارتر شد ،آزردگان و مدعیان نیز عموماً مقام پیشوایی و اولویت او را
در ایرانشناسی پذیرفتند .قول کمتر کسی مانند قول او حجت شمرده میشد.
هنینگ هرچند در زندگانی با مشکالت گوناگون روبهرو شد ،در خانوادۀ خود
مرفه و شادکام بود و این بیش از همه نتیجۀ ملکات و فضایل همسر وی بود که
نه تنها برای وی مصاحبی مهربان و غمخواری بصیر به شمار میرفت ،بلکه با
ذکاوت و فهم و استعداد استثنایی خود در امور علمی نیز همراه و مساعد او بود.
هنینگ عموماً کشفیات علمی خود را نخست با همسرش در میان میگذاشت و
همسرش با وجود پیچیدگی و دشواری مسایلی که موضوع تحقیق هنینگ بود،
چندان با این مسایل آشنایی داشت که آنها را بهدرستی درک میکرد و لوازم آنها
را درمییافت .مدتی کوتاه پیش هنینگ فارسی خواند .مقاالت هنینگ را عموماً
او ماشین میکرد و فقط دقت و تیزبینی خداداد او بود که میتوانست هنینگ
را راضی کند .از آثار مستقل خانم هنینگ ترجمۀ گاتهای زرتشت از فرانسه به

118

حکمت تمدنی

انگلیسی است34که در اصل پرفسور دوشنگیمن از اوستایی ترجمه کرده است.
در چند سال آخر ،که عارضۀ کسالت خانم هنینگ را قدری ضعیف کرد ،دختر
وی بهتدریج بعضی از مراقبتهای مادر خود را دربارۀ هنینگ به عهده گرفت.
در سالهای تدریس در دانشگاه لندن بود که هنینگ به تربیت بیشتر شاگردانی
که امروز در نقاط مختلف عالم پراکندهاند و به تحقیق و تدریس ایرانشناسی
مشغولاند پرداخت .هنینگ معلمی ممتاز و رهبر و آموزندهای بصیر و توانا بود.
در تدریس سختگیر و پرتوقع بود و هیچیک از شاگردان او نیست که مکرر در
حضور او از نادانی و کندهوشی خود عرق خجلت بر پیشانیاش ننشسته و در
مقابل سواالت او از بیخبری خود شرمنده نشده باشند .اما از شاگردان کوشا
و ثابتقدم او نیز هیچکدام نیستند که محبت و تشویق او را حس نکرده و قدر
محضر گرانمایه و دانشافزای او را ندانسته باشند .تاب تحمل شاگردان نامستعد و
سهلانگار را نداشت و در منصرف ساختن آنها از تتبعات ایرانی میکوشید و صرف
وقت با آنها را اتالف عمر میشمرد .به تدریس مقدمات تندرنمیداد .منتظر بود
شاگردی که به کالس درس میآید مقدمات را از قبیل خط و دستور زبان و معنی
متونی که موضوع درس قرار داشت و مقدمات تاریخی و ادبی و غیره که برای فهم
آن الزم بود ،قب ً
ال آموخته باشد .جلسۀ درس بیشتر برای بحث در دشواریها بود.
همان شیوۀ صریح و بیمالحظهای را که در انتقاد آثار علمی داشت با شاگردان
خود نیز به کار میبرد ،ولی در تدریس و گفتار مطلقاً فضلفروشی نداشت .کمتر
به آثار دیگران اشاره میکرد و شنونده را هیچ با ذخایر حافظۀ حیرتانگیز خود
خیره نمیکرد .نوشتههای او بود که انسان را در برابر آن همه دانش و احاطۀ ذهنی
و نبوغی انکارناپذیر خیره میکرد .البته شاگردان او بهتدریج درمییافتند که با
استادی عادی سروکار ندارند .همانطور که دکتر گرشویچ ،که از استادان برجستۀ
زبانهای ایرانی و از شاگردان قدیم آن شادروان است ،مینویسد:
موسع و شم
شاید در هر قرنی چند تنی بیش نیستند که قدرت ذهنی و علم ّ
صائب و رأی نافذ و مستقیم را میتوانند به وفور در خود جمع داشته باشند و اگر
The Hymns of Zarathustra: Being a Translation of the Gathas together with Introduction
and Commentary by Jacques Duchesne-Guillemin, trans. M. Henning (London: J.
Murray, 1952).
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از اینها یکی به رشتۀ ایرانشناسی رو کند ،باید آن را کار بخت شمرد .هر کس با
35
هنینگ ارتباط نزدیک پیدا میکرد درمییافت که با یکی از نوابغ سروکار دارد.
غریب این است که هنینگ با همۀ شایستگی و توانایی که در کار تعلیم داشت
و با همۀ اهتمامی که در تربیت شاگردان خود به کار میبرد ،کار تدریس را
چندان خوش نمیداشت و از امور اداری ،که چندی علیرغممیل او با ریاست
شعبۀ خاور نزدیک و خاورمیانه تا اندازهای دامنگیرش شد ،به طریق اولی
رویگردان بود .آنچه شوق او را برمیانگیخت و از هر جهت مالیم طبع او بود،
تحقیق و پژوهش بود و در این زمینه است که اهمیت مقام علمی و نبوغ او
آشکار میشود.
رشتۀ خاص او ،مانند رشتۀ استادش آندرئاس ،زبانهای ایرانی از کهنترین
ازمنه تا امروز و تحوالت این زبانها بود .در پهلوی و پارتی و سغدی بیبدیل
بود .در خوارزمی ،که خود کاشف اساسی آن بود ،محقق یگانه به شمار میرفت.
اما از اینها گذشته ،اوستایی و فارسی باستان و ختنی و بلخی ،که خود آن را
اسم بخشید ،و نیز زبانهای رایج ایرانی از فارسی و کردی و بلوچی گرفته تا
اوستی (االنی) و پشتو در حیطۀ تتبع او بود و نیز همۀ زبانهایی را که به نحوی
در تتبعات ایرانی به کار میرفت ،از سانسکریت و یونانی و التینی و عربی و
ارمنی و آرامی و سریانی گرفته تا چینی و اویغوری ،میدانست و در برخی از
این زبانها صاحبدست و محقق بود.
نخستین آثار هنینگ متوجه آثار تورفان ،خاصه آثار مانوی ،گردید .کتاب اول او
به نام افعال زبان فارسی میانۀ قطعات تورفان 36در سال  1933به طبع رسید.
مقارن همان ایام ،قسمتی از آثار مانوی پارتی و پهلوی تورفان را که آندرئاس
قرائت کرده بود ،با حواشی و توضیحات به طبع رسانید 37.مقاالت اولیۀ او نیز
عموماً مربوط به مذهب و آثار مانوی است .در سال  ،1937مجموعهای از ادعیه
The Times (11 January 1967).

35

ترجمه به معنی.

W. B. Henning, Das Verbum des Mittelpersischen der Turfan-fragmente (Göttingen:
Dieterich, 1933).
37
F. C. Andreas and W. B. Henning, Mitteliranische Manichaica aus ChinesischTurkestan: i-iii (Berlin: Walter de Gruyter, 1932-1934).
36
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و اعترافات مانوی به زبان سغدی را منتشر کرد 38.دشواری قرائت و دریافتن
معنی اینگونه آثار از آنجا بود که نه زبان آنها شناخته بود و نه ترجمهای از
آنها وجود داشت.
تحقیقات هنینگ دربارۀ مانویان و کوشش وی در روشن ساختن وجوه تاریخ
و آیین آنان تا آخر عمر وی ادامه یافت .از مهمترین آثارش در این باب ،پس از
 ،1940یکی مقالۀ“آخرین سفر مانی”39است که در آن قطعهای از آثار تورفان را
به زبان فارسی میانه (پهلوی) با قرائت و ترجمه به طبع رسانده است و آن شرح
مالقات مانی است با بهرام دوم ،پادشاه ساسانی ،با حضور شهبانوی ایران و کرتیر،
رایزن بهرام ،و نیز مترجمی که همراه مانی آمده بود .این نوشته از اسناد مهم
تاریخی ایران محسوب میشود.
دیگر از این آثار مقالۀ “روزههای مانوی” 40است و همچنین ترجمۀ رسالهای
41
چینی به نام “مجموعۀ اصول عقاید و اسالیب تعلیمات مانی ،بودای نور”
که با شرکت پرفسور هالون ( )G. Halounانتشار یافت .این رساله را که
حاوی نکات بسیار جالب دربارۀ مذهب مانوی است ،سِ ر اورل ساتین (Sir
 )Aurel Steinدر غار“تون هوانگ” کشف کرد و با آنکه پلیو ( )P. Pelliotآن
را تشخیص داد و قصد انتشارش را داشت ،ولی تا زنده بود توفیق نیافت .در
این مقاله است که هنینگ به استناد یک قطعۀ ترکی از اسناد مانوی به این
نتیجه رسید که تاریخ تولد مانی روز دوشنبه  4مارس  274مسیحی ،مطابق
 4ادار بابلی ،بوده است و این با نظر استاد محقق سیدحسن تقیزاده که قبول
عام یافته بود و بر طبق آن دوشنبۀ چهارم ماه ادار بابلی سال  277مسیحی
سال وفات مانی شمرده میشد ،اندکی اختالف داشت 42.تتبعات جناب آقای
W. B. Henning, Ein manichaeisches Bet- und Beichtbuch (Berlin: Verlog der Akademie
der Wissenschaften, 1937).
39
W. B. Henning, “Mani’s Last Journey,” Bulletin of the School of Oriental Studies, 10
(1942), 941-953.
40
W. B. Henning, “The Manichaean Fasts,” Journal of the Royal Asiatic Society of Great
Britain & Ireland, 77:3-4 (October 1945), 146-164.
41
W. B. Henning, “The Compendium of the Doctrines and Styles of the Teaching of
Mani, the Buddha of Light,” Asia Major, 3:2 (1952), 184-212.
42
Henning, “The Compendium of the Doetrines and Styles of the Teaching of Mani,” 196ff.
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سیدحسن تقیزاده نه تنها در باب سال تولد و بعثت و وفات مانی ،بلکه
در باب گاهشماریهای گوناگونی که در سرزمین ایران و برخی کشورهای
مجاور در ادوار مختلف رایج بوده و تطبیق آنها با یکدیگر و خاصه در تعیین
سنوات تولد و جلوس و وفات پادشاهان ساسانیــکه با سنواتی که نولدکه به
دست داده بود اختالف دارد و در آثار مختلف ایشان به زبان انگلیسی انتشار
یافته43ــعموماً مورد اقتدای ایرانشناسان قرار دارد و آثار ایشان در این ابواب
محل رجوع اهل فن است.
تاریخ تازهای که هنینگ برای سال وفات مانی پیشنهاد کرد موجب بحث
دوستانهای میان این دو دانشمند که احترام عمیق متقابل نسبت به یکدیگر
داشتند و روابط مودت و مخالصت از دیرباز ،یعنی از زمانی که هر دو در مدرسۀ
تتبعات شرقی دانشگاه لندن تدریس مینمودند ،میانشان مستحکم شده بود،
گردید .جناب آقای تقیزاده در تکملهای که بر دو خطابۀ خود در باب“مانی و
دین او” نوشتند44نظر جدید هنینگ را مورد بحث قرار داده تردید خود را در
قبول آن اعالم داشتند .در اوایل این تکمله چنین مینویسند“:اینجانب که از
همه بیشتر معترف به فضل و مقام شامخ علمی هنینگ که استاد من در زبان
پهلوی نیز بود هستم ،باز از اظهار تردید در قبول این عقیده نمیتوانم خودداری
کنم45”.و در اواخر تکمله چنین میگویند:
با اعتقادی که به مقام علمی و صفت تحقیق و تدقیق و احاطۀ ایشان
دارم ،ادعایی بر صحت قطعی مالحظات خود ندارم و به امکان اشتباه و
قصور خود معترفم و امکان صحت عقیدۀ استاد را منکر نیستم ،لکن اجازۀ
فحوای خود ایشان به اینجانب به اظهار نظر مرا جرئت عرضه کردن نکات
فوق به مقالۀ ایشان داد ،ورنه اظهارات متفنن در مقابل متخصص جز
46
عنوان تذکر نمیتواند داشته باشد.
43ترجمۀ فارسی این آثار به قلم دانشمند گرامی آقای احمد آرام در بیست مقالۀ تقیزاده به طبع رسیده
است[ .بنگرید به] سیدحسن تقیزاده ،بیست مقالۀ تقیزاده ،ترجمۀ احمد آرام (تهران :بنگاه ترجمه و
نشر کتاب.)1341 ،
[44بنگرید به] نشریۀ انجمن ایرانشناسی ( ،)1335بعد از صفحۀ  ،70ا-یج.
45نشریۀ انجمن ایرانشناسی ،ب.
46نشریۀ انجمن ایرانشناسی ،یب.
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هنینگ که احترام فوقالعاده به نظریات جناب آقای تقیزاده میگذاشت و مکرر
تحقیقات ایشان را در آثار خود به کار برده بود ،این تکمله را به انگلیسی ترجمه
کرد و منتشر ساخت47.در مقدمۀ آن چنین میگوید:
از قضا در همان اوان س .ح .تقیزاده ،که عموماً به عنوان ثقۀ فرد اول دربارۀ
گاهشماری شرقی شناخته شده است ،درصدد طبع کتابی به فارسی راجع
به مانی بود و چون از مقالۀ ما [هنینگ و هالون] آگاه شد ،تکلمهای بر آن
افزود .جناب آقای تقیزاده نمونۀ مطبعی این تکمله را لطفاً برای من ارسال
داشتند .به نظر من رسید که بسیار حیف خواهد بود اگر مقالهای به این
اهمیت که به فارسی نوشته شده از دسترس تقریباً کلیۀ دانشمندانی که به
تاریخ مانویت عالقهمندند دور بماند .زیرا فقط معدودی از این دانشمنداناند
که آشنایی آنها با زبان فارسی به حدی است که میتوانند دالیل باریک آن
را دریابند .بنابراین ،من ترجمهای مقدماتی از این تکلمه فراهم کردم و به
نظر آقای تقیزاده رساندم  . . .و آقای تقیزاده لطفاً ترجمۀ انگلیسی مرا
48
تصویب کردند و با اجازۀ ایشان است که در اینجا به طبع میرسد.
پس از ترجمۀ تکمله ،هنینگ استدالالت دیگری را که در تأیید فرضیهاش
دربارۀ سنوات زندگی مانی و شاهان ساسانی به نظر وی رسیده است طرح
میکند و در آغاز آن میگوید:
من مخصوصاً از حذف بند آخر [که در فوق نقل شد] و همچنین بعض
دیگر از مالحظات لطفآمیزی که درضمن تکمله آمده است خودداری
کردم ،زیرا اینها مظهر سخاوت طبع مؤلف است .حقیقت این است که
در امر گاهشماری و مسایل مربوط به آن جناب آقای تقیزاده ،و ال غیر،
معلم من بودهاند .آنچه را من در این باب میدانم مدیون ارشاد ایشانم.
از این رو ،با تردید بسیار بود که جرئت پیشنهاد فرضیهای را که با نظر
49
ایشان مخالف است به خود دادم.
S. H. Taqizadeh, “The Dates of Mani’s Life,” Translated from the Persian, Introduced,
and Concluded by W.B. Henning,” Asia Major, 6:1 (1957), 106-121.
48
“The Dates of Mani’s Life,” 106.
49
“The Dates of Mani’s Life,” 115.
47
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در آخر نیز پس از بیان مطالب خود دربارۀ سنوات حیات پادشاهان نخستین
ساسانی و تاریخ جلوس اردشیر و ارائۀ فهرستی از این سنوات که عموماً سه
سال با فهرست پیشنهادی تقیزاده اختالف دارد و همچنین اشاره به موارد
مهم و متعدد توافق میان هر دو نظریه ،فروتنی عالمانۀ تقیزاده را چنین پاسخ
میگوید“:از من پسندیده نخواهد بود اگر پس از دفاعی که از نظر خود نمودهام،
نپذیرم که ممکن است نظریۀ من سرانجام اشتباه باشد و صواب در حقیقت
نظریۀ آقای تقیزاده باشد .آنچه مورد احتیاج مبرم است سند واضحی است که
50
این مسایل را بهطور قطع جواب بگوید”.
این گفتوگو را از آن رو اندکی تفصیل دادم که نمونۀ برجستهای از بحث دو
دانشمند متتبع است که در عین کمال دوستی و اخالص نسبت به یکدیگر،
لوازم پژوهش و تحقیق علمی را از نظر دور نداشته و حساب ذهن و ضمیر را با
51
تواضعی شریف و احترامی متقابل جدا از یکدیگر نگاهداشتهاند.
50در تعلیقاتی که آقای تقیزاده بر کتاب بیست مقاله خود نوشتهاند (صفحۀ  552و بعد از آن)،
نظریۀ هنینگ را بیش از سابق نزدیک به صواب شمردهاند.
51محبت و موافقتی که میان این دو محقق فرزانه از سالها پیش استوار گردیده بود ،به طول ایام
محکمتر شد .نگارنده که ابتدا در محضر استاد دانشمند گرانمایهام ابراهیم پورداود به زبانها و
فرهنگ ایران باستان آشنا شدم و با شوقی که این استاد شریف ایراندوست با دروس شورانگیز خود
در من بیدار کرد ،به عزم تکمیل تحصیالت خود در این رشته عازم انگلستان گردیدم ،نخست توسط
شادروان هنینگ بود که با آثار تقیزاده آشنا شدم .بعدها ،با وجود احتیاطی که ایشان در سخن و
پرهیزی که از گزافه دارند ،مکرر از ایشان شنیدم که هنینگ را فرد اول مستشرقین ایرانشناس
و بیمثل و نابغه میخواندند و به راستی چگونه ممکن بود کسی آثار هنینگ را بشناسد و با آثار
دیگران نیز آشنا باشد و تحقیقات و کشفیات او را با فراستی کم از نبوغ توضیح دهد .از نشانهای
ی است که به مناسبت 80
بارز اخالص و احترام هنینگ نسبت به تقیزاده یکی “ارمغاننامه”ا 
سالگی ایشان با نظارت خود انتشار داد[ .بنگرید به]
W. B. Henning and E. Yarshater (eds.), A Locust’s Leg: Studies in Honour of S. H.
Taqizadeh (London: Percy Lund, Humphries, 1964).

عنوان کتاب را هنینگ از بیتی که دانشمند گرامی آقای دکتر عباس زریاب خوئی گوشزد کردند
انتخاب نمود و در مقدمۀ آن از مقام علمی و تحقیقات تقیزاده و کوشش مداوم ایشان در پیشرفت
تتبعات ایرانی با خلوص بسیار یاد میکند .گذشته از جناب آقای تقیزاده که دوست دیرینه و
بسیار صمیمی هنینگ بودند ،آن شادروان با برخی دیگر از دانشمندان ایرانی دوستی و رابطۀ
علمی داشت .گذشته از شاگردانش که پیوسته مشوق و مددکار آنها بود و ذکر آنها گذشت ،بهدقت
و استقصای آقای دکتر زریاب بهحق معتقد بود و کوشش مخصوص به کار برد ،مگر ایشان برای
تدریس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی مقیم شوند .همچنین ،با دانشمند
محترم آقای مجتبی مینوی ،چنان که گذشت ،دوستی داشت و نامۀ تنسر را سابقاً در لندن با
وی به پایان آورد و آقای مینوی نیز از وی پهلوی آموخت .نسبت به استاد گرانقدر آقای ابراهیم
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تحقیقات هنینگ در آثار مانوی تا پایان عمر او ادامه یافت ،اما بهتدریج که بعضی
دیگر از مسایل دشوار تاریخ و فرهنگ ایران رو نمود ،قرائت بعضی از این آثار
را به شاگردان کوشای خود واگذاشت .کشف کتیبههای تازه در ایران ،خاصه
کشف کتیبههای“کعبۀ زرتشت” در نقش رستم که توسط مؤسسۀ شرقی دانشگاه
شیکاگو به عمل آمد ،توجه هنینگ را با تجربۀ کمنظیری که در طی سالها قرائت
آثار پریشان و گزنددیدۀ تورفان به دست آورده بود و مهارتی فطری که در حل
معما و گشودن مشکل داشت ،به سنگنوشتههای ایرانی معطوف نمود.
نخستین اثر مهم او در این زمینه در سال  1939دربارۀ کتیبۀ بزرگ شاپور
اول در کعبۀ زرتشت انتشار یافت52و چنان که گذشت ،هنینگ در اندک مدتی
موفق شد مضمون کتیبه را دریابد و صاحب آن را (شاپور اول) بشناسد .پس
از آن ،بهتدریج مقاالت متعدد دربارۀ سنگنوشتههای پهلوی و پارتی و بلخی و
فارسی و آرامی و نیز خطوط منقور بر سکهها و ظروف و نگینها از وی انتشار
یافت که از مهمترین آنها ،چنان که گذشت ،یکی مقالۀ“تنگ سروک” و دیگر
مقالهای است دربارۀ کتیبۀ بلخی سرخکتل که در آن باز هنینگ مضمون کتیبه
53
و تاریخ آن و هویت زبان آن را اعالم میدارد.
در سال  ،1950هنینگ به دعوت دولت ایران به منظور مطالعۀ سنگنوشتههای
ایرانی به ایران سفر کرد و در ظرف چند ماهی که در ایران بود ،توانست با دقت
پورداود ،که پایهگذار تحصیل زبانهای باستانی و فرهنگ ایران در کشور ماست ،ارادت داشت و
کوششهای وی را بسیار قدر میشناخت .همچنین ،مجاهدات استاد کوشا و گرانمایه آقای دکتر
محمد معین را در کار لغت تشویق میکرد .فهرستی از آثار مهم ایرانشناسی که هنینگ فراهم
کرده بود به همت آقای دکتر معین به نام مأخذ مهم تتبعات ایرانی در سال 1329ش در تهران
توسط کتابخانۀ دانش به طبع رسید و این یکی از بهترین و سودمندترین آثار در نوع خود است.
چند ماه پیش از درگذشت آن شادروان ،به مناسبتی به وی در کالیفرنیا تلفن کردم .ضمن گفتوگو
صحبت از مجلۀ گرامی دانشکدۀ ادبیات و شمارۀ  13سال  14مجله ،که مقالۀ بسیار محققانۀ جناب
آقای دکتر غالمحسین صدیقی به نام“بعضی از کهنترین آثار نثر فارسی” در آن به طبع رسیده
است ،به میان آمد .سراسر این مقالۀ مفصل را بهدقت خوانده بود و دربارۀ آن همان ستایشی را
که درخور بود نشان میداد و از مؤلف مدقق و دانشمند آن جویا میشد .در میان معاصران وی از
ایرانشناسان غربی کسانی که بیش از همه با وی دوستی و همفکری داشتند و مورد احترام متقابل
یکدیگر بودند ،مرگن ستیرنه و بیلی و بن ِونیست و بار را میتوان نام برد که به حقیقت برگزیدۀ
ایرانشناسان معاصرند.
Henning, “The Great Inscription of Šāpūr I,” 719.
Henning, “The Monuments and Inscriptions of Tang-i Sarvak,” 721.
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خاص خود و به کمک ادارۀ باستانشناسی از کتیبههای مهم پهلوی و پارتی و
آرامی و برخی کتیبههای دیگر نسخۀ التکس بردارد و به بسیاری از گوشههای
تاریک و مبهم این کتیبهها که از دیگران فوت شده بود دست بیابد.

هنینگ بهتدریج بهفکر افتاد تا انتشار مجموعۀ سنگنوشتهها و مخطوطات ایرانی
( )Corpus Inscriptionum Iranicarumرا از قدیمترین ازمنه تا دوران صفوی
بنیان بگذارد .در سال  ،1954که مجمع جهانی خاورشناسان در کمبریج تشکیل
شد ،هیئتی بینالمللی از ایرانشناسان عالم به ریاست افتخاری جناب آقای
تقیزاده به این منظور فراهم آمدند و اساسی برای این امر عظیم گذاشته شد و
هیئت اجرائیهای به ریاست هنینگ و نیابت ریاست بن ِونیست و عضویت مرگن
ستیرنه و بیلی و بویس و فرای و نگارنده انتخاب گردید.
از این مجموعه تاکنون چندین جلد انتشار یافته .از جمله هنینگ تصاویر
سنگنوشتههای کرتیر را در نقشرستم و سرمشهد و همچنین کتیبههای کوچکتر
وی را منتشر کرد 54،ولی عمرش به انتشار قرائت و توضیح این کتیبهها و سایر
کتیبههای ساسانی و اشکانی که همه با اشتیاق در انتظار آن بودند وفا نکرد.
زبان سغدی که نخستین آثار مکتوب آن در کاوشهای تورفان به دست آمده
بود ،تقریباً از همان آغاز کار هنینگ موضوع پژوهش و تتبع او قرار گرفت و
بسیاری از قطعات سغدی را با قرائت و توضیحات منتشر کرد و علم وسیع و
فطانت طبیعی خود را برای روشن ساختن این قطعات و تشخیص کلمات آنها
و اشتقاق این کلمات به کار برد .گذشته از کتاب ادعیه و اعترافات مانوی و
سغدیات،که ذکر آنها گذشت ،یک رشته مقاالت اساسی در این زمینه انتشار داد.
از آن جمله است“تاریخ نامههای کهن سغدی55”،که شامل تحقیق درخشانی
در برخی اسامی جغرافیایی چینی و رفع اشتباهات رایخلت ،ناشر “نامههای
سغدی56”،و همچنین تعیین تاریخ دقیق این نامههاست ( 312مسیحی) .دیگر
W. B. Henning, The Inscription of Sar-Mashad, CII, iii/ii, portfolio i, 1955; W. B.
Henning, The Inscription of Naqš-i Rustam, CII, iii/ii, portfolio ii, 1957; W. B. Henning,
Minor Inscriptions of Kartir, CII, iii/ii, porfolio iii, 1963.
55
W. B. Henning, “The Date of the Sogdian Ancient Letters,” Bulletin of the School of
Oriental and African Studies,, 12:3-4 (1948), 601-615.
56
H. Reichelt, Die soghdischen, Handschriften-reste des Britischen, Museums (Heidelberg:
54
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مقالههای“دربارۀ گاهشماری سغدی”57و“لغات مقروض فارسی از سغدی”58و
“قصههای سغدی”59و“متون سغدی در پاریس”60و“یک قطعۀ سغدی دربارۀ
خلقت برحسب عقیدۀ مانویان”61را میتوان نام برد.
هنینگ به علت اهتمامش در کشف رمز و قرائت آثار تورفان نه تنها به زبانهای
آسیای مرکزی از سغدی و خوارزمی و ترکی و چینی توجه کرد ،بلکه در تاریخ
و جغرافیا و مذاهب این ناحیۀ وسیع نیز صاحبدست شد و چنانکه گذشت،
چندین سال در لندن کرسی تتبعات آسیای مرکزی را شاغل بود و مقاالت
وی در این زمینه که بیشتر در مجلۀ  Asia Majorطبع شده ،هر کدام روشنگر
وجهی از حیات مردم این ناحیه است.
با این همه ،از مسایل دیگر دربارۀ زبانها و فرهنگ ایران دور نمیماند .در مقالۀ
“فصل نجومی بندهشن” 62به توضیح یکی از دشوارترین فصول این کتاب که با
دستگاههای مختلف گاهشماری سروکار دارد دست میزند و اصطالحات ایرانی را
برای مفاهیمی از قبیل ثانیه و دقیقه و ساعت و تقسیمات دیگر زمانی روشن میکند.
در مقالۀ دیگری به نام“یک قطع ه شعر پهلوی63”،هنینگ گذشته از طبع و ترجمۀ
یک قطعه شعر مانوی و قطعه شعر دیگری که درمتون پهلوی بازشناخته است ،به
موضوع وزن و قافیه در شعر این زبان میپردازد و بهخصوص این نکته را که اساس
وزن در شعر پهلوی مبتنی بر تساوی عدۀ هجاها نیست و بلکه بر اساس هجاهای
مؤکد و همچنین نگاهداشتن میزان متوسطی در عدۀ هجاهاست ،روشن میسازد.
C. Winter’s Universitätsbuchhandlung, 1931).
57
W. B. Henning, “Zum sogdischen Kalender,” Orientalia, 8 (1939), 87-95.
58
W. B. Henning, “Sogdian Loan-words in New Persian,” Bulletin of the School of Oriental
Studies, 10 (1939), 93-106.
59
W. B. Henning, “Sogdian Tales,” Bulletin of the School of Oriental and African Studies,
11:3 (1945), 465-487.
60
W. B. Henning, “The Sogdian Texts of Paris,” Bulletin of the School of Oriental and
African Studies, 11:4 (1946), 713-740.
61
W. B. Henning, “A Sogdian Fragment of the Manichaean Cosmogony,” Bulletin of the
School of Oriental and African Studies, 12:2 (1948), 306-318.
62
W. B. Henning, “An Astronomical Chapter of the Bundahishn,” Journal of the Royal
Asiatic Society of Great Britain & Ireland (1942), 229-248.
63
W. B. Henning, “A Pahlavi Poem,” Bulletin of the School of Oriental and African
Studies, 13:3 (1950), 641-648.
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موضوع شعر در زبانهای ایران باستانیکبار نیز پیش از این مورد تحقیق هنینگ
قرار گرفته بود و آن در خطابهای به نام “پریشان شدن تتبعات اوستایی” بود
که وی در انجمن زبانشناسی انگلستان در سال  1942قرائت کرد 64.در این
مقالۀ بسیار مهم ،هنینگ دو مطلب اساسی دربارۀ اوستا و زبان اوستایی را پیش
میکشد و نظری را که امروز قبول عام یافته است طرح میکند .یکی موضوع وزن
اشعار اوستایی که گلدنر ،محقق معروف زبانهای هندوایرانی گمان برده بود بر
اساس تساوی هجاها قرار دارد و بر این اساس در قرائت اوستا به ک موزیاد کردن
بعضی هجاها دست زده و برخی تصرفات و“اصالحات” ناروا را در متن اوستا مجاز
شمرده بود؛ هرچند در طبع متن اوستای خود که بهترین طبع موجود است از
اینگونه تصرفات خودداری کرد .دوم مسئلۀ متن اصلی اوستاست .در این باب
آندرئاس ،استاد هنینگ ،فرضیهای آورد که مورد استقبال بسیاری از ایرانشناسان
قرار گرفت و برخی آن را فصل تازهای در تتبعات اوستایی شمردند .به موجب این
فرضیه ،متن فعلی اوستایی مبتنی بر متنی دیگر است که اص ً
ال در دورۀ اشکانیان
به خط معلوم زمان و شبیه به خط پهلوی نوشته شده بوده و بعدها ،شاید در
حدود قرن چهارم مسیحی ،که فهم و قرائت اوستا بهتدریج دشوارتر میشده،
اوستا را به خط تازهای که  48حرف دارد و از خط پهلوی استخراج شده نقل
کردهاند .منتهی ،ناقلین که عموماً اطالع درستی از زبان اوستایی نداشتهاند ،در
نقل کلمات از خطی به خط دیگر به شیوۀ“مکانیکی” عمل کردهاند و مکرر از
رعایت مقتضیات تلفظ درست بازماندهاند .بنابراین ،برای تحقیق درستتر اوستا و
فهم بهتر آن باید کلمات اوستایی را به صورت اولیه که در متن قدیمی داشتهاند
برگرداند و فقط آن صورت را موضوع تحقیق قرار داد.
این نظر را بسیاری از دانشمندان بزرگ ایرانشناس از قبیل میله ()A. Meillet
و بن ِونیست ( )E. Benvenisteو گایگر ( )B. Geigerو لومل ( )H. Lommelو
گری ( )L. Grayو واکرناگل ( )J. Wackernagelدر مرحلهای از مراحل تتبعات
خود کموبیش و با بعضی تغییرات پذیرفتند و حتی برخی آن را فصل تازهای در
تحقیقات اوستایی خواندند65.نتیجۀ این نظر و ترکیب آن با نظر گلدنر دربارۀ
64
W. B. Henning, “The Disintegration of the Avestic Studies,” Transactions of the
Philological Society, 41:1 (1941), 40-56.
65
Henning, “The Disintegration of the Avestic Studies,” 51.
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وزن اشعار اوستایی نوعی آزادی زیانبخش در تصرف در متن اوستایی به وجود
آورد .با این همه ،بارتولومه ،استاد محقق آلمانی و مؤلف فرهنگ زبان ایرانی
باستان ،از پذیرفتن این نظر خودداری کرد.
در این خطابه ،هنینگ با وجود احترام فوقالعادهای که نسبت به استادش
آندرئاس داشت ،دین خود را به حقیقت علمی برتر میشمارد و با اعتراف به حقی
که استادش بر وی داشت ،میگوید که آندرئاس این نظر را در سال  ،1902یعنی
هنگامی که آثار ایرانی تورفان هنوز آشکار نشده بود و زبانهای سغدی و پارتی
چنین شناخته نبود ،اظهار داشت و بیشک اگر تاکنون زنده میبود ،وی نخستین
کسی میبود که با توجه به آثار جدید فرضیۀ خود را باطل کند .آنگاه شواهدی
را که از تتبع در آثار تورفان به دست میآید و مؤید صحت متن کنونی اوستایی
است برمیشمارد و بهخصوص به بعضی کلمات که مورد اشکال آندرئاس و گلدنر
بود ،ولی شکل اوستایی آنها با کشفیات تورفان تأیید شده است ،توجه میکند و
لزوم توجه به زبانهای ایرانی را در تحقیقات اوستایی تأکید مینماید.
همچنین ،نظر گلدنر را دربارۀ وزن شعر اوستایی رد میکند و مدلل میسازد که
تساوی عدۀ هجاها میزان وزن شعر اوستایی نیست ،هرچند در هر قطعه شعری
حداقل و اکثری از عدۀ هجاها حفظ شده است .وزن شعر اوستایی به احتمال
قوی بر اساس ترکیبی از عدۀ هجاهای عادی و مؤ ّکد بوده است.

این مقاله ،که مضمون آن با آنچه بیلی در همان اوان در کتاب مسایل زرتشتی
در کتابهای قرن نهم منتشر ساخت موافق است ،به حقیقت پریشانی را از
تتبعات اوستایی دور کرد و اتحاد نظر هنینگ و بیلی آن را بر اساسی محکم که
مبتنی بر قبول متن موجود اوستایی است استوار ساخت .بعدها با تتبع بیشتری
که هنینگ در زبان خوارزمی کرد ،دالیل بیشتری بر صحت این عقیده یافت.
اولین نوشتۀ هنینگ دربارۀ زبان خوارزمی در سال  1936انتشار یافت 66.از
آن پس ،این زبان که مجهولترین زبانهای ایرانی است پیوسته مورد توجه او
بود .تا آنکه در حدود سال  ،1953جدا ً به کشف این زبان و تحلیل و ترجمۀ
W. B. Henning, “Uber die Sprache der Chvarezmier,” Zeitschrift der Deutschen
Morgenländischen Gesellschaft, 90 (1936), 30-34.
66
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خوارزمی مقدمة االدب زمخشری کمر بست ،چه با آنکه جمالتی چند از این زبان
شناخته شده بود ،قسمت عمدۀ صرف و نحو و کلمات آن بهطور کلی مجهول
67
مانده بود .در سال  ،1955هنینگ مقالۀ “ساختمان فعل در زبان خوارزمی”
69
و “یک سال بعد مقالۀ زبان خوارزمی” 68و در  1965مقالة “اسناد خوارزمی”
را انتشار داد .اما کار اساسی آن شادروان در زبان خوارزمی روی طبع ندید و
آن فرهنگ خوارزمی بود که سالها در تنظیم آن میکوشید و در حیات خود
نمونهای از آن را نیز به مطبعه داد و قرار بود طبع آن به زودی آغاز شود .با
درگذشت هنینگ ،عالم علم از این اثر اساسی نیز محروم گردید.
مهمترین اثر واحد هنینگ دربارۀ زبانهای میانۀ ایران (پهلوی ،پارتی ،سغدی،
خوارزمی و غیره) از حیث اشتمال فصل کتابمانندی است که وی دربارۀ
این زبانها در مجلد اول ایرانشناسی در مجموعۀ راهنمای خاورشناسی
انتشار داد 70.تتبع و استقصایی که در این اثر جامع ،ولی موجز ،دیده میشود
خیرهکننده است و جای خوشوقتی بسیار است که شپولر ،ناظر این مجموعه،
توانست هنینگ را برای نوشتن این فصل مجاب کند و در نتیجه خالصهای
از تحقیقات وسیع هنینگ را دربارۀ ایرانی میانه به دست طالبان برساند .چه،
بهطوری که گذشت ،هنینگ اصوالً تلخیص و تکرار و کلیات را خوش نداشت و
به همین جهت هم واقعاً هیچوقت کتابی به معنی مألوف ننوشت و کتابهایی
که از وی ذکر میشود ،اصوالً مقاالت مفصلی است که متوجه کشفی تازه است
و در آنها از مقدمات و تلخیص معلومات قبلی و فصول کلی اثری نیست و
یکسره گامهای تازه در توسعۀ افق علم است .حتی همین فصل“زبانهای ایرانی
میانه” که به ظاهر خالصهای از تحقیقات سابق او باید محسوب شود ،مزین به
بسیاری نکات تازه و آرای بدیع است که اولبار روی طبع میبیند.
ا ّما مهمترین این است که این اثر نظر هنینگ را بهطور ضمنی و برحسب تأیید
یا رد یا تغافل نسبت به آرا و تحقیقات دیگران روشن میسازد .اهمیت این
W. B. Henning, “The Structure of Khwarezmian Verb,” Asia Major, 4:2 (1955), 43-49.
W. B. Henning, “The Khwarezmian Language,” in Zeki Velidi Togan’a Armağan
(Istanbul, 1951), 421-436.
69
W. B. Henning, “The Choresmian Documents,” Asia Major, 11:2 (1965).
70
W. B. Henning, Mitteliranisch (Leiden and Köln: E. J. Brill, 1958), 20-129.
67
68
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نکته از آنجاست که در مورد زبانهای ایرانی و تحوالت فرهنگ تاریخی ایران،
که بیش از همهجا در سیر زبانهای ایرانی منعکس است ،موارد اختالف بسیار
است و نظر هنینگ که در این مسایل استاد مسلم و به قوت رأی و احاطهای
بینظیر ممتاز بود ،برای متتبعان این رشته راهنمایی گرانبها به شمار میرود.
تأیید هنینگ مؤثرترین پشتیبان و مدیح بود .رد او که همیشه به دالیل نیرومند
و استقرای عمیق متکی بود ،ضربهای مبطل و شکننده به شمار میرفت و هنینگ
از به کار بردن آن در مواردی که نظریهای میتوانست موجب اشتباه کلی بشود
باک نداشت .اما تغافل او نیز پرمعنی بود و عموماً قرینهای گویا به شمار میرفت.
چنان که هنینگ هیچوقت متعرض عقاید ژرژ دومزیل (Georges Dumézil,
 )1898-1986نشد .سکوت او دربارۀ فرضیهای که با تحول عقاید مذهبی ایران
باستان و نام ایزدان و امشاسپندان زرتشتی سروکار داشت ،برخی از پیروان
دومزیل را رنجه کرد ،چنان که دوشنگیمن ،دانشمند ایرانشناس بلژیکی ،با
کمی بیتابی این تغافل را“توطئۀ سکوت” در آن سوی آب (انگلستان) خواند،
چه بیلی و گرشویچ و بویس نیز در این باب ساکت مانده بودند؛ هرچند گرشویچ
بعدا ً از سکوت بیرون آمد و در ضمن انتقادی بر یکی از آثار دوشنگیمن ،سردی
خود را نسبت به نظریات دومزیل آشکار ساخت .هدف فرضیۀ دومزیل یافتن
تعبیر روشنگری برای خدایان هند و اروپایی و کیفیت توالی و وظایف آنهاست.
اساس نظر او این است که در خدایان هند و اروپایی اصوالً سه طبقه میتوان
تشخیص داد که انعکاسی از سه عمل یا سه نیروی اجتماعی یعنی“حکومت”،
“جنگ و دفاع” و“آبادگری” است .این سه عمل یا نیرو اساس طبقات سهگانۀ
جامعههای هند اروپایی ،یعنی طبقۀ حاکم (دینی و دنیایی هر دو) ،طبقۀ
جنگیان و طبقۀ کشاورزان و پیشهوران و عامه است .این تقسیم را مث ً
ال در روم
قدیم در سه خدای ژوپیتر و مارس و آکویرینوس منعکس میبینیم و در هند
باستان در سه خدای ورنا و ایندرا و ناستیا .ضمناً غالباً هر یک از این خدایان
همکار یا همزادمانندی دارند و این دو به هم پیوستهاند ،چنان که مهر به ورونا
پیوسته است و ناستیا خود خدایی مزدوج یا توأمان است .همچنین ،در غالب
مذاهب قدیم هند و اروپایی میبینیم دو خدای دیگر یکی در آغاز و دیگری در
انجام خدایان سهگانه قرار دارند .دومزیل خدای آغازین را در هند وایو (باد) و
خدای انجامین را اگنی ( آتش) میشمرد .دومزیل در خصوصیات و وظایف و
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صفات این خدایان به تفصیل وارد بحث میشود و آنگاه این تعبیر را در توضیح
امشاسپندان زرتشتی به کار میبرد و در نتیجه ،بهمن و اردیبهشت را مزدوج
میشمارد و مقابل مهر و رونای کهنتر قرار میدهد و شهریور ،ایزد قدرت ،را
برابر ایندرا ،خدای جنگ ،و خرداد و مرداد را برابر ناستیا میگیرد71.سپنتامینو
و انگرهمینو را نیز توأم شمرده ،مقابل دو جنبۀ آبادگر و مخرب وایو میگذارد
و آذر را در آخر این فهرست قرار میدهد .دو کتاب او به نام تولد امشاسپندان
و تارپیا ناظر به این تعبیر است 72.تفصیل نظر او در اینجا ممکن نیست ،ولی
دومزیل بهتدریج این دستگاه را بسط میدهد و برای ایزدانی مثل آریامن و
سروش و بهرام نیز منصب و مقام و سابقهای تعیین میکند که گاه قبولش برای
کسانی که خود هنگام تعیین این مناصب حضور نداشتهاند قدری دشوار است.
آثار هنینگ در زبانهای کنونی ایرانی معدودتر است ،ولی هر یک اثری مهم
و اساسی محسوب میشود .گذشته از کشف نخستین اثر زبان فارسی در
سنگنوشتهای مکشوف در افغانستان ،که ذکر آن گذشت ،میتوان از مقالۀ
“نسخ شعر فارسی از زمان رودکی” نام برد که موضوع آن کشف و قرائت و
انتشار دو قطعه شعر به زبان فارسی در میان آثار تورفان و به خط مانوی است.
از این دو یکی متعلق به منظومۀ بلوهر و بوداسف است و دیگری قصیدهای
است در بحر مضارع از شاعری مانوی که قدیمترین نسخۀ شعر فارسی محسوب
میشود .این قطعه که بسیار زیاندیده و فرسوده و در نتیجه مبهم و ناخواناست،
بهطوری که هنینگ استنباط کرده رثای کسی است از زبان “روح زندۀ” خود
وی و در آن سخن از ناراستی زمانۀ ستیزکار و قهر مردمان و بیمهری و
بیوفایی دوستان و رنج و آزار روح علوی در این زندگی میرود.
قرائت و تجدید بنای این قطعه شاهد گویایی از استقرای هنینگ در شعر
سامانی و وزن شعر فارسی است .در برخی مقاالت وی که با زبان عربی سروکار
دارد ،همین تسلط دیده میشود ،چنان که از مقالۀ وی به نام “یک روایت
Georges Dumézil, Naissance d’archanges (Jupiter, Mars, Quirinus, III) Essai sur la
formation de la théologie zoroastrienne (Paris: Gallimard, 1945); Georges Dumézil,
Tarpeia: essais de philologie comparative indo-européenne (Paris: Gallimard, 1947).
72
W. B. Henning, “Persian Poetical Manuscripts from the Time of Rūdaki,” in A Locust’s
Leg: Studies in Honour of S. H. Toqizadeh (London: Percy Lund, Humphries, 1962).
71
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عربی از اندرزنامهای پهلوی” 73پیداست .این مقاله که در اصل خطابهای است
که در هشتمین مجمع خاورشناسان آلمان در هامبورگ خوانده شد ،پس از
طبع احلکم ة الخالدة ابنمسکویه توسط عبدالرحمن بدوی در سال  1952انتشار
یافت .اسم اصلی کتاب جاویدان خرد است .هنینگ درضمن بحثی دربارۀ
اندرزنامههای پهلوی و ترجمۀ آنها به عربی ،انطباق فصلی از این کتاب به نام
“آداب بزرجمهر” را با متن پهلوی“یادگار بزرگمهر” اعالم میدارد و هم احتمال
میدهد که در عنوان “هوشنگنامه ”،که از مأخذ کتاب ابنمسکویه شمرده
شده ،اسم هوشنگ باید تحریفی از  Aoshnarباشد که اندرنامهای به نام“اندرج
ائوشنر داناک” در متون پهلوی ازو باقی است .هم در این مقاله است که هنینگ
به نظر بعضی که ممکن است اندرزهای عربی را اصل و اندرزهای پهلوی را
ترجمۀ آنها بدانند قویاً جواب میگوید.

دریغا که مهمترین اثر هنینگ دربارۀ زبان فارسی ،یعنی فرهنگ اشتقاقی زبان
فارسی ،ناتمام ماند و دست طالبان از چنین اثر پرنویدی کوتاه شد.
از مقام علمی و نبوغ ذهنی آن شادروان سخن بسیار میتوان گفت ،اما آنچه آن
استاد بلندپایه را چنین عزیز و گرامی میکرد ،تنها دانش پهناور و نیروی ذهنی
او نبود .هنینگ مردی شریف و پاکنهاد بود .در دفتر عمرش رقمی از عیب و
عار نیست .هرچند زندگیاش وسعتی نداشت ،ولی مانند شادروان مینورسکی
و شادروان عبدالعظیم قریب (1344-1258ش) به آزادگی و سربلندی زیست.
وقتی هیتلر بر سر کار آمد ،ترک خانمان را بر تحمل جور ترجیح داد و از آیندۀ
درخشانی که در آن هنگام در برابر وی قرار داشت صرف نظر کرد و رخت به
دیار بیگانه کشید .همچنین ،هنینگ را باید از پاسداران بزرگ علم شمرد.
عالمی معتقد به عزت و شرافت علم بود و حریم دانش را از شائبۀ دروغ و ریا و
غرض و تعصب منزه میخواست و هرگز زبان و قلم خود را به آنچه منافی این
اصول باشد آلوده نکرد .در همه حال راهبری آزاده و بزرگوار بود .به هیچیک از
ایرانشناسان معاصر او آنقدر کتاب اهدا نشده که به او اهدا گردیده.
از اینها گذشته ،هنینگ دانشمندی ایراندوست بود و در طی سالیان دراز
W. B. Henning, “Eine arabische Version Mittelpersischer Weisheitsschriften,
”
Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 106:1 (1956), 73-77.
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مدافع و پشتیبان ایرانشناسی و منافع فرهنگی ایران به شمار میرفت .با وجود
تسلطش بر آثار یونانی ،نسبت به مبالغهای که دربارۀ تمدن یونانی در قبال
مشرق میشود معترض بود و اسکندر مقدونی را به خالف بیشتر خاورشناسان
خوش نمیداشت .به اعتبار کشفهای بیحساب و آثار استادانهاش و به
اعتبار شاگردان متعدد و شایستهای که تربیت کرد ،بزرگترین خادم توسعۀ
ایرانشناسی و آگاهی از فرهنگ باستانی ما بود .آیین زرتشت را آیینی بزرگ
میشمرد و از آن به احترام یاد میکرد و از خدمات فرهنگی ایرانیان در طی
قرنها نیک آگاه بود .از همۀ شعرها به شعر فارسی رغبت داشت.
مرگ نابهنگام هنینگ نه تنها دوستان و شاگردان و پیروان او را غمزده کرد،
بلکه ایران را نیز از دوستی پاکنهاد و محققی نیرومند محروم ساخت و جامعۀ
علمی را از گنجینۀ گرانبهایی که وی هنوز آشکار نکرده بود بیبهره گذاشت.
با این همه ،باید سپاس داشت که بزرگمردی چون وی عمر خود را وقف
ایرانشناسی کرد و آن را به نیروی نبوغ خویش پیش برد و اثری پایدار از ذهن
توانای خود بر صفحات آن به جا گذاشت .روانش شاد باد.
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فصل 4

آستروفسکی :درام نویس مشهور روسیه

1

تاریخ درامنویسی در روسیه با نام آ .ن .آستروفسکی (Alexander Nikolayevich
 )Ostrovsky, 1823-1886وابسته است .آستروفسکی نه تنها بزرگترین

درامنویس روسیه در سراسر قرن نوزدهم است ،بلکه وی بانی و موجد تئاتر ملی
روس نیز به شمار میرود .پیش از آستروفسکی ،نمایشنامههایی که در روسیه
نوشته شده بود و جنبۀ هنری و ادبی داشت انگشتشمار بود .جز پوشکین و
گریبایدوف و فانویزین و گوگل ،از نویسندگان بنام کسی در این رشته اثری
به وجود نیاورده بود .اینان نیز هیچیک بیش از یک یا دو نمایشنامه ننوشته
ییِسهایی که در تئاترهای دولتی روسیه نمایش داده میشد عموماً
بودند .پ 
اقتباس ناقصی از پییِسهای ممالک غربی و یا پییِسهای ناچیزی بود که به
دستور مریدان تئاتر و به دست کسانی که فاقد هنر پییِسنویسی بودند نوشته
میشد و ناچار مصنوعی و بیارزش و کماثر بود و به هرحال ،زندگی طبیعی
مردم روسیه را منعکس نمیکرد .در نتیجۀ وجود چنین نقصی بود که بلینسکی
نقاد معروف این قرن نوشته بود“ :آه! چه خوب بود اگر ما دارای تئاتر روسی،
تئاتر ملی و مخصوص خودمان بودیم . . . ،چه خوب بود اگر روسیۀ خودمان را
با خوب و بدش یا چیزهای برجسته و مضحکش روی صحنه میدیدیم”.
1احسان یارشاطر“ ،آستروفسکی :درامنویس مشهور روسیه ”،پیام نو ،سال  ،4شمارۀ ( 2اردیبهشت
.۵۲-۴۴ ،)1327
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فانویزین با نوشتن کمدیهای هجایی بریکادیه و ناقصالخلقه و گریبایدف و
گوگل با تألیف عقل بدبختی میآورد و بازرس نخستین سنگهای بنای تئاتر
ملی روس را استوار ساختند ،اما برافراشتن این بنا به دست آستروفسکی انجام
یافت و شخصیت او بود که آرزوی بلینسکی را تماماً جامۀ حقیقت پوشاند.
آلکساندر نیکاالیویچ آستروفسکی  125سال پیش از این در مسکو تولد یافت.
پدرش شغل قضایی داشت .خانۀ آنها در قسمت قدیمی مسکو واقع شده بود.
وی از کوچکی با خرافات و عقاید باطل و غریبی که بر این نواحی حکومت
داشت آشنا شد .خود او وصف این ناحیه را چنین مینویسد:
2

من در آن قسمت زندگی میکنم که روزهای آن به سعد و نحس قسمت
میشود و مردم آن ایمان دارند که زمین روی ن ُه ماهی قرار داد و برحسب
آخرین اخبار ،یکی از ماهیها شروع به جنبش کرده و از این رو اوضاع
خراب است .در این محله ،مردم از چشم بد مریض میشوند و با نذر و
نیاز معالجه میشوند .در اینجا طالعبینهای مخصوصی هستند که مراقب
ستارههای دنبالهدارند و در کرۀ ماه دو نفر انسان دیدهاند.
وی نظر به شغل پدرش با بسیاری از سوداگران و تجار و احوال و عقاید آنها آشنایی
یافت .پس از طی مدرسۀ متوسطه به دانشکدۀ حقوق مسکو وارد شد .اما پیش از
پایان کار از دانشکده خارج شد و در یکی از دادگاهها شغل گرفت و در مدرسه
محصل متوسط بد محسوب میشد .او پس از دو سال به دادگاه تجاری مسکو
منتقل گردید و در این دادگاه مدت هشت سال به مطالعۀ پروندههای بازرگانی و
مشاهدۀ دسائس تجار و فسادی که در روابط تجاری حکمفرما بود اشتغال داشت.
این مطالعات که از روزگار کودکی شروع شده بود مایهها و مواد فراوانی برای
نمایشنامههای آستروفسکی فراهم ساخت .در این مطالعات ،وی “تیپ” تاجر روسی
و انواع مختلفش را به خوبی شناخت و از روابط بازرگانی و همچنین اخالق باطنی و
ییِسهای آستروفسکی
رفتار خانوادگی وی مطلع گردید .موضوع اصلی نخستین پ 
ییِسها ،آستروفسکی بازرگان روسی را با
نیز زندگی بازرگانان روسیه است .در این پ 
استعداد و احمق و لجاجتی که خاص او بوده به نحو کام ً
ال طبیعی وصف کرده است.
2تاریخ نشر این جستار 1327ش بوده است.
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الکساندر آستروفسکی ،نقاشی واسیلی پروف ،گالری ترتیاکوف ()Tretyakov Gallery

آستروفسکی از روزگار تحصیل تألیف آثار خود را شروع نمود .وی از همان
نخست به فن نمایش عالقهمند شد و همت خود را وقف آن کرد که تئاتری
ملی برای روسیه به وجود بیاورد .خود چنین مینویسد“ :ما دارای مکتب نقاشی
روسی و موسیقی روسی هستیم .ما حق داریم در این مملکت هنر دراماتیک را
نیز به وجود بیاوریم” و در این مقصود نیز کامیاب شد .نخستین نمایشنامهای
که از وی به طبع رسید ورشکسته نام داشت که بر اثر فشار سانسور به نام
ما خودی هستیم ،با هم حساب میکنیم ( )1950-1947منتشر شد و او را
یی ِس تاجری است که برای فرار از ادای دین اموال
مشهور ساخت .موضوع پ 
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خود را به پیشکار خود میبخشد و دختر خود را هم به وی میدهد و خود را
ورشکسته قلمداد میکند .پیشکار پس از تصاحب اموال ،به خالف قرار قبلی،
از پرداخت  25درصد دین طلبکاران خودداری مینماید و به حبس رفتن تاجر
را تماشا میکند .این نمایش چون خدعههای تجار را مکشوف میساخت مورد
اعتراض سخت ایشان قرار گرفت و نمایش آن را دولت ممنوع داشت.
پس از تألیف این نمایشنامه که در  1850در مجلۀ اهل مسکو به طبع رسید،
آستروفسکی به جمعیت اسالویانوفیلها ،که هیئت تحریریۀ مجله مزبور
هم از آن زمره بودند ،نزدیک شد .اینان به خالف کسانی چون بلینسکی و
چرنیشفسکی و گرتسن و تورگنیف که قبول روشهای غربی را برای فالح و
ترقی روسیه الزم میشمردند ،به سنتهای روسی تکیه میکردند و به روشها
و آداب و رسوم و خاصه دین و حکومت روسی با نظر احترام مینگریستند و
نهضت روسیه را بر اساس همین رسوم ملی و تاریخی میخواستند.

آستروفسکی در دو پیی ِس که در این دوره به نام نداری عیب نیست و پا از گلیم
خودت بیرون نگذار نوشت ،اثر عقاید اسالویانوفیلها را تا حدی نمایان ساخت.
موضوع این دو نمایش باز از زندگی تاجران روسی است .آستروفسکی بدون آنکه
عیوب عمومی تاجر روسی آن زمان را بپوشاند و لجاجت و خشکی و استبداد
رأی وی را مخفی بدارد ،با محبت و تمایل بیشتری به زندگی داخلی بازرگانان
و آداب و رسوم آنان مینگرد.
پیش از انقالب اکتبر ،زندگی تاجران روسی محکوم قواعد و آداب خاصی بود
که تجاوز از آنها برای کسانی که در خانۀ بازرگانان زندگی میکردند امکانپذیر
نبود .برحسب این قواعد که “داماستروی” نامیده میشد ،نه تنها مقرر بود که
تاجر در خانۀ خود خدای جبار قهار مطلقالعنان است و زن و فرزند و دیگران
در برابر او جز اطاعت محض چارهای ندارند و او میتواند به میل خود هر یک
را بازیچۀ هوای خود قرار دهد ،بلکه به موجب این قواعد حتی طرز نشست و
برخاست و محل هر یک از اعضای خانه و طرز غذا خوردن نیز دقیقاً تعیین شده
بود .اسالویانوفیلها دو پیی ِس اخیر آستروفسکی را نوعی طرفداری از اینگونه
رسوم و قواعد شمردند.
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در سال  ،1856آستروفسکی سفری به سواحل رود ولگا نمود و زندگی مردم
آن نواحی را مورد دقت قرار داد و موادی برای نمایشنامههای بعدی خود فراهم
ساخت .ارمغان این سفر پیی ِس معروف رگبار بود که شاهکار آستروفسکی
محسوب میشود .در این پیی ِس است که آستروفسکی تحول فکری خود را
آشکار میسازد و با نیرومندی بسیار ،محیط پوسیده از جهل و استبداد و حماقت
خانوادۀ تجار را انتقاد میکند .این انتقاد را آستروفسکی به این صورت انجام
میدهد که دختری به نام کاترینا را ،که دارای تربیت شاعرانه و قلبی پرعاطفه
و صاحب اصول اخالقی و در عین حال شاداب و سرزنده و معتقد به استفاده
از حق زندگی است ،در محیط تاریک و غمزده و ُحمقآلود خانوادۀ تاجری
قرار میدهد .کاترینا که با شور جوانی سرسختی خاصی نیز دارد نمیتواند رام
محیط شود .بالهت و سردی شوهر و استبداد و سرزنش مادرشوهر او را به ستوه
میآورد ناچار در غیاب شوهر مرتکب گناه میشود .اما چون ذاتاً پاک و دارای
اصول اخالقی است ،سرزنش وجدان آسودهاش نمیگذارد .عاقبت یک روز که
در نتیجۀ مراسم مذهبی و ظهور توفان به هیجان میآید ،در حضور جمعی به
گناه خود اقرار میکند .اما محیط خانه تاریکتر از پیش میشود .کاترینا که
تحمل این زندگی را دشوار میبیند ،شبانه خود را در رود ولگا غرق میکند.
دامر الیوبوف ،نقاد معروف ،ظهور این نمایشنامه را نشان قطعی خاتمۀ عالقۀ
اسالویانوفیلی آستروفسکی میشمارد .خودکشی کاترینا ،دختر جوان و
خوشقلب و شجاع که همیشه آرزوی زندگی تازهای را در خاطر میپخته،
اعتراض شدیدی است بر ضد اصول زندگی تاجران روسیه .هرچند در این
پیی ِس کاترینا خود را غرق میکند ،ولی همین عمل او پایههای استبداد و
جهل را در زندگی تاجران میلرزاند .با این پیی ِس ،آستروفسکی با بسیاری از
نویسندگان روشنفکر زمان همداستان میشود که نسل تازهای در حال ظهور
ییِسهای دیگری مانند کار پُردخل وجود این نسل نیرومند و شریف
است .در پ 
را بیشتر تأکید میکند .آستروفسکی با نوشتن نمایشنامۀ رگبار به دریافت
جایزۀ آکادمی موفق گردید.
بهتدریج آستروفسکی توجه خود را به سایر طبقات جامعه معطوف میدارد و
زندگی آنها را در صحنۀ پییِسهای خود مجسم میسازد .از این جملهاند طبقۀ

142

حکمت تمدنی

اشراف روسیه که در پییِسهایی مانند پولهای بیحساب و گرگها و برهها
مجسم شدهاند .در پولهای بیحساب ،که از پییِسهای بنام آستروفسکی
است ،نویسنده خانوادههای اشرافی را که در حال انحطاط و اضمحاللاند وصف
مینماید .اینها اشرافی هستند که ثروت خود و خانوادۀ خود و گاه ارثیۀ خود
را پیشخور کرده و اکنون جز نام اشرافی و آداب اشرافی چیزی برای آنها
باقی نمانده است .اینها وجودهای عاطل و بیکارهای هستند که سربار اجتماع
به شمار میروند و هرچند سخنان آنها پُرنوید و ظاهر آنها فریبنده باشد ،زیر
پای آنها خالی است و دیر یا زود ساقط میشوند .در پولهای بیحساب ،در
برابر اینگونه اشراف “تیپ” دیگری قرار میدهد که با فعالیت بسیار به امور
اقتصادی و تجارتی میپردازد و با نیروی کار تحصیل مال میکند .واسیلکوف،
با آنکه از بعضی عیوب خالی نیست و جاذبیت خاصی نیز ندارد ،در برابر اشراف
بیرمقی که از آنها ظاهری بیش نمانده میتواند لیدیا ،دختر جوان و زیبا و
خراج و بوالهوسی ،را به عقد خود درآورد .لیدیا واسیلکوف را دوست ندارد و
عاقبت هم به وعدههای پوچ همین قبیل اشراف از خانۀ شوهر میرود .ولی به
سختی میافتد و ناچار باز دست کمک به طرف واسیلکوف که مردی زحمتکش
و مقتصد است و پول بیحساب خرج نمیکند دراز میکند و ناچار است همۀ
شرایط واسیلکوف را که ابتدا تصورش هم برای لیدیا مشکل بوده بپذیرد و به
خانۀ شوهر بازگردد.
ییِسهایی مانند کار پُردخل ،آستروفسکی به وصف رشوهخواران و دزدان اداری
در پ 
و فساد متنفذین کشوری میپردازد .ویشنفسکی ،که مظهر منتفذ رشوهخوار است،
در برابر ایرادات خواهرزادۀ جوان و درستکار خود که در عوض ثروت و زندگی
پرجالل افکار عمومی را پشتیبان خود میشمارد میگوید“ :ما افکار عمومی نداریم.
افکار عمومی ما این است :دزد نگرفته پادشاه است .مردم چکار دارند که تو با کدام
عایدات زندگی میکنی .مردم به این اهمیت میدهند که تو زندگی حسابی داری یا
نه و میتوانی مطابق رسوم و آداب بزرگان رفتار کنی یا خیر”.
در کمدی معروف جنگل ،وضع رقتبار دهقانان و رسم زرخریدی آنان و فجایعی
که در محیط امالک مزروعی روی میدهد مورد توجه آستروفسکی است.
آستروفسکی پس از چندی نسبت به زندگی آرتیستها عالقهمند میشود.
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آستروفسکی کوشش میکرد که تئاتر روسیه “رپرتوار” کافی پیدا کند تا به
نمایش دادن پییِسهای اتفاقی و کماهمیت احتیاج نیفتد .از این رو ،عالوه بر
آنکه خود مرتباً به تألیف نمایشنامه اشتغال داشت ،دیگران را نیز در این امر
مهم تشویق مینمود .همچنین ،معتقد بود که باید عالوه بر تئاترهای دولتی
تئاترهای خصوصی و ملی تأسیس شود تا فن تئاتر کمال پیدا کند .توجه او
به مسایل مربوط به تئاتر نظر او را به تربیت هنرپیشگان الیق معطوف داشت
و بهتدریج به زندگی آنان عالقهمند شد و چندین پیی ِس از پییِسهای خود
را وقف وصف زندگی رقتبار آرتیستهای شهری و محلی کرد .از این جملهاند
نمایشنامههای گناهکاران بیگناه و استعدادها و ستایشگران آنها که هر دو از
بهترین پییِسهای آستروفسکی محسوب میشوند.
در اینجا مجال نیست که از طبقات مختلفی که آستروفسکی آنها را وصف کرده
است سخن گفته شود .همینقدر باید گفت که آثار آستروفسکی دایرة المعارف
جامعی در وصف رسوم و آداب و اخالق و زبان طبقات و تیپهای مختلف و
متنوعی است که میان سالهای  1840تا  1890در قرن نوزدهم در روسیه
وجود داشتهاند.
آستروفسکی دو سال پیش از مرگش ،در حالی که به کمال شهرت رسیده و
نمایشنامههای ملی او مهر و عالقۀ همه هموطنان را نسبت به وی جلب کرده
بود و با آنکه چندان مورد اعتماد دربار امپراتوری نبود ،به مدیریت تئاتر دولتی
مسکو گماشته شد و در سال  1886به سرطان معده درگذشت.
فعالیت ادبی آستروفسکی قریب  40سال ادامه داشت و در این مدت بالغ بر 47
نمایشنامه تألیف کرد .وی تنها نویسندۀ روسی است که تمام فعالیت ادبی خود
را منحصرا ً صرف تئاتر نموده است .آستروفسکی به آرزوی خود که به وجود
آوردن مکتب تئاتر ملی روس بود توفیق یافت .او اولین نویسندهای بود که
در زندگی روسیه در زمان خود توانست مواد حیاتی الزم و کافی برای تنظیم
نمایشنامههای ملی بیابد.
آستروفسکی از نویسندگان کام ً
ال رئالیست روسیه است .زندگی هر طبقه و هر
تیپ را چنان که بوده وصف کرده و از غلو و اغراق به منظور جالب توجه کردن
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نمایش بهکلی دوری جسته است .بسیاری از خصایص پییِسهای او را باید
مستقیماً نتیجۀ رئالیسم او شمرد .مث ً
ال در پییِسهای آستروفسکی حوادث و
اتفاقات مهم یا عجیب کمتر دیده میشد .وقایع عادی است و سخنان روزمره.
و نیز در پییِسهای او قهرمانان بزرگ وجود ندارند .حتی قهرمانان محبوب
پیی ِس نیز غالباً با عیوب و نقایص خود ظاهر میشوند ،بهطوری که ببینده
نمیتواند عالقۀ فوقالعادهای به آنها پیدا کند؛ چنان که از قهرمانان مبغوض
پیی ِس نیز کینۀ چندانی به دل نمیگیرد ،زیرا حس میکند که اینها در نتیجۀ
روابط اجتماعی خاصی صاحب اینگونه اعمال و رفتار شدهاند و آنچه واقعاً مورد
نفرت قرار میگیرد همان روابط فاسد اجتماع در زمانی است که آستروفسکی
را باید یکی از بهترین نقاشان آن شمرد.
همین تصویر طبیعی و بیپیرایۀ آستروفسکی از اوضاع و آداب و زمان و در نتیجه،
افشای معایب و مفاسدی که خودبهخود در برابر چشم بیننده از مجموع نمایش
منتزع میشود یکی از عوامل مهم منجر به بیداری مردم روسیه در نیمۀ دوم قرن
ییِسهای آستروفسکی به
نوزدهم به شمار میرود .بهخصوص از این جهت که پ 
زبان ملت و برای ملت نوشته میشد و همه با اشتیاق به تماشای آنها میرفتند .ملی
یی ِس و ساده بودن و طبیعی بودن زمان آن از اعتقادات جازم آستروفسکی
بودن پ 
سر بقای نام او
بود ،چنان که خود عبارتی نوشته است که عالوه بر بیان این معنی ّ
را نیز در بر دارد و آن این است“ :تاریخ عنوان عظیمالشان نابغه را به نام آنگونه
نویسندگان ثبت میکند که توانستهاند برای ملت خود چیزی بنویسند و آثاری از
قرون متمادی پایدار مانده که در مولد خود واقعاً ملی بوده است”.
هیچ پییِسنویسی در روسیه به اندازۀ آستروفسکی تیپهای متنوع به وجود
نیاورده است .وی بعد از لئو تولستوی از این حیث در مرتبۀ اول نویسندگان
روسیه قرار دارد .آستروفسکی بالغ بر  500تن تیپهای مختلف فعال در
صحنههای نمایشنامههایش تصویر کرده است .بهطور عموم میتوان تیپهای
مهم آستروفسکی را به دو دستۀ مشخص تقسیم کرد .نخست تیپهای مزاحم و
منفی هستند که بینندۀ نمایش سرزنش خود را به صورت تازیانه به صورت آنها
میزند .از این قبیلاند تاجران سودجو و لجوج و مالاندوزان حریص و مستبد
که مقدرات دیگران را ملعبۀ هوس خود میشمارند ،اشراف بیکاره و سربار
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جامعه ،رؤسای شیاد و رشوهخوار ،کارمندان متقلب و چاپلوس و بیحقیقت
ییِسهای آستروفسکی از وجود آنها
و سودجویان خودخواه که هیچیک از پ 
خالی نیست.
دستۀ دوم تیپهایی هستند که قربانی مطامع دستۀ اول یا روابط غلط و فاسد
اجتماع شدهاند ،مانند دخترانی که به زور به شوهران نامناسب داده میشوند
و زنهایی که از زورگویی و جباری و حماقت و لجاجت و بدمستی شوهران
خود شکنجه میبرند و هنرپیشگان بیچارهای که مجبورند علیرغم میل خود
معشوقۀ ستایشگران دروغین ،اما ثروتمند خود باشند و دخترانی که تا آخر
عمر باید تازیانۀ بیجهیزی را بخورند و کارمندان کوچکی که مجبورند زندگی
را در ترس و تملق بگذرانند و یا مردان درست و شریفی که باید زیر بار توهین
و سرزنش و فقر خورد شوند .تناقض این افراد از دو دستۀ مختلف و نتایج
فاجعهمانند برخورد و تصادم آنهاست که به آثار آستروفسکی خاصیت افشایی و
انتقادی میبخشد .خودکشی کاترینا در رگبار و مرگ الریسا ،دختری زیبا که
گرفتار عواقب بیجهیزی و زندگی غمانگیز است ،و نیز مرگ ناموف ،آرتیست
مستعد جوان که گرفتار عواقب هوسرانی و بیاعتنایی پدر نامعلوم خود است،
در گناهکاران بیگناه همه فاجعههایی است که روابط مغلوط و فاسد زمان را که
بر مبنای جهل و استبداد و سودجویی قرار داشته رسوا میسازد.
آثار آستروفسکی امروز در ممالک اتحاد جماهیر شوروی از موفقیت بسیار
درخشانی برخوردار است و مردم با اشتیاق فراوان به دیدن نمایشنامههای او
میروند .نمایشنامههای او به همۀ زبانهای ملل شوروی ،غالب زبانهای اروپایی
و بعضی زبانهای دیگر ترجمه شده و اخیرا ً به مناسبت صدوبیستوپنجمین
سال تولد او جشنهای پُرشکوهی در سراسر خاک شوروی برای تجلیل مقام
وی بر پا گردید.
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فصل 5

آیا میتوان از نقاشی جدید لذت برد؟

1

نقاشی جدید برای گروهی از مردم که بارها هوش و دانش خویش را آزموده
و هرگز در آن خللی نیافتهاند مشکلی ایجاد کرده است .میبینند که جمعی
کجطبع و نااستاد که از کشیدن موشی یا خرگوشی ،چنان که به موش و خرگوش
شبیه باشد ،عاجزند نام استاد بزرگ و هنرمند توانا بر خود گذاشته و موزهها و
نمایشگاهها را به آثار ناهنجار خود انباشتهاند .عجبتر آنکه بسیاری از نقادان
و دانشمندان و نویسندگان نیز ،که ظاهرا ً در سالمت عقل آنان تردید نیست،
به فریب اینان از راه بدر رفته و به ستایش مضامین غریب و اشکال نامطبوع
ایشان برخاستهاند .موزهها در خرید آثار این نقاشان بر یکدیگر سبقت میجویند
و مجموعهداران ثروتهای هنگفت در راه گرد آوردن پردههای آنان نثار میکنند.
نقادان هنر و مطبوعات متین گویی نهانی بر ضد “ذوق سلیم” توطئه کردهاند:
هر روز چیزی از آثار این نااستادان طبع میکنند و در “تحلیل” پردههای این
طفالن مکتبی مقاالت نشر میدهند .هنرشناسان به جای آنکه این کجروان را
به تیمارستان بفرستند و هنردوستان را از مزاحمت آنان برهانند ،در بزرگی آنان
سخن میگویند و هذیان منقوش ایشان را بیان احوال آدمی و تصویر جهان خارج
1احسان یارشاطر“ ،آیا میتوان از نقاشی جدید لذت برد؟” سخن ،سال  ،5شمارۀ ( 11آذر ،)1333
 827-818؛ سال  ،6شمارۀ ( 12بهمن .1067-1053 ،)1334
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هانری روسو ( ،)Henri Rousseau, 1844-1910کولی خفته (1898م)

مینامند .یکی پیکاسو ( )Pablo Picasso, 1881-1973را نابغه میخواند و دیگری
روئو را بینظیر میداند و سومی در نقوش ناموزون ماتیس (Henri Matisse,
 )1869-1954و روسو ( )Henri Rousseau 1844-1910کمال هنر عصر کنونی را
مشاهده میکند.
انسان با شوق بسیار به دیدن نمایشگاهی میرود .میرود تا اثری زیبا ببیند و
جانش خوش شود .میبیند مشتی تصویر عجایب بر در و دیوار آویختهاند .یکی
زنی کشیده که سه چشم دارد و بینیاش به منقار زاغ و پایش به پای مرغ شبیه
است و هیچیک از اعضای بدنش بر سر جای خود نیست و نامش زن کالهدار است.
دیگری مقداری مربع و مکعب را در هم آمیخته و آن را تصویر فالن مرد نامیده.
سومی با دست و پای رنگی بر صفحۀ تابلو راه افتاده و آن را منظرهای از باغ بهار
خوانده .دیگری چوبی را در مرکب زده و آن را به دست طفل پنج ساله داده و
نقش حاصل را رنج پیری نام نهاده .عقل در حیرت است که این چه بُلعجبی است،
اما دانایی که چون به چیزی معتقد شد هرگز از آن باز نمیگردد و خردمندی
که مردوار به پای گفتۀ پدران و سنت پیشینیان ایستاده است ،عقل خود را به
فریب این نوخاستگان از دست نمیدهد .میداند که نقاش خوب یک وظیفه دارد
و آن این است که طبیعت را در اثر خود مجسم کند و چیزها را چنان که هست
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مارک شاگال ،من و دهکدهام

بنمایاند .مگر نقاشان بزرگ عالم مانند رافائل ( )Raffaello Sanzio, 1483-1520و
رامبرانت ( )Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 1606-1669جز این کردهاند؟
پس شهرت این کجقلمان به استادی و رواج آثار ایشان یا نتیجۀ توطئۀ جمعی
مدعی بیخرد و دروغزن است و یا در روزگار ما ذوق سلیم چنان دچار انحطاط
شده و منطق درست چنان سستی گرفته که با وجود این همه پیشرفتهای
علمی و صنعتی و با صدها سال سابقۀ نقاشی کمال هنر عصر ما باید اینگونه
اشکال ناهنجار و مضامین بیهوده باشد.
این طرز اندیشه خاص خردهگیران این سرزمین نیست .در کشورهای مغرب نیز
بسیاری از صاحبنظران صمیمانه نقاشان جدید را بیهنر و کجطبع میدانند و در
میان ایشان بسیاری را نیز به ریا و مردمفریبی منسوب میکنند و این نکته تازه نیست.
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پل گوگن ،زمین و ماه

از روزی که نقاشان از شیوۀ قدیم انحراف جستند ،آثار ایشان هدف تیر مالمت
قرار گرفت .وقتی میله ( )Jean-François Millet, 1814-1875پردۀ معروف
خود ،خوشهچینان ،را قریب به یک قرن پیش به نمایشگاه برد ،هنرشناسان
زمان سخت برآشفتند و اظهار “وحشت” کردند و هنگامی که مانه (Édouard
 )Manet, 1832-1883اثر مشهورش ،ناهار بر روی چمن ،را به معرض نمایش
گذاشت ،هنرسنجان آن را سخت “رکیک” شمردند .سزان (Paul Cézanne,
 )1839-1906تا اواخر عمر هدف سرزنش و حملۀ اصحاب عقل بود و هماکنون
کسانی که در مغربزمین آثار ماتیس و روسو و لژه (Fernand Léger, 1881-
 )1955و پیکاسو و روئو ( )Georges Rouault, 1871-1958را مظهر انحطاط
هنر در عصر کنونی میشمارند کم نیستند.
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ژوزف فرنان هانری لژه ،سه زن

اگر جمعی از هنرشناسان در آثار نقاشان جدید “آنی” میبینند ،عامۀ مردم
عموماً از این “آن” غافلاند .در نمایشگاههایی که امروز در کشورهای غربی
تشکیل میشود و به آثار اینگونه نقاشان انباشته است ،گروه بسیاری به تماشا
میروند .اما همۀ این تماشاگران از معتقدان نیستند .بعضی شنیدهاند و به
کنجکاوی آمدهاند .بعضی به قصد کوشش مجدد ،ولی بیهودهای ،برای فهم
نقاشی میآیند .برخی میآیند تا از قافلۀ متجددان باز نمانند و آنجا که بازار
خودفروشی از این راه گرم است ،به ایراد نکتهای و اظهار اعتقادی علم و
پیشرفت فکری خود را آشکار سازند .جمعی نیز از منکراناند .میآیند تا در
افکار خود راسختر شوند و بر رد نقاشی جدید دالیل تازه بیابند .دوستداران و
معتقدان نیز هستند ،اما فراوان نیستند.
اگر کسی در نمایشگاه جمالتی را که در حین گردش به گوشش میرسد به
خاطر بسپارد ،میبیند که عباراتی از این قبیل مکرر میشود“ :این پرده چه
قشنگی دارد؟” و “این کجایش به آدمیزاد شبیه است؟” یا “تو میگویی این تابلو
زیباست؟” “انسان از دیدن این اشکال بدحال میشود” و “هر بچة سهسالهای
هم میتواند اینها را بکشد” و “من که از این نقاشیها چیزی نمیفهمم” و “اینها
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پابلو پیکاسو ،زن و آینه

اگر میتوانستند مثل آدم نقاشی کنند اینها را نمیکشیدند” و “مردم احمق
شدهاند” و “نقاشی جدید دروغ است ،حقهبازی است”.
راستی هم حق باید داد .برای کسانی که در نقاشی جدید ممارستی ندارند و
چشم آنها از کودکی به دیدن تصاویر خوشرنگ و خوشایندی که بر توپ چیت
و چلوار و استوانۀ گردان شهر فرنگ و دیوار مغازههای خرازی و صفحۀ مجالت
رنگی و اعالن سینماها دیدهاند خو گرفته است و آثار نقاشان بزرگی چون رافائل
و تیسین و انگر را مظهر زیبایی دانستهاند ،طبیعی است که پردههای جدید را
نپسندند و در خطوط ناموزون و رنگهای ناساز و مضامین غریب آن ُحسنی
نبینند .اما داوری همۀ کسانی که نقاشی جدید را نمیپسندند یکسان نیست.
بعضی روش ساده و روشنی دارند :آنچه را ندانند یا نپسندند “بد” میدانند .اینها
آن فرقهاند که یقین دارند در هوش و درایتشان خللی نیست .از زحمت تردید و
رنج آموختن آسودهاند .ذوق خدادادشان شاخص زشت و زیباست .بعضی دیگر

154

حکمت تمدنی

ژرژ روئو ،طعن سربازان بر عیسی

به نیت خالص به نقاشی جدید رو میکنند و چون در آن چیزی که موجب
شوقی و شوری شود نمییابند باز میگردند .اما تعصب ندارند و نقاشی جدید را
بالضروره زشت یا حاکی از حمق و تقلب نمیشمارند .و هر چند در دل بر رواج
چنین آثار افسوس میخورند ،به ظاهر سلیقۀ خود را شاخص نمیشمارند .اینها
اصحاب احتیاطاند.
اما جمع دیگری ذهن جوینده دارند و در داوری شتاب نمیکنند .میشنوند که
نقاشان معاصر شیوۀ تازهای آوردهاند .میخوانند که اکثر نقاشان بزرگ امروز
پیرو و هواخواه شیوۀ نواند .به دیدن نمایشگاه میروند تا شیوۀ نو را ببینند یا
کتابی از آثار این نقاشان به دست میگیرند تا تصویر پردههای ایشان را تماشا
کنند .میبینند و نمیپسندند .میخواهند بازگردند ،اما با خود میگویند اگر
نقاشی زمان این است ،حیف است ما از درک آن بیبهره بمانیم .به پژوهش
برمیخیزند .کتاب و مقاله میخوانند و مکرر آثار این نقاشان را از برابر چشم
میگذرانند ،باز لذتی نمیبرند .اما دامان جستجورا رها نمیکنند .به یاد میآورند
که کسانی که در جهان ما علمدار فرهنگ و دانش نواند ،هوادار شیوۀ این
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نقاشاناند .نقادان و هنرشناسان اینان را به عنوان هنرمندان بزرگ پذیرفتهاند.
اگر اینان فریب خوردهاند یا توطئه کردهاند ،موزهداران و مجموعهسازان را که
باید مال عزیز در این راه نثار کنند چگونه میتوان به نادانی منسوب کرد.
وانگهی ،از میان این نقاشان بسیار اهل علم و ادباند و در شناختن آثار نقاشان
قدیم و زیبایی آنها از ما بیخبرتر نیستند .بعضی از آنها در شیوۀ کهن نیز
آثاری به وجود آوردهاند و چون این آثار را مینگریم ،در آنها خللی نمیبینیم.
آیا نمیتوان تصور کرد که انحراف آنها از شیوۀ زیبای کهن علتی جز سفاهت و
“نابلدی” داشته باشد؟ آیا نقاشی نیز مانند سایر فنون هنر دچار تغییر و انقالب
کلی نشده و فصل تازهای در تاریخ نقاشی گشوده نگردیده است؟ اگر عللی
موجب این تحول اساسی شده ،آن علل چیست؟ هدف این تحول چیست؟ آن
زیبایی که جان نقاشی است کجاست؟
مرد پژوهنده از پای نمینشیند تا بر چگونگی نقاشی جدید واقف شود و مقدمات آن
را دریابد و بر سیر آن مطلع گردد .آنگاه اگر باز نپسندد ،میداند که انکارش مبتنی
بر جهل یا تعصب نیست و اگر دلش با نقاشی جدید همراه نشد ،ذهنش موجبات
آن را دریافته است .در این گفتوگو ،روی سخن با اینگونه پژوهندگان است.
شاید اکنون بتوان از آنچه تا حال در برخورداری از “هنر نو” گفته شده خالصهای
به دست داد و راه را برای بحثی در مکتبهای نقاشی نوین هموار ساخت .قرنی
که ما در آن زندگی میکنیم شاهد تحول و دگرگونی عمیقی در همۀ رشتههای
هنری است .شعر نو و موسیقی نو و نقاشی نو به وجود آمده و افقهای تازهای در
برابر دیدۀ هنردوستان گشوده شده است .کسانی که با هنر نو برخورد میکنند
عموماً آن را نامطلوب مییابند .گروهی بیتأمل داوری میکنند و هنر نو را زشت
و نامطبوع میخوانند و به عادات دیرین خود باز میگردند و در تعلق به آنها
راسختر میشوند .گروهی دیگر مشتاق و پژوهندهاند و از خامی و تعصب دور،
ولی در هنر نو ُحسنی نمیبینند و درمیمانند که چگونه میتوان به هنر نو دل
بست و اشکال ناموزون و رنگهای شوریده و خطوط پریشان آن را مایۀ آرام
روح و تسلی خاطر شمرد و یا از آن به شور آمد.
اما پژوهندۀ مشتاق باید نخست توجه کند که اگر در جهان متمدن نهضتی هنری
روی میدهد و بیش از نیم قرن دوام مییابد و نقادان و هنرشناسان بزرگ را به
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آرکادیا یا سرزمین آسایش و خوشی ،اثر پال .سی .مولنار ( ،)Paul. C. Molnarمنظرة خوابی را
مجسم میسازد .در عالم خواب روابط عقل و منطق را راهی نیست و خیال افسارگسیختة آدمیهمه
چیز را ممکن و با هم مرتبط میسازد .در این پرده ،هر یک از هنرمندان به کار خود مشغول است.
از پیکرتراشی که به ضرب چکش نیمرخی از بدنة سنگی کوه بیرون میکشد تا نویسندهای که شرح
تنهایی خود را بر طوماری مینویسد و عاشقی که با محبوبة خود راز و نیاز میکند.

سوی خود میکشد و کموبیش قبول عام مییابد ،بیشک درخور توجه کسانی
که دوستدار هنرند هست .آنگاه باید به یاد آرد که شیوهای که تا نیم قرن پیش
در نقاشی معمول بود و ما نیز پس از آشنایی با تمدن غربی به آنها خو گرفتهایم،
هرچند پسندیده و لذتبخش باشد ،شیوۀ منحصر نیست؛ تنها یکی از شیوههای
هنری است :شیوهای است که در یونان و روم قدیم و سپس قریب  500سال ،از
رنسانس تا اوایل قرن بیستم ،در اروپا و کشورهایی که تحت تأثیر تمدن اروپایی
بودهاند رواج داشته است .این شیوه در میان غارنشینان اسپانیا نیز که قریب 40
هزار سال قبل میزیستهاند و همچنین در افریقا در میان بعضی از قبایل پیش
از تاریخ رایج بوده .اما آثار هنری مردم چین و هند و ایران و مصر و بیزانس و
امریکای قدیم و قبایل بدوی آسیای شرقی و استرالیا و اسکیمو و بسیاری از ملل
دیگر عموماً پیرو چنین شیوهای نبودند و نقاشی یا پیکرسازی آنها به اصطالح
“طبیعی” نیست .هنر نوین اروپا نیز از این زمره است.
اگر گمان کنیم “زیبایی” را تنها در آثار نقاشان “طبیعینما” مانند رافائل و انگر
( )Jean-Auguste-Dominique Ingres, 1780-1867و کوربه (Jean Désiré
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شکار گوزن ،از آثار پیش از تاریخ غارهای اسپانیا

 )Gustave Courbet, 1819-1877میتوان یافت ،آثار هنری بیشتر اقوام دنیا را
در صحنۀ هنر ندیدهایم و در نتیجه معتقد شدهایم که دریافتن زیبایی مخصوص
دورۀ محدودی از زندگی اقوام خاصی بوده است .خطای چنین تصوری از آغاز
آشکار است .اگر همۀ آنچه اقوام مختلف با تفاوت سلیقه به عنوان آثار هنری به
وجود آوردهاند باید از آثار هنری محسوب شود ،پس “زیبایی” را ،چنان که مفهوم
ماست ،نمیتوان میزان و مالک سنجش این آثار قرار داد .باید میزانی جست که
همۀ این آثار را در بر بگیرد .در جستجوی چنین “میزانی ”،باید شیوۀ تجربی در
پیش بگیریم و از ساختن و پرداختن میزانی در عالم تصور ،بدون توجه به همۀ
آثار هنری ،بپرهیزیم.
این میزان چیست؟ این میزان همان است که در ایجاد آثار هنری در کار
بوده است .هنرمند عموماً برای ایجاد “زیبایی” اثری به وجود نمیآورد ،بلکه
میخواهد احساسی یا حالتی را که بر او گذشته است “شکل” ببخشد و “ممثل”
کند .این حالت ،خواه شوقی یا حسرتی یا غلقی یا مهری باشد و خواه دردی یا
غبطهای یا اسفی و عبرتی ،همه بر احساسات آدمی تکیه دارد .بیان شوقی که
برای هنرمند از درک نظم و تعادل و هماهنگی و تناسب و حسن ترکیب و وزن
دلانگیز ،که عوامل زیباییاند ،حاصل میشود نیز یکی از این حاالت است .بیان
زیبایی نیز شکل بخشیدن به یکی از احساسهای آدمی است و هنرمند وقتی
به آن میپردازد که این احساس با شوری همراه باشد.
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اگر بخواهیم این تعریف را جامعتر کنیم ،باید
ضرورتی را که در خاطر آدمی برای خلق و
ایجاد و محسوس کردن چیزی ،مث ً
ال حالتی
یا نغمهای یا تصوری ،هست از یاد نبریم .این
ضرورت باطنی از حاالتی است که هنرمند را به
تالش و اظهار و بیان وامیدارد .از خانه ساختن
و تصویر کشیدن کودکان تا پیکر تراشیدن و بنا
به پا کردن حجاران و معماران بزرگ ،همه اینجا
ضرورت درونی در کار است.
میزان کامیابی هنرمند در نظر دیگران این است
که اثرش “رسا” باشد و حالتی که خواسته است
ادا کند و “شکل” ببخشد به دیگری نیز منتقل
شود ،یعنی دیگری نیزــکه ناچار از حاالت
هنرمند بیخبر نیستــبه وسیلۀ اثر هنرمند به
آن حاالت باز میگردد و آنها را احساس میکند.
احساس لذت ما از آثار هنری از این روست.

پرنده در فضا (۱۹۱۹م) ،اثر برانکوزی
(Constantin Brâncuși, 1876-
 )1957نقاش رومانیایی ،در این اثر
که میتوان آن را “نقاشی انتزاعی”
( )abstraitشمرد ،نقاش تصور
خود را از پرواز و صعود پرندگان
به وسیلة مجازی نقش کرده است.

چون زیبایی را به عنوان مالک رد و قبول آثار
هنری به کناری بگذاریم ،راه ما در دریافتن هنر
نو نیز روشنتر میشود .اگر پردۀ پیکاسو به نام
جنگ با همۀ اشکال غیرطبیعیاش میتواند
“وحشت جنگ” را در دل ما زنده کند ،اثری
رسا و مقبول است و اگر آثار سوررئالیست میرو
آرزوهای دوردست و امیدهای مبهم و خواب و
خیالهای لغزان و گریزنده را در خاطر ما جان
میبخشد ،نقاش از عهدۀ مقصود خود برآمده و
اثرش مطلوب است ،هر چند اشکال و رنگهای
پرده منطقی نباشد و اگر پردۀ مولنارــکه
نقاش در آن سرزمین دلخواه هنرمندان را
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در این دو تصویرکه اشکال و تناسبات هیچیک “طبیعی” نیست ،پیکاسو و هانری روسو وحشت
جنگ را نقش کردهاند .در پردة پیکاسو ،تصویر باال ،احوال و عناصر مختلف جنگ به صورت
حقیقی و مجازی گرد آمده.

وصف کرده استــ میتواند نشانی از فراغ بال و کامیابی و وصالی باشد که
آرزوی هنرمندان است ،از “خیالی” بودن آن عیبی عارض پرده نمیشود.
پژوهندۀ مشتاق اگر به جای آنکه نظر خود را در کار معدودی از نقاشان محدود
سازد به آثار هنری بشر از آغاز تا امروز توجه کند ،در مییابد که بعضی از اصول
هنری کموبیش ثابت است ،زیرا ناشی از خاصیت ذهنی ماست و از آنها گریز
نیست .مث ً
ال رعایت تناسب و تعادل و نظم خطوط و اشکال و هماهنگی و تضاد
رنگها در همۀ ادوار به نوعی رعایت شده ،اما چون “دید” هنری در همۀ ادوار
یکسان نیست ،بیننده غالباً غافل میماند.
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انتزاع ( ،)abstractionاثر پیکاسو (1929م) .در این اثر که زادة تخیل و
قوة تنظیم پیکاسو است ،اشاره به چندین چیز میتوان یافت ،اما مجموع
آن شبیه هیچچیز نیست ،بلکه نتیجة ابداع و بازی قلم نقاش است.

در نقاشی اروپا ،از رنسانس تا اوایل قرن بیستم ،نقاش عموماً اشکال طبیعی
را برای غرض خود که به هر حال بیان حالتی از حاالت اوست به کار میبرد.
در میان بسیاری از ملل ،هنرمند به هیچوجه خود را ملزم نمیدیده که صورت
کامل چیزی را برای غرض خود به کار ببرد .خود را مجاز میشمرده که جزیی
یا حتی اشارهای از چیزی را اختیار کند و آن را با اجزای دیگر بپیوندد .جانورانی
که در تخت جمشید با سر عقاب و تن شیر و پای گاو میبینیم ،هر چند مثال
جامعی نیست ،ولی مثال روشنی است .پس هرگاه در نقاشی نو به اشکالی بر
میخوریم که شبیه هیچچیز معینی نیست ،ولی از بسیاری از چیزها نشان دارد،
اگر با اعتراض برخیزیم که “این شبیه نیست” به خطا رفتهایم .وقتی که عنان
خاطر را به دست “خیال” میسپاریم ،اگر به اندیشههای پراکنده و درهمی
که به ذهن ما میگذرد توجه کنیم و آمیزش محسوسات و ادراکات خود را با
امیدها و آرزوها و نگرانیهای خود در نظر بگیریم ،در خواهیم یافت که بسیاری
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خوان گری ( ،)Juan Grisصفحة شطرنج.
در این پرده ،نقاش تصور خود را از اشیاء
ترکیب کرده و نتیجه هیئت تازهای است
که هر چند به حساب دو چشم طبیعی
به نظر نمیرسد ،ولی به حساب ذهن
غیرطبیعی نیست.

از آثار نقاشان در نمایاندن گوشههایی از زندگی درونی ما با حقیقت موافقتر
است .آنچه در نظر ما طبیعی مینماید ،تنها “انتخابی” از محسوسات و مدرکات
ماست .در آثار نقاشان سوررئالیست ،که در نظر ما چنین غریب میآید ،انتخاب
محدودتر و حق ظهور “آنچه که هست” بیشتر است .مضمون شعر و هذیان و
سخنانی که در مستی گفته میشد بنا بر عرف عام “واقعیت” ندارد .اما چون
درست بنگریم ،از سخنان “سنجیدۀ” ما حقیقیتر است ،زیرا بیمراقبت عقل
و بیرعایت منطق از وجود درونی ما سرچشمه میگیرد .اگر اینگونه آثار را
2
سوررئالیست گفتهاند از این رو است.
پس مرد پژوهنده میتواند به این نکته برسد که وظیفهای که باید برای نقاش
در نظر بگیرد این نیست که عالم خارج را چنان که هست در پردۀ خود مصور
کند .این کار را عکاس به بهترین وجهی انجام میدهد .آنچه نقاش را ممتاز
میکند نیروی خلق و ابداع است ،نیرویی که میتواند تجربیات درونی و احوال
باطنی را مجسم و محسوس کند ،بهطوری محسوس کند که وجود بدوی و
کودکآسای ما نیز بتواند آنها را دریابد و برخوردار شود.
نقاش در این کوشش میتواند اشکال و رنگهای طبیعی را به کار ببرد و یا اجزایی از
صورتهای طبیعی را با هم ترکیب کند و یا صورتی بسازد که در آن تنها اشارهای به
موجودات طبیعی موجود باشد .نقاش میتواند میز و بطری و مجسمه و ویلن و تُنگ
آب را چنان رسم کند که هر یک جداگانه شناخته شوند .این کاری است که نظایر
شاردن و به اعتباری سزان کردهاند .یا عناصری از هر یک را در هم بیامیزد و ترکیب
تازهای به وجود بیاورد ،این کاری است که نظایر پیکاسو و براک و لژه کردهاند.
2سوررئالیست ( )surréalisteلفظاً یعنی آنچه در رعایت واقعبینی بر رئالیسم برتری دارد.
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آندره بودن ( ،)André Beaudinتصویر هانری کان ویلر .این تصویر
طبیعی به نظر نمیرسد ،اما هنر نقاش در حفظ شباهت با وجود
فشردن اشکال در صورتهای سادة هندسی پوشیده نیست.

میتواند رنگ را برای نمایاندن بَشرۀ حقیقی چیزها به کار ببرد و خود از اینکه
توانسته است رنگ خداداد را در پردۀ خویش تجدید کند راضی شود و بیننده را
خوشنود سازد .این کاری است که بسیاری از نقاشان مکتب فلورانس و نقاشان
قرن نوزدهم کردهاند .یا آنها را بدون رعایت رنگ حقیقی چیزها ،ولی برحسب
حالتی که میتوانند در ما ایجاد کنند ،به کار ببرد ،چنان که نقاشان مکتب
فوویسم ( )Fauvismچون روئو و والمینک (Maurice de Vlaminck, 1876-
 )1958و درن ( )André Derain, 1880-1954کردهاند .یا از رنگها صرفاً برای
ایجاد نقشهای خوشایند و تصاویر دیدهپسند ،بدون رعایت طبیعی بودن آنها،
استفاده کند ،چنان که ماتیس کرده است.
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نقاش میتواند اوهام و تخیالت و اندیشههای درهم باطنی را مصالح کار خود
قرار دهد ،چنان که نقاشان سوررئالیست کردهاند و یا اشکال منظم هندسی و
یا تناسب ریاضی اشکال را در تنظیم پردۀ خود در نظر داشته باشد ،چنان که
شیوۀ سورا ( )Georges-Pierre Seurat, 1859-1891و سزان (Paul Cézanne,
 )1839-1906و اوزانفان ( )Amédée Ozenfant, 1886-1966و بن نیکلسون
( )Benjamin Lauder “Ben” Nicholson, 1894-1982بوده است.
نقاش میتواند هزاران راه پیش بگیرد ،اما وقتی میتوان اثر او را اثر هنری نامید
و ارزش نهاد که “دیگری” را نیز متأثر کند ،یعنی حالتی یا تجربۀ گذشتهای را
از خاطر وی بگذراند و یا به ضرورتی در وجود وی پاسخ گوید.
در جستجوی “تأثر ”،پژوهندۀ مشتاق باید از یک خطای عام بپرهیزد ،یعنی تصور
نکند آنچه اثر هنرمند در آدمی برمیانگیزد باید حتماً از مقولۀ احساسات تند و
پرشور باشد .هر کس آثار نقاشان را تنها در پی مصور یافتن دردی و حسرتی یا

فرانسیسکو بورس ( ،)Fransisco Borésمردی که سیگار میکشد

164

حکمت تمدنی

عشقی و شوری و عبرتی تماشا کند ،از بسیاری از آثار بیبهره باز خواهد گشت .نه
تنها یافتن نظم و تعادلی در میان اشکال مختلف اساس و موجب کار نقاشان است،
بلکه گاه مطلق شکل بخشیدن به مدرکات و محسوسات نقاش را به عمل وامیدارد.
آنچه کودکان را به نقاشی وامیدارد ،در بزرگساالن نیز به همان قوت باقی است.

در شکل بخشیدن به محسوسات و مدرکات ،انسان غالباً به دو “وسوسه” گردن
مینهد .درک آثار هنری عالم بدون توجه به کمال اهمیت این دو وسوسه
امکانپذیر نیست .این دو وسوسه یکی “وسوسۀ انحراف” است .نقاش دائماً میل
میکند از شکلهای طبیعی منحرف شود .این نظیر کار کودکانی است که وقتی
با بزرگساالن به راهی میروند ،پیوسته از شاهراه منحرف میشوند و باز به آن
برمیگردند .در اینجا مجال بحث علت درونی این وسوسه نیست ،اما در تماشای
این همه اشکال غیرطبیعی که هنرمندان مکزیک و استرالیا و چین و نقاشان
جدید غرب به وجود آوردهاند نباید از اهمیت این وسوسه غفلت کرد .هر کس به
تفنن برای نقاشی قلم بر کاغذ گذاشته و مدتی به کشیدن اشکالی که به قلم وی
آمده گذرانده ،از این تجربه غافل نیست.

نقاشی با شن ،از آثار بومیان امریکا .در این اثر تفنن و به کار بردن اشکال نظم هندسی در
تصویر انسان و مراعات تقارن و تناوب بهخوبی دیده میشود.
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کاندینسکی ( ،)Wassily Kandinsky, 1866-1944در آرامش (1928م) .در این اثر ،عالوه بر
شوق نقاش را برای ریختن اشکال طبیعی در قالب اشکال نامأنوس هندسی و
نظمجویی و تفنن،
ِ
تقلیل آنها را به صورتهای ساده میتوان دید.

وسوسۀ دیگر “وسوسۀ نظم” است .اشکال طبیعی عموماً منظم نیست .اما
ذهن ما نظمدوست است و از پریشانی و اغتشاش گریزان .اگر نمیتوانیم این
نظم ذهنی را بر عالم خارج و ماجرای زندگی و حوادث طبیعی تحمیل کنیم،
میتوانیم آن را بر آفریدههای خود حاکم سازیم .کشیدن صورت به شکل دایرۀ
تمام و بدن به شکل مستطیل هندسی نمونهای از این نظمجویی و برگرداندن
اشکال طبیعی به اشکال آشنا و مأنوس منظم است .دریافتن سبک کوبیسم که
اشکال طبیعی را به اشکال کوچک هندسی تجزیه میکند ،بدون توجه به این
وسوسه ممکن نیست .قرینهسازی و حفظ تعادل در پردههای نقاشان مکتب
فلورانس و ترکیب کردن اشکال هندسی به عنوان پردۀ نقاشی نیز نوعی از
رعایت این وسوسه است.
مردمی که گمان میکنند در روزگار ما شعر و هنر در سراشیب انحطاط افتاده
بسیارند .وقتی آثار لژه و پیکاسو و شاگال را به عنوان نمونههای نقاشی معاصر
میبینند و یا به اشعار آپولینر ( )Guillaume Apollinaire 1880-1918و الیوت
( )Thomas Stearns Eliot, 1888-1965و پاوند ( )Ezra Pound, 1885-1972به
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عنوان نمونۀ شعر معاصر برمیخورند ،از سیمای گرفته و چشمان مالمتبار آنها
میتوان تأسف آنها را بر انحطاط ذوقی جهان نو دریافت .اما اگر رنج پژوهش را
بر خود هموار کنند ،شاید روزی دریابند که قرن ما شاهد یکی از بزرگترین و
پرثمرترین جنبشهای هنری است و اعتبار آن اگر بیش از نهضت رنسانس نباشد،
بیشک کم از آن نیست.
پژوهندهای که از تعصب دور است ،نظر خود را به دایرۀ محدودی از جهان هنر
منحصر نمیسازد .در روزگار ما ،هنر وسعتی عظیم یافته است .توجه به اصول
هنری دورانهای گذشته و آثار اقوام گوناگون هنر امروز را متنوعتر و جامعتر
از هنر ایام کهن کرده .هنر چینی و افریقایی و مکزیکی و ایرانی و بیزانسی
و اروپایی همه در هنر جدید فرصت ظهور یافته است .اگر خود را در تنگنای
فرضیههای کمدامنه محصور نکنیم و با وسعت نظر و توجه به تجربیات متنوع
بشر مدتی به ممارست و تماشای نقاشی نو بپردازیم و د ِر ذهن را برای پذیرفتن
اصول تازه باز بگذاریم ،تردید نیست که پس از مدتی به اینگونه آثار خو
میگیریم و در آنها نیز گاه بیان حالی از خود و تجربیات زندگی خود مییابیم.
اما اگر تصور کنیم که تنها با “توضیح” این و آن و بدون “ممارست” میتوان از
هنر نو لذت برد ،البته کامیاب نخواهیم شد.

ادوارد واردزورث ( ،)Edward Wasworthترکیب (1932م) .در این اثر بینام ،ذوق
تفننن و ابداع نقاش و اقتباس از اشکال طبیعی بدون تقلید از آنها آشکار است.
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پایبند عادت ماندن و با شیوۀ نو به ستیزه برخاستن رسم دیرین است .رسمی
است که از طبیعت آسانپسند و رعنای آدمی سرچشمه میگیرد .آدمی به آنچه
معتاد و مأنوس است تعلق خاطر پیدا میکند و آن را از خود میشمارد و چون
غریب و نوخواسته به بازار آمد ،به دفاع از عادات عزیز خویش برمیخیزد .از این
رو ،میتوان به همۀ کسانی که با شعر و موسیقی و نقاشی نو نامهرباناند حق داد و
به یاد آورد که اگر کسی به گوشهای از جهان پهناور هنر خو گرفت و خواست از
کنار آن برنخیزد ،به کسی نمیرسد که طعنی بزند یا طریق نکوهش پیش بگیرد،
اما اگر کسی میخواهد با سیر معنوی عالم همراه و همقدم باشد و از شیوههای
نوینی که در قرن ما جهانگیر شده غافل نماند ،میخواهد که مرد زمان خود باشد
و نه مرد روزگار گذشته ،ناچار باید با دیدۀ باز و ذهن پذیرا در تحوالت هنر معاصر
بنگرد ،از تعصب و خامی بپرهیزد و از تالش و جستجو نگریزد.
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فصل 6

ژرژ سورا و شیوۀ امپرسیونیسم نو

1

ژرژ سورا ( ،)Georges Seurat, 1859-1891نقاش گرانقدر فرانسوی ،بیش از
 32سال نزیست .نخستین اثر مهم خود را که تصویر دوست وی آمان ژان
( )Edmond Aman-Jean, 1858-1936بود در  24سالگی ،یعنی تنها  7سال
پیش از مرگش ،کشید .اما با وجود کوتاهی عمر و معدود بودن آثارش ،سورا
در جهان نقاشی اثری عمیق به جای گذاشت .در حقیقت ،سورا از بانیان و
پیشوایان مکتبهای نوین نقاشی و از کسانی است که سیر این هنر را به نیروی
ابتکار خویش هدایت کرده است.
در  1884بود که سورا و جمع دیگری از نقاشان که از روش “نمایشگاه” رسمی
فرانسه ناخشنود بودند و تاب تحمل هیئت داوران آن را نداشتند ،فراهم آمدند
و “گروه نقاشان مستقل” ( )Le Group des Independentsرا بنیاد گذاشتند .ده
سال پیش از آن ،گروه دیگری از نقاشان در کافۀ گربوا فراهم آمدند و نمایشگاه
نقاشان امپرسیونیست را تأسیس کردند .نخست با خصومت و طعنه و ریشخند
روبهرو شدند ،اما بهتدریج هنر دوستان به آثار آنها خو گرفتند و این نقاشان
شهرت یافتند.
1احسان یارشاطر“ ،ژرژ سورا و شیوة امپرسیونیسم نو ”،سخن ،سال  ،۵شماره ( ۲بهمن ،)۱۳۳۲
۱۳۶-۱۳۰؛ سال  ،۵شماره ( ۳اسفند .۲۳۵-۲۲۷ ،)۱۳۳۲
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در سالی که “گروه نقاشان مستقل” نخستین نمایشگاه آثار خود را
ترتیب دادند (مه  ،)1884سه شیوۀ عمده در نقاشی وجود داشت :نخست
محافظهکاران و پیروان آکادمی بودند که از شیوۀ نقاشان قدیم ،خاصه
شیوۀ انگر (  )Jean-August-Dominique Ingres, 1780-1867و دیوید
( )Jacues-Louis David, 1748-1825پیروی میکردند .مدیران نمایشگاه
رسمی فرانسه ،که به اختصار “سالن” خوانده میشد ،از این نوع بودند .هر
سال یک بار وزارت هنرهای زیبای فرانسه نمایشگاهی از آثاری که هیئت
داوران نمایشگاه تصویب کرده بودند ترتیب میداد .پیداست که آثار نقاشان
مبتکر و حدشکن در این نمایشگاه راه نمییافت .دیگر نقاشان رئالیست بودند
که به مخالفت با شیوۀ نقاشان رمانتیک برخاسته بودند و سردی واقعبینی
را بر شور خیالپروری ترجیح میدادند .کوربه و پس از وی مانه در میان
این جمع سمت پیشوایی داشتند .سوم نقاشان امپرسیونیست بودند که هر
چند دنبالۀ کار نقاشان رئالیست را گرفتند ،در روش کار با آنان تفاوت
کلی داشتند .آثار این نقاشان که یک روز موجب شگفتی و اعتراض عمومی
شده بود ،پس از چندی خود مبنای عادتی شده و بسیاری معتقد شدند که
شیوۀ نو آوردن به این نقاشان پایان گرفته و آثار تازه و نامأنوس را به دیدۀ
بدگمانی مینگریستند .تا آنجا که گوگن ،نقاش نوآفرین این زمان ،گفت که
بزرگترین مانع رواج آثار آفرینگویان آثار امپرسیونیستها هستند .مونه و
رنوار و سیسلی و دِگا و پیسارو در این ایام هواخواهان بسیار داشتند و عموماً
آنان را نقاشان پیشرو و صاحب ابتکار میشمردند.
اما این سالها در فرانسه سالهای ابداع و آفرینش بود .هنوز شیوهای منکران
را مجاب نساخته ،شیوۀ تازهتری ظاهر میشد .نقاشان امپرسیونیست هنوز همۀ
نیروی ابتکار خویش را صرف نکرده بودند که سزان و گوگن و ونگوگ و سورا و
روسو به راههای تازه افتادند و اصول تازه آوردند.
همین نوخواهی و تازهاندیشی بود که جمعی از نقاشان را در سال 1884
به تشکیل “گروه نقاشان مستقل” واداشت .در نمایشگاهی که اینان ترتیب
دادند ،سورا که  25سال داشت و سینیاک ( )Paul Signac, 1863-1935که
 21ساله بود و ادموند کراس ( )Henri-Edmond Cross, 1856-1910شرکت
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جستند .اینان یکدیگر را تا آن زمان نمیشناختند .نمایشگاه رواجی نیافت ،اما
نقاشانی که در آن با یکدیگر آشنایی یافتند فراهم آمدند و برای رهایی از رأی
هیئت داوران “سالن” انجمنی به نام “انجمن هنرمندان مستقل” (Sociste des
 )Artistes Independentsتأسیس کردند .این انجمن که تا جنگ بینالمللی
اول ادامه یافت ،در سیر نقاشی فرانسه و تشویق ابتکار تأثیر فراوان کرد .اساس
کار انجمن این بود که هر کس میتوانست با پرداختن وجه مختصری عضو
انجمن بشود و در نمایشگاهی که انجمن ترتیب میداد شرکت کند“ .هیئت
داورانی” در کار نبود.
نخستین نمایشگاه انجمن را  402نفر از نقاشان استقبال کردند (دسامبر .)1884
سورا ،سینیاک ،رودن ،ادموند کراس و دوبواپیه (Albert Dubois-Pillet, 1846-
 )1890و والتون ( )Edmond-Eugène Valton, 1836-1910در این میان بودند.
نمایشگاه ،چنان که انتظار میرفت ،مورد اعتراض و طعنۀ عمومی قرار گرفت،
اما در این میان هنرشناس جوان فنئون ( )Felix Feneon, 1861-1944هدف
سورا و اهمیت آثار او را دریافت.
سورا یک سال پیش اثر مهم خود ،تصویر آمان ژان را به “سالن” فرستاده بود.
هنوز نام وی را کسی نمیدانست .با این همه ،اثر وی نظر یکی از هنرشناسان
معاصر وی ،روژه مارکس ( ،)Roger Marx, 1859-1913را جلب کرد و دربارۀ
آن در مجلۀ پیشرفت هنری ( )Le Progress Artistiqueچنین نوشت“ :این
تصویر چنان در من گرفت که به جستجوی آثار دیگری از موسیو سورا در سایر
قسمتها برآمدم .جستجویم بیهوده بود ،ولی مسلم است اثری به این درجه از
شایستگی نمیتواند کار نقاشی عادی باشد”.
سال بعد تابلو آبتنی ( )Baignadeسورا را “سالن” رد کرد .اما فنئون در نمایشگاه
“گروه مستقل” چنان شیفتۀ اثر سورا شد که برای دفاع از اصول این شیوۀ تازه و
کمک به سورا به تأسیس مجلهای به نام مجلۀ مستقل ()Revue Independent
دست زد و تا سورا زنده بود ،فنئون از هواداران استوار او بود و مقاالتش دربارۀ
شیوۀ نقاشان “دیویزیونیست” ( )Divisionistکه سورا و دوستانش به آن خوانده
میشدند ،به رواج آثار آنان کمک بسیار کرد.
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در همین سال ،آلفونس دوده کتاب سافو ( )Saphoرا انتشار داد و زوال کتاب نشاط
زندگی ( )La Joie de Vivreرا منتشر کرد .مودیلیانی (Amedeo Modiglani, 1884-
 ،)1920نقاش ایتالیایی ،در همین سال متولد شد .رنوار و مونه ،نقاش امپرسیونیست،
با یکدیگر به بندر ژن در ایتالیا رفتند .نویسنده و نقاش سوئدی استریندبرگ
( )August Strindberg, 1849-1912کتاب زناشوییها را انتشار داد و به اتهام آنکه
آثارش “خالف اخالق و مذهب” است ،در استکهلم مورد تعقیب قرار گرفت .مارسل
پروست ( ،)Marcel Proust, 1871-1922نویسنده گرانقدر فرانسوی 13 ،سال داشت.
سورا در خانوادهای متوسطالحال متولد شد .پدرش نقاشیهای مذهبی جمع
میکرد .در  17سالگی به آموختن نقاشی شروع کرد و دو سال بعد با دوستش
آمان ژان به مدرسۀ هنرهای زیبا رفت .معلمش در این مدرسه چنان از شیوههای
نو بیزار بود که برای دفاع از شیوۀ کهن جایزهای ترتیب داده بود .سورا در اینجا
به آثار انگر ،نقاش کالسیک قرن نوزدهم ،ارادت یافت .کسی گمان نداشت سورا
یک روز اصول نقاشی کالسیک را در جامۀ نو به بازار هنر بیاورد .در توجه به
صحنههای ترکیبی نیز شاید سورا مدیون تأثیر انگر است .ضمناً ،سورا به مطالعۀ
آثار ادبی معاصر ،خاصه آثار برادران دو گنکور ( )de Gencourtsشروع کرد و هم
به مطالعۀ آثار علمی دربارۀ رنگ و نور و خط پرداخت.
پیداست سورا ذهن جویندهای داشت و پیروی از شیوۀ نقاشان زمان خاطر
پژوهشگر او را خرسند نمیکرد .در این جستجو ،نخست متوجه شیوۀ
رنگآمیزی دالکروا ،نقاش بزرگ قرن نوزدهم ،شد و به تحلیل آثار او پرداخت.
دالکراو از نخستین کسانی بود که در رنگآمیزی دقت علمی کرد و تأثیر متقابل
رنگها را در یکدیگر دریافت.
نخستین پردۀ مهم سورا تصویر آمان ژان بود .از این تصویر میتوان دریافت که
سورا نقاشی دقیق و بردبار و پرکار و در نقاشی پایبند نظم و “فرم” است و ابهام
بیشکلی آثار امپرسیونیستها را نمیپسندد ،هر چند در رنگآمیزی روش آنان
را بر روش نقاشان گذشته ترجیح میدهد.
اگر تصویر آمان ژان را با تصویر کالسیکی که سزان از گوستاو ژفروا (Gustave
 )Geffroy, 1855-1926منتقد معاصرش ساخته است بسنجیم ،آشکار میشود

173

ژرژ سورا و شیوۀ امپرسیونیسم نو

ژرژ سورا ،آمان ژان

که این دو نقاش با آنکه یکدیگر را نمیشناختند ،هر دو در پی یک مقصود
بودند :هر دو میخواستند تا اصالت طرح و تناسب خطوط و تعادل اجزای تابلو
را که در نتیجۀ توجه بیش از حد نقاشان امپرسیونیست به رنگ و نور از تابلوها
مفقود شده بود دوباره به پردۀ نقاشی بازگردانند .در حقیقت ،در پی آن بودند
که اصول تابلوهای کالسیک را که از زمان جیوتو (Giotto di Bondone, 1266-
 )1337تا انگر نقاشان کموبیش مراعات کرده بودند و با نهضت رمانتیک و روش
نقاشان امپرسیونیست از اعتبار افتاده بود دوباره زنده کنند .توجه این دو نقاش
بزرگ باز به سوی اجسام س هبُعدی کشیده شد و دریافتن مناسبت میان حجمها
و آوردن آنها بر روی پرده و برقرار ساختن روابط متعادلی میان اشکال وجهۀ
همت ایشان قرار گرفت.
تصویر آمان ژان ،مانند آثار سزان ،دورۀ کالسیک تازهای را در نقاشی نوید میداد .در
سال  1884که نخستین نمایشگاه “انجمن نقاشان مستقل” تشکیل شد ،این نوید
آشکار نبود و شیوههای دیگر هنوز تازگی و نوظهوری خود را از دست نداده بودند.
سال بعد ،نقاشان گروه مستقل که عموماً به فراهم ساختن تابلوهای تازه مشغول
بودند نمایشگاهی ترتیب ندادند .در همین سال ،پیسارو که  55سال داشت و
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همیشه آمادۀ آموختن بود به کارگاه سورا آمد .وصف شیوۀ نو را شنیده بود و
حال آمده بود تا بداند اصول این شیوه چیست .سورا اصول علمی کار خود را
برای وی بیان کرده و توضیح داد که با به کار بردن تکههای کوچکی از رنگهای
خالص و پهلوی هم قرار دادن آنها میتوان رنگ ترکیبی مطلوب را در نظر آورد.
به این ترتیب ،رنگهای روی تابلو به هیچوجه مخلوط نمیشوند و روی هم
نمیخورند ،ولی چون از دور به آنها نظر کنیم“ ،نتیجۀ” آنها به چشم میآید.
پیسارو فریفتۀ این شیوه شد و آن را پذیرفت و از اینکه جوان  26سالهای به
کشف چنین شیوهای توفیق یافته است حیرت کرد.
در این سال ،ونگوگ ،نقاش هلندی ،که تازه به کشیدن تابلو دست زده
بود ،پردۀ دهقان هلندی را ترسیم کرد .ورلن ،شاعر سمبولیست فرانسه،
کتاب  Jadis et Naguereرا منتشر نمود و اندکی بعد به جرم حملۀ مستانه
به زندان رفت .فروید که چند سال بعد جهان طب و روانشناسی را منقلب
کرد و در این سال  29ساله بود ،برای تحصیل طب روحی ( )Psychiatrieنزد
شارکو ( ،)Jean-Martin Charcot, 1825-1893طبیب فرانسوی ،به پاریس
آمد .جلد دوم کتاب سرمایه ( )Das Kapitalپس از مرگ کارل مارکس در
این سال انتشار یافت .ویسلر ( )James Abbott Whistler, 1834-1903و
سیکرت ( ،)Walter Sickert, 1860-1942نقاشان امپرسیونیست ،تابستان را با
دگا در دیپ ( )Dieppeگذراندند .جیمز انسور ()James Ensor, 1860-1949
نقاش سوررئالیست پردۀ کابوس ( )Cauchemarرا ترسیم کرد .تابلوی آبتنی
سورا نفروخته ،از نمایشگاهی در نیویورک برگشت .در همین سال ،ویکتور هوگو
که در  83سالگی درگذشت در وصیتنامهاش چنین نوشته بود“ :پنجاه هزار
فرانک از اموال خود را به تنگدستان میبخشم .مرا در کالسکۀ فقرا به قبرستان
فقرا ببرند .هیچگونه تشریفات مذهبی الزم ندارم .به خدا ایمان دارم ”.عدۀ
بسیاری از نقاط مختلف فرانسه برای شرکت در تدفین وی به پاریس آمدند
و با شور و ازدحام کمنظیری وی را به خاک سپردند .دو گنکور ،نویسندۀ
رئالیست ،در این باره نوشت“ :از این جمعیتبازی متنفرم ”.و نوآر ،نقاش
بزرگ امپرسیونیست که هوگو را خوش نمیداشت ،دربارۀ او چنین نوشت:
“این گرانجان ،این متظاهر ،این خودفروش  . . .من از وحشت او از ‘زندگی’
بیزار بودم .هرگز نمیتوانست اثری با رعایت حدود طبیعی به وجود بیاورد.
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ژرژ سورا ،آبتنی (1834-1883م) ،رنگ و روغن ،در موزۀ ملی لندن

اگر میخواست دربارۀ اسب چیزی بگوید ،آن اسب دیگر اسب نبود ،فورا ً به
اسب ماقبل نوح تبدیل میشد”.
در  ،1886یعنی دو سال پس از آنکه سورا به کمک گروه دیگری از نقاشان پژوهنده
“انجمن هنرمندان مستقل” را بنیاد گذاشت ،هشتمین و آخرین نمایشگاه نقاشان
امپرسیونیست در پاریس تشکیل شد .پیسارو که از معمرین نقاشان امپرسیونیست
بود ،فریفته و پیرو شیوۀ سورا شده بود .به اصرار وی ،از سورا و سینیاک و چند تن
دیگر از دوستان ایشان برای شرکت در هشتمین نمایشگاه نقاشان امپرسیونیست
دعوت کردند .سورا مهمترین اثر خود ،یکشنبۀ تابستان در گردشگاه گراند ژات
( ،)Un Dimanche Après-midi à l’Île de la Grande Jatteرا به نمایشگاه فرستاد.
در این پرده ،سورا باغ عمومی جزیرۀ گراند ژات را تصویر کرده است .مردمی که
روزهای یکشنبه برای تفریح به این باغ میروند در باغ پراکندهاند .پراکندگی و
ابهامی که در آثار نقاشان امپرسیونیست دیده میشود در این تابلو مشهود نیست.
اشکال همه روشن و منظم است ،بهطوری که به نظر میآید نقاش اشخاص را به
میل خود در نقاط معین که مناسب منظور او بوده واداشته است .جنبش و حرکت
در آنها نیست .گویی نقاش صورت پایدار و تغییرناپذیر این مردم را تصویر کرده
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ژرژ سورا ،یکشنبۀ تابستان در گردشگاه گراند ژات (1886-1884م) ،رنگ و روغن

است .خطوط و اشکال و سایهروشنهای تابلو همه نوعی تعادل ریاضی دارند.
رنگها به صورت نقطههای ریز پهلوی هم گذاشته شده ،بهطوری که از نزدیک
در هر گوشه چندین رنگ مختلف دیده میشود ،اما از کمی دورتر این رنگها در
هم مخلوط میشوند و رنگی که نتیجۀ ترکیب بصری آنهاست به چشم میخورد.
مرد و زنی که در گوشۀ تابلو ایستادهاند و افسار میمونی را در دست دارند ،گویی
مجمسههای جامهبرتناند که آنها را برای گردش در باغ نشاندهاند.
در نمایشگاهی که ذکرش گذشت ،قسمت کوچکی را به آثار سورا و سینیاک
و پیسارو و همکاران آنها اختصاص دادند .تازگی و غرابت این آثار ،خاصه شیوۀ
رنگآمیزی آنها ،نقاشان محافظهکار را به حمله و انتقاد واداشت .آلفرد استونس
( ،)Alfred Stevens, 1823-1906یکی از هنرسنجان معاصر ،تمام اوقات روز را در
این صرف کرد که گروهی از مردم را جمع کند و تابلوهای سورا را به آنها نشان
بدهد تا بدانند دوست او ،دگا ،به چه درجه از انحطاط فکری دچار شده که آثاری به
این سخافت را در نمایشگاه راه میدهد .ژرژ مور (،)George Moore, 1852-1933
شاعر و نویسنده و هنرشناس ایرلندی ،که تازه به پاریس رسیده بود شنید که سورا
پردۀ بزرگی کشیده ،تمام به رنگ آبی و بنفش و موضوع عمدۀ آن میمونی است که
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دمی به طول یک متر دارد .به دیدن نمایشگاه رفت و چند سال بعد خاطرۀ خود را
از نمایشگاه چنین نوشت:
خوب به یاد دارم که در نمایشگاه نظرم به طرفی جلب شد که در آن یک
رشته تابلوهای غریب آویخته بود  . . .متن آنها مانند موزائیک از تکههای
کوچک رنگ درست شده بود  . . .حیرت من چندین برابر شد وقتی دیدم
تنها پنج پرده از این آثار را سورا ،که من اسمش را نشنیده بودم ،کشیده
است .پنج تابلوی دیگر از دوست قدیمم پیسارو بود .اگر بگویم این پردهها
که با اصول علمی نقاشی شده بودند غریب و مضحک و بیرویه بودند،
این کافی نیست که درجه غرابت آنها را برساند .حتی توصیف کامل آنها
نیز نمیتواند این معنی را بیان کند .اما حقیقت این است که این پردهها
درخور چنین توجهی نیز نیستند.
در عوض ،نقاد جوان فنئون که فریفتۀ آثار سورا شده و اهمیت اقدام و هدف
سورا را دریافته بود به دفاع برخاست و رسالهای به نام نقاشان امپرسیونیست
در سال  1886و ابتکار سورا و سینیاک در توضیح و هواداری از نهضت جدید
انتشار داد.
در همین سال که آثار عمدۀ سورا به بازار هنر آمد ،لیست ،آهنگساز نامی ،در
 75سالگی درگذشت .پیر لوتی ( )Pierre Loti, 1850-1923کتاب ماهیگیران
ایسلند را منتشر کرد .ورلن ،شاعر سمبولیست فرانسه ،پس از طبع کتاب
اشراقها تألیف رمبو ،شاعر دیگر سمبولیست ،در بیمارستان بستری شد .آناتول
فرانس ،هویسمان ( )Joris-Karl Huysmans, 1848-1907و آندره ژیدــکه در
این زمان  17ساله بودــ در میان عیادتکنندگان وی بودند.
امیل زوال کتاب اثر را انتشار داد .قهرمان این کتاب نقاشی است عصبیمزاج
که ناتوانیاش در ترسیم آنچه مطلوب اوست وی را شکنجه میدهد .غرض زوال
اشارهای به دوست قدیمیش سزان بود که در نقاشی طریقی خاص پیش گرفته
بود و در حصول مطلوب سخت میکوشید .رنوار ،نقاش معروف امپرسیونیست،
وقتی این کتاب را خواند گفت قهرمان کتاب نشانی از خود زوالست که همیشه
مدعی کاری است که از عهدۀ وی برنمیآید ،یعنی توصیف محیطی که وقایع
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آن در معرض تجربۀ وی درآمده است .پس از انتشار کتاب ،سزان “به یاد
سالهای گذشته” از زوال تشکر کرد ،اما پس از آن با وی سخن نگفت.
سورا با آنکه در نمایشگاه نقاشان امپرسیونیست شرکت کرد ،با این نقاشان
هم او مصروف آن بود
چندان نمیجوشید .مردی کمحرف و پُرکار بود و تمام ّ
که راهی را که آغاز کرده به پایان برساند و شیوۀ نوین نقاشی را استوار کند.
این شیوه چه بود؟
سورا از دقت در آثار نقاشانی چون دال کروار ورولز ( )De la Croix Veronèseو
مطالعۀ کتابهای علمی دانشمندانی چون شورول (Micheal Eugène Chevreul,
 )1786-1889دریافت که رنگ چیزها که به چشم ما میخورد رنگ واقعی آنها
نیست ،بلکه رنگهای مجاور و کیفیت نور را نیز باید به حساب آورد .اگر آنچه
ما در مجاورت آبی قرمز میبینم ،در مجاورت زرد قرار داشته باشد ،رنگش
طوری دیگر جلوه میکند .این نکته را نقاشان امپرسیونیست نیز کموبیش
دریافته بودند ،اما دقت آنها در مناسبت رنگها و تأثیر متقابل آنها در یکدیگر
هرگز به پایۀ دقت سورا نرسید و شیوۀ آنها صحت ریاضی شیوۀ سورا را نداشت.
شیوهای که سورا در ساختن پردههایش به کار میبرد عموماً این بود که مکرر
از موضوع پرده دیدن میکرد و طرحهایی به صورت یادداشت فراهم میآورد.
برای تابلوی گراند ژات قریب  37طرح تهیه کرد .پس از آنکه اشکال و رنگها
در ذهن او منظم میشدند و از آنچه میخواست به روی پرده بیاورد مطمئن
میشد ،آنگاه به کشیدن تابلو شروع میکرد .نخست رنگ طبیعی هر چیز را ،به
فرض آنکه آن چیز در نور سفید خالص قرار داشته باشد ،به روی پرده میآورد.
منظور از نور سفید خالص نوری است که مث ً
ال ظهر ،وقتی آسمان صاف باشد،
در فضا منتشر است .فرض کنیم غرض وی ترسیم گل سرخی بود .نخست رنگ
طبیعی گل را ،که سرخ است ،به صورت تکههای گرد کوچک رنگ به روی پرده
میگذاشت .اما البته این رنگ رنگی نیست که به چشم ما میخورد .زیرا اوالً
همیشه نور فضا نور سفید خالص نیست .اگر نزدیک غروب باشد و نور از سرخی
شفق رنگ بگیرد ،گل سرخ رنگش اندکی متفاوت میشود .اگر بامداد باشد ،باز
گل سرخ نوعی دیگر مینماید .از این گذشته ،اگر برگهای بتۀ گل سبز تیره
باشد ،نوعی در رنگ گل تأثیر میکند و اگر سبز روشن باشد ،نوعی دیگر .اگر
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گل در اطاقی باشد ،رنگ دیوار اتاق ،اثاثیۀ اتاق و گلدان و هر چه که با گل با
هم به چشم میخورد در تعیین رنگ گل سرخ مؤثر است.
سورا پس از آنکه رنگ اصلی را به روی پرده میآورد ،رنگهای فرعی را که عموماً
اثر رنگهای مجاور بود باز به صورت تکههای گرد کوچک در کنار تکههای رنگ
اصلی مینشاند .پرده که تمام میشد ،اگر از نزدیک به آن نگاه میکردند،
دانههای ریز و متعدد از رنگهای مختلف میدیدند .خط و سایهروشن در
تابلوهای سورا نیست ،حد و شکل هر چیز و سایهروشن هر چیز فقط با ترکیب
تکههای کوچک رنگ حاصل میشود .وقتی از دور به تابلو نگاه کنیم ،میبینیم
حد هر چیز و رنگ هر چیز روشن به چشم میخورد .از این گذشته ،رنگها
تأللو و کمال دیگری دارند.
اعتقاد سورا که با اصول علمی نیز مطابقت داشت این بود که اگر رنگها را روی
تختهرنگ ترکیب کنند ،حاصل آن درخشش و صحت کافی ندارد .اما اگر چشم
ما خود رنگها را که در کنار یکدیگر گذاشتهاند ترکیب کند ،تیرگی در رنگها
حاصل نمیشود .اندازۀ تکههای کوچک رنگ با اندازۀ تابلو تفاوت میکرد .در
پردههای کوچک کوچکتر و در پردههای بزرگتر بزرگتر بود.
به کار بردن این شیوه باعث شد که معترضان این نقاشان را “نقطهساز”
( )Pointillisteلقب دادند و حال آنکه نظر سورا در نقاشی نظری جامع بود.
خود وی مکتب خود را مکتب “دیویزیونیسم” ( ،)Divisionismeیعنی مکتب
تقسیم و تحلیل میخواند و غرض وی این بود که نقاش باید عوامل مختلف
تابلو را از خط و رنگ و نیمرنگ و سایهروشن از هم جدا کند و الزمۀ هر یک را
در نظر بگیرد .سپس ،میان این عوامل تعادل و هماهنگی ایجاد کند ،به نحوی
که برای بیان حالتی که در ذهن نقاش است وافی باشد .اساس کار در نظر وی
“هماهنگی” بود و میگفت هنر چیزی جز این هماهنگی نیست.
سینیاک ،نزدیکترین همکار سورا ،دیویزیونیسم را چنین تعریف کرد“ :دیویزیونیسم
شیوهای است که با آن میتوان باالترین درجۀ درخشش و خوشرنگی و هماهنگی
میان عناصر تابلو را حاصل کرد ”.سورا روش کار را کمتر مهم میدانست .پیسارو
یکبار در تأیید این نکته چنین گفت“ :روش کار در نظر ما اعتبار چندانی ندارد.
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هنر ،چنان که ما درک میکنیم ،محصول ‘روش کار’ نیست .اصیل بودن هنر
نتیجۀ چگونگی طرح و ‘دید’ خاص هر نقاشی است”.
هرچند شیوۀ سورا جنبۀ علمی و ریاضی داشت ،اما معتقد بود که هر پرده باید
مفسر حالت انفعالی خاصی باشد .برای این منظور نیز راههای علمی یافته بود.
مث ً
ال معتقد بود خطوطی که میل به جانب باال داشته باشد ،اگر با رنگهای
“آرام” و سایهروشنهای متعادل و مالیم توأم شود ،حالت آرامش را به نظر
خواهد آورد .اگر خطوط زندهتر باشد و بیشتر به طرف باال متمایل شود و با
رنگهای “گرم” توأم شود ،شادی و نشاط جلوه خواهد کرد .خطوط افتاده و
رنگهای “سرد” حالت غم را به خاطر میآورد.
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در میان آثار سورا ،یکشنبۀ تابستان در گردشگاه گراند ژات معرف حالت آرامش
و سکون و مصداق شیوۀ سورا برای بیان چنین حالتی است .تابلوی دیگر وی به
نام بزنبکوب ( ،)La Chahutچنان که از اسمش پیداست ،معرف حالت نشاط و
شادی است .اما حقیقت این است که سورا کمتر به عواطف انسانی نظر داشت،
آنچه ذهن او را مشغول میکرد تناسب رنگها و خطوط بود و از این رو ،واقعاً
پیرو شیوۀ نقاشان کالسیک بود.
در سال  ،1891سورا عقاید خود را دربارۀ نقاشی برای انتشار تنظیم کرد .اما
چند ماه بعد در  32سالگی درگذشت.

ژرژ سورا ،زنی که پودر میزند
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از زندگی خصوصی سورا اطالعات فراوان در دست نیست .مردی پُرکار و باثبات
بود و حتی شبها در کارگاهش نقاشی میکرد .چون شیوهاش اصول علمی
داشت ،میتوانست شب نیز نقاشی کند .از گردشگاه و سیرک و بندر و هر جا
که مردم گرد میآمدند لذت میبرد .پیداست کمحرف و خوددار بوده است.
دوستان و حتی مادرش تا وقتی که ُمرد از روابط او با زنی (مادلین نوبلو،
 ،)Madeleine Knoblochکه مدل تابلوی زن در حال پودر زدن قرار گرفت
و یک سال پیش از مرگ سورا برای وی پسری آورد ،اطالع نداشتند .فرزند
یکساله نیز چند روز پس از مرگ سورا درگذشت.
در میان کاغذهای او منتخباتی از کتابهای علمی دربارۀ رنگ و نور که مورد
استفادۀ او قرار گرفته بود و همچنین یاداشتهایی دربارۀ مناظری که دیده بود
و روح شاعرانۀ او را نمودار میساخت یافتند.
شیوۀ سورا و پیروانش که فنئون ،نقاد هوادار آنها“ ،امپرسیونیسم نو” خواند از
دو جهت در نقاشی فرانسه تأثیر کرد .توجه خاص به اصول رنگآمیزی در ایجاد
مکتب “فوویسم” مؤثر شد .توجه به مناسبت ریاضی خطوط و اشکال مقدمهای
برای مکتب کالسیک نو و “کوبیسم” گردید.
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هنر بالت از هنرهایی است که در کشور ما بدون مساعت دولت و کمک خزانه
و فقط به همت چند تنی که به شوق شخصی در این راه کوشیدهاند پیشرفت
کرده و رونق گرفته است .امروز کالسهای متعدد برای تعلیم این فن دایر است
و کسانی که آموختن بالت را از لوازم تربیت فرزندان خود میشمارند کم نیستند.
کسانی که نخستینبار این هنر را در ایران شناساندند ،مشکالت فراوان در
پیش داشتند .مردم هنوز “رقص” را بد میشمردند و سبک میدانستند.
پیشوایان فرهنگی و مذهبی نیز آن را برای محیط مناسب نمیشمردند.
تشخیص بالتــکه هنری شریف و گرامی استــ از رقصهای مبتذل که
خادم عیش و خوشگذرانی است هنوز برای خواص مردم نیز دشوار بود .این
شوق سرشار و کوشش مداوم چند تنی که به راستی فریفته و خدمتگزار هنر
خود بودند بود که این مشکالت را بهتدریج از میان برداشت و جایی برای این
هنر در کشور ما باز کرد .البته در این کوشش نفوذ روزافزون هنرهای غربی
نیز یاری کرد و آشنایی تدریجی مردم با رسوم فرهنگی و هنرهای تازه در
هموار ساختن راه مؤثر شد.
1احسان یارشاطر“ ،جامبازیان :استاد بالت ، ”،روشنفکر ( 20تیر .27 ،)1336
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از میان کسانی که کوشش آنها در این باره بسیار مؤثر بود و هنوز نیز هست
سرکیس جامبازیان است .داوری دربارۀ چگونگی کار جامبازیان بدون آشنایی
با او ممکن نیست .وسایل محدودی که جامبازیان در اختیار دارد نمیگذارد
که نمایشات او نمونۀ کاملی از استعداد او در تربیت اطفال و جوانان باشد .اگر
هنر بالت بیش از اینکه تاکنون پیشرفت کرده است پیشرفت کرده بود و وسایل
بیشتری در دسترس قرار داشت ،تردید نیست که جامبازیان هنر آن را دارد که
بالتهای کاملتری ترتیب بدهد.
جامبازیان در لنینگراد نزد استادان روسی تحصیل کرده و گواهی رژیسوری بالت
گرفته است .از این گذشته ،لیسانسی هم در رشتۀ تربیت بدنی دارد .از این رو ،میتوان
گفت که برای شغلی که دارد از هر حیث مجهز است ،اما تصدیق و گواهینامه کاری
از پیش نمیبرد .آنچه از همۀ اینها مهمتر است ،استعدادهایی است که جامبازیان
دارد .جامبازیان روی هم رفته مرد جالبی است .در بادی امر مردی درشت اطوار به
نظر میرسد ،اما در پس این خشونت ظاهر احساسی تیز و عمیق وجود دارد.
جامبازیان نکتههای باریک را خوب درک میکند و لطایف شعر و موسیقی را
تند در مییابد ،بهخصوص حجم احساسش زیاد است .اگر مردمان عادی یک
کاسه آب میخورند ،او یک بشکه مینوشد .شورش شور ده نفر است .در عشق
و حسد و شاعرمنشی و زیباییپسندی و کینهتوزی رطل گران بر میدارد .وقتی
آتش احساساتش تند میشود ،از سخن و حرکات و سر و رویش پیداست .همین
قوت احساسات به او قوت تلقین میبخشد .میتواند حالت خود را به دیگران
منتقل کند و دیگران را در شور و شادی و غم و درد خود شریک کند .بیانش
گرچه فصیح نیست ،اما رنگین و مؤثر است.
این همه او را برای تعلیم آماده میکند .جامبازیان میتواند کسانی را که به
هنر بالت روی میآورند فریفتۀ این هنر کند .افق زیبا و دلکشی از چگونگی این
هنرها در پیش چشمها میآورد و چون خود نیز باور دارد و صادق است ،قولش
در دل مینشیند .اما استعدادی که بیش از همه به او کمک میکند قوت تخیل
است که شرط اساسی هر هنرمند واقعی است .جامبازیان میتواند به آسانی
صحنههایی در خیال بسازد و آن را برای دیگران نیز مجسم کند .با چند خط یا
چند حرکت صورتی از مقصود پیش چشم میآورد.

جامبازیان :استاد بالت

185

جامبازیان ذاتاً اهل ایجاد و ابداع هنری است .با آنکه مردی حسابگر و مآلاندیش
و مراقب سود و زیان است و چون نقشهای در پیش داشته باشد سنجیده عمل
میکند و وسایل را به هر نحو که باشد به چنگ میآورد ،در خاطر فریفتۀ عالمی
است که شاید بهترین اسمش همان عالم شعر است .تناوب میان این عالم زیبایی
و صفای خیالی و عالم کسب و تحصیل واقعی گاه بعضی از دوستان او را دچار
تردید میکند ،ولی بیشک جامبازیان در هر دو جهت صادق است و این هر دو
صفت نیز در کار هنری او به نوبۀ خود مفیدند .حساباندیشی و سنجیدگی او در
کارها به حقیقت خادم عالم هنری اوست و او را در عملی ساختن قسمتی از آنچه
بدان عاشق است یاری میکند.
وقتی جامبازیان با مادر و برادرزادگانش از کشور شوروی طرد شد ،مدتی در
قزوین ماند و بعد به تهران آمد .آن روزها هنوز از هنر رقص آبی گرم نمیشد
و حاصلی به دست نمیآمد .نکتهای که در جامبازیان بسیار پسندیدنی است
این است که با وجود مشکالت فراوان دست از کار بالت نکشید و با هرگونه
سختی ساخت و جز به کار رقص به کار دیگری نپرداخت .همین شور و عالقه
و سرسختی و پشتکار فراوان است که جامبازیان را در مقصود خود موفق کرده
و در پیشرفت بالت در ایران نیز تأثیر کرده است.
نکتۀ دیگری که باز در جامبازیان پسندیدنی است عالقۀ وافر او به هنرهای ملی
ایران و حماسههای شاهنامه و داستانهای محلی است .همیشه دیدهام آرزو
دارد که بالتی از داستانهای رزمی شاهنامه فراهم کند یا از رقصهای قبایل و
ایالت ایران چیزی بر روی صحنه بیاورد .کاش وسایل کافی در اختیار میداشت
و موفق میشد .مسلماً جامبازیان توانایی آن را دارد که کار دنیاپسندی از آب
درآورد .عالوه بر آنچه از بالت میداند ،نقاشی و طراحی آموخته است و از
موسیقی اطالع دارد .اینها برای چنین کسی از لوازم کار است.
جامبازیان معلم شایستهای است .زبان بچهها و جوانان را میداند و میداند
اصول روانشناسی را چگونه در آموختن به کار ببرد .تندی او در تعلیم عموماً
مفید است ،هر چند هنگامی که سودایی میشود و اعضای صورتش با فریاد
او هماهنگی میکنند ،انسان افسوس میخورد که حدت جامبازیان تا به این
درجه است.
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اگر مدرسهای برای بالت میداشتیم و وسایلی در اختیار بود که بتوان بالتهای
رایج خارجی را در ایران نمایش داد و یا بالتهای ایرانی ساخت ،جامبازیان
برای ادارۀ چنین مؤسسهای مرد الیقی بود .مرد کوشندهای است .اکنون هم که
چنین مؤسسهای نداریم ،باز جامبازیان در راه خود میکوشد و وجودش را باید
قدر شناخت .کاش هر کس در هر کاری هست ،به همین اندازه به کار خودش
شوق میداشت و در پای آن ایستادگی میکرد.
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هفتمین کنگرۀ بینالمللی زبانشناسی در شهریور ماه گذشته در لندن تشکیل
شد .غرض از تشکیل این کنگره ،که هر چند سالیکبار صورت میگیرد ،این
است که دانشمندان این فن از آخرین نظریات در رشتۀ زبانشناسی آگاه شوند
و اگر کشف خاصی کردهاند یا فرض تازهای آوردهاند ،آن را مورد گفتوگو قرار
دهند و به این ترتیب رابطۀ معنوی را همیشه تازه نگاه دارند و از عزلت علمی
بپرهیزند.
مسایلی که در این مختصر عنوان شده از مباحث کنگرۀ مذکور است .این مباحث
به سه رشتۀ اصلی ارتباط داشت :زبانشناسی عمومی ،زبانشناسی تطبیقی
( )Linguistique Compareeو فقهاللغة تطبیقی (.)Philologie Comparee
بعضی مسایل عمومی مانند رابطۀ زبان با منطق و فلسفه و مردم شناسی اجتماعی
( )Anthropologie Socialeنیز مورد گفتوگو قرار گرفت.
مسایل مورد بحث کنگره غالباً به صورت سوال طرح شده بود ،از این قبیل:
“تا چه حد میتوان از زندگی اجتماعی و فرهنگی قوم هند و اروپایی تنها از
راه مطالعۀ زبان آنها مطلع شد؟” “آیا میتوان نوعی فرمول منطقی برای ادای
1احسان یارشاطر“ ،زبان و تمدن ”،سخن ،سال  ،4شمارۀ ( 5فروردین .۳۹۷-۳۹۳ ،)۱۳۳۲
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معنی ترتیب داد که بهکلی از ساختمان هر زبانی مستقل باشد؟” “نامگذاری و
تقسیم کلمات زبان بر حسب چه اصلی باید صورت بگیرد؟” “در مطالعه تطبیقی
زبانهایی که از صورت قدیمتر آنها اطالعی در دست نیست ،مثل زبانهای
افریقا ،چه مسایلی مورد ابتالست و چه روشی باید به کار برد؟” “در مطالعۀ
زبانشناسی تطبیقی چه نتایجی از علم حروف ( )Phoneticsو علم داللت
( )Semanticsمیتوان به دست آورد؟” “آیا میتوان اصول علم صرف را دربارۀ
زبانهایی که کلماتشان تغییرناپذیرست ،مانند چینی ،مجری داشت؟” “آیا
میتوان رابطهای میان زبانهایی که از یک ریشه به نظر نمیآیند تصور نمود؟”
“از مطالعۀ دستور تاریخی زبانی ( )grammaire historiqueچه نتایجی برای
وصف صورت کنونی آن زبان به دست میآید؟” “اطالع از نظریات گوناگونی که
در مسایل مزبور و غیر آنها ایراد گردید مستلزم مطالعۀ گزارش تفصیلی کنگره
است که به زودی به طبع خواهد رسید.
در این کنگره قریب  600نفر از زبانشناسان شرکت داشتند .عدهای از
ایرانشناسان کشورهای مختلف نیز در آن میان بودند .از ایران آقای دکتر
محمود صناعی و نگارنده از طرف دولت ایران در کنگره شرکت جستیم[ .مقالۀ
نگارنده“ ]،از مطالعۀ زبان هند و اروپایی چه نتایجی دربارۀ زندگی مادی و
معنوی قوم هند و اروپایی میتوان به دست آورد؟” [در ادامه آمده است].
مقدمه
مقدمۀ این بحث قبول چند نکته است .یکی آنکه زبانهای هند و اروپایی با هم
پیوستهاند 2.دوم آنکه این پیوستگی از آنجاست که اقوام هند و اروپایی یک روز
به زبان واحدی سخن میگفتند .سوم آنکه از سنجش زبانهای مختلف این
دسته میتوان علم تقریبی به زبان اصلی حاصل کرد .چهارم آنکه روش این
پژوهش ،چنان که معمول دانشمندان این فن است ،روش درستی است و در
نتیجه زبانی فرضی که به قیاس ساختهاند و گمان میکنند زبان اصلی هند
2منظور زبانی است که قوم هند و اروپایی به آن سخن میگفتهاند و ریشۀ زبانهایی محسوب میشود
که اقوام هند امروز و اروپایی ،مانند هندیان و ایرانیان و یونانیها و اقوام التین و اسکاندیناوی و
انگلوساکسون ،به کار میبرند .از این زبان اثری نمانده و فقط با مقایسۀ زبانهای موجود هند و
اروپایی صورت فرصی آن را به حدس ساختهاند.
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و اروپایی چیزی نزدیک به آن بوده اساس علمی دارد .حال گفتوگو در این
است که از مطالعۀ این زبان فرضی چه نکاتی دربارۀ زندگی قوم هند و اروپایی
میتوان به دست آورد.
اعتقاد به اینکه مردم هند و اروپایی که امروز از آالسکا تا استرالیا پراکندهاند
همه فرزندان یک قوماند ،نتیجهای است که در درجۀ اول از سنجش زبانهای
هند و اروپایی به دست آمده تا از علوم دیگر .غالب دانشمندان این رشته گمان
دارند که از مطالعۀ زبان هند و اروپایی میتوان به بعضی از جزییات زندگی
قوم اصلی پی برد؛ مثل اینکه چون لفظ “شوهر” و “سرور” هر دو یکی است،
پس خانواده بر اساس قدرت پدر قرار داشته و یا از مطالعۀ فعل تمنا و ترجی
( )optativeکه از نوعی فعل التزامی ( )conjonctiveدرست شده ،میتوان به
این نتیجه رسید که دعا و مناجات از اوراد جادویی سرچشمه گرفته است.
بعضی نیز این شیوه را با تردید مینگرند و با احتیاط بدان قائلاند .به گفتۀ
پرفسور بویسِ نس ( ،)Eric Buyssens, 1910-2000اگر قرنها بعد بخواهند با
پژوهش در زبان فرانسۀ امروزی ،بدون هیچ وسیلۀ دیگر تمدن کنونی فرانسه را
دریابند و محتاط نباشند ،ممکن است از مالحظۀ اساسی مذکر و مؤنث گمان
کنند که فرانسویان قرن بیستم اشیای بیجان را نیز جاندار میپنداشتهاند و به
اصطالح به آنیمیسم ( )animismمعتقد بودهاند .و یا چون در فرانسه کلمهای
که معنی مخالف مست ( )ivreرا برساند وجود نداردـ ـ نظیر  sobreانگلیسی و
 nüchternآلمانی و هشیار فارسیــممکن است تصور کنند فرانسویان حالت
خالف مستی را نمیشناختهاند و یا چون کلمۀ “تانک ”،که به معنی مخزن آب
است ،به اسلحۀ معروف هم اطالق شده ،معتقد شوند که تانک را از مخازن آب
میساختهاند .پس در تعبیر دلیر نباید بود.
زندگی مادی
با این همه ،و با رعایت احتیاط ،به بعضی نتایج میتوان کموبیش اعتماد کرد.
مث ً
ال از کثرت کلمات مشترک دربارۀ کشاورزی پیداست که قوم هند و اروپایی
با کشاورزی آشنا بودهاند .به همین قیاس ،گلهداری را میشناختهاند .سیر معنی
کلمۀ  pekuاز گوسفند به گاو 3نشان میدهد که گوسفندداری بر گاوداری مقدم
3در اوستایی pasu ،به معنی چارپای گله و یا گوسفند و بز است ،در برابر ( staoraستور) که به
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بوده[ .بنا به نظر] سیرور ( ،)A. Sćeerorاز کلمات التینی  pecuniaو peculium
و کلمۀ گوتیک  ،faihuکه همه از همان ریشه و به معنی دارایی و ثروت و پول به

کار رفتهاند ،پیداست که گله میزان دارایی و همچنین وسیلۀ مبادله بوده است.

نیز تردید نیست که قوم هند و اروپایی نوعی از فلز را میشناختهاند و این از
مشترک بودن لفظ آن آشکار است ،چنان که در التین  aesبه معنی فلز ،برنز و
مس و در گوتیک  aizبه معنی فلز و برنز و در سانسکریت  àyasبه معنی فلز و
آهن است و در اوستایی  ayahکه همه از یک ریشهاند .اما دانسته نیست که این
لفظ نخست برای برنز بوده است یا مس.
از در دست نبودن اصطالحات مشترک دربارۀ ظروف گلی بعضی صنعت
ظرفسازی را به دورههای بعد نسبت داده و تمدن قوم هند و اروپایی را در
حد چادرنشینی گرفتهاند[ ،از جمله برندنشتاین] ( .)W. Brandensteinاما بعید
نیست که این معنی نتیجۀ تغییر شکل ظروف یا تغییر شیوه ظرفسازی و در
نتیجه ،رها کردن اصطالحات سابق باشد [که نظر شِ ِرر ( )A. Schererاست].
خانواده و حکومت
از اسامی مربوط به خانواده میتوان دانست که شوهر رکن اجتماعی خانواده
بوده ،چنان که  potisهم به معنی شوهر و هم به معنی سرور و خواجه و خداوند
است .در اوستایی paiti ،که از همین اصل است به هر دو معنی است 4.زن پس
از ازدواج به قبیلۀ شوهر میرفته ،چنان که از کلمۀ  veduدر لیتوانی و vahate
در سانسکریت و  uxorem ducereدر التین و  gunaika agesthaiدر یونانی
برمیآید که همه معنی “بردن” و “راهنمایی کردن” را در بردارند.
الفاظ مشترکی که برای “والدین” وجود دارد ،به جای آنکه تثنیه باشد ،به صیغۀ
جمع دیده میشود و از این پیداست که منظور از چنین صیغهای پدر و مادر
معنی چارپای اهلی بزرگ مانند اسب است .در پهلوی به صورت  pahو در بلوچی به صورت  pasو
در استی به صورت  fusبه جا مانده است .کلمۀ شبان نیز از اینجاست ،از  panaو  fshuکه صورت
دیگری از  pasuاست .فرهنگ بارتولومه ،ستون  879دیده شود:
Christian Bartholomae, Altiranische Wӧrterbuch (Strassburg: Verlag von Karl J. Trübner,
1904), coln. 879.
4
Bartholomae, Altiranische Wӧrterbuch, coln. 821.
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نبوده ،بلکه پدران و مادران همۀ قبیله ،یعنی نسل پیشین ،مقصود بوده است.
[به نظر ن ِهرینگ] ( ،)A. Nehringهمین الفاظ بعدا ً برای معنی “پیشینیان” در
بعضی زبانها به کار رفته است .در سانسکریت pitarah ،که جمع  =( pitrپدر)
است ،تنها به معنی “ارواح گذشتگان” که جنبۀ نیمهخدایی دارند به کار میرود.
لفظ هند و اروپایی پادشاه  reg-sبوده و حاکی از این است که تصور اصلی از
پادشاه حاکم و فرمانروا نبوده ،بلکه حافظ نظم و نگاهبان عدل بوده است ،چنان
که از همان ریشه در سانسکریت  rajisthaبه معنی راستترین و در التین
 rèctusو در گوتیک  raihtsبه معنی راست و درست و در ایرلندی قدیم racht
به معنی قانون دیده میشود .در اوستایی  razو در فارسی باستان  radاز همین
ریشه و به معنی نظم دادن و آراستناند ،کلمات راست و آراستن و نیز رزم ،که
اساساً به معنی صف سپاه است ،از اینجاست.
اعتقادات
گذشته از لغات هند و اروپایی ،از مطالعۀ دستور زبان هند و اروپایی میتوان
به بعضی اعتقادات این قوم پی برد ،چنان که وجود کلمات مجردی که به ya
ختم میشوند داللت بر اعتقاد به دیوان میکنند ،چه [بنا به نظر پورتزیگ] (W.
 ،)Porzigاینگونه کلمات در اصل نام موجودات اهریمنی بودهاند .در اوستایی
گاه برای یک معنی دو اصطالح موجود است ،یکی اهریمنی و یکی اهورایی .در
ادبیات پهلوی زرتشتی نیز دنبالۀ آن دیده میشود ،چنان که در مورد موجودات
اهریمنی معموالً “دوارستن” برای رفتن و “درائیدن” برای گفتن به کار میرود.
[به نظر الیس] ( ،)J. Ellisمطالعۀ افعال تمنا که با افزودن – –iاز افعال التزامی
حاصل میشود ،نشان میدهد که مناجات و دعا از مراسم و اوراد جادویی پدید
آمده است .از الفاظی که برای خدایان به کار میرفته پیداست که تصور قوم هند
و اروپایی از دستگاه خدایان بر اساس قیاس به خود قرار داشته ،چنان که در
یونانی  =( paterپدر) به سردستۀ خدایان نیز گفته میشود و جزء دوم Iuppiter
التینی هم نظیر همین کلمه است .اما بهخصوص در اینگونه استنباطات است
که باید محتاط بود ،چه صورتهای دستوری به خالف لغات و اصطالحات به
آسانی تغییر نمیپذیرد و تعبیراتی که از اینگونه صور دستوری میشود ،طبعاً
به دورههای کهنتری بستگی دارد.
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موضوع اعداد هند و اروپایی که اساس اعشاری دارد نیز موضوع تعبیر و
گفتوگو بوده و هست .دستگاههای عددی اقوام دیگر که بر اساس دهدهی قرار
نداشته ،مسلماً در دستگاه اعداد هند و اروپایی تأثیر کرده ،اما [به نظر زومر]
( ،)F. Sommerاز تأثیر دستگاه عددی سومری که بر اساس شصتشصت قرار
داشته ،اثری مشهود نیست.
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فصل 9

افسانۀ خلقت در آثار مانوی

1

 .۱خلقت عالم
آثار مانویان در چین

امروز به کمک آثار متنوعی که از ادبیات مانوی به زبانهای مختلف پهلوی ،پارتی،
سغدی ،ترکی ،قبطی و چینی کشف شده میتوان فرضیۀ مانی را دربارۀ آفرینش
جهان چندان واضح و کامل دانست که تا چند سال پیش امکانپذیر نبود .از
ت که در ترکستان چین به دست
ی اس 
مهمترین این آثار نوشتههای پهلوی و پارت 
آمده .مانویان پس از آنکه دامنۀ تبلیغ کیش خود را به دربار چین رساندند ،در
سال 763م به وسیلۀ خاقان ،که بر قسمت وسیعی از آسیای مرکزی فرمانروا بود،
قبایل اویغور را به دین مانوی درآوردند و کیش مانوی مذهب رسمی کشور خاقان
ع تا سال 840م که قبایل قرقیز این حکومت را برانداختند دوام
شد و این وض 
داشت و زبان پهلوی و پارتی به صورت زبان مذهبی در آن کشور به کار میرفت.
ن چین از برکت فعالیت
ی د ر ترکستا 
محفوظ ماندن نوشتههای پهلوی و پارت 
2
ت ک ه مانویان در این کشور داشتهاند .این نوشتهها حاوی بعضی
ی اس 
بیمزاحم 
1احسان یارشاطر“ ،افسانۀ خلقت در آثار مانوی ”،یغما ،سال  ،4شمارۀ ( 5مرداد -193 ،)1330
199؛ شمارۀ ( 6شهریور .256-252 ،)1330
Henri-Charles Puech, Le Manichéisme: son Fondateur, sa Doctrine (Paris: Civilisations
du Sud, 1949), 65.
2
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ن نخستین
ن و مبلغی 
از آثار و نامههای خودمانی و همچنین آثار و تراجم پیشوایا 
ی راــچنان که وی آورده و پیروان وی
ب مان 
مانوی است 3.این نوشتهها هم مذه 
درک میکردهاندـ ـ به ما مینماید و هم از زبانهای فارسی میانه به اطالعات ما
بسیا ر میافزاید.
اهمیت داستان آفرینش

داستان آفرینش در مذهب مانی اهمیت فوقالعاده دارد ،چه ن ه تنها حاوی نظر
یو
مانی دربارۀ خلقت عالم و آدم است ،بلکه همۀ دستورات اخالقی و اجتماعی مان 
ت و در حقیقت،
ن اعتقاد او دربارۀ معاد و عاقبت جهان نتیجۀ مستقیم آن اس 
همچنی 
فهم مذهب مانی و وحدت و پیوستگی دستورهای آن بدون توجه به فرضیۀ خلقت
ن فرضی ه بسیار مبسوط و پرشاخ و برگ و احیاناً پیچیده است .چه،
میس ر نیست .ای 
ت تا همۀ مسایل طبیعی و نجومی از قبیل برخاستن ابر ،فرود آمدن
ی کوشیده اس 
مان 
ش و کاهش ماه ،جزر و مد دریا ،رویش گیاه ،تأثیر اختران
باران ،سیر آفتاب ،افزای 
ن فرضیۀ خلقت پاسخ بگوید و بهخصوص آنجا که وارد مسایل
و نظایر اینها را ضم 
ن و آسمان و گاهشماری میشود تعقیدی بیشتر است.
ت زمی 
نجومی و شر ح طبقا 
اساس داستان خلقت

ل و احیاناً ابهام و پیچیدگی اساس این افسانۀ بسیار
با وجود این ،بسط و تفصی 
ی د و نکتۀ اساسی فهم آن را بسیار آسان میسازد .مانی
ساده است و توجه به یک 
ف و میل به زشتی از طرف
از توجه به کشمکشی که از شوق به کمال از یک طر 
ن دو نیروی مخالف نهفته است.
دیگر در وجود آدمی است معتقد شد ک ه د ر انسا 
از بسط این معنی به این نتیجه رسید که در عالم د و گوه ر وجو د دارد :یکی گوهر
روشنایی و دیگری گوهر تاریکی .جهان ما از آمیزش این د و پدی د آمده .میل آدمی
به نیکی و تعلقش به زشتی از طرف دیگر از این روست .گوهر روشنایی که اسیر
ک شد ه دایم به رنج است و در طلب رهایی .اما گوهر ظلمت در حبس نور
مادۀ تاری 
ل ظلمت
ن خلقت در حقیقت ماجرای گرفتار شدن نو ر د ر چنگا 
کوشاست .داستا 
3مانی غیر از کتاب شاپورگان بقیۀ کتب خود را به سریانی تألیف کرد ،ولی آثار او به زودی به
بسیاری زبانها ،از جمله پهلوی و پارتی ،ترجمه شد .راجع به آثار خود مانی رجوع شود به
Prosper Alfaric, Les Écritures Manichéennes (Paris: E. Nourry, 1918), vol. 2, 17-75.

برای آثار تورفان به صفحات  132-129از جلد اول و همچنین

Alfaric, Les écritures Manichéennes, 129-132; Puech, Le Manichéisme, 26-29.
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ن نظ ر چندان تازه نیست ،اما هم جامۀ مجازی که
و کوشش نور در رهایی است .ای 
ن مترتب
ی ک ه مانی ب ر آ 
ع و شیرین است و هم نتایج 
مانی بدان پوشانده بسیار بدی 
ی دارد ،بسیار جالب است.
ن کل 
ساخته ،و با نظر موحدین تبای 
جهان روشنایی و جهان تاریکی

ن آغاز نموده که از ازل در عالم دو گوهر وجود داشت ه
مانی فرضیۀ خود را چنی 
است :گوهر روشنایی و گوهر تاریکی؛ هر د و قدیم و جاوید و مختار و از هر
تو
جهت مباین .گوهر روشنایی زیبا و نیکوکار و داناست ،گوهر تاریکی زش 
بدکا ر و نادان .قلمرو روشنایی د ر شمال و از ه ر جهت نامتناهی است ،مگر از
جنوب که محدود به عالم تاریکی است .هر یک از این دو عالم را سلطانی است.
سلطان جهان روشنایی زروان است و امیر قلمر و تاریکی اهریمن یا آز 4.جهان
ی مرکب است از “جو نور” و “ارض نور ”.جو نور پنج ناحیت دارد :فهم،
روشنای 
5
عقل ،فکر ،اندیشه و اراده .ارض نور نیز پنج جزء دارد :فروهر ،باد ،روشنایی ،آب
و آتش که عناصر جهان روشناییاند .در عالم تاریکی ،متقاب ً
ال پنج مغاک هست
6
که در آنها دود ،باد سموم ،ظلمت ،آب عفن و آتش سوزان جای دارند .هر یک
ی است اهریمنی به شکل دیو ،شیر ،عقاب ،ماهی و
ک را امیر 
از این پنج مغا 
4زروان و اهریمن اصطالحات دین زرتشتیاند .شیوۀ مانویان این بود که در هر کشوری اصطالحات
معمول آن کشور را برای بیان کیش خود اقتباس میکردند تا فهم آن برای مردم آسان باشد .در
ایران ،اصطالحات خود را غالباً از دین زرتشتی گرفتهاند .بنابراین ،باید متوجه بود که د ر برخورد به
این اصطالحات معانی خاصی که در مذهب زرتشت از آنها اراده میشود به ذهن نیاید .نام سلطان
عالم روشنایی در اصل سیریائی  Abud-Radutaاست ،به معنی پدر بزرگی که در عربی به ابوالعظمة
ترجمه شده .رجوع شود به کتاب مانی:

Gustav Flügel, Mani, seine Lehre und seine Schriften (Leipzig, F. A. Brockhaus, 1862), 65.

ابنندیم از ملک جنان نور یاد کرده است[ .بنگرید به] محمدبناسحاق ابنندیم ،الفهرست ،به
کوشش گوستاو فلوگل (الیپزیگ .329 ،)1872-1871 ،در آثار فارسی میانه به عناوین زروان ،پدر
روشنی ،پدر بزرگی ،پدر نخستین و وهشتا و شهریار و جز آن از آن یاد شده است.
5برای مالحظۀ اصل سیرانی این اصطالحات و بحث آنها رجوع شود به
F. Crawford Burkitt, The Religion of the Manichees (Cambridge: Cambridge University
Press, 1925), 19 and 33.

6پنج عنص ر نورانی را که در آثار فارسی میانه از آنها به پنج امشاسپند و یا پنج فرزند هرمزد یا پنج
سالح هرمزد تعبیر شده ،ابنندیم چنین ضبط کرده :النسیم و الریح و النور و الماء و النار .فروهر
نسیم لطیفترین عنصر عالم روشنایی و نظیر اثیر ( )etherاست .نام عناصر ظلمت در الفهرست
چنین است :الضباب یا الدخان ،الحریق و السموم و السم و الظلمة[ .بنگرید به] ابنندیم ،الفهرست،
 .329همچنین رجوع شود به
Franz Cumont, Recherches sur le Manichéisme (Bruxelles: H. Lamertin, 1908), vol. 1, 7-13.
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افعی و خود اهریمن همۀ این اشکال را در خود جمع دارد 7.فلزات پنجگانه یعنی
زر و مس و آهن و سیم و مفرغ و مزههای پنجگانه یعنی شوری و ترشی و تندی
و بیطمعی و تلخی به این پنج مغاک وابستهاند .قلمرو روشنایی صفا و آرامش
ن و جدال و شهوت .عالم تاریکی یا دوزخ از
است .سرزمین تاریکی یکسر کی 
دیوان مهیب و بدکار انباشته است که کارشان شهوترانی و درندگی است.
آغاز نبرد

در ازل که جهان ما نبود ،این دو عالم به خود میزیستند و از هم جدا بودند.
آنگاه حادثهای رخ داد که فاجعۀ خلقت را در میان آورد :گوهر ظلمت درضمن
ی برخورد و از فر و زیبایی نور خیره
حرکات دیوآسای خود به جهان روشنای 
شد و دل در آن بست .پس درصدد برآمد روشنایی را تسخیر کند و نور را در
برگیرد .زروان ،شهریار روشنایی ،به مقتضای طبع آمادۀ جدال نبود .چون از
ی مقابله با آن خدای دیگری از خود
خطر هجومآز (اهریمن) آگاه شد ،ناچار برا 
پدید آورد به نام مادر زندگان .مادر زندگان نیز به نوبۀ خویش خدای دیگری از
خود ساطع کرد به نام هرمزد 8.هرمزد ،خداوند جنگآزما ،فرمان یافت تا دیوان
ظلمت را براند .پس وی پنج عنصر نورانی را سالح خود کرد و “آنها را به خود
پوشیده و آتش را در دست گرفت و به اهریمن دیوان روی نمود 9”.اما در کارزار،
دیوان فائق آمدند و هرمزد شکسته شد و دیوان پنج فرزند او یعنی فروهر و
باد و روشنایی و آب و آتش را که سالح او بودند جدا ساخته بلعیدند و بدین
نحو ،عناصر نور را در وجود خویش محبوس ساختند و به زشتی خویش آلودند.
هرمزد شکسته و بییاور در قعر ظلمات مدهوش افتاد.
7ابنندیم اهریمن را چنین وصف میکند“ :رأسه کرأس اسد و بدنه کبدن تنین و جناحه کجناح
طای ر و ذنبه کذنب حوت و ارجله اربع کارجل الدواب[ ”.بنگرید به] ابنندیم ،الفهرست.329 ،
8در اصل سیرائی “انشاقدمیا” است ،به معنی بشر نخستین .ابنندیم “االنسان القدیم” ضبط کرده.
هر چند سرنوشت این خدا مجازا ً سرنوشت آدمی را نشان میدهد ،نباید آن را با آدم اشتباه کرد.
از خلقت آدم بحث خواهد شد.
9برای متن پهلوی این قطعه رجوع شود به

Friedrich Carl Andreas and Walter Bruno Henning, Mitteliranische Manichaica aus Chinesisch-Turkestan (Berlin: Verlag der Akademie der Wissenschaften, 1932-1934), vol. 1, 13.

کتاب فوق در سه جلد حاوی قسمت عمدهای از مهمترین آثار مانوی به زبانهای پهلوی و پارتی
است ،با ترجمۀ آلمانی و توضیحات و حواشی .در این مقاله سعی شده است مطالب حتیالمقدور
بر اساس آثار فارسی میانه باشد.
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پساز زمانی ،هرمزد به خود آمد و فریاد برآورد و از مادر خود (مادر زندگان)
مدد خواست .مادر زندگان از زروران درخواست که “به فرزندم یاور فرست .چه
کام ترا گزارد تا چنین به سختی افتاد 10”.آنگاه زروان دورۀ دوم خلقت را برای
نجات هرمزد و رهایی فرزندانش (عناصر نور) آغاز میکند .نخست خدایی به
نام دوست روشنایی میآفریند که به نوبۀ خود خدای دیگری به نام بامایزد یا
سازندۀبزرگ پدید میآورد و این نیز خدای دیگری به نام مهرایزد( 11ابنالندیم:
روح الحیاة) از خود متجلی میسازد که مهمترین خدای دورۀ دوم خلقت است.
دوست روشنایی و مهرایزد برای خالص هرمزد به سر حد ظلمات روان میشوند
و ندا در میدهند و چون از وی پاسخ میرسد ،به شکست دیوان برمیخیزند.
مهرایزد به این منظور پنج فرزند از خود متجلی میسازد :مانبد و ویسبد
و زندبد و دهبد و پاهرگبد (خانهخدا ،دهخدا ،شهرخدا ،کشورخدا ،و نگهبان
کل) 12.فرد جنگآور در میان اینان ویسبد است که به فرمان مهرایزد دیوان را
میشکند و در زیر پا میسپرد و پوست ا ز تنشان جدا میسازد و برخی را نیز
در آسمان در بند میکشد.
بنای عالم

سپس ،مهرایزد یازده آسمان را از پوست دیوان و هشت طبقۀ زمین را از گوشت
ن و کوهها را از استخوان آنان بنا میسازد .از فرزندان مهرایزد پاهرگبد بر سر
ایشا 
آسمانها نشسته و رشتۀ آنها را در دست دارد تا فرو نریزند .مانبد ،مانند اطلس
ن را بر دوش دارد تا فرو د نیایند .زندبد نگهبان چرخهای
ت زمی 
یونانیان ،طبقا 
سهگانۀ آب و باد و آتش است که ذرات نور را که از اسارت ظلمت میرهند به باال
13
ی ذرات نور است و در آسمان مسکن دارد.
میبرد .دهب د ناظ ر رهای 
ن قطعه رجوع شود به
10برای متن پارتی ای 

Andreas and Henning, Mitteliranische Manichaica, vol. 3, 45.

11ابنندیم از او به روح الحیاة یاد میکند.
ع به آنها رجوع شود به
ی راج 
12در باب فرزندان مهرایزد و بعضی متون پهلو 

A. V. Williams Jackson, Researches in Manichaeism: With Special Refernce to the Turfan
Fragments (New York: Columbia University Press, 1932), 296-313.

13رجوع شود به

Martānfarrux-i Ohrmazddātān, Sikand-gûmânîk Vigâr, trans. E. W. West (Oxford:
Oxford University Press, 1885), chap. 16, 168.

200

حکمت تمدنی

از شکست اهریمن و دیوان تاریکی قسمت عمدۀ عناصر نورانی که دیوان بلعیده
ب از این عناصر میپردازد .گردونۀ
بودند آزاد میشوند و مهرایزد به بنای کواک 
آفتاب را از آتش و نور و گردونۀ ماه را از باد و آب و ستارگان را از قسمتی از این
عناصر که در نتیجۀ مجاورت با تاریکی مختصر آسیبی دیده بودند میسازد .به
این ترتیب ،جهان ما به فرمان مهرایزد و به کمک سازندۀ بزرگ ساخته و آماده
14
میشود ،اما هنوز سیر و حرکت در آن نیست.
دورۀ سو م خلقت

با وجو د شکست اهریمن و دیوان،مقداری از عناصر روشنایی در دل ماده محبو 
س
میمان د و کار رهایی به پایان نمیرسد .از این رو ،همۀ خدایان یعنی هرمزد و مادر
ی و سازندۀ بزرگ و مهرایزد به جانب زروان رهسپار میشوند.
ت روشنای 
زندگان و دوس 
ن قسمت داستان را در بر دارد این است:
ترجمۀ یکی از قطعات پهلوی ک ه ای 
و مهر ایزد و مادر زندگان به با ال نزد زروان رهسپار شدند و با هرمزد و
دوست روشنایی و سازندۀ بزرگ برابر زروان به ادب ایستادند و سر فرود
ی ک ه به
آوردند و ژرف نماز بردند و گفتند :ترا نماز میبریم ای خدای 
نیروی شگفت و کالم آفرینندهات ما را آفریدی و آز و اهریمن و دیوان و
پریان را به وسیلۀ ما دربند کشیدی [حال  . . .خدای دیگری پدید آور] و
فرمان ده تا برو د و زندانی برای دیوان بسازد و خور و ماه را سیر و گردش
بخشد و آن روشنایی و نیکی ایزدان را ،که نخست مغلوب آز و اهریمن
و دیوان و پریان شدهبود و اکنون نیز بستۀ آنهاست ،و نیز آن روشنایی
و نیکی را که در آسمان و زمین و مناطق آن محصور و به رنج اندرند
15
بگشاید و رهایی بخشد و راه باد و آب و آتش را به سوی عالم باال بیاراید.
14راجع به ساختمان عالم رجوع شود به

Andreas and Henning, Mitteliranische Manichaica, vol. 1, 5; Jackson, Researches in
Manichaeism, 22-64 and 271-295; Walter B. Henning, “A Sogdian Fragment of the
Manichaean Cosmogony,” Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 12:2
(1948), 306-318; Friedrich W. K. Müller, Handschriften-Reste in Estrangelo-Schrift aus
Turban, Chinesisch-Turkistan (Berlin: Verlag der Königlichen Akademie der Wissenschaften, 1904), 37-43.

15برای متن پهلوی رجوع شود به

Andreas and Henning, Mitteliranische Manichaica, vol. 1, 5-8.
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آنگاه زروان دورۀ سوم آفرینش را آغاز میکند و چندین خدا به وجود میآورد
که مهمترین آنها یکی روشنشهرایزد (در آثار پارتی :ایزد نرسی) است .این خدا
از ایزد پدید میآی د تا “همانگونه ک ه زروان شهریار عالم باالست و همۀ جهان
باال را روشن میدارد ،روشنشهرایزد نیز بر زمین و آسمان خدا و پادشا بود
و دنیا را روشن بدارد و رو ز و شب پدید کند 16”.دیگر بهمن است که خدای
معرفت است و منجی روان آدمی و حامی مذهب مانوی .دیگر مسیح تابان است
که وظیفهای نزدیک به وظیفۀ بهمن دارد.
سیر عالم و ظهور گیاه و حیوان

روشنشهرایزد برای تصفیۀ ذرات نور از آلودگی ماه و رساندن آنها به عالم باال
ن را مانند ماشینی به حرکت در میآورد .به این ترتیب که ذرات
دستگاه جها 
ج میشوند در ستونی نورانی به نام ستون
روشنایی که از مادۀ تاریک استخرا 
جالل گرد میآیند و از آنجا روزبهروز به گردونۀ ماه منتقل میشوند .پس از
پانزده روز که پیمانۀ ماه پر میشود ،روشنایی که در آن فراهم آمد ه به خورشید
نقل میگردد .از این روست که ماه پانزده روز افزایش مییابد و از هالل به بدر
ن پس کاهش مییابد و از بدر به محاق میگراید .ذرات نور که
میرود و از آ 
در آفتاب جمع میشوند از آنجا عاقبت به “بهشت روشنایی” میروند و به اصل
خویش میپیوندند.
روشنشهرایزد برای آنکه مقدار بیشتری از روشنایی را از دل دیوان بیرون بکشد
تدبیری میاندیشد ،به این معنی که خود را عریان به دیوانی که در طبقات
آسمان در زنجیر بودند مینماید :به دیوان نر در صورت دختری زیبا و به دیوان
ماده در صورت جوانی خوشاندام .از دیدن جمال روشنشهرایزد “آرزو” در
وجود دیوان نر برانگیخته میشود و نطفۀ آنان بر زمین میریزد ،بعضی بر آب
و بعضی بر خاک .و به این نحو نوری که در وجود دیوان است پراکنده میشود
(باران از اینجاست و یا به اعتباری عرق دیوان است) .از آن قسمت که بر آب
میریزد دیوی دریایی به وجود میآید که به دست ویسبد ،فرزند مهرایزد،
کشت ه میشود:
Andreas and Henning, Mitteliranische Manichaica, vol. 1, 8-9.
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و از آن بهری که به دریا افتاد ،آن دیو بدچهر هولناک و سهمگین پدید
آمد و از دریا بیرون خزید و در عالم به گناهکاری آغاز نهاد .پس مهرایزد
از آن پنج فرزند که آفریدۀ او بودند ایزد چهارشکل (ویسبد) را فرستاد
تا آن دیوان را در ناحیۀ شمالــ از مشرق تا به مغرب در سراسر منطقۀ
شمالیــفرا گسترد و پای بسپرد و بیفکند و بر آن بایستد تا در جهان
17
گناه نکند.
از آن قسمت که بر خشکی میریزد پنج درخت میروید و از این پنج درخت
سایر گیاهان به وجود میآیند که حاوی مقداری از عناصر روشناییاند (تحریم
آزردن گیاه از این روست) .در نتیجۀ تجلی روشنشهرایزد بر دیوان ماده و
همچنین جنبش و َد َوران دوازده صورت فلکی (حمل و ثور و غیره) ،که دختران
روشنشهرایزدند ،جنین این دیوان از آنها ساقط میشود 18.از جنین این دیوان
جانوران پدید میآیند که به سوق طبع به درندگی و جدال و آمیزش میپردازند
واز بار و میوۀ درختان میخورند .اینان اجداد حیوانات پنجگانۀ زمیناند یعنی
دوپا و چهارپا و پردار و فلسدار (جانوران آبی) و خزنده .در ادامه مالحظه خواهد
شد که چگونه آدمی نیز به حیلۀ اهریمن ا ز این دیوزادگان به وجود میآید.
به این ترتیب ،روشنشهرایزد پساز آنکه دستگاه جهان را به منظور تصفیۀ نور
از ظلمت به حرکت میآورد و سیر آفتاب و ماه و صعود ذرات روشنایی را به
سوی عالم باال منظم مینماید ،به سازندۀ بزرگ فرمان میدهد تا همانگونه که
بهشت تازهای برای اجتماع انواری که از چنگ ظلمت رهایی مییابند ساخته
بودــو این غیر از بهشت اصلی است که مقر زروان استـ ـ زندان تازهای نیز
ن کار (قیامت)
خارج از طبقات زمین و آسمان برای دیوان بسازد تا در پایا 
که همۀ روشنایی از وجود دیوان تاریکی منتزع شده است و به جهان ما دیگر
نیازی نیست و پاهرگبد رشتۀ آسمانها را رها میکند و مانبد طبقات زمین را
از دوش میافکند و جهان فرو میریزد و آتش مهیب در آن درمیگیرد ،دیوان
برای ابد در آن زندان نو محبوس بمانند و تعدی به جهان روشنایی برای آنان
دیگر میسر نباشد.
Andreas and Henning, Mitteliranische Manichaica, vol. 1, 9-15.
Andreas and Henning, Mitteliranische Manichaica, vol. 1, 9-15.
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 .2خلقت آدم
خلقت عالم

مالحظه شد که در نظر مانی ،آفرینش جهان بر اساس فاجعهای قرار دارد که
عبارت از آمیزش روشنایی و تاریکی است .این آمیزش با هجوم دیوان جهان
ظلمت به جهان روشنایی و بلعیدن عناصر نورانی آغاز میشود .زروان ،شهریار
جهان روشنایی ،هرمزد را برای مقابله دیوان ظلمت میآفریند ،ولی هرمزد
در نبرد با دیوان شکسته میشود و فرزندانش فروهر (اثیر) و باد و نور و آب
و آتشــکه عناصر عالم روشناییاندــدر چنگ دیوان اسیر میشوند .آنگاه
زروان برای نجات این عناصر و شکست آز (یکی از اسامی شهریار جهان تاریکی
در آثار مانوی فارسی میانه و معادل اهریمن) خدایان دیگری میآفریند .این
خدایان دیوان را منکوب میسازند و آسمان و زمین را از پوست و گوشت این
دیوان به وجود میآورند و دستگاه جهان را با ماه و آفتاب و کواکب به منظور
نجات ذرات نوری که هنوز در دل مادۀ تاریک اسیر است منظم میسازند .و
نیز مالحظه شد که گیاهان و جانوران زمین از نسل دیوان پدید آمدند؛ بدین
نحو که روشنشهرایزد که ناظر سیر این جهان است ،صورت عریان خود را از
گردونۀ آفتاب به دیوانی که در آسمانها در زنجیر بودند نمود .آرزو در دل
دیوان انگیخته شد و دانۀ آنها بر زمین فرو ریخت .از نطفۀ دیوان نر گیاهان
پدید آمدند و ا ز جنین دیوان ماده جانوران ظاهر شدند.
تدبیر اهریمن

غرض روشنشهرایزد از نمودن صورت عریان خویش به دیوان آن بود که با
ایجاد هیجان آرزو ذرات نوری را که در وجود دیوان باقی مانده بو د از آنان جدا
سازد؛ آرزو در آثار فارسی میانه به معنی شهوت به کار رفته و در اینجا منظور
همان است .چون این ذرات نور با ایجاد گیاه و حیوان در عالم پراکند ه گردید ،آز
ن است همۀ عناصر نورانی از چنگ وی
نگران شد و دریافت که به این نحو ممک 
بدر رود 19.پس درصدد چارهای برآمد .آنگاه به یاد آورد که روشنشهرایزد خود
ی و زنی .پس حیلهای
ت مرد 
را در دو صورت از گردونۀ آفتاب نموده بود ،به صور 
اندیشید تا از نسل جانوران دو موجود به صورت مرد و زن (آدم و حوا) بسازد و
Cumont, Recherches sur le Manichéisme, vol. 1, 42-46 and 54-68.
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عناصر نورانی را در آنها محبوس کند و آن دو را نیام خو د سازد و وجود آنها را به
شهوت بیاالید تا در نتیجه با هم بیامیزند و نسلشان دوام یاب د و ذرات روشنایی
در اثر این دوام پیوسته در دل ماده محبوس بماند 20.پس نخست دو دیو به
شکل شیر ساخت و خود را در آنها پنهان کرد .از آمیزش این دو ،دو موجود به
شکل دو صورتی که روشنشهرایزد نموده بود پدید آوردــتعبیر مانوی از عقیده
رایجی که خداون د آدم را به صورت خود ساختــکه آدم و حوا باشند.
آفرینش آدم

ی به زبان پهلوی و پارتی که راجع به خلقت آدم است نسبتاً
قطعاتی از آثا ر مانو 
پیوسته و منظم است .برای بقیۀ داستان ترجمۀ بعضی از آن قطعات را در اینجا
میآورم و هر جا نیاز به توضیحی باشد اضافه میکنم:
آز از خشم گران پر شد [در نتیجۀ تدبیر روشنشهرایزد] و اندیشید که به
ت روشنشهرایزد که دیدم ،دو دام خواهم ساخت تا مرا
شکل آن دو صور 
پوشش و نیام بوند تا روشنایی و نیکی [منظور عناصری است ک ه ظلمت
از عالم نور ربوده است] از من باز ستانده نشود و به رنج و تعب دچار نشوم
 . . .پس آز از مجموع نسل دیوان که از آسمان به زمین افتاده بودند آن
اسریشتار نر و اسریشتار ماده [از انواع موجودات اهریمنی] که پرشهوت
و پرخشم و بزهکار و هولناک بودند [ساخت] و ایشان را به خود پوشید و
21
آنها را نیام و جامۀ خود کرد.
این دو دیو در اصل سیریایی اشقولون و نمرائیل نامیده شدهاند و پدر و مادر
آدم و حوایند و در حقیقت صورتی از خو د آزند ،چه آز خود را در آنها پنهان
نمود .آنگا ه آز برای آنکه قسمت بیشتری از ذرات نور را در این دو دیو جمع
کند ،جانوران را شهوت آموخت تا با هم بیامیزند و بچگان آورند و دو اسریشتار
Un Traité Manichéen Retrouvé en Chine, trans. Edward Chavannes et P. Pelliot (Paris:
Imprimerie Nationale, 1912), 529-530, 533-534 and 567-568.
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21برای متن پهلوی رجوع شود به

Andreas and Henning, Mitteliranische Manichaica, vol. 1, 21.

در ترجمۀ قطعات فارسی میانه حتیالمقدور سیاق عبارت اصل را محفوظ داشتهام .نقل از سوم
شخص به اول شخص در آثار پهلوی معمول است .در ترجمه نیز همان شیوه را پیروی نمودم .چند
نقطه عالمت قسمتهایی است که در اصل ساقط است یا به واسطۀ آسیبدیدگی قابل قرائت نیست.
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نر و ماده این بچگان را ببلعند و نیرومندتر شون د و آنگاه از آنها دو موجود دیگر
پدید آید:
 . . .با هم درآمیختند و بچگان آوردند و پروردند و بچگان خویش را به
آن دو دیو نر و ماده شیرشکل که پوشش آز بودند و پر از آرزو بودند
دادند و آز آن بچگان را خورد[ .در اینجا منظور از آز دو اسریشتار نر و
مادهاند که آز در وجودشان نهفته است] و آن دو دیو نر و ماده شهوت
انگیختند و با یکدیگر درآمیختند [؟]  . . .و از زادۀ دیوان و شیاطین که
خورد ،به شهوت خویش تنی ساخت و آراست نرگونه [= فاعل آز است]،
ن و پی و گوشت و رگ و پوست و از آن روشنایی و نیکی
دارای استخوا 
خدایان که از بار و حاصل [درختان؟] به آن دیوزادگان آمیخته بود ،به
آن تن جان اندر بست [منظور آنکه از نوری که این جانوران از خوران
گیاه کسب کرده بودند ،برای تن آدم جان ساخت] .و آز و آرزو و شهرت و
ولع جنسی و دشمنیادی و بدزبانی و رشک و بزهکاری و خشم و عیب و
بیهوشی [= غفلت] و دوشرانی[= گمراهی] و بدکاری و دزدی و دروغزنی
و سرقت و زشتکاری و ددصفتی و  . . .کینه  . . .و دریغ و تیمار و درد و
 . . .فقر و نیاز [؟] و بیماری و پیری و گندگی و هولناکی خویش را [در
آدم] اندر نشاند .و آن چندین واژه و گفتار آن دیوزادگان را که وی از تن
آنها ساخته شد ه بود به آن دام داد [= آدم] تا واژههای گونهگونه به کار
ببرد و بداند [ــتوضیح اختالف زبانهاــ] و آن را [= آدم را] به شکل آن
صورت نرگونه روشنشهرایزد ک ه از گردونۀ خورشید دیده بود بساخت و
بنا کرد و نی ز از باال ،از آسمان ،از مزنان و اسریشتاران [= از انواع دیوان که
در آسمانها محبوساند] و اختران و اباختران [= ثوابت] بند و پیوند به
آنپیوست [ــتوضیح تأثیر شر کواکب و اینکه اعمال آدمی تابع دستور
م و آرزو و بزهکاری
دیوان استــ] تا از مزنان [= دیوان] و اختران خش 
بر او ببارد و ذهن [او] را انباشته سازد تا هولناکتر و دیوسانتر و آزگر و
آرزوگین شود .و چون آن دام نر زاده شد ،به صورتی که آز قصد کرده بود،
22
آنگاه “نوخویر”ش نام نهاد [= مرد نخستین] که خود کیومرث [است].
22هرچند کیومرث از دین زرتشتی قرض شده ،ولی در آثار زرتشتی ،کیومرث موجود ایزدی است
که هرمزد پیش از حملۀ قطعی اهریمن به منظور مقابلۀ با این حمله در ردیف آسمان و زمین و
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آفرینش حوا

پس آن دو اسریشتار نر و ماده شیرشکل [که آز خود را به آنها پوشانده
و آدم را از آنها به وجود آورده بود] باز از همان زادههای یاران [= دیوان]
خوردند و به آرزو و شهوت انباشته شدند و با هم درآمیختند و آز ایشان
را پر کرد و دوباره به همانگونه تنی دیگرــمادهسانــبه استخوان و پی
و گوشت و رگ و چرم ساخت و بنا کرد و از آن روشنایی و نیکی خدایان
که ازبار و حاصل [درختان؟] به آن دیوزادگان آمیخته بود ،به آن تن جان
اندر بست و آز و آرزو و شهوت و ولع جنسی و دشمنیادی و بدزبانی و
رشک و بزهکاری و خشم و عیب [؟] و بیهوشی [= غفلت] و دوشروانی
[= گمراهی] و بدکاری و دزدی و دروزنی و سرقت و زشتکاری و ددصفتی
و  . . .کینه  . . .و دریغ و تیما ر و درد و فقر و نیاز [؟] و بیماری و پیری
و گندگی و هولناکی و همهگونه بددینی و گناهکاری ،بیشتر از آنچه در
کیومرث قرار داده بود ،در وی قرار داد و او را [به اینها] پر کرد و آن واژه
و گفتار همۀ آن دیوزادگان را که از آنها ساخته شده بود به آن [دام] ماده
داد تا او نیز واژههای گونهگونه به کار ببرد و بداند  . . .و آن را [= حوا
را] به صورت شکل مادۀ روشنشهرایز د که از گردونۀ [آفتاب] دیده بود
ساخت و بنا کرد و نیز از باال ،از آسمان ،از مزنان و اسریشتاران و اختران
و اباختران بند و پیوند به آن پیوست تا از مزنان و اختران خشم و آرزو
و بزهکاری بر او ببارد و خاطر وی را پر کند و هولناکت ر و بزهکارتر و
شهوتانگیزتر و آرزوگینتر شود و آن دام نر [= آدم] را به آرزو بفریب د و
از آن دو دام [= آدم و حوا] در جهان مردم بزایند و آزگر و آرزوگین شوند
و پرخشم و کینهور و ظالم باشند و آب و آتش و درخت و گیاه را بیازارند
و آز و آرزو را بپرستند [= خدمت کنند] و کام دیوان بگزارند و به دوزخ
ن آن دام ماده زاده شد ،آنگاه او را فرهانسریگر نام
روند  . . .پس چو 
23
نهادند که خود مردیانک است.
آب و گیاه و غیره میآفریند و بعدها دو بشر نخستین ،که معادل آدم و حوایند ،از نسل او به وجود
میآیند .کیومرث در آثار زرتشتی در حقیقت “مثال” آدمی است ،نه آدم .آدم و حوا در آثار زرتشتی
مشی و مشیانه یا مهلی و مهلیانه و یا مرد و مردیانگ است که سرنوشتشان بیشباهت به سرنوشت
آدم و حوای مانوی نیست .رجوع شود به بندهشن بزرگ 100 ،43 ،34 ،و .101
23برای متن پهلوی رجوع شود به
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شادی دیوان

و چون آن دو دام نر و ماده در جهان زاد ه شدند و پروردند و بزرگ شدند،
ن و اسریشتاران را شادی بزرگ دست دا د و ساالر دیوان
آنگاه آ ز و دیوا 
از مزنان و اسریشتاران انجمن کرد و به آن دو انسان [= آدم و حوا] گفت
ب و آتش و درخت و گیا ه و دد و دام
که زمین و آسمان و خو ر و ما ه و آ 
ن شا د باشید و دل خوش کنید
را من برای شما آفریدم که بدانها در جها 
ن د و مولود [= آدم و
و شاد شوید و کا م مرا بگزارید .و اژدهایی عظیم بر آ 
ی ایشان را از ما
حوا] نگاهبان کرد تا ایشان را مراقب باشد و نگذارد ک ه کس 
ن میترسند و وحشت
ن و اسریشتاران ا ز ایزدا 
[= دیوان] دو ر کند .چ ه مزنا 
دارند [؟] ک ه مبادا بر آنها فرود آیند و آنها را بکشند و یا آنها را ببینند ،چه
ن ساخت ه و پرداخت ه شدهاند  24. . .پس
ن دو مولود به شکل و چهرۀ خدایا 
آ
چون نوخوی ر و فرهانسریگر [= مرد و زن نخستین] در جهان به زندگی
ن بیدا ر شد و خشم آنان را پ ر کرد[ .آنگاه ] به کندن
آغاز کردند ،آز در ایشا 
ت و گیاه و به خشم [؟] بر زمین رفتن و آزگر بودن
چشم ه و آزار کردن درخ 
ج امشاسپند [= عناص ر نورانی] را که جهان
و از خدایان نترسیدن و این پن 
25
بدانها پایدار است نشناختن [پرداختند].
بدبینی مانی در باب حیات

چنان که مالحظه میشود ،بنا بر فرضیۀ مانی آدمیزاده دیو است و آفرینش
انسان از حیل اهریمن است ،نه از مواهب یزدان و غرض از آن حبس عناصر
نور است در دل مادۀ تاریک .به عبارت دیگر ،وجود بشر زندانی است دائم برای
Andreas and Henning, Mitteliranische Manichaica, vol. 1, 22ff.

راجع به مردیانک رجوع شود به حاشیۀ قبل.
24چه همانطور که زروان نجات هرمزد را که در نبرد با دیوان مغلوب شد از نظر دور نداشت ،نجات
عنصر نورانی که در وجود آدمی به حیلۀ اهریمن محبوس شده از توجه خدایان محروم نمیماند.
پیامبران مبعوث میشوند و در خالص جان آدمی میکوشند .راجع به توازی جهان کبیر و آدمی،
که جهان صغیر است ،رجوع شود به
Sikand-gûmânîk Vigâr, chap. 16, 169.

این فصل رد بر مانویه است.
25برای تفصیل داستان فرزندان آدم و حوا رجوع شود به ابنندیم ،الفهرست .332-331 ،منظور از
پنج امشاسپند فرزندان هرمزد ،یعنی فروهر (اثیر) و باد و نور و آب و آتش است که جان عالماند و
خلقت برای نجات آنها از چنگ ماده است.

208

حکمت تمدنی

حبس روح که از عالم باالست .بنابراین ،عجب نیست اگر مانی نسبت به زندگی
و آنچه بقای حیات به آن بسته است ،از خورش و پوشش و ازدواج و ازدیاد
نسل و ذبح حیوان و آزردن گیاه و چیدن میوه و تهیۀ غذا و زراعت و تجارت و
سیاست و جنگ ،چنان بدبین است .چه در نظر او اینها همه اسباب ادامۀ وجود
زندان برای نور است و از این رو مکروه میباشد .کشتن حیوان و آزردن سایر
موجودات اهریمنی از آن رو مکروه است که هنوز در وجود آنها اندکی از عنصر
نورانی نهفته است و آزردن آنها آزردن نور را متضمن است .ازدواج و ادامۀ نسل
ی از حیلۀ آز را در بر دارد 26.از این رو ،برگزیدگان
ن پیرو 
پسندیده نیست ،چو 
که پیروان اصیل دین مانویاند باید از همۀ این امور برکنار باشند .اما نیوشاگان
که عامۀ پیروان مذهب مانیاند مجازند که به این امور بپردازند ،زیرا مانی
میدانست که انقطاع محض از عهدۀ عامه خارج است .اما عامه باید گناه خود
را با خدمت برگزیدگان و تهیۀ غذا و سایر وسایل معاش ایشان جبران نمایند.
نجات آدمی

هر چند آدمی به تدبیر دیو پدید میآید ،اما چون جانش از بارقۀ نور یزدان
است ،امید نجات معدوم نیست .خدایان چون از حیلۀ آز آگاه میشوند ،در صدد
نجات آدم برمیآیند .مسیح تابان که از خدایان دورۀ سوم خلقت است و نباید
ح اشتبا ه کرد 27،برای خالص آدم فرود میآید و آدم را در خوابی
با عیسی مسی 
سنگین میپاید .پس وی را بیدار میکند و دیوی را که بر او نگهبان بود میراند
و آدم را به حقیقت وجو د خویش آگاه میسازد:
مسیح او را برخیزانید و او را از “درخت زندگی” چشانید .سپس آدم
بنگریست و به گریه درآمد و فریادی چون غرش شیر برآورد و موی خود
بکند و بر سینۀ خویش کوفت و گفت :وای ،وای بر خالق تن من ،وای
بر آن که روح مرا در آن محبوس ساخت و [وای] بر طاغیانی که مرا به
28
بندگی واداشتهاند [= دیوان].
26برای توضیح این اصطالح رجوع شود به “تحقیقات دربارۀ مانویت”:

Jackson, Research in Manichaeism, 156-158.

27رجوع شود به بخش “خلقت عالم” در مقالۀ سابق.

Cumont, Recherches sur le Manichéisme, vol. 1, 48.

28

افسانۀ خلقت در آثار مانوی
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وظیفۀ آدمی از آنچ ه گذشت به خوبی پیداست .باید از آنچه موجب رونق کا ر
ماده و تن است دوری جست و در خالص جان کوشید .آزادی روح و عناصر
نورانی که محبوس در این عالم است بهخصوص به وسیلۀ برگزیدگان انجام
میشود که عمر را به طاعت و عبادت میگذرانن د و با تغذیۀ گیاه هر روز مقدار
بیشتری از ذرات نور را در خود جمع میکنند و چون درمیگذرند ،عنصر نورانی
از وجودشان به ماه و از آنجا به خورشید میرود و به عالم نور میپیوندد.

راجع به وظایف مانویان که منتج از داستان آفرینش است رجوع شود به “نوشتههای مانوی ”،تألیف
 P. A. Haricصفحات  138-134و به  W. Bangدر  ،Museonسال  ،1923صفحات .252-137
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فصل 10

رستم در زبان سغدی

1

با آنکه داستان رستم و دالوریهای او در شاهنامه چنان پردامنه است ،ذکر
وی در آثاری که از ایران پیش از اسالم به جا مانده پیدا نیست .حتی در اوستا
نیز که نام بسیاری از قهرمانان تاریخ افسانهای ایران مانند کیومرث و جمشید و
کاوس و کیخسرو و افراسیاب و داستانهای آنان را در بردارد ،سخنی از رستم
نیست و عجیب است که یشتهای اوستا ،با آنکه گنجینۀ اساطیر و افسانههای
نواحی شرقی ایران است ،مطلقاً یادی از او نمیکند و حال آنکه داستان رستم
نیز از داستانهای شرقی ایران و زادگاهش سیستان است .از این رو ،یافت شدن
اثری دربارۀ رستم در زبان سغدیــکه ترجمۀ آن ذی ً
ال خواهد آمدــبینهایت
جالب است و انتشار داستان رستم را در آسیای مرکزی نشان میدهد.
زبان سغدی
زبان سغدی از زبانهای ایرانی شرقی 2است که در کشور سغد ،واقع میان
سیحون و جیحون ،بدان سخن میگفتند و با زبانهای دیگر ایرانی شرقی مانند
1احسان یارشاطر“ ،رستم در زبان سغدی ”،مهر ،سال  ،8شمارۀ ( 7مهر .411-406 ،)1331
2زبانهای ایرانی به دو دستۀ مهم تقسیم میشود .ایرانی غربی که شامل فارسی باستان و پهلوی و
فارسی و لری و لهجههای مرکزی ایران است و ایرانی شرقی که شامل اوستایی و پارتی و سغدی و
ختنی و پشتو و چندین زبان دیگر است.
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ختنی و خوارزمی و استی و پارتی و کردی و بلوچی 3مناسبت دارد و بهخصوص
با لهجههای پامیر نزدیک است.
زبان سغدی یک زمان مهمترین زبان ایرانی آسیای مرکزی به شمار میرفت و
دامنۀ نفوذش تا سرزمین چین کشیده میشد و گروهی از سغدیان که برای تجارت
در چین سکنی گزیده بودند ،آداب و رسوم و زبان خود را بدانجا بردند و نیز بعضی
از الفاظ و اصطالحات آنها در زبان چینی وارد شد .قسمتی از آثار سغدی که اخیرا ً
4
یافت شده نامههای بازرگانان سغدی است که از چین به وطن خود نوشتهاند.
با این همه ،زبان سغدی مانند سایر زبانهای ایرانی که در آسیای مرکزی
متداول بودند ،در برابر نفوذ و توسعۀ فارسی میانه که قدرت سیاسی دولت
ساسانی پشتیبان آن بود از یک طرف و هجوم قبایل ترکزبان به آسیای
مرکزی و رخنه کردن زبان ترکی در این نواحی از طرف دیگر تاب مقاومت
نیاورد و بهتدریج از اعتبار سابق افتاد و زبانی که یک روز زبان فرهنگ و ادب
در آسیای مرکزی بود ،کمکم به صورت زبان محلی درآمد 5.پس از حملۀ تازیان
و گشوده شدن خراسان و ماوراءالنهر و برخاستن امرای ایرانی ،زبان فارسی که
زبان ادبی و درباری بود بر نفود خود در آسیای مرکزی افزود و سمرقند ،که در
محل پایتخت قدیم سغد بنا شده و یک روز مرکز زبان و ادب سغدی بود ،خود
از مراکز ادب فارسی گردید .هجوم مداوم اقوام ترکزبان ضعف و انحطاط سغدی
3قبایل کرد و بلوچ اص ً
ال از نواحی شمال شرقی به غرب و جنوب ایران کوچ کردهاند و زبان آنها با
زبانهای ایرانی شرقی پیوسته است.
4رجوع شود به
Hans Reichelt, Die Soghdischen Handschriftenreste des Britischen Museums: in Umschrift und mit Übersetzung (Heidelberg: C. Winter’s Universitätsbuchhandlung, 19281931), part 2.

راجع به تاریخ این نامهها ،که به نظر بعضی قدیمیترین نامههای موجود در دنیاست ،رجوع شود به

Walter B. Henning, “The Date of the Sogdian Ancient Letters,” Bulletin of the School of
Oriental and African Studies, 12:3-4 (1948), 601-615.
5فرایمن ( )Aleksandr Arnolʹdovich Freymanدر مقالۀ
Aleksandr Arnolʹdovich Freyman, “Khorezmiǐskiǐ iazyk,” Zapiski Instituta
vostokovedeniia Akademii Nauk SSSR, vii (1939).

صفحات  306و بعد به سیر زبانهای ایرانی در آسیای مرکزی اشاره میکند .غالب مطالب عمومی
این مقاله را در مقاله دیگر فرایمن “رابطۀ سغدی و خوارزمی” میتوان یافت .ترجمه و قرائت این دو
مقاله را مدیون مساعدت گرانبهای آقای النگ ،دانشیار دانشگاه لندن ،هستم.
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را بیشازپیش تسریع نمود تا آنکه بهتدریج فارسی و ترکی جایگزین زبانهای
ایرانی آسیای مرکزی شدند .به احتمال قوی ،سغدی تا حدود قرن ششم هجری
و خوارزمی تا حدود قرن هفتم رایج بوده است 6.امروز تنها اثر زندهای که از زبان
سغدی برجاست ،لهجة یغنوبی است که در دهکدۀ کوچک یغنوب بدان سخن
میگویند و بنا بر موازین زبانشناسی دنبالۀ زبان سغدی است که تاکنون به
7
جای مانده است.
کشف زبان سغدی
از زبان سغدی تا اوایل این قرن اطالعی در دست نبود .تنها اثری که از این
زبان شناخته بود ،اسامی روزها و ماهها و جشنها و منازل قمر بود که بیرونی
در آثار الباقیه به دست میدهد 8.تلفظ این اسامی نیز روشن نبود .در سال
1890م ،نسخههایی گرانبها به خطوط هندی در آسیای مرکزی به دست آمد.
کشف این نسخ کنجکاوی دانشمندان را به جستجوی این نواحی برانگیخت و
در اوایل این قرن هیئتهای مختلف اکتشافی به آسیای مرکزی و ترکستان
چین رهسپار شدند .آثار ذیقیمتی که از این نواحی به دست آمد ،بهتدریج به
اروپا منتقل گردید و مورد مطالعه قرار گرفت .در نتیجۀ این تجسس ،چندین
زبان از زبانهای آریایی که از میان رفته و بر دانشمندان مجهول بود آشکار شد
و ضمناً آثاری اصیل از ادبیات مانوی به دست آمد.
از جملۀ این زبانها زبان سغدی بود که اثر مختصری از آن اولینبار توسط
زبانشناس معروف مولر در سال  1904انتشار یافت .ولی آندرئاس (Friedrich
 )C. Andreas, 1846-1930نخستین کسی بود که از مقایسۀ این اثر با فهرست
6رجوع شود به گزارش زکی ولیدی و هنینگ دربارۀ زبان و فرهنگ خوارزم در مجمع خاورشناسان
آلمان در سال  1936در بن ،سال  ،1936منطبع در
Zeitschriften der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft

سال  ،1936صفحات  34-27از گزارشها.
7رجوع شود به

Wilhelm Geiger und Ernst Kuhn, Grundriss der Iranischen Philologie (Strassburg: Verlag von Karl J. Trobner, 1895-1904), vol. 1, 334ff.

گذشته از داستانی که به زبان یغنوبی به عنوان نمونه در اثر مذکور نقل شده ،یونکر سه داستان
دیگر با حواشی و توضیحات به طبع رسانده است:
Heinrich F. J. Junker, Drei Erzahlungen auf Yaynabi (Heidelberg: Carl Winter, 1914).

8ابوریحان بیرونی ،آثار الباقیه ،به کوشش ادوارد زاخائو (الیپزیگ 46 ،)1923 ،و بعد 233 ،و بعد.
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قطعۀ رستم ،متعلق به موزۀ بریتانیا .نقل از

Kaare Gronbech (ed.), Monumenta Linguarum
Asiae Maioris, Vol. II: Codices Sogdiani
(Kopenhagen, 1940), 194.

اسامی روزها و ماههای سغدی در آثار الباقیه پی به هویت این زبان برد و آن
را “سغدی” نامید 9.از آن پس ،بهتدریج که خواندن آثار تورفان و آثاری که از
ترکستان چین به دست آمده بود پیشرفت کرد ،آثار بیشتری از سغدی هویدا شد
10
تا آنکه امروز سغدی یکی از غنیترین زبانهای ایرانی میانه به شمار میرود.
خط سغدی
آنچه تاکنون از سغدی به دست آمده مشتمل است بر آثار بودایی ،مانوی،
مسیحی و آثاری غیردینی مانند نامههای تجاری .این آثار همه به یک خط
9برای تفصیل بیشتر دربارۀ کشف زبان سغدی رجوع شود به

Robert Gauthiot and Émile Benveniste, Essai de Grammaire Sogdienne (Paris: Geuthner,
1914-1923), part 1, 10-18.

10کشف و انتشار زبان سغدی به روشن شدن نکاتی دربارۀ زبان فارسی نیز کمک کرده است .از
جمله لغاتی که فارسی از سغدی قرض کرده است مانند زندباف = بلبل ،الفغدن = گرد آوردن و
حاصل کردن ،کاس = خوک ،پساک = تاج گل ،فغفور = خاقان چین ،قغ = بت ،فرخار= بتخانه
که سغدی خود از  Vihâraهندی گرفته است و بهار به معنی بتخانه صورت دیگری از آن است .در
فارسی ،تیم = بازار (که سغدی خود از  tienچینی گرفته) و به احتمالی جغد و چرخشت و غوک
و بسیاری لغات دیگر .در این باب رجوع شود به
Walter B. Henning, “Sogdian Loan-Words in New Persian,” Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 10:1 (1940), 93-106.
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نوشته نشده ،بلکه خطوط مختلف در آنها به کار رفته است .خطی که توسط
مردم سغد به کار میرفته و نمونۀ آن در تصویر ضمیمه مالحظه میشود ،خطی
است مقتبس از خط آرامی و این همان خطی است که خط اویغور مغوالن که
بعدها اساس خط منچوری گردید از آن گرفته شده است.
آثار بودایی قسمت عمدۀ آثار سغدی را تشکیل میدهد و همچنین قطعۀ رستم به
این خط نوشته شده است .بوداییان عموماً خط و زبان هر محل را میپذیرفتند و
برای سهولت تبلیغ از وارد کردن خط و زبان خود دوری میجستند.
آثار مانوی به همان خطی است که آثار پهلوی و پارتی مانوی نیز بدان نوشته
شده و آن خطی است مقتبس از خط سریانی که مانویان برای نوشتن آثار خود
اختیار کرده بودند .آثار مسیحی سغدی ،از جمله ترجمۀ قسمتی از انجیل ،به
خط سریانی نوشته شده است.
میان سغدی بودایی و سغدی مانوی و سغدی مسیحی تفاوتهایی دیده میشود
که بعضی نتیجۀ تفاوت لهجه است .بعضی اختالفات نیز ناشی از تفاوت زمان
است ،چه آثار سغدی همه از یک زمان نیست ،بلکه متعلق به دورهای است که
تقریباً از قرن اول میالدی تا حدود قرن نهم کشیده میشود.
قطعۀ رستم
قطعۀ رستم از آثار قدیمیتر سغدی است و این قدمت در زبان و قواعد دستوری
آن پیداست ،چنان که حروف رابط و حروف اضافه که در آثار تازهتر سغدی
فراوان به کار میرود در این قطعه بسیار محدود است و رعایت قواعد دستوری
نیز در آن منظمتر است.
آنچه در سغدی مربوط به رستم است مرکب از دو جزء است 11.جزء اول
قطعهای است که پلیو ( )M. P. Pelliotاز توئن هوانگ ( )Tuen-Huangبا خود
11هر دو جز در

Kaare Gronbech (ed.), Monumenta Linguarum Asiae Maioris, Vol. III: Codices Sogdiani (Kopenhagen, 1940), 94-193.

چاپ عکسی شده است.
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به همراه آورد و فع ً
ال در کتابخانۀ ملی پاریس است 12.قطعۀ دوم ،که کوتاهتر
است ،متعلق به موزۀ بریتانیا 13است و به عقیدۀ هنینگ ،مستقیماً دنبال قطعۀ
اول باید قرار داده شود .موضوع این دو قطعه جنگ رستم است با دیوان .اما
آنچه در این دو قطعه آمده به این صورت نه در شاهنامه دیده میشود و نه در
آثار دیگری که ذکر رستم در آن آمده است.
موضوع قطعۀ اول این است که رستم پس از شکست دیوان در مرغزاری
میآرمد .دیوان خود را فراهم میکنند و آمادۀ حمله میشوند .رخش رستم
دوباره به سوی دیوان روی میآورد .به موجب قطعه دوم ،دیوان به حیلۀ جنگی
رستم فریب میخورند و از پی او میتازند ،ولی رستم ناگهان باز میگردد و بر
ایشان فرود میآید .احتمال دارد این دیوان دیوان مازندران باشند ،ولی به هر
حال جنبۀ افسانهای این قطعه بیشتر از صورت مشهور جنگ رستم و دیوان
است .آمدن نام رخش و ذکر جامۀ پوست پلنگ (ببر بیان) تردیدی در هویت
14
داستان باقی نمیگذارد .اینک ترجمۀ دو قطعه.
قطعۀ اول

بدینگونه رستم تا دروازۀ شهر از پی ایشان تاخت بسیاری از پایمال او مردند
[؟] [و] هزاران [تن]  . . .گردیدند .چو به شهر درآمدند ،دروازهها را ببستند
رستم با سرافرازی بسیار 15بازگشت و به سبزهزاری نیکو شد و زین 16از اسب
12رجوع شود به

Émile Benveniste, Textes sogdiens, édités, traduits, et commentés (Paris: P. Geuthner,
1940), part 13, 134ff.
13این قطعه اولبار توسط  Hans Reicheltمنتشر شد:
Hans Reichelt, Die soghdischen Handschriftenreste des Britischen Museums (Heidelberg:
Winter, 1931), part II, 62ff.

بن ِونیست نیز آن را در دنبالۀ قطعه اول مجددا ً منتشر کرده است[ .بنگرید به]

Benveniste, Textes sogdiens, 134ff.

14ترجمه ترجمۀ تحتاللفظ است ،مگر در مواردی که در حاشیه تذکر داده شده ،به عالمت ل .از
قطعۀ اول ،سطر اول و دو سطر آخر کام ً
ال قابل خواندن نیست و از قطعۀ دوم سر سطر اول و آخر.
نقطههای متوالی عالمت کلماتی است که معنی آنها دانسته نیست .کلمات میان [] را برای روشن
بودن معنی افزودهام و در اصل نیست.
15ل  .بزرگ خوشنامی.
16کلمۀ سغدی بـاـرـذـن است که با پاالن فارسی از یک اصل است.
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خویش برگرفت و [وی را] به چرا 17رها کرد [و] خود جامۀ جنگ بکند [؟] و
18
خوردنی بخورد و سیر شد و بساط [؟] بگسترد و بیارمید و به خواب رفت.
دیوان فراهم  . . .رفتند و با هم چنین گفتند که بزرگ زشتی و بزرگ شرمساری
19
بر ما که یکتنه سواری ما را چنین در شهر محبوس داشته است .چه باید کرد؟
یا همه بمیریم و به پایان آییم و یا از شاهان کین خواهیم.
دیوان به فراهم ساختن خویش آغاز نهادند و ساز و برگ 20گران [فراهم ساختند]
با ضربات [؟] سخت و گران 21دروازهها را گشودند بسیاری از دیوان  22. . .و
بسیاری سوار بر گردونه ،بسیاری سوار بر پیل ،بسیاری سوار بر  ،. . .بسیاری
سوار بر خوک ،بسیاری سوار بر روباه ،بسیاری سوار بر سگ ،بسیاری سوار بر
مار 23،بسیاری سوار بر سوسمار 24،بسیاری پیاده و بسیاری پران 25چون کرکس
میرفتند .و نیز [؟] بسیاری باژگونه سر بر زمین 26و پاها به باال [ . . .تا] زمانی دراز
[راه میپیمودند] باران و برف و تگرگ برانگیختند 27و غوغا کردند و آتش و شعله
و دود به پا ساختند 28و به جستجوی رستم دالور رفتند .آنگاه رخش گرمدم [؟]
بیامد و رستم را بیدار کرد .رستم خواب را بگذاشت 29و چاالک جامۀ پوست پلنگ
بپوشید و کماندان ببست و بر رخش برآمد و به سوی دیوان روی نمود .چون
رستم از دور سپاه دیوان بدید ،رخش را چنین گفت  . . .کم ترس . . .
17ل .سبزه.
18ل .خفتن آغاز کرد.
19ل .چه نباید کرد.
شـاـکـه).
20ساز و برگ ترجمۀ یک کلمه است (بـرـ 
21ل .بزرگ.
22چند حرف از اصل ساقط است.
23لغت سغدی کـر ـمـو است که در فارسی کرم است .مقایسه شود با کرم هفتواد در شاهنامه که
در حقیقت نوعی اژدها است .در سانسکریست Krmi ،لغت شایع به معنی کرم است .در اوستایی،
این لغت فقطیکبار به صورت مرکب  Stârô-Krmaآمده ،به معنی شهاب ثاقب[ .بنگرید به]
Christian Bartholomae, Altiranische Wӧrterbuch (Strassburg: Verlag von Karl J. Trübner,
1904), 469.

س ـاـک است ،کرپسه تلفظ میشود ،که معادل چلپاسه و کربسه فارسی است.
ب ـ 
ک ـ ر ـ 
24اصل سغدی 
یـاـن است که دقیقاً به معنی پرواز است.
25اصل سغدی پـرـنـاـا 
26ل .به طرف پایین.
27ل .راندند.
28ل .رها ساختند.
29ل .خود را از خواب رها کرد.
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قطعۀ دوم
اگر دیوان به سوی مرغزار  . . .رخش پذیرفت .آنگاه رستم به سرعت بازگشت.
چون دیوان بدیدند ،بارگان خود را تیز پیش راندند .آنگاه سپاه پیاده با هم
چنین گفتند :اکنون جرئت [؟] ساالر 30شکسته شد ،دیگر به نبرد ما برنخواهد
خاست .او را فرو مگذارید ،نیز او را نبلعید ،بلکه همچنان زنده بگیرید تا او را
عقوبت بسیار سخت و شکننده 31دهیم .دیوان یکدیگر را دل دادند ،همگی غریو
برکشیدند و به تعقیب رستم روی آوردند .آنگاه رستم بازگشت و به سوی
دیوان رویآور شد ،چون شیر دژم [که] به سوی نخجیر [روی آرد ].چون دالور
 . . .رمه مانند شاهین روی . . .

نـگ است ،معادل سرهنگ فارسی و به معنی ساالر .توضیح این کلمه و
30اصل سغدی سـ رـذـ 
ترجمۀ صحیح این جمله و پنج جملۀ بعد را اولینبار هنینگ داده است .رجوع کنید به

Walter B. Henning, Ein manichäisches Bet- und Beichtbuch (Berlin: Akademie der
wissenschaften, 1937), 91.

31ل .نشان دهیم.
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فصل 11

آثار بازیافتۀ زبان خوارزمی

1

تا اوایل این قرن ،از زبانهای ایرانی که در آسیای مرکزی متداول بوده اطالع
دقیقی در دست نبود .زبانی که امروز در ترکستان رواج دارد ترکی و فارسی
است ،ولی هیچیک از این دو زبان زبان اصلی این سرزمین نیستند ،بلکه بعدها
در این ناحیه رخنه کرده و استوار شدهاند.
زبان فارسی اصوالً از زبان نواحی جنوبی ایران سرچشمه گرفته است (زبان
کتیبههای هخامنشی یا زبانی نزدیک به آن) .صورت جدیدتری از فارسی
باستان ،که بهتر است آن را “فارسی میانه” خواند تا پهلوی 2،زبان رسمی ایران
در دورۀ ساسانیان بوده و پس از غلبه تازیان و تأثیر زبان عربی و تحوالت دیگر
به صورت زبان فارسی درآمده .عدۀ زیادی نیز لغات پارتی در زبان فارسی راه
یافته که محتم ً
ال یادگار سلطۀ اشکانیان است .نفوذ این زبان در آسیای مرکزی
با نیرو گرفتن خاندان ساسانی آغاز شد .پس از اسالم ،زبان فارسی زبان ادبی
ایران گردید و به همت امرای ادبدوست ،مانند سامانیان و چغانیان ،بیش از
پیش در خراسان و ماوراءالنهر ریشه گرفت و بر زبانهای اصلی پیشی یافت.
1احسان یارشاطر“ ،آثار بازیافتۀ زبان خوارزمی ”،مهر ،سال  ،8شمارۀ ( 10دی .588-584 ،)1331
2یکی از دالیل این ترجیح این است که “فارسی میانه” شامل زبان پهلوی مانوی و پهلوی کتیبهها
و پهلوی کتابی که مختصر اختالفی با هم دارند میشود و حال آنکه پهلوی مطلق در طول زمان
برای آثار کتابی این زبان اصطالح شده.
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زبان ترکی زبان قبایل شمالی و شرقی این سرزمین بود که پس از حملههای
متواتر استیالی سیاسی یافتند و زبانشان بهتدریج زبانهای محلی را از میدان
بدر کرد و زبان رایج این نواحی شد.
اقوام ایرانی آسیای مرکزی

قبایل ایرانی محتم ً
ال از اوایل هزارۀ دوم پیش از میالد به آسیای مرکزی رویآور
شدند و در نقاط مختلف آن جا گرفتند .خوارزمیها در مشرق دریای خزر و
جنوب دریاچه خوارزم (اورال) ،سغدیها در جنوب شرقی خوارزم میان آمودریا
و سیردریا (جیحون و سیحون) و سکاها در شمال ایشان .این اقوام با وجود
نزدیکی فوقالعاده هر یک حکومت و زبان جداگانه داشتند ،چنانکه در بلخ و
طخارستان 3و سغد و خوارزم هر یک به زبانی دیگر سخن میگفتند و در نواحی
شرقیتر و قسمتی از کاشغر ختنی رایج بود.
هخامنشیان غالب اقوام این نواحی را مطیع خود کردند و نام والیات پارت و هرات
و خوارزم و بلخ و سغد را داریوش جزء مستملکات خود در کتیبۀ بیستون نام
میبرد؛ ستون اول ،سطر  .16پس از حملۀ اسکندر تا غلبۀ تازیان ،غالب این نواحی
کموبیش با استقالل زیستند و بعضی از آنها تمدن درخشانی به وجود آوردند،
چنان که در سغدــکه سمرقند و بخارا مراکز آن بودندــفرهنگ و ادب و بازرگانی
توسعۀ بسیار یافت و زبان سغدی که یک روز دامنهاش از خراسان تا چین کشیده
میشد 4،خط جداگانه و ادبیات پُردامنه داشت .خوارزمیان نیز زبان و فرهنگ و
خط و تقویم جداگانه داشتند .بیرونی در آثار الباقیه نام روزها و ماهها و جشنهای
5
خوارزمیان را ضمن توضیح گاهشماری در سغد و خوارزم به دست میدهد.
3در اینکه مردم طخارستان به چه زبانی سخن میگفتهاند گفتوگوست .زبانی که معموالً طخاری
نامیده میشود ،آثارش در ترکستان چین به دست آمده و دارای دو لهجه است که معموالً لهجۀ A
و لهجۀ  Bگفته میشود ،ولی این زبان با آنکه از زبانهای هند و اروپایی است ،از زبانهای ایرانی
نیست .برای توضیح مختصری از این باب رجوع شود به
Antonie Meillet, Introduction à l’étude comparative des langues indo-européennes (Paris:
Hachette, 1937).

4رجوع شود به

Walter B. Henning, “The Date of the Sogdian Ancient Letters,” Bulletin of the School
of Oriental Studies, 12:3-4 (1948), 601-615.

5ابوریحان بیرونی ،آثار الباقیه ،به کوشش ادوارد زاخائو (لندن 70 ،46 ،)1887 ،و  223به بعد.
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انقالبات و کشمکشهای ماوراءالنهر و خراسان بهتدریج صورت این سرزمین
را تغییر داد .با یورش متوالی اقوام شمالی ،بهتدریج شهرهای آباد و پرجمعیت
این خطه تنگمایه و ناتوان شدند و مردمش پراکنده گردیدند و فرهنگ آنها
رو به زوال رفت و ترکان بر بیشتر این نواحی استیال یافتند و زبانشان رایج
شد و زبانهای اصلی کمکم از میان رفتند تا آنکه سرانجام جز نامی از آنها
باقی نماند.
کشف تدریجی زبانهای آسیای مرکزی
در اوایل این قرن ،پس از آنکه اوراقی که در تورفان ،از شهرهای ترکستان چین،
یافت شده بود و برای تحقیق به اروپا رسید ،بعضی از زبانهای گمشدۀ آسیای
مرکزی بهتدریج از میان خطوط متنوع این اوراق آشکار شد و با آشکار شدن
این زبانها بسیاری از نکات تاریخ دربارۀ تاریخ و تمدن و مذهب این سرزمین،
که از تاریخ ایران جدا نیست ،روشن گردید .از جمله زبان سغدی با آثار گوناگون
از زیر خاک بیرون آمد و آثار مانوی به فارسی میانه و به زبان پارتی ،به خط
مخصوص مانویان ،مکشوف شد .کمی بعد ،ختنی از فراموشی خارج گردید.
ولی با وجود وسعت دامنۀ این اکتشافات ،در کاوشهای مختلف از زبان مردم
خوارزم چیزی به دست نیامد و حال آنکه از توصیف نویسندگانی مانند ابوریحان
بیرونی و ابنفضالن و ابوالفضل بیهقی آشکار بود که خوارزمیان زبان و تمدن
جداگانه داشتند 6.بیرونی میگوید که خوارزمیان شاخهای از نژاد ایرانی بودند
و مذهب زرتشتی داشتند“ :و اما اهل خوارزم و ان کانوا غضناً من دوحة الفرس
و تبعة من سرحتهم ”.و باز “ثم اذکر مشهور المجوس ماوراءالنهر و هم اهل و
خوارزم و السغد 7”.و ترتیب گاهشماری را در خوارزم توضیح میدهد .از تاریخ
بیهقی برمیآید که حتی تا زمان سلطان محمود غزنوی پیروان خوارزمشاه
با وی به خوارزمی مکاتبه میکردند ،چنان که در باب سفیری که ابوالعباس
مأمونبنمأمون خوارزمشاه به دربار محمود فرستاد چنین میگوید:
6پیداست که ابنفضالن خوارزمیان و زبان آنها را خوش نداشته .زبان خوارزمی را وحشیترین
زبانها و شبیه صدای سار میشمارد و زبان مردم اردکو را به صدای وزغ تشبیه میکند“ :و هم
اوحش الناس کالماً و طبعاً ،کالمهم اشبه شیء بصاح الذرازیر و بها قریه علی یوم یقال لها اردکو،
اهلها یقال لهم الکردلیه ،کالمهم اشبه بنقیق الضفاذع[ ”.بنگرید به] احمد ابنفضالنبنالعباس،
رسالۀ ابنفضالن (مسکو و لنینگراد.)1939 ،
[7بنگرید به] بیرونی ،آثار الباقیه.

222

حکمت تمدنی

و مردی بود او را یعقوب جندی گفتندی ،شریری ،طماعی ،نادرستی  . . .او
را نامزد کردند و هر چند بوسهل و دیگران گفتند سود نداشت  . . .چون به
غزنین رسید ،چنان نمود که خطبه و جز آن بدو راست خواهد شد و الفها زد
و منتها نهاد  . . .چون نومید شد ،بایستاد و رقعتی نبشت به زبان خوارزمی
به خوارزمشاه و بسیار تضریب دربار امیرمحمود و آتش فتنه باال داده .و از نوادر
عجایب پس از این [به] سه سال که امیرمحمود خوارزم بگرفت و کاغذها و
دویتخانه بازنگریستند .این رقعت به دست امیرمحمود افتاد و فرمود تا ترجمه
8
کردند و در خشم شد و فرمود تا جندی را به دار کشیدند و به سنگ بکشتند.
آثار بازیافتۀ زبان خوارزمی
این ناآگاهی از زبان خوارزم همچنان باقی بود تا آنکه در سال  ،1927در یکی
از کتابخانههای ترکیه ،نسخهای خطی از کتابی به زبان عربی در فقه به دست
آمد به نام یتیمة الدهر فی فتاوی اهل العصر تألیف محمودبنمحمود عالءالدین
عبدالرحیم الترجمانی از اهل خوارزم ،متوفی در 645ق ،که مؤلف بعضی عبارات
خوارزمی برای نشان دادن امثلۀ محلی در آن آورده است .اما خواندن این
عبارات با آنکه خط آنها خط عربی و فارسی بود میسر نبود ،زیرا غالباً نه نقطه
9
داشت و نه زیر و زبر و نه زبان آن دانسته بود.
در سال  ،1936نسخی از کتاب فقهی دیگری به نام قنیة املنیة ،تألیف فقیه خوارزمی
المختار الزاهدی متوفی در 658ق ،ابتدا در ترکیه و بعدا ً در اتحاد جماهیر شوروی
به دست آمد که در آن عدۀ بیشتری الفاظ و عبارات خوارزمی آمده است .این
کتاب که در خوارزم و ترکستان و ترکیه و غالب کشورهای اسالمی شهرت کافی
داشته و “صاحب قنیه” اشاره به مؤلف آن بوده است ،بر اساس کتاب فقهی دیگری
به نام مسائل منیة الفقهاء قرار دارد که استاد مؤلف ،قاضی بدیع الجزمینی ،در مدت
قضا از فتاوی فقهی فراهم کرده بود .مختار زاهدی مجموعۀ او را تکمیل کرد و
8ابوالفضل محمدبنحسین بیهقی ،تاریخ بیهقی ،تصحیح علیاکبر فیاض و قاسم غنی (تهران:
چاپخانۀ بانک ملی.672-671 ،)1324 ،
9رجوع شود به

”Ahmed Zeki Velidi Togan, “Khwarezmische Sätze in einem arabischen Fiqh-werke,
Islamica, 3 (1927), 190–213 and 195 ff:

صفحۀ  ۱۹۵و بعد که متن این جمالت را در بردارد.
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برای استفادۀ مردم خوارزم بسیاری از عبارات شایع فقهی مانند صیغههای عقد
و طالق و بیع و شری و قسم و غیر آن را به زبان خوارزمی در آن آورد 10.مختار
زاهدی فقیه حنفی معتزلی بود .بیشتر عمر خود را در اورگنج (جرجانیه) زیست،
ولی به بخارا و آسیای صغیر و محتم ً
ال به نواحی ولگا نیز سفرکرد 11.حاجی خلیفه
از شانزده تألیف او نام میبرد .جمالت خوارزمی قنیة املنیة خوشبختانه عالوه بر
آنکه نقطه دارد ،غالباً اعراب هم دارد .همچنین ،برای بسیاری از عبارات خوارزمی
12
ترجمۀ فارسی یا عربی داده شده.
مدد دیگری که برای کشف عبارات خوارزمی این کتاب به دست آمد رسالۀ
مختصری است به نام رسالة االلفاظ الخوارزمیة التی فی قنیة المبسوط ،تألیف
کمالالدین العمادی الجرجانی ،و مشتمل است بر توضیح کلمات خوارزمی
که در قنیة املنیة آمده است .مؤلف رساله معاصر ابنبطوطه بوده و در اورگنج
میزیسته ،در قرن هشتم .مجموعاً  3هزار کلمه در این رساله آمده و ترجمه گاه
به فارسی و گاه به عربی است و ترتیب فصول آن برحسب ترتیب فصول قنیة
است .پیداست که در زمان مؤلف زبان خوارزمی رو به فراموشی میرفته و حتی
مردم خود خوارزم هم نیازمند توضیح لغات خوارزمی بودهاند .از اینجا میتوان
دریافت که زبان خوارزمی تا حدود قرن هفتم یا هشتم هجری باقی بوده و پس
از آن رو به زوال رفته .از بعضی عبارات خوارزمی قنیة میتوان دانست که زبان
ترکی حتی در زمان مؤلف در خوارزم نفوذ کافی داشته.
10رجوع شود به

Walter B. Henning, “Über die Sprache der Chwarezmier,” Zeitschrift der Deutschen
Morgenländischen Gesellschaft (1936), 30-34.
11
S. L. Volin, “Novyj istocnik dlja izucenija chorezmijskogo jazyka,” Zapiski Instituta
vostokovedenija AN SSSR, 7 (1939), 306-319.

اس .ا ِل .ولین در مقاله خود در شرح حال جامعی از مؤلف به دست میدهد و آثار او را ذکر میکند
و با آثاری که حاجی خلیفه و بروکلمان از او نقل کردهاند مقایسه میکند .همچنین ،نسخۀ علیموف
را که مأخذ مقاالت فرایمن در این باب است وصف میکند .خواندن این مقاله و مقاالت روسی
دیگر را که به آنها رجوع شده مدیون مساعدت گرانبهای آقای النگ ،دانشیار دانشگاه لندن ،هستم.
12نخستین تحقیق را دربارۀ این عبارت در مقاله مهم هنینگ میتوان یافت:
Henning, “Über die Sprache der Chwarezmier,” 30-34.

عدۀ زیادی از این جمالت را فرایمن در مقالۀ مبسوط خود آورده که آن را با چهار مقالۀ دیگر در
کتاب اخیر خود چاپ کرده است:
A. A. Freyman, Khorezmiǐskiǐiazyk (Moskva: Izd-vo Akademii nauk SSSR, 1951).
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مقدمة االدب زمخشری با ترجمۀ خوارزمی

در همین اوان ،در ورقهای خطی از کتابی باز در یکی از کتابخانههای قونیه
به دست آمد که به زودی معلوم شد از مقدمة االدب زمخشری است .در ذیل
کلمات عربی ترجمۀ ناشناسی وجود داشت که پس از تحقیق دانسته شد
ترجمۀ خوارزمی است .تا آن زمان گمان میرفت که زمخشری مقدمة االدب
را ،که یک نوع کتاب لغتی است برای زبان عربی ،تنها برای فارسیزبانان و
ترکزبانان تألیف کرده است .با کشف این دو ورق دانسته شد که زمخشری،
که خود اهل خوارزم بود ،کتاب خود را به زبان فارسی و ترکی و خوارزمی
ترتیب داده بوده است و این امید پیدا شد که روزی نسخۀ کامل مقدمة االدب
با ترجمۀ خوارزمی به دست بیاید .چه در این صورت ،این زبان که از آن جز
بعضی جمالت پراکنده در دست نبود ،صاحب فرهنگ جامع و مبسوطی میشد.
خوشبختانه این امید به زودی به حصول پیوست و در سال  1948نسخهای
از مقدمة االدب در یکی از کتابخانههای قونیه پیدا شد و چاپ عکسی آن سال
13
گذشته توسط کاشف نسخه ،زکی ولیدی ،انتشار یافت.
این نسخه نسخۀ روشن و بیغلطی است .کلمات عربی به خط نسخ روشن
نوشته شده و زیر آنها ترجمۀ خوارزمی آمده .کلمات خوارزمی بدون زیر و زبر
است .در قسمت اول آن ،که مخصوص اسامی است ،کلمات بهطور ناقص نقطه
دارد و گاه بهکلی بینقطه است .در قسمت دوم ،یعنی افعال که جزء عمدۀ کتاب
است ،نقطهها نسبتاً کامل است .متأسفانه قسمتی از اول کتاب مفقود است؛
معادل  45صفحه از نسخۀ چاپی مقدمة االدب با ترجمه فارسی 14.هر چند این
نسخه تاریخ تحریر ندارد ،ولی زکی ولیدی از مقایسۀ آن با سایر نسخ زمخشری
مانند کشاف و مفصل که تاریخ تحریر دارند و در قرن ششم ،یعنی قرنی که
مؤلف در آن زندگی میکرده ،نوشته شدهاند چنین نتیجه میگیرد که باید در
همان قرن مؤلف استنساخ شده باشد 15.یکی از خواص تحریری این نسخه به
13جاراهلل ابوالقاسم محمودبنعمر زمخشری ،مقدمة االدب ،تصحیح و مقدمه زکی ولیدی (استانبول،
.)1951
14جاراهلل ابوالقاسم محمودبنعمر زمخشری ،مقدمة االدب ،تصحیح و مقدمه یوهان گوتفرید
وستنشتاین (الیپزیگ.)1843 ،
15احتمال اینکه ترجمۀ خوارزمی خود خط زمخشری باشد منتفی نیست .دانشمند محترم آقای
مجتبی مینوی به نگارنده گفتند که در ضمن پژوهشهای خود در کتابخانۀ قونیه به چند صفحه از
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کار بردن نقطه است در زیر حروف بینقطه مانند دال و را و سین برای تمیز
آنها از حروف نقطهدار.
انتشار مقدمة االدب با ترجمۀ خوارزمی را باید قدم بزرگی در راه روشن ساختن
یکی از زبانهای معتبر ایرانی شمرد .پیداست که تحقیق کلمات خوارزمی و
یافتن تلفظ صحیح و معنی درست آنها و روشن کردن پیوستگی هر یک با
معادل آنها در زبانهای خویشاوند مدتی زمان خواهد برد ،ولی بیتردید اکنون
مواد کافی برای چنین تحقیقی فراهم شده است 16.و امید میرود که پژوهش
در زبان خوارزمی بعضی از دشواریهای زبانهای نزدیک به آن ،مانند سغدی
و خنتی ،را نیز آسان کند.
گذشته از آثار فوق ،که همه متعلق به بعد از اسالم است ،هیئتی که به سرپرستی
تالستوف ( ،)P. S. Talstovدانشمند شوروی ،در میان سالهای  1937تا 1949
مأمور کاوش در اطالل خوارزم قدیم گردید ،مقدار زیادی آثار قدیمی از قبیل
سکۀ شاهان باستانی خوارزم و مجسمههای کوچک و نقوش دیواری و جز آن
به دست آورد که در روشن ساختن تمدن و فرهنگ خوارزم قدیم ارزش بسیار
دارد .متأسفانه خطی که در این آثار به کار رفته و مقتبس از خط آرامی است،
خواندنش هنوز امکانپذیر نگردیده .پیداست که با به دست آوردن رمز این خط
اطالع ما از احوال خوارزم باستان پیشرفت خاص خواهد کرد.

همین کتاب برخوردهاند که باید از جزو مفقود باشد و این صفحات را به آقای زکی ولیدی ارائه دادهاند.
16نگارنده امیدوار است بتواند بعدا ً بعضی از نتایج کوشش خود را در این تحقیق عرضه بدارد.

226

حکمت تمدنی

227

چند نکت ه دربارۀ زبان خوارزمی
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چند نکت ه دربارۀ زبان خوارزمی

1

مآخذ زبان خوارزمی
آگاهی ما از زبان خوارزمی که به تازگی آثاری از آن به دست آمده از مآخذ
ذیل است:
 .1نسخی از دو کتاب فقهی عربی که برای استفادۀ مردم خوارزم تألیف شده و
ی مردم
ی نمودن امثلۀ محلی و راهنمای 
در هر یک عدهای عبارات خوارزمی برا 
خوارزمی زبان آمده است 2.این دو کتاب عبارتاند از یتیمة الدهر فی فتاوی
اهل العصر ،تألیف محمودبنمحمود عالءالدین عبدالرحیم الترجمانی الملکی
الخوارزمی (م 3)645 .و قنیة املنیة ،تألیف المختار الزاهدی (م 4.)658 .همچنین،
رسالهای که شامل ترجمۀ لغات خوارزمی قنیة املنیة است ،به نام رسالة االلفاظ
الخوارزمیة اللتی فی قنیة المبسوط ،تألیف کمالالدین العمادی الجرجانی ،معاصر
1احسان یارشاطر“ ،چند نکته دربارۀ زبان خوارزمی ”،مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
تهران ،سال  ،۱شمارۀ ( 2دی .۴۹-۴۱ ،)۱۳۳۲
2برای اطالع بیشتر از آثار بازیافتۀ زبان خوارزمی و مؤلفین آنها و شرح نسخ و چگونگی کشف آنها
میتوان به یادداشت نگارنده رجوع نمود :احسان یارشاطر“ ،آثار بازیافتۀ زبان خوارزمی ”،مهر ،سال
 ،8شمارۀ ( 10دی .588-584 ،)1331
3جمالت خوارزمی یتیمة الدهر را توگان بدون اعراب و توضیح طبع کرده است:
Zeki Vealidi Togan, “Hwarezmische Satze in Einem Arabischen Fiqh-Werke,” Islamik, 3
(1927), 195ff.

4رجوع شود به

Walter B. Henning, “Uber dieSpracheundKultur der Chwarezmier,” Zeitschrift der
Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (1936), 27-35.

همچنین رجوع شود به مقالۀ س .ل .ولین:

S. L. Volin, “Novyj istocnik dlja izucenija chorezmijskogo jazyka,” Zapiski Instituta
vostokovedenija AN SSSR, 7 (1939), 306-319.
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ابنبطوطه در قرن هشتم هجری قمری .نسخ این کتب هم ه جدیدا ً یافت شده
و در ترکیه و اتحاد جماهیر شوروی موجود است.
 .2ترجمۀ خوارزمی مقدمة االدب زمخشری که مهمترین و جامعترین منب 
ع
برای تحقیق زبان خوارزمی است .مقدمة االدب را که نوعی قاموس عربی
است ،زمخشری برای آسان کردن کار مردم فارسیزبان و خوارزمیزبان و
ترکزبان در تحصیل عربی با سه ترجمۀ فارسی و خوارزمی و ترکی تألیف
نمود .نسخۀ خوارزمی در سال  1948در ترکیه کشف شد و چاپ عکسی آن
5
به تازگی انتشار یافت.
 .3کلمات پراکندهای که در بعضی کتب تاریخی و جغرافیایی و غیر آنها آمده.
مهمترین این کتب آثار الباقیه بیرونی و رحله ابنفضالن است .بیرونی اسامی
روزها و ماهها و جشنها و منازل قمر را به زبان خوارزمی در ضمن توضیح
7
گاهشماری در خوارزم یاد میکند.
6

زبان خوارزمی که در این آثار دیده میشود زبانی است که پس از اسالم
در خوارزم به آن سخن میگفتهاند .از رسالة االلفاظ الخوارزمیة ،که در قرن
هشتم هجری قمری برای توضیح لغات و عبارات خوارزمی قنیة املنیة تألیف
شده ،چنین برمیآید که در حدود قرن هشتم زبان خوارزمی رو به فراموشی
میرفته و فهم آن محتاج توضیح بوده است .اما از عبارت تاریخ بیهقی دربارۀ
یعقوب جندی ،سفیر ابوالعباس مأمونبنمأمون خوارزمشاه به دربار محمود
غزنوی که “رقعتی نبشت به زبان خوارزمی به خوارزمشاه 8”،آشکار است که
زبان خوارزمی در قرن پنجم هجری قمری هنوز معمول بوده و غلبۀ کامل
فارسی و ترکی پس از آن روی داده است.
5چاپ عکسی زكي وليد توغان تحت عنوان

Z. V. Togan, Horezmce Tercümeli Muqaddimat al-adab (İstanbul: Edebiyat Fakültesi
Umumi Türk Tarihi Enstitüsü, 1951).

6ولین عدهای از این کلمات پراکنده را ذکر میکند ،مقالة سابقالذکر:

”S.L. Volin, “Novyj istocnik dlja izucenija chorezmijskogo jazyka.

7ابوریحان بیرونی ،آثار الباقیه ،به کوشش ادوارد زاخائو (لندن 70 ،47 ،)1887 ،و .241-235
8ابوالفضل محمدبنحسین بیهقی ،تاریخ بیهقی ،تصحیح علیاکبر فیاض و قاسم غنی (تهران:
چاپخانۀ بانک ملی.671 ،)1324 ،
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از زبان باستانی خوارزم نیز آثاری در سالهای  1949-1937و در نتیجۀ
کاوشهایی که در خود خوارزم توسط هیئت اکتشافی شوروی به سرپرستی
تالستوف ( )P. S. Tolstovانجام شده به دست آمده ،ولی چون خواندن این آثار
هنوز میسر نشده ،اطالع ما از زبان قدیمتر خوارزم منحصر به نتایجی است که
از زبان اخیر خوارزم میتوان به دست آورد.
خط خوارزمی
خط سکههای شاهان قدیم خوارزم و آثار دیگری که توسط تالستوف کشف
شده ،مانند خط پهلوی و خط سغدی و غالب خطهایی که در آسیای مرکزی و
غربی پیش از اسالم برای نوشتن به کار میرفته ،از خط آرامی گرفته شده ،ولی
ف الفبای آن هنوز امکان نیافته .خطی که در آثار بعد از اسالم به کار رفته
کش 
ی ادای اصوات خوارزمی کافی
ط عربی است ،ولی چون الفبای تازی برا 
همان خ 
نبوده ،خوارزمیان بعضی تصرفات در آن کردهاند .ا ز این جمله افزودن دو حرف
تازه است :یکی جیم با سه نقطه باالی آن و دیگری فا با سه نقطه باالی آن.
ت که به احتمال قوی  tsتلفظ میشده ،مانند z
اولی برای نشان دادن صدایی اس 
آلمانی .عین این تلفظ در زبانی استی قفقاز که با خوارزمی رابطۀ نزدیک دارد و
همچنین در زبان پشتو ،زبان محلی افغانستان ،وجود دارد 9.در پشتو صدای  tsبا
ن دانست ک ه اختیار “ح” برای  tsمنحصر
ف نموده میشود و از اینجا میتوا 
ن حر 
همی 
به خوارزمی نبوده است .این حرف از لحاظ اشتقاق به “ت” و “چ” در زبانهای
ی برمیگردد ،چنان که در کلمات “مرح” (= مرد ،در فارسی باستان:
قدی م آریای 
 ،martiyaاوستایی ،mašya :سانسکریت = mȃrtya :فانی) و “پنحاس” (= پنجاه،
اوستایی ،panasatәm :سانسکریت )pančaęat :دیده میشود“ .ڤ” برای نمودن
تلفظ مصوت “ف” است که برابر با واو فارسی باشد ( vدر فرانس ه و  wد ر آلمانی).
ل بوده که د ر زیر بعضی حروف بینقط ه
از این گذشته ،در نوشتن خوارزمی معمو 
مانند دال و را و سین و طا و صاد نقطه میگذاشتهاند تا تمیز آنها از صورت
9رجوع شود به تألیف

W. Miller, “Die Sprache der Osseten,” aus GrundrissderIranischen Philologie, hrsg. Wilhelm Geiger and Ernst Kuhn (Strassburg: Verlag von Karl J. Trobner, 1903), para. 28.

ن خوارزمی نیز تقریباً صادق است.
قواعد اشتقاق این حرف در زبان استی در زبا 
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ن حروف آسان باشد .این شیوه در بعضی از نسخ آثار بیرونی نیز،
نقطهدار ای 
ً
که خود اهل خوارز م بوده ،دیده میشود .اما در عمل غالبا کلمات خوارزمی یا
بینقطهاند یا نقطهگذاری ناقص دارند .از این رو ،در تشخیص حروف دشواری
ش میآید.
فوقالعاد ه پی 
نکتۀ دیگری که خواندن کلمات خوارزمی را دشوار میکند نبودن اعراب است.
عدهای از جمالت فقهیـ ـبهخصوص آنهایی که در قنیة املنیة آمده استــزبر و
زیر دارند ،ولی ترجمۀ خوارزمی مقدمة االدب بهکلی فاقد زبر و زیر است .سه
حرف الف و واو و یا برای نمودن حرکات کشیده به کار میرود ،ولی این قانون
عمومیت ندارد و هم اینها گاه حرکات کوتاه ،یعنی زیر و زبر و پیش ،را نشان
میدهند ،چنان که در مقدمة االدب “جملک” و “جوملک” و “جوملیک” سه
صورت از کلمهای واحدند.
این تنوع و نوسان در به کار بردن الف و واو و یا اشکال تازهای در خواندن کلما 
ت
ط فارسی است،
خوارزمی پدید میآورد .از سایر جهات خط خوارزمی شبیه خ 
جز آنکه تمیز میان کاف و گاف در آثار فعلی از روی خط ممکن نیست.
ی با سایر زبانهای ایرانی
رابطۀ خوارزم 
زبان خوارزمی ،در ردیف سغدی و ختنی و استی و پشتو و بعضی از لهجهها 
ی
ی متعلق است و از این میان
ایرانی فالت پامیر ،به دستۀ شرقی زبانهای ایران 
بهخصوص به سغدی و استی نزدیک است .استی زبان گروهی از مردم قفقاز
است که زبانشان از زبان سکاها سرچشمه گرفته که اص ً
ال در مشرق دریای خزر
ب آن کوچ کردهاند .سکاها در اصل با
سکنی داشتهاند و بعدا ً به شمال و مغر 
خوارزمیان همسایه بودهاند و طبیعی است که میان زبان این دو قوم رابطۀ قوی
موجود باشد.
اما خوارزمی به سغدی از زبانهای دیگر نزدیکتر است و هر دو زبان در بسیاری
از تحوالت حرفی و قواعد زبان و کلمات با یکدیگر شریکاند .این نزدیکی را
10
میتوان از مقایسۀ اعداد این دو زبان به آسانی دریافت.
ی مختلف دارد .در نقل اعداد از بین امالهای
ی امالها 
10اعداد سغدی مانند سایر کلمات سغد 
ی را اختیارکردهام که به تلفظ کلمه
مختلف سغدی بودایی و سغدی مانوی و سغدی مسیحی آنهای 

231

چند نکت ه دربارۀ زبان خوارزمی

فارسی
یک
دو
سه
چهار
پنج
شش
هفت
هشت
ن ُه
ده

خوارزمی
ایو
اذو
شی
حفار
پنح
اخ
افد
اشت
۱۱
شاذ
دِس (دیس)

سغدی

ایو
اذو
شی
چتوار
پنچ
خوشو
اود
اشت
نو
۱۲
دس

eyw

әᵹw
δry
etᴈәr
pnč
xwŝw
oᴈt
ošt
nwә
δs

اوستایی
ائ َو
د َو
dvaتری
θričathwarچث ُور
پنچ
panča
َ
ش
خش َو
xŝvaŝ
هپتت
َ
hapta
اشت
ašta
َنو
nava
دس
dasa
َ
aeva-

سانسکریت
َ
اک

د َو
تری
چتور
پنچ
َ
شَ ش
َسپت
اشت
َ
ُنو
َدش

eka

dvatričaturpanča
şaş
sapta
aşta
nava
daϛa

البته باید توجه داشت که نزدیکی این زبانها به اندازۀ نزدیکی ده عدد اول
نیست .اعداد معموالً کمتر دچار تغییر میشوند و از این رو شباهت آنها
محفوظتر میماند .از این گذشته ،دربارۀ تلفظ دقیق اعداد سغدی و خوارزمی
نمیتوان کام ً
ال اطمینان داشت .مسلماً اختالف آنها در تلفظ بیش از آن بوده
1112
است که از صورت مکتوب آنها پیداست.
در زبان خوارزمی نیز ،مانند سغدی و سایر زبانهای گروه شرقی ،ضمیر اول
شخص فاعلی محفوظ مانده است .به این توضیح که در زبانهای قدیمی مانند
اوستایی و سانسکریت 13،ضمایر در حاالت مختلف صورتهای مختلف دارند،
ولی در زبانهای میانه و جدید خیلی از آن صورتها از میان رفته و ساده شده
ی پیشین گردیده ،چنان که
و معموالً یک یا دو ضمیر جانشین غالب صورتها 
نزدیکترند .صورت سادۀ اعداد اوستایی و سانسکریت برای توجه به تحول آنها افزود ه شد ه است.
د ر اعداد سانسکریت  = šش و  = čچ و  ϛنیز نوعی شین است .در اعداد اوستایی  = ŝش و = č
چ و  = θث است.
11در δryکه شی خوانده میشود δr ،امالی تاریخی است .در دورهای که آثار سغدی موجود تألیف
شده  δrشین خوانده میشده.
12مبنای این لفظ برای نگارنده روشن نیست.
13برای امالهای مختلف اعداد سغدی رجوع شود به
Ilia Gerschewvitch, A GrammarofManichean Sogdian (Oxford: Blackwewll, 1954),
para. 3117ff; Émile Benveniste, EssaideGrammaire Sogdienne (Paris: Librairie orientaliste P. Geuthner 1929), 37.
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در فارسی “من” را میتوان در عباراتی مانند “من رفتم” و “به من گفت” و “از
من گرفت” و “مرا (من را) دید” و “در من نگریست” و “ای من بیچاره” و “با من
آمد” و “کتاب من” به کار برد .در زبانی که اصل زبانهای ایرانی و هندی بوده
ک از این موارد صورت متفاوتی به کار میرفته .ضمایر ربط
برای “من” در هری 
و اشاره نیز همین توسعه را داشتهاند .در زبان فارسی “من ”،که در اصل ضمیر
اضافی یا ملکی است ،جانشین صورتهای دیگر شده .غلبۀ ضمیر ملکی بر سایر
14
ضمایر د ر خیلی از زبانهای دیگر هم نظیر دارد.
غلبه یافتن این ضمیر در زبان فارسی نتیجۀ ساختمان مخصوصی است که در
زبان پهلوی رایج گردید :در پهلوی به جای آنکه مث ً
ال گفته شود “من گفتم که
ن آنکه بیاید 15”.در اینگونه جملهبندی“ ،من”
بیاید ”،گفته میشود “گفتۀ م 
حقاًضمیر ملکی است ،ولی کمکم معنی دقیق آن فراموش شد و “گفته”ــدر
ن هاــکه حقاً صفت است ،بهتدریج معنی فعل پیدا کرد و
پهلوی :گفت بدو 
اساس بنای فعلهای زمان گذشته در فارسی شد .در زبانهای دستۀ شرقی ،با
آنکه نظیر این ساختمان وجود دارد و در نتیجه ضمیر ملکی اهمیت فوقالعاده
ی اول شخص مفرد نیز باقی مانده .این ضمیر در اوستایی
یافته ،ضمی ر فاعل 
 azәmو در فارسی باستان  adamو در سانسکریت  ahamاست که هم ه به
 *eĝhomهند و اروپایی برمیگردد .مقایسه شود با  egoد ر التینی و  Éωγدر
یونانی .در زبانهای جدیدتر ایرانی ،این ضمیر به صورتهای مختلف درآمده،
چنان که د ر پارتی  azو در سغدی  azuو در یغنوبی  azو در خوارزمی “ناز” و در
وخی  vuzو در سریقلی  vazو در ختنی aysuــکه  azuخوانده میشودــاست.
ی در بنای افعال است .فعلها 
ی
ولی شاید مهمترین وجه تشابه خوارزمی و سغد 
ل حاضر
ن مانند زبان فارسی ا ز د و ماده بنا میشوند :یکی مادۀ فع 
این هردو زبا 
14رجوع شود به مقدمۀ اثر سابقالذکر:

Benveniste, EssaideGrammaire Sogdienne.
15این نوع ترکیب جمله را در فارسی باستان هم میتوان یافت .مث ً
ال  =ima tiya manȃ kartamاین

است کردۀ من ،یعنی این است آنچه من کردم[ .بنگرید به] کتیبۀ بیستون ،ستون اول ،سطر 27؛
ستون دوم ،سطر  27و  37و جز اینها manȃ .ضمیر ملکی است .ساختمان فعل ماضی در زبان
ی به این نو ع ترکیب برمیگردد .رجوع شود به
فارسی و پهلو 

C. Salemann, “Mittelpersisch,” in Grundriss der Iranischen Philologie, 295; “Neupersische Schriftsprache,” in Grundriss der Iranischen Philologie, para. 88.
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( )theme présentو دیگری مادۀ صفت مفعولی (،)participe passeé passive
ی زمان گذشته
ی ک ه برا 
مانند کرده و گفت ه و شنیده .در زبان فارسی ،همۀ افعال 
ل حاض ر از مادۀ حاضر سوم شخص
به کا ر میروند ا ز مادۀ صفت مفعولیاند و افعا 
ً
ً
زمان گذشته .در فارسی ،مانند گفت و رفت اصال صفت مفعولیان د ک ه بعدا معنی
ن پسوند  -akaبه
ی ثانویان د که ا ز اضاف ه کرد 
فعلی گرفتهاند .گفته و رفت ه صورتها 
ت مفعولی حاصل شدهاند .در زبان خوارزمی ،مانند سغدی و به خالف فارسی و
صف 
ی ساده) نیز از ریشۀ حاضر بنا میشود .اینگونه
ی (ماض 
پهلوی و پارتی ،فعل ماض 
16
ی میبخشد.
ی به افعال سغدی و خوارزم 
ال جداگانها 
ت کام ً
ی صور 
ی ماض 
بنا 
در هردو زبان ،برای فعل آینده لفظ “کام” را به صیغههای زمان حاضر اضافه
ل به کار میرود و همان
ن مستقب 
ی ساخت 
میکنند .در فارسی ،خواستن که برا 
ی در این دو زبان
ت میماند ،ول 
ی ثاب 
ل اصل 
معنی “کام” را دارد صرف میشو د و فع 
برعکس است .باز در هر دو زبان ،برای ساختن ماضی نقلی نظیر “رفتهام” یا “رفته
بودهام” فعل معین “ذاری” ک ه به معنی داشتن است به کار گرفته میشود .در این
مورد ،مانن د فارسی ،فعل معین صرف میشود و فعل اصلی ثابت میماند.
از این مختصر رابطۀ نزدیک سغدی و خوارزمی به خوبی آشکار میشود .از این
رو ،سغدی در مطالعۀ خوارزمی کمک بسیار مؤثری است ،همانطور که امید
ی از نکات مبهم زبان سغدی نیز
ت مطالعات خوارزمی بعض 
میرود با پیشرف 
روشن شود.
تأثیر زبانهای دیگر در خوارزمی
در زبان خوارزمی ،به صورتی که به دست ما رسیده ،عدۀ زیادی لغات خارجی
و بهخصوص لغات فارسی و عربی دیده میشود که نفوذ زبانهای همسایه و
16قاعدۀ بنای ماضی از مضارع را اولبار هنینگ در مقالۀ اساسی و بسیار مهم خود در  1936توجه
داده است:
Henning, “Uber dieSpracheundKultur der Chwarezmier,” 30-34.

فرایمن ( )A. A. Freimanاصول آن را در مقالۀ اول و دوم ( Khorezmiskiy yazykمسکو و لنینگراد،
 )1951تکرار کرده است .مقالۀ آخر این کتاب ،تا موقعی که فهرست جامعی از عبارات خوارزمی
به طبع برسد ،جامعترین صورت چاپی این عبارات است ،ولی بعضی از توضیحات فرایمن را دربارۀ
ن عبارات باید با دیدۀ احتیاط نگریست .قرائت مقاالت روسی این کتاب را مدیون مساعدت آقای
ای 
النگ ،دانشیار دانشگاه لندن ،هستم.
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همچنین زبان تازی را میرساند .از این میان ،کلمات تازی بیش از کلمات دخیل
دیگر است .بسیاری از این کلمات کلمات شرعی و اصطالحات دینی یا فنی
است مانند سوره ( 17)8-4و آیه ( )8-5و ثواب ( )7-7و حرام ( )7-6و فریضیک
[= فریضه] ( )7-2و قبالیک [= قباله] ( )9-7و حدیث ( )170-6و نکاح ( )55و
فضولیک ( )56و کافر ( )118و مسرمان [= مسلمان] ( )118و کفارت (.)111
ولی بسیاری نیز از لغات تازی لغات عمومی و رایج است مانند رعیت (-4
 )4و قیمت ( )5-7و کلمیک [= کلمه] ( )9-6و صراف ( )35-8و قصیدیک
[= قصیده] ( )10-2و شغل ( )100و معنا ( )59و اشارت ( )112و بسیاری
لغات دیگر .کلمات فارسی و یا کلماتی که میان هر دو زبان مشترک است نیز
کم نیست .مانند سرهنگ ( )6-3و زینهار ( )7-3و جان ( )69-7و ُسکند [=
سوگند] ( )69-7و ماه ()105و نوش ( )117و اذینک [= آدینه] ( )110و ذست
[= دست] ( )104و پادشاه ( )3-6و خواجیک [= خواجه] ( )3-7و درد ()21-2
و دوشاب ( )21-8و پالودیک [= پالوده] ( .)28-4در بعضی موارد قطعاً میتوان
گفت که اینگونه لغات مشترک مقروض از فارسی است ،مثل سیمرغ (،)58-6
زیرا لغت خوارزمی برای مرغ “امغ” ( )102است و یا “چهارساله” که در مقدمة
االدب در ترجمۀ رباعی آمده ،چه “سال” صورت فارسی  sarәdaاوستایی است
و در خوارزمی سرذ است ،چنان که در اذوا سرذیک = دوساله و شیا سرذیک =
سهساله و همچنین حفار سرذیک = چهارساله دیده میشود .زمخشری هر دو
صورت اخی ر را در ترجمۀ “جذع” یعنی شتر چهارساله آورده است .یا “جفت”
به معنی زن و همسر که بنا بر قواعد تحول اصوات نمیتواند خوارزمی باشد،
چه در خوارزمی ،مانند سغدی“ ،فت” و “خت” فارسی بهصورت “ود” و “غد”
دیده میشود ،چنان که در کلمات “افد” = اود = هفت و “دغد” = دخت = دختر
و “ثغد” = سخت ،در “ثغد چم” = سختچشم ( ،)113مالحظه میشود .جفت
برابر است با  yuxtaدر اوستایی و  juxtaدر پهلوی و از ریشۀ  yugبه معنی
پیوستن و به هم نهادن است و در خوارزمی میباید قاعدتاً “غد” از “خت”
حاصل شود ،نه “فت“ ”.یوغ” نیز از همین ریشه است ،ولی از لهجۀ دیگری
وارد فارسی شده .زیرا کلماتی که در فارسی قدیم با “ی” شروع میشوند ،در
ت به صفحه و سطر چاپ عکسیمقدمة االدب و هر جا
17هر جا دو عدد میان دو ابرو است ،اشارهاس 
یک عدد است ،اشاره است به صفحات  .Khorezmisliy Yazykاین کلمات به عنوان نمونه و بدون
توجه به نظم معینی انتخاب شدهاند.
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فارسی کنونی “ی” در آنها تبدیل به “ج” میشود ،مانند “جاودان” و “جوان” و
“جو” که صورت قدیم آنها با “ی” آغاز میشود .ولی در بعضی کلمات دیگر که
اصیل بودن آنها در هردو زبان محتمل است و یا صورت قدیم آنها معلوم نیست،
نمیتوان بهدرستی معین کرد کدام یک از دو زبان از دیگری قرض کرده است.
زبان خوارزمی ،چنان که گذشت ،تا حدود قرن هفتم یا هشتم هجری قمری
متداول بوده و پس از آن با استیالی ترکان بهتدریج ضعیف شده و عاقبت جای
به زبان ترکی سپرده است .اینک که آثار این زبان کهن ایرانی مجددا ً به دست
آمده ،امید میرود پیشرفت تحقیقات در این باره گوشۀ دیگری از فرهنگ
18
باستانی ایران را بیش از پیش روشن سازد.

18دربارۀ تاریخ و تمدن و فرهنگ خوارزم و رابطۀ آن با ایران و اقوام شمالی رجوع شود به

Vasiliĭ Vladimirovich Bartold, Turkestan Down to the MongolInvasion (London:
Luzac, 1928).
بهخصوص صفحات  238-235و  429-428و همچنین ،مقالۀ وی در دایرةالمعارف اسالمی در باب
پ سابقالذکرمقدمة االدب.
خوارزم و مقدمۀ توگان بر چا 
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فصل 13

ی الموت و رودبار الموت و کوهپایه
زبانهایایران 

1

ی در گوشه
در نواحی شمال غربی ایران ،زبان رایج اکثر ایرانیان ترکی است ،ول 
و کنار این نواحی هنوز گروههایی هستند که به زبان کهنتر این سامان سخن
میگویند .غالب این زبانها ،با وجود اهمیتی که دارد ،هنوز انتشار نیافته.
اینجانب در طی چند سال گذشته در ضمن جستجویی که برای یافتن بازماندۀ
ش گرفته بودم ،موفق شدم به
زبانهای ایرانی در سرزمین قدیم ماد در پی 
عدهای از این زبانها دسترسی پیدا کنم و آنها را ضبط نمایم.
این زبانها که در سرزمینی که میان رود ارس در شمال و سمنان و سنگسر در
مشرق و حدود ساوه و همدان در جنوب و مغرب گسترده است پراکندهاند ،با
یکدیگر رابطۀ قوی دارند و اکثر آنها را میتوان از یک گروه به شمار آورد .از آنجا
که سرزمین این زبانها در ماد قدیم قرار دارد و قواعد صوتی و دستوری آنها
نیز منافی با آنچه از زبان مادها میدانیم نیست ،بجا خواهد بود اگر این زبانها
را به عوض “تاتی ” ،که نارساست و ظاهرا ً ترکزبانان مصطلح کردهاند“ 2،مادی”
بخوانیم .خاصه آنکه در تاریخ ایران دلیلی در دست نیست که “تاتزبان”های
این نواحی از محل دیگری به این سرزمین کوچ کرده باشند و تردید نیست که
1احسان یارشاطر“ ،زبانهایایرانی الموت و رودبار الموت و کوهپایه ”،کاوه ،شمارۀ ( 27آذر ،)1348
.414-412
 2مقالۀ “تات ”،در دایرةالمعارف اسالمی ،چاپ  ،1936به قلم و .مینورسکی دیده شود.
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لهجههای ایرانی این نواحی ،جز فارسی و کردی ،بازماندۀ لهجههای مادهاست
که تاکنون در نواحی دورافتاده و در پناه کوهستانها و یا در میان گروههایی
ل فطری بیشتری داشتهاند دوام یافته است .از این زبانها،
که نیرو و استقال 
اینجانب سابقاً زبان شالــدر شاهرود خلخالـ ـو زبان کجل و عالءالدینــدر
کاغذکنان خلخالــو زبان راند و اشتهاردــ در جنوب غربی و جنوب قزوینــو
3
زبان الویر و ویدرــ در خرقان شرقیــ را در ضمن چند مقاله معرفی نمودهام.
در اینجا به ذکر دستهای از این زبانها که در رودبار الموت و الموت و کوهپایه
رایجاند و هنوز انتشار نیافته میپردازم و ضمناً ،برای آنکه از خصوصیات این
زبانها نکتهای نیز روشن شده باشد ،به چگونگی تشخیص جنس در این
زبانها ،یعنی تشخیص مذکر و مؤنث ،اشاره میکنم.
الموت و رودبار الموت و کوهپایه ،که به یکدیگر متصلاند ،در شرق و شما 
ل
شرقی قزوین و دامنۀ کوهستان البرز قرار دارند .زبان غالب ساکنان این ناحیه
زبان ایرانی است .در میان این زبانها ،برحسب تشخیص مذکر و مؤنث ،میتوان
ن مراغی است و آن زبانی است
سه گروه عمده یافت .جالبترین این زبانها زبا 
که در هفت هشت ده از دهات رودبار الموت به آن گفتوگو میکنند .مردمی
ی مینامند ،گروه ممتاز و مشخصی
که به این زبان متکلماند و خود را مراغ 
هستند ک ه اگرچه شیعی مذهباند ،مانن د یزیدیهای عراق جز با گروه خود
وصلت نمیکنند و آنها که در ایمان خو د راسخاند ،غذای دیگران را نمیخورند
و یک رشته آداب و مراسمی دارند که آنها را از ساکنان دیگر رودبار مشخص
تو
سری است و جز به افراد گروه آشکار نیس 
میکند .برخی از این آداب ّ
سر این آداب را بروز ندهند .برخی دیگر کموبیش دانسته
مراغیان متعهدند که ّ
است .مث ً
ن حیوان آبستن را ذبح نمیکنند و زن را تا چهل روز پس از
ال مراغیا 
وضع حمل از دیگران مجزا نگا ه میدارن د و جداگانه غذا میدهند .پنیر را با شیر
Ehasn Yarshater, “The DialectofShahrud (Khalkhal),” Bulletin of the School of Oriental
and African Studies, 22:1 (1959), 52-68;Ehsan Yarshater, “The Dialect of Kajal,” Bulletin
of the School of Oriental and African Studies, 23:2 (1960); Ehsan Yarshater, “The Tati
Dialect of Ramand,” in A locust’s leg; studies in honour of S. H. Taqizadeh, ed. Walter
B. Henning and Ehsan Yarshater (London: Percy Lund, Humphries 1962); Ehsan
Yarshater, “TheDialects of Alvir and Vidar,” Melange presentè á Georg Morgensteierne
(Wiesbaden, 1964); Ehsan Yarshater, “DistinctionofFeminineGender in Southern Tati
Dialects,” Annali Instituto Oriental di Napoli (1967).
3
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ی خاص درست میکنند و جز آن را نمیخورند.
دادن گاو و یا گوسفن د به ترتیب 
پنج روز آخر سال را روزهای مخصوص میشمارند و بعضی مراسم بجا میآورند
و از جمله برای مردگان خیرات میکنند .ظاهرا ً مراسم خاصی برای غسل دارند
و چون به بلوغ میرسند ،با آداب معینی برای رعایت سنن مراغی و نگاه داشتن
اسرار آن عهد میبندند .کسانی را که این عهد را بشکنند از جامعۀ خود طرد
ت مذهبی مشهورند .تعدد
میکنند .مراغیان بهدرستی و پاکیزگی و تقید به عبادا 
زوجات و متعه میان آنها معمول نیست و طالق را نیز جایز نمیدانند .میان آنها
مشهور است که برحسب دستور امام هشتم ،حضرت رضا(ع) ،به تفصیلی که در
ن نیست ،از مراغه به رود بار آمده و در آنجا ساکن شدهاند.
اینجا مجال ذکر آ 
این داستان ممکن است هم اشارهای به فشار و تعقیب مذهبی در بر داشته
باشد و هم در تسجیل شیعی بودن آنها به کار رفته باشد .سه امامزادۀ مشهور
ع و امامزاده یعقوب ،در نزدیکی دکین ،ده
آنها ،امامزاده قاسم و امامزاده یوشی 
مرکزی مراغیان ،قرار دارند .بعید نیست که نسب برخی عقاید و آداب آنان به
مذاهب التقاطی و باطنی پیش از اسالم برسد .مردم غیرمراغی این نواحی غالباً
به طعنه و تخفیف ا ز مراغیان یاد میکنند و عموماً آنها را “کلهبزی” میخوانند،
ن را در سایر نواحی گاه به “اهل حق” نیز میدهند .زبان مراغی،
هرچند این عنوا 
مانند برخی از لهجههای تاتی طارم علیا (هزاررودی و نوکیانی) و اشهاردی
ی و کرلقیــدر خلخالــزبانی نسبتاً محافظهکار
و چالی ــ در رامندـ ـو کرن 
است و بسیاری از خصوصیات کهنتر لهجههای مادری را حفظ کرده است و
ن خود غریب نیست .از این خصوصیات
این نکته با جدایی مراغیان از اطرافیا 
ث است .جنس نه تنها در اسامی و ضمایر مشخص
س مؤن 
ص جن 
یکی تشخی 
میشود ،بلکه چنان که در آن دسته از لهجههای مادی که تشخیص جنس را
محفوظ داشتهاند معمول است ،در سوم شخص مفرد افعال نیز ظاهر میگردد.
مثال از لهجۀ دکین :میافتد [برای مذکر] =  ،migenáمیافتد [برای مؤنث] =
 ،migenégâافتاد [برای مذکر] =  ،genestiaافتاد [برای مؤنث] = .genestéyâ
همچنین ،ضمیر سوم شخص برای مؤنث و مذکر متفاوت است .مؤنث :او =
) ،avâ(nاو را =  ،aváمال او = ca-؛ مذکر :او =  ،avاو را=  ،áviمال او = .cey
خاتمۀ اسامی مؤنث در حالت فاعلی  -ânو در حالت مفعولی  -áاست :قوچ رفت
=  ،nar šiaبز [مؤنث] رفت = ،bez-ân šiânبز را ببر =  ،bezá bebaبیل [مذکر]
افتاد =  ،bil genéstaپارو [مؤنث] افتاد=  .xüyân genestiânاما اگر هم مؤنث
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به صورت همجنس به کار برود ،عالمت تأنیث آن میافتد و حکم اسم مذکر
را پیدا میکند = em asif püsüstá :این سیب پوسیده است [وقتی سیبها
بهطور کلی ،مث ً
ال گونی سیب ،منظور باشد] = em asifân püsüstiân ،این سیب
پوسیده است [وقتی منظور یک دانه سیب معین باشد].
به همین لحاظ ،کلیۀ اسامی اشیای غیرقابل شماره ،مانند آب و شی ر و آهن،
ن مؤنث است .اعداد نیز
مذکر است .از طرف دیگر هم کلیۀ میوهها و درختا 
در جنس با معدود مطابقت میکنند .مث ً
ال ( üیک) و( döدو)و ( saسه) برای
معدود مذکر ،ولی  ünneyو  dönnaو  sadonâبه ترتیب برای معدود مؤنث به
کار میروند .بعد از عدد ،کلمۀ مؤنث دیگر تأنیث نمیگیرد و جنس آن از روی
همان عدد مشخص میشود .وقتی بعد از اسم مؤنث ضمیر متصل بیاید ،عالمت
تأنیث ،چنان که در بعضی دیگر از لهجهها معمول است ،از اسم جدا میشود و
ل قرار میگیرد .مث ً
ال دختر رفت =  ،kinân šiân-دخترم رفت
بعد از ضمیر متص 
=.kin-m-ân šiân
ی دیگری
در رودبارالموت ،گذشته از مراغیانی که پایبند آیین خودند ،مراغیها 
هستند که آیین سابق را ترک گفتهاند و راه و رسم سایر شیعیان ناحیه را
پیش گرفتهاند .ساکنین موشقین از این دستهاند .مراغیان اصیل این گروه را
طرد کردهاند و با آنان وصلت نمیکنند .لهجۀ موشقین ،که نمونۀ خوبی از زبان
مراغیان مطرود است ،با زبان دکین ،که نمونۀ خوبی از زبان مراغیان اصیل
است ،کمی متفاوتاست و از جمله جنس در لهجۀ موشقین مشخص نمیشود.
نوع دوم از زبانهای این ناحیه زبانی است که در دهات الموت و برخی از دهات
رودبارالموت به آن گفتوگو میکنند .مراغیان صاحبان این زبان را پشایی
میخوانند .در این زبان ،برخالف مراغی ،جنس مشخص نمیشود .مثال از لهجۀ
کوچنان الموت :زن حسن رفت =  ،Hasan-izanaga boššoپدر حسن رفت
=  .Hasan-i-piar boššoصرف اسامی و ضمایر و افعال نیز سادهتر است .در
برخی از دهات رودبارالموت ،مانند دکین و وشته ،نیمی از مردم مراغی و نیمی
پشاییان د و هر یک به زبان خود گفتوگو میکنند .زبان پشایی نه تنها سادهتر
از زبان مراغی است ،بلکه بیش از آن هم به زبان فارسی نزدیک است ،هرچند
هنوز مانند لهجههایی که در رودبار گیالن و طالقان رایج است ،تحت تأثیر
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شدید زبانهای مجاور و خاصه فارسی قرار نگرفته است .زبان رایج بلوک الموت
(دهات گازرخان ،معلمکالبه ،کوچنان ،کندانسر و بسیاری دیگر) و همچنین
عدهای از دهات کوهپایه و رودبار “پشایی” است.
نوع سوم زبانی است که برخی از دهات کوهپایه ،و از جمله زرهجرد ،به آن
گفتوگو میکنند .در زبان رزهجرد ،برخالف زبان پشایی که به آن نزدیک است،
جنس مشخص میشود ،ولی فقط در مورد اشخاص .مث ً
ال پسرت کجاست؟ =
? ،sar-et ašgâ dareدخترت کجاست؟ = ? .tra-i-t ašga dariaدر اسامی اشیا
و حیوانات تشخیص جنس از میان رفته است ،اما نکتهای که در زبان رزهجرد
ص مفردــاگر
س نه تنها در فعل و ضمیر سوم شخ 
تازگی دارد این است که جن 
ناظر به انسان باشدـ ـمشخص میشود ،بلکه در دوم شخص هم جنس ظاهر
میشود ،یعنی عالوه بر “او“ ”،تو” هم صورت جداگانهای برای مؤنث دارد .مؤنث:
تو =  ،taاو = ،ú naمال تو = ،eštaمال او =  ،cúnaتو افتادی=  ،tö katâyاو
افتاد = una káta؛ مذکر :تو =  ،töاو =  ،uمال تو =  ،öštöمال او =  ،cuتو
افتادی =  ،tö katiاو افتاد =  .u katهمچنین ،در این زبان ،تا آنجا که اینجانب
اطال ع دارم ،مور د یگانهای برای تشخیص جنس در فعل امر دیده میشود و آن
در فعل رفتن است :برو [مونث] =  ،béšaبرو [مذکر] = .béšö
گذشته از زبانهای تاتی رایج در آذربایجان ،قریب  300ده و آبادی در اطرا 
ف
زنجان و قزوین و درههای شمال تهران و فیروزکوه و ساوجبالغ و رودبا ر الموت
ی تکلم
و کوهپایه و فشگالره و ساوه و آشتیان و همدان هنوز به زبانهای ماد 
میکنند و ا ز اینها جز معدودی ضبط نشدهو انتشار نیافتهاند .انتشار آنها موجب
ی ایرانی خواهد شد.
پیشرفت خاصی در علم به زبانها 
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1

 .1زبانهای ایرانی دستهای از زبانهای “هند و اروپایی”اند که با هم پیوند
ک دارند و اصل آنها به زبان واحدی ،یعنی “زبان ایران باستان” که با زبان
نزدی 
قدیم هندیان آریایی نزدیکی بسیار داشته ،میپیوندد .نام “هند و اروپایی” به
گروهی از زبانهای همریشه اطالق میشود که امروز از هندوستان تا امریکا
گسترده است و در استرالیا و قسمتی از افریقا نیز رواج دارد و از حیث وسعت
و کثرت آثار و اهمیت تاریخی مهمترین گروه زبانهای عالم به شمار میرود.
زبانهای هند و اروپایی شامل زبانهای عمدۀ ذیل است :هیتی (خ ّتی) و زبانهای
وابست ه به آن ،هندوایرانی ،ارمنی ،بالتی و اسالوی ،آلبانی و ونیزی و ایلیری،
یونانی ،تراکی و فریجی ،کلتی ،التینی ،ــتخاری (اگنی و کوچی) ،ژرمنی .این
زبانها که غالباً شاخهها و شعبههای مختلف دارند هر یک جداگانه تطور یافته و
بهتدریج از یکدیگر دورتر شدهاند .اما گمان میرود که اصل و ریشۀ همۀ آنها زبان
واحدی بوده است که قوم اصلی هند و اروپایی به آن سخن میگفتهاند .این قوم
محتم ً
ی خزر میزیسته
ال در جلگههای میان روسیه و آسیای مرکزی و اطراف دریا 
ی هیچگونه اثری
و از آنجا به سایر نواحی کوچ کردهاند .از زبان اصلی هند و اروپای 
1احسان یارشاطر“ ،زبانها و لهجههای ایرانی ”،مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران،
سال  ،5شمارۀ  1و ( 2مهر و دی  .48-11 ،)1336این سطور را نگارنده نخست به توصیۀ دوست
فاضل دانشمند آقای دکتر محمد معین ،استاد دانشکدۀ ادبیات ،برای مقدمۀ لغتنامۀ دهخدا فراهم
ن است که در اینجا انتشار مییابد.
آورد و با اجازه محبتآمیز ایشا 
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به جای نمانده .آگاهی ما از این زبان مبتنی بر مقایسۀ زبانهای معلو م هند و
اروپایی و بنا کردن زبان اصلی برحسب قواعد زبانشناسی است.
 .2زبان “هندوایرانی ”،که گاه “زبان آریایی” نیز نامیده میشود ،زبانی اس 
ت
که میان نیاکان ایرانیان و هندیان آریایی مشترک بوده ،و چنان که از نامش
پیداست ،دو شاخۀ اصلی دارد“ :زبانهای هندی” و “زبانهای ایرانی ”.زبانهای
ایرانی در سرزمین وسیعی ،که از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان و
از مغرب به بینالنهرین و ارمنستان و از شمال به کوههای قفقاز و صحرای
آسیای مرکزی محدود میشده ،رایج بوده است .در مشرق ،این زبانها سراسر
افغانستان و قسمتی از فالت پامیر را تا دهانۀ رود سند فرا میگرفته .مهاجران
ن زبان خود را در مشرق تا مغولستان شمالی و در مغرب تا
ایرانی یک زما 
کنارههای غربی دریای سیاه نیز پیش بردند .زبانهای ایرانی هنوز در قسمت
عمدۀ این سرزمین شایع است.
زبانها و لهجههای ایران یکی از متنوعترین دستههای زبانهای هند و اروپایی
به شمار میرود و هنوز دامنۀ پژوهش در چگونگی صورتهای مختلف آن به
ن نرسیده و با آنکه تاریخ عمومی این زبانها کموبیش روشن است ،نکات
پایا 
ک نیز در آن کم نیست.
مبهم و تاری 
زبانها و لهجههای ایرانی را برحسب مراحل تحول آنها میتوان به سه دست ه
تقسیم کرد“ :زبانهای ایرانی کهن” و “زبانهای ایرانی میانه” و “زبانهای
ایرانی کنونی ”.زبانهای ایرانی کهن و میانه امروز دیگر رایج نیستند و آنها را
فقط برحسب مدارکی که از آنها به جای مانده میشناسیم.

زبانهای ایرانی کهن

 .۳از زبانهای ایرانی کهن به دو زبان “فارسی باستان” و “اوستایی” به وسیلۀ
مدارک کتبی آشنایی داریم.
فارسی باستان :زبانی است که در کتیبههای شاهان هخامنشی (-559
331پم) به کار رفته .از این شاهان کتیبههای متعدد به جای مانده است.
قدیمترین آنها متعلق به اریارمنه ( ،)Ariyāramnaپدر نیای داریوش بزرگ
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(حدود 580-610پم) ،و تازهترین آنها از اردشیر سوم (338-358پم) است.
مهمترین اثر این زبان کتیبۀ بسیار مهم داریوش بزرگ بر صخرۀ بیستون ،میان
همدان و کرمانشاه ،است که در آن داریوش شرح نسب و چگونگی به شاهی
رسیدن خود و جنگها و پیروزیهای خویش و نام کشورهایی را که بر آنها
فرمانروا بوده است بیان میکند .تمام آثاری که از زبان فارسی باستان در دست
است به خط میخی نوشته شده.
 .۴زبان اوستایی :این زبان زبان یکی از نواحی شرقی ایران بوده است ،ولی
بهدرستی معلوم نیست کدام ناحیه و نیز روشن نیست که این زبان در چه زمان
از رواج افتاده .تنها اثری که از این زبان در دست است اوستا ،کتاب مقدس
زرتشتیان است .سرودهای خود زرتشت ،گاتها یا گاهان ،که کهنترین قسمت
اوستاست ،حاکی از لهجۀ قدیمتری از این زبان است .متأخرترین تاریخی که
ن قرار داد قرن ششم قبل از میالد است .بنابراین ،زبان
برای زمان زرتشت میتوا 
گاتها تازهتر از این زمان نیست ،ولی ممکن است کهنتر باشد.
اوستا به خطی نوشته شده که به خط اوستایی مشهور است و ظاهرا ً در اواخر
دورۀ ساسانی (محتم ً
ال در حدود قرن ششم میالدی) به همین منظور از روی خط
2
ی اختراع گردیده و به خالف خط پهلوی خطی روشن و ساده و وافی به
پهلو 
مقصود است .اوستا در یک زمان نوشته نشده ،بلکه چنان که از چگونگی زبان و
ن قسمتهای مختلفش پیداست ،در دورههای مختلف انشاء گردیده است.
مضمو 
 .۵از زبانهای کهن دیگر اثر مستقلی هنوز به دست نیفتاده ،ولی از وجود
بعضی از آنها به وسیلۀ کلماتی که در زبانهای دیگر به جا گذاشتهاند و یا ذکری
که مورخان از آنها کردهاند و یا به وسیلۀ صورت جدیدتر این زبانها آگاهیم .از
این جمله یکی “زبان مادی” است که زبان شاهان خاندان مادی و مردم مغرب
و مرکز ایران بوده است .از سال 835پم به بعد ،در کتیبههای شاهان آشور
از مردم ماد نام برده شده و کلماتی از این زبان نیز در زبان یونانی باقی مانده،
ولی مأخذ عمدۀ اطالع ما از این زبان کلمات و عباراتی است که در کتیبههای
2در این باب بهخصوص بخش “ ”Dēn dipîrîاز کتاب هارولد بیلی دیده شود:
Harold W. Baily, “Dēn dipīrīh,” in Zoroastrian Problems in the Ninth Century Books
(Oxford: The Clarendon press, 1943).
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شاهان هخامنشی ،که جانشین شاهان مادی بودند ،به جای مانده است .از این
جمله میتوان کلمات ( xšāyaθiya-شاه)( vazraka- ،بزرگ)( Bāxtriš ،باختر،
بلخ)( Zaranka- ،زرنج ،سیستان)( vispa- ،همه)( asan- ،سنگ)Mitra-/ ،
( Miθraمهر) را نام برد .تشخیص مادی بودن این کلمات برحسب قواعدزبانشناسی است.
 .۶دیگر زبانهای سغدی و خوارزمی و سکایی و پارتی است که از صورت
میانۀ آنها مدارک کتبی در دست است و همه به نواحی شرقی فالت ایران
تعلق دارند 3.در کتیبههای داریوش بزرگ نام کشورهایی که این زبانها در آنها
رایج بود ه یاد شده :سغد ( ،)Suguda-خوارزم ( ،)hUvārazmišسکا ( )Saka-و
پارت ( .)Parθava-همچنین ،از کشورهای دیگری چون هرات ( )Haraiva-و
رخج ( )Haraunatišو بلخ ( )Bāxtrišنام برده شده که زبان جداگانه داشتهاند.
در مآخذ دیگر به نام زبانهای بلخی و رخجی و هروی و مروزوی و سگزی و
کرمانی برمیخوریم که بهتدریج از میان رفتهاند.
 .۷زبانهای ایرانی کهن با زبانهای هندی کهن ،بهخصوص زبانی که در
سرودهای ودا ( ،)Vedaیعنی قدیمترین اثر آریاییزبانان هند ،به کار رفته
نزدیکی و شباهت بسیار دارند .غالب افعال و پیشوندها و پسوندها و لغات
اصوالً متشابه است ،اما افعال و کلماتی نیز هست که مخصوص یکی از دو
دسته است ،مانند ( gaub-گفتن)( yār- ،سال) و ( snaig-برف) ،که تنها در
زبانهای ایرانی دیده میشود .برای دریافتن نزدیکی این زبانها میتوان
به جدول ذیل که شامل پنج عدد اول نیز هست و ناظر به شباهت این
زبانهاست توجه نمود.
فارسی
گاه
دروغ
برزن
دست

فارسی باستان

اوستایی

سانسکریت

gaθu-

gātu-

gātư-

drauga-

draoga-

drơgha-

vardana-

vᵊrᵊzᵊna-

vrǰȃna-

dasta-

dasta-

hásta-

3آثاری که به خط قدیم خوارزم به دست افتاده هنوز خوانده نشده است.
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ماه
بغ ،بیگ
ترسه
من
تو
یک
دو
سه
چهار
پنج

māh-

māh-

mās-

baga-

baga-

bhága-

tarsatiy

tarssiti

trsáti

manā-

mána-

mama-

tuvam

tum

tvám

aiva-

aēva-

)(éka-

*dva-4

dva-

dvá-

*ςi-5

θri-

tri-

-

čaθwar-

čatvár-

-

paȵča

páǹča

در اصوات و قواعد صرفی نیز اصوالً زبانهای کهن هندی و ایرانی مشترکاند،
ولی چنان که از مقایسۀ جدول سابق نیز برمیآید ،بعضی تفاوتهای اصلی در
اصوات دو زبان وجود دارد که میتوان آنها از به عنوان میزان تشخیص به کار
برد .از جمله در زبانهای اوستایی و فارسی باستان از حروف دمی (،)aspire
یعنی  ،bh، dh، gh، ph، th، khاثری نیست و به جای آنها برحسب مورد حروف
انسدادی ( ،)occlusiveیعنی  g، p، qو حروف سایشی ( ،)fricativeیعنی f، θ، x
45
دیده میشود ،چنان که در مثالهای ذیل میتوان دید.

گوش
نگاه میدارد
زمین
خر
سرود ،گاه
کف

اوستایی

سانسکریت

gaoša-

ghóşa-

dārayati

dhāráyti

būmī-

bhūmā-

xara-

khára-

gāθā-

gáthā-

kafa-

kápha-

بعضی تفاوتهای اساسی دیگر صوتی میان زبان سانسکریت و زبانهای ایرانی
کهن با ذکر مثال در جدول ذیل نموده شده است.
 ،duvitā-4دوم (؟).
 ،ςitīyam-5سوم بار.
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فارسی
کنونی
دریا

مادی

فارسی باستان

اوستایی

سانسکریت

هند و اروپایی

z

d

z

j

*ĝ

darya

zrayō

jrayas

*ĝreios

من

z

d

z

h

*ĝh

adam

azәm

aham

*eĝhom

s

s

ch

*sǩ

parsati

pәrәsaiti

precháti

*prk sǩe-

ς

θr

-tr-

*tl, tr

puςa-

puθra-

putrá-

*putlo-

h

h

s

*s

hainā-

-

sénā-

*sainā-

θ

s

ś

*ǩ

aθanga-

asәnga-

áśman-

*aǩ

s

sp

śv

*ǩṷ

asa-

aspa-

aśva-

*eǩṷo-

میپرسد
پسر
سپاه
سنگ
اسب

s
asansp
aspa-

از مقایسۀ زبانهای قدیم هندی و زبانهای قدیم ایرانی است که میتوان به
چگونگی زبان آریایی یا هندوایرانی ،یعنی زبانی که اساس زبانهای ایران و هند
بوده است ،پی برد .در این تحقیق ،مطالعۀ لهجههای “کافری” افغانستان مانند
اشکون ( )ashkunو کاتی ( )kȃtiو ویگلی ( )waigaliو پرسون ( )prasunکه
ی و از جهتی به زبانهای ایرانی شباهت دارند نیز
از جهتی به زبانهای هند 
6
سودمند است.
 .۸دستور زبانهای ایرانی کهن با دستور سایر زبانهای قدیم هند و اروپای 
ی
نزدیک است و با دستور زبان فارسی تفاوت محسوس دارد .در زبانهای ایرانی
ن در صرف افعال و اسامی و ضمایر بسط و تقسیم و توسعۀ خاص دیده میشود.
که 
6در باب پیوند این لهجهها با زبانهای هندی و ایرانی رجوع شود به

Georg Morgenstierne, Report on a Linguistic Mission to Afghanistan (Oslo: Instituttet
for Sammenlignende Kulturforskning, 1926), 39ff.
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در اسامی هشت حالت میتوان تشخیص داد که عبارتاند از ( nominatifنظیر
حالت رفع در عربی) و ( accusatifحالت مفعولی) و ( vocatifحالت ندا) و
ٌ
(مفعول معه) و ( datifنظیر مجرور به باء و الی و غیره) و ablatif
instrumental
ٌ
ٌ
ٌ
(مفعول منه) و ( genitifمضاف الیه) و ( locatifمفعول فیه) .خاتمۀ اسامی و
صفات و ضمایر در هر یک از این حاالت اصوالً برحسب آنکه کلمه مفرد یا تثنیه
و یا جمع ،مذکر یا مؤنث و یا خنثی باشد متفاوت است ،جز آنکه بعضی از
م نیز در آثار موجود نمونهای
خواتیم بهتدریج یکسان شدهاند و از بعضی خواتی 
دیده نمیشود.
برای مثال میتوان به صرف کلمۀ دست (صیغۀ مفرد) در سه زبان فارسی
7
باستان ،اوستایی و زبان ودا (قدیمترین زبان آریایی هند) توجه کرد.
زبان ودا

اوستایی

فارسی باستان

hast-ás

zast-o

dast-a

Nom.

hast-am

zast-әm

dast-am

Acc.

hast-a

zast-a

dast-ā

Voc.

h

)hasta-a(ved.

zast-a

dast-a

Inst.

hast-aya

zast-ai

dast-ahyā

Dat.

hast-at

zast-at

dast-ā

Abl.

t

hast-asya

zast-ahe

dast-ahyā

Gen.

hast-e

zast-e

dast-aiy

Loc.

 .۹دستگاه افعال در این زبانها مبسوط و مفصل است .اصوالً دو دسته خواتیم
برای افعال به کار میبرد :دستۀ اول را در زمانهای حال و آیندۀ وجه اخباری و
زمان حال وجه التزامی و دستۀ دوم را در زمان گذشتۀ وجه اخباری و التزامی
و ماضی مطلق ( )aoristeو افعال خواستاری ( )optatifمیتوان دید .خواتیم
افعال تام ( )perfectumو افعال امر خصوصیاتی دارند که آنها را از دستۀ اول و
دوم جدا میکند.

7همۀ صیغههایی که در این جدول ذکر شده در آثار موجود نیامده ،منظور نشان دادن خواتیم و
شباهت آنها در سه زبان است.
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افعال معلوم ،همانطور که در سایر زبانهای قدیم هند و اروپایی دیده میشود،
دو جهت دارند :جهت فاعلی و جهت میانه 8.و هر یک در همۀ زمانها خواتیم
جداگانه دارند و بنابراین ،دو دستۀ عمده در صرف افعال به وجود میآورند.
وجوه افعال عبارتاند از وجه اخباری ( ،)indicatifوجه التزامی (،)subjonctif
وجه تأکیدی ( ،)injonctifوجه خواستاری ( 9،)optalifوجه امری ()imperative
و وجه مصدری (.)infinitive
افعال اصلی برحسب زمانها عبارتاند از مضارع ،ماضی صریح ( )preteritو
ماضی مطلق ( )aoristeو ماضی تام ( )partaifو ماضی بعید و آینده .برای
مثال ،میتوان نمونههای ذیل را از وجه اخباری که از زبان اوستایی اختیار
10
شده درنظر آورد.
میبرم

مضارع فاعلی

bar-āmi

ببرم

i

مضارع التزامی فاعلی

bar-āni

میبرم

مضارع میانه

ba r-e

بشوم

مضارع التزامی میانه

vis-āne

بردم

ماضی معین فاعلی

bar-әm

ببراد

خواستاری فاعلی

bar-ōit

بردم

ماضی معین میانه

bair-e

ببراد

خواستاری میانه

bar-aēta

ببر

امر فاعلی

bar-a

خواهم گفت

آینده فاعلی

varĝyā

ببر

امر میانه

bar-aɧuha

دیده بودم

ماضی بعید فاعلی

diuaēm

 .۱۰در اشتقاق افعال و اسامی و ساختن کلمات تازه ،گذشته از شدت و ضعف
حرکات ( ،)ablautاز عدۀ بسیاری پیشوند و پسوند استفاده میشود که در
8جهت در برابر  voixو  voiceبه کار رفته .در افعال سه جهت میتوان تشخیص داد :جهت فاعلی و
مفعولی و میانه .افعال فاعلی ( )actifاصوالً افعالی هستند که در آنها توجه به سر زدن فعل از فاعل
معطوف است .افعال میانه ( )moyen, middleاصوالً آنهایی هستند که در آنها نتیجۀ فعل عاید فاعل
میشود یا به او ارتباط مییابد ،مثل غنیمت گرفتن و خود را شستن .میتوان گفت افعال میانه
بین افعال فاعلی و مفعولی (افعال مجهول )passif ،قرار دارند .اما در زبانهای ایرانی با آنکه صورت
صرفی این افعال حفظ شده ،همیشه معنی آنها معنی فعل “میانه” نیست.
9این اصطالح بیشتر متوجه معنی افعال این وجه است که گاه حاکی از امید و آرزوست و گاه داللت
بر امر و طلب دارد .هیچیک از اصطالحات تمنی و ترجی ناظر به همۀ معانی این وجه نیست.
10چون همۀ صیغهها از یک فعل یا یک شخص به جا نمانده ،نمیتوان وحدت فعل و شخص را در
اینگونه نمونهها حفظ نمود.
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ی امروزی ایران تقلیل کلی یافته و در زبان فارسی کنونی
زبانها و لهجهها 
بسیار محدود شده است .اما اثر بعضی پیشوندها و پسوندهای قدیم را میتوان
11
در کلمات امروزی دید ،چنان که از مثالهای ذیل برمیآید.
آوردن

ā + bar

گذر

vi + tar

آمدن

ā + gam

گمان

vi + man

آرمیدن

ā + ram

کرده

karta + aka

افروختن

abi + ruč

آسمان

as + man

افتادن

aya + pat

میهن

maeθ + ana

انجمن

ham + gam

روزن

raoč + ana

پیغام

pati + gam

برد

bar + ta

نوشتن

ni +pis

زنده

ziv +ant + aka

آزمودن

ā + uz + ma

کندن

kan + tanaiy

در زبانها و لهجههای امروزی ایران دستور سادهتری جانشین دستور قدی م زبانهای
ایرانی شده :تصریف اسامی و غالب صور قدیم افعال از میان رفته و یا ساده شده.
تقسیم اسامی و ضمایر به مؤنث و مذکر و خنثی نیز جر به صورت ناقصی که در
12
بعضی لهجهها باقی مانده دیگر دیده نمیشود .صیغۀ تثنیه نیز ناپدید گردیده.
زبانهای ایرانی میانه

 .۱۱زبانهای میانه فاصل بین زبانهای کهن و زبانهای کنونی ایراناند .دشوار
ی آغاز شدهاند .اگر در نظر بیاوریم که
میتوان گفت زبانهای میانه از چه تاریخ 
سیر و تحول زبان از صورتی به صورتی دیگر تدریجی است ،روشن میشود که
ی میان زبانهای کهن و میانه و کنونی همیشه ممکن نیست.
تصور حد قاطع 

میزان تشخیص زبانهای میانه اصوالً یکی تفاوت آنها با صورت قدیمتری ای 
ن
زبانهاستـ ـ عموماً سادهتر بودن آنهاــ و دیگر متروک بودن آنها .اما ممکن
ت بعضی از زبانهای رایج در تحول محافظهکارتر از بعضی زبانهای متروک
اس 
11زیر پیشوند یا پسوند خط کشیده شده .جزء دیگر جزء اصلی کلمه است.
12برای توضیح این مطالب قسمت “لهجههای کنونی” این مقاله دیده شود.
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باشند ،چنان که زبانهای پشتو و آسی از پارتی و پهلوی محافظهکارترند و
صورت کهنتری از زبان را محفوظ داشتهاند.
از کتیبههای شاهان متأخر هخامنشی میتوان دریافت که زبان فارسی باستان
از همان ایام رو به سادگی میرفته و اشتباهات دستوری این کتیبهها ظاهرا ً
حاکی از این است که رعایت این قواعد از رواج افتاده بوده است .بنابراین،
میتوان مقدمۀ ظهور فارسی میانه (پهلوی) را به اواخر دورۀ هخامنشی منسوب
داشت (حدود قرن چهارم پیش از میالد).
 .۱۲اطالع ما از زبانهای ایرانی میانه با کشفیاتی که از اوایل این قرن در آسیای
مرکزی و چین حاصل شد افزوده گردید و چند زبان میانه که قب ً
ال از آنها آگاه
نبودیم به دست آمد .فع ً
ال از زبانهای میانه فارسی میانه (پهلوی ،زبان ساسانیان) و
زبان پارتی (زبان اشکانیان) و زبان سغدی و زبان سکایی (ختنی) و زبان خوارزمی
شناخت ه شده .قطعات کوچکی نیز به خطی مشتق از خط یونانی به دست افتاده
 13و از زبانهای ایرانی است 14.از این گذشته ،کلمات بسیاری از
که ظاهرا ً هپتالی 
ی و ساسانی وارد زبان ارمنی شده
زبانهای پهلوی و پارتی که در دورههای اشکان 
از مآخذ عمده برای تحقیق زبانهای میانۀ ایران به شمار میرود.
 .۱۳زبانهای ایرانی را معموالً میتوان برحسب شباهت یا جدایی صوتی و
دستوری و لغوی آنها به دو دستۀ عمده تقسیم کرد :دستۀ غربی و دستۀ شرقی.
زبانهای فارسی باستان و مادی و فارسی میانه (پهلوی) و پارتی و فارسی
کنونی به دستۀ غربی تعلق دارند .زبانهای سغدی و سکایی و خوارزمی و آسی
( )ossèteبه دستۀ شرقی متعلقاند .زبان اوستایی از جهاتی به زبانهای دستۀ
ی دستۀ شرقی شبیه است ،از این رو منسوب داشتن
غربی و از جهاتی به زبانها 
آن به یکی از این دو دسته آسان نیست .از لحاظ موطن از زبانهای مشرق
15
ایران است.
13به قیاس سکههای هپتالی که به همین خط است.
14در قرائت این قطعات هنوز بعضی تردیدات هست .رجوع شود به

O. Hansen, “Die Berliner Hephtaliten Fragmente,” La Nouvelle Clio, 3 (1951), fasc. 1.

15در این باب رجوع شود به

Paul Tedesco, “Dialektologie der Westiranischen Tutfantexte,” Le Monde Oriental, 15
(1921), 84-258; 255ff.
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چنین تقسیمی در زبانها و لهجههای امروزی ایران نیز صادق است ،چنان ک ه
فارسی و کردی و لری و بلوچی و لهجههای سواحل جنوبی خزر و لهجههای
مرکزی و جنوبی ایران همه به دستۀ غربی تعلق دارند ،ولی پشتو (زبان محلی
افغانستان) و یغنابی (بازماندۀ سغدی) و لهجههای ایرانی فالت پامیر و آسیــکه
مردم آن از مشرق به قفقاز کوچیدهاندــبه دستۀ شرقی متعلقاند .لهجههای
کافری افغانستان دنبالۀ زبانی هستند که شاید حد فاصل میان زبانهای هندی
و ایران بوده است و از این جهت با هر دو دسته وجوه مشترک دارد ،اما حقاً
16
شباهت آنها به زبانهای هندی بیشتر است.
 .۱۴در زبانهای میانه بهطور کلی میتوان گفت که دستور زبان سادهتر شده و
تصریف اسامی و صفات و ضمایر ،اگر از میان نرفته ،مختصر گردیده و دستگاه
مفصل افعال با وجوه و حاالت و زمانهای متعدد به سادگی گراییده و به کار
بردن حروف اضافه برای تعیین حاالت مختلف اسم بیش از زبانهای کهن
معمول گردیده و افعال مرکب رواج بیشتری یافتهاند.
دستۀ غربی در سیر به سوی سادگی بیشتر پیش رفته :در پهلوی و پارتی ،عم ً
ال
اسامی صرف نمیشوند .در کتیبههای پهلوی بعضی اسامی به  yختم میشوند.
این  yدر پهلوی کتابی به صورت  wدرآمده .گمان میرود که این حروف اثری
از خواتیم اسامی در حالت متمم ( )obliquus casusباشد .تثنیه از میان رفته
است .تشخیص مذکر و مؤنث و خنثی نیز عم ً
ال از رواج افتاده.
 .۱۵در این دو زبان ،از مادههای اصلی فعل ( )thème, stemمادۀ مضارع که فعل
ی نیز از آن ساخته میشود باقی مانده .ماضی و مشتقات آن،
امر و فعل التزام 
چنان که در فارسی دری و غالب لهجههای کنونی ایران معمول است ،از صفت
مفعولی ( )participe passé passifساخته میشود و این یکی از ممیزات مهم
این زبانهاست .مث ً
ال برای ادای معنی “من گفتم” در حقیقت عبارت گفتۀ من
به کار میرود؛ بدینگونه در پهلوی:
و انتقاد نظر تدسکو [بنگرید به]

Morgenstierne, Report on a Linguistic Mission, 29.
16
Morgenstierne, Report on a Linguistic Mission, 50ff.
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با ضمیر متصل

با ضمیر منفصل

-m guft

man guft

-t guft

tō guft

گفتم
گفتی
گفت
گفتیم
گفتید
گفتند

-š guft

ōy guft

-mān guft

ēmā guft

-tān guft

šumā guft

-šān guft

ēšān guft

به این ترتیب ،ضمیر ملکی ( )genitiveدرحقیقت جایگزین ضمیر فاعلی
( )nominativeشده است .این طرز بنا کردن فعل ماضی یکی از موجباتی است
که در نتیجۀ آن در بسیاری از لهجههای غربی ایران ،و از جمله فارسی ،در
ضمایر و صیغههای ملکی و اضافی اهمیت و تسلط یافته و ضمایر فاعلی و سایر
ضمایر را از صحنۀ زبان رانده یا ضعیف کرده .مث ً
ال در فارسی “من” اصوالً ضمیر
ملکی است که از  manaدر فارسی باستان نتیجه شده .ضمیر فاعلی در فارسی
باستان برای متکلم  adamاست که در فارسی اثری از آن به جا نمانده ،ولی در
لهجههای شرقی ایران عموماً و در بعضی لهجههای غربی مانند پارتی و طالشی
و تاتی و هرزندی اثر آن به جاست.
 17برای ساختن ماضی به
در مورد افعال الزم ،صفت مفعولی با فعل معین “بودن” 
کار میرود .در سوم شخص ،صفت مفعولی به تنهایی کار فعل را انجام میدهد.
در پارتی ،سوم شخص جمع گاه با فعل معین به کار میرود و گاه بدون آن .در
18
فارسی میانه صرف فعل ماضی الزم چنین است:
آمد-یم
آمد-ید
آمد-ند

āmad-hēm
āmad-hēd
āmad-hand

آمد-م

آمد-ی
آمد

āmad-ham
āmad-hē
āmad

که در فارسی ،آمدم ،آمدی ،آمد  . . .الخ از آن نتیجه شده.
17یعنی با زمان حاضر فعل بودن.ah- :
18در این جدول ،تنها یک صورت ذکر شده و از صور دیگر ،که نزدیک به این صورت است ،صرف
نظر گردیده.
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 .۱۶زبانهای دستۀ شرقی ،یعنی سغدی و سکایی (ختنی) و خوارزمی و آسی
و پشتو و عدهای از لهجههای فالت پامیر در لغات و تغییرات صوتی و قواعد
دستوری مشترکاتی دارند که آنها را از دستۀ غربی متمایز میسازد .برای مثال
میتوان لغات ذیل را که عموماً به دستۀ شرقی تعلق دارند در نظر آورد.
سکایی ،kanthā- :سغدی = knδ :شهر؛ جزء آخر بسیاری شهرها مانند سمرقند
و خجند و یارکند همین کلمه است.
سغدی،(ɤw’r’nt)xvarant :
راست (برابر چپ).

19

سکایی ،havarandau :اورموری= xvarintsa :

سکایی ،saha- :اورموری ،sikak :پشتو ، sōe :پراچی = sahØk :خرگوش.
پراچی ،āɤun :پشتو = āɤustel :لباس پوشیدن.
وخی ،ɤar :پراچی ،gir :شغنانی ،žir :یزغالمی = ɤrtsōk :سنگ ،صخره.
پراچی ،pē :پشتو ،paī :شغنانی = pai :شیر (نوشیدنی).
کلمۀ “من” در حال فاعلی نمونۀ خوبی برای شباهت لهجههای این دسته
است .سغدی ،azu:سکایی ،(aysu) azu :پشتو ،zә :اورموری و سنگلیچی،az :
یغنوبی ،az :مونجانی ،zǫ :وخی و شغنانی ،wuz :آسی ،āz :اوستایی،azәm :
فارسی باستان .adam :همچنین ،بعضی کلمات ایرانی مانند ( gaubگفتن) و
 gmataکه صفت مفعولی ( gam-رفتن) استــ و آمدن فارسی و مدن و آمدنپهلوی و  āgadپارتی از آن نتیجه میشودــ در لهجههای شرقی یا نیست یا
نادر است.
 .۱۷از جمله مشترکات دستوری میتوان نبودن کسرۀ اضافه یا نظیر آن را در
زبانهای شرقی ذکر کرد 20.همچنین ،در ساختمان افعال میتوان مشترکاتی
19صورتی که میان دو ابرو ذکر شده صورت مکتوب کلمات است ،در برابر صورت ملفوظ.
20تدسکو این نکته را یکی از دالیل تعلق زبان اوستایی به دستۀ غربی زبانهای ایرانی گفته است.
اثر مذکور تدسکو:
Tedesco, “Dialektologie der Westiranischen Tutfantexte,” 255-257.
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یافت ،چنان که در سغدی و خوارزمی صیغۀ ماضی را میتوان از مادۀ مضارع بنا
ف فارسی و پارتی که ماضی را همیشه از صفت مفعولی میگیرند.
کرد ،به خال 
و نیز این دو زبان کلمۀ “کام” را برای بنای فعل آینده و به عنوان معین به کار
میبرند و ( dȃriداشتن) را برای ساختن افعال تام متعددی (.)parfait trans
در اصوات نیز میتوان مشترکات عمومی یافت ،چنان که عموماً حروف انسداد 
ی
سایشی نظیر
آوایی  b، dو  gدر آغاز کلمات در زبانهای شرقی تبدیل به حروف
ِ
خود  δ، ҙو  ɤمیشوند .مث ً
ن gauša-
ال گوشـ ـ در اوستایی  ، gaoša-در فارسی باستا 
ــدر سغدی  )ɤwš) ɤōšو در پشتو  ɤwažو در یدغه  ɤῡو در سنگلیچی  ɤōĮو در
21
وخانی  ɤišو در شغنانی  ،ɤūžاما در پراچی  gūو  gōšو در اورموری  gōīاست.
و دورـ ـدر اوستایی  ،dūra-در فارسی باستان  dūra-ــدر سغدی  ،)δwr) δūrدر
وخانی  ،δirدر شغنانی  ،δūrدر پشتو  l( lireاز  ،)δو در یدغه  ،lūroاما در پراچی
 durīnو در سنگلیچی  dīrو پخش کردن در سغدی  βɤsو در پشتو ( wešاز
 .)baxšyaمقایسه شود با  = bāji-باج ،سهم و  = baga-خدا (قاسم) در فارسی باستان.نیز میتوان از این جمله استنباط تدسکو را ذکر کرد که به موجب آن  -ahو
 -āhدر آخر کلمات آریاییــدر اوستایی به ترتیب  ōو  ǡو در فارسی باستان ah
22
و  āhدر زبانهای شرقی تبدیل به  iو  eمیشود.
 .۱۸از زبانهای میانۀ ایران آنها که اثری به جا گذاشتهاند بدین قرارند:
زبان پارتی :زبان پارتی زبان قوم پارت ،از اقوام شمال شرقی ایران ،است و
زبانی است که از جمله معمول اشکانیان بوده است .از این زبان دو دسته آثار
موجود است .یکی آثاری که به خط پارتی ،که خطی مقتبس از خط آرامی
است ،نوشته شده .دیگر آثار مانوی است که به خط مانوی ،که مقتبس از خط
سریانی است ،ضبط گردیده.
قسمت عمدۀ نوع اول کتیبههای شاهان متقدم ساسانی است که عالوه بر
زبان فارسی میانه به زبان پارتی هم نوشته شده و گاه نیز به یونانی .قدیمترین
21این دو زبان را باید از زبانهای شرقی جنوبی محسوب داشت .بقیۀ زبانهای شرقی متعلق به
دستۀ شمالیاند.
Tedesco, “Dialektologie der Westiranischen Tutfantexte,” 256.
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این نوع آثار اسنادی است که در اورامان کردستان به دست آمده 23.کتیبۀ
24
“کالجنگال” نزدیک بیرجند نیز به احتمال قوی متعلق به دورۀ ساسانی است.
از مهمترین این آثار روایت پارتی کتیبۀ شاپور اول بر دیوار کعبۀ زرتشت در
نقش رستم و کتیبۀ نرسی در پایکولی و کتیبۀ شاپور اول در حاجیآباد فارس
است .در این کتیبهها ،مانند کتیبههای پهلوی ،عدۀ زیادی هزوارش آرامی به
کار رفته که عموماً با هزوارشهای خط پهلوی متفاوت است.
اسناد سفالی که در اکتشافات اخیر نسا ،شهر قدیمی پارتی که محتم ً
ال مقبرۀ
شاهان اشکانی در آن قرار داشته ،به دست آمده به خط آرامیـ ـ نزدیک به خط
25
نسخۀ اورامانــاست .اکنون مسلم است که زبان این اسناد پارتی است ،نه آرامی.
 .۱۹آثار مانوی پارتی از جملۀ آثاری است که در اکتشافات اخیر آسیای مرکز 
ی
در تورفان به دست آمد .این آثار همه به خطی که معمول مانویان بوده و
ی است نوشته شده و به خالف خط پارتی هزوارش ندارد و
مقتبس از خط سریان 
ی که صورت تاریخی دارد ،یعنی تلفظ قدیمتر
نیز به خالف خط کتیبههای پارت 
23از اسناد اورامان که بر پارشمن نوشته شده یکی متعلق به 88پم است که به خط و زبان یونانی
است و بر پشت آن چند کلمهای به خط پارتی نوشته شده که ظاهرا ً جدیدتر است .سند دیگر
متعلق به 88پم یا 12م است ،بسته به اینکه تاریخ سطر اول را  300یا  400بخوانیم ،که همۀ آن
پارتی است .رجوع شود به

H. S. Nyberg, “The Pahlavi Documents from Avromen,” Le Monde Oriental, 17 (1923),
182ff; Ernst Herzfeld, Paikuli (1924), 83ff.

24رجوع شود به مقاله هنینگ در مجلۀ انجمن سلطنتی آسیایی (:)1953

Walter B. Henning, "A new Parthian Inscription," Journal of the Royal Asiatic Society of
Great Britain & Ireland 85 (1953), 131-136.

25جدیدترین این سفالهای مخطوط متعلق به قرن اول مسیحی است و بسیاری از آنها قدیمتر است.
بنابراین ،مخطوطات این سفالها قدیمترین اثر پارتی محسوب میشود .مضمون این مخطوطات که
شامل عدۀ زیادی از اسامی ایرانی ،خاصه نامهایی که نام امشاسپندان و بعضی خدایان آریایی چون
مهر و رشن و سروش را در بر دارد ،حاکی از جامعهای زرتشتیمذهب است .گاهشماری این آثار نیز
گاهشماری زرتشتی است .اما قسمت عمدۀ این آثار هزوارشهای آرامی است .شبههای که نخست
در آرامی بودن آنها پیش آمد از این رو بود .رجوع شود به

I. M. Diakonov, M. Diakonov and V. A. Livshits, “Parthian Administrative Documents
from South Turkemenistan,” in Papers Presented by the Soviet Delegation at the XXIII,
International Congress of Orientalists (1954), 94ff.

در بیستوچهارمین کنگرۀ بینالمللی مستشرقین (اوت-سپتامبر  )1957مونیخ ،با گفتار آقای
دیاکونوف در شعبۀ ایرانی شکی در پارتی بودن این آثار نمیماند .تا این تاریخ بنا به گفتۀ دانشمند
مزبور  2هزار قطعه از این آثار خوانده شده.
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از تلفظ زمان تحریر را مینمایاند ،حاکی از تلفظ زمان تحریر است .این آثار را
میتوان دو قسمت شمرد :یکی آنهایی که در قرن سوم و چهارم میالدی نوشته
شده و زبان پارتی اصیل است و دیگر آثاری که از قرن ششم به بعد نوشته شده
و محتم ً
ال پس از متروک شدن زبان پارتی برای رعایت سنت مذهبی به وجود
آمده .هنوز اثری که قطعاً بتوان به فاصلۀ میان قرن چهارم و ششم منسوب
دانست به دست نیامده .نسخی که از آثار مانوی به دست آمده عموماً متأخر از
تاریخ تألیف و متعلق به قرن هشتم و نهم میالدی است .در خط مانوی حرکات
و حروف مصوت به صورت ناقص ادا شده است.
 .۲۰گذشته از آثاری که یاد شد ،کلمات پارتی که در زبان ارمنی باقی مانده،
بهخصوص از این جهت که با حرکات ضبط شده ،برای تحقیق این زبان اهمیت
بسیار دارد .انحطاط زبان پارتی را میتوان به بعد از قرن چهارم میالدی ،یعنی
پس از جایگیر شدن سپاهیان ساسانی در مشرق ایران برای مقابله با حمالت
اقوام شمالی ،منسوب داشت.
از لهجههای موجود ایران هیچیک را نمیتوان دنبالۀ مستقیم زبان پارتی شمرد.
لهجههای امروزی خراسان عموماً لهجههای زبان فارسیاند و زبان اصلی این
ی در برابر هجوم اقوام مختلف و نفوذ زبان رسمی دورۀ ساسانی از میان
نواح 
رفته است .ولی زبان پارتی در دورۀ حکومت اشکانیان ،و نیز پس از آن ،به نوبۀ
خود در زبان فارسی میانه (پهلوی) تأثیر کرده و این تأثیر را در زبان فارسی
26
امروز نیز میتوان دید.
ی کنونی
 .۲۱فارسی میانه 27:از این زبان که صورت میانۀ فارسی باستان و فارس 
است و زبان رسمی ایران در دورۀ ساسانی بوده آثار مختلف به جا مانده است که
آنها را میتوان به چند دسته تقسیم کرد .1 :کتیبههای دورۀ ساسانی که به خطی
س از خط آرامی ،ولی جدا از خط پارتی ،نوشته شده؛  .2کتابهای پهلوی
مقتب 
که بیشتر آنها آثار زرتشتی است .خط این آثار دنبالۀ خط کتیبههای پهلوی و
W. Lentz, “Die Nordiranischen Elemente in der Neupersischen Literatusprache bei
Firdosi,” Zeitsch für Indologie und Iranistik (1926), 251-316.
27این زبان معموالً ”پهلوی“ نامیده میشود ،ولی هرتسفلد و بعضی دیگر از ایرانشناسان اصطالح
”پهلوی“ را که از کلمۀ ”پرتو (ــپارتی)“ مشتق میشود ،برای زبان پارتی به کار برده و زبان دورۀ
ساسانیان را که اص ً
ال زبان جنوب ایران است ”پارسی“ نامیدهاند.
26
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ی آن است؛  .3عباراتی که بر سکه و مهر و نگین و ظروف و سفال28
صورت تحریر 
و جز آنها به جا ماند ه است؛  .4آثار مانوی که به خط مانوی نوشته شده و همه از
ی مرکزی است .همچنین ،باید کتیبههای منقوشی را که در
کشفیات اخیر آسیا 
29
کنیسۀ دورا ( )Duraیافت شده و نیز مخطوطات پهلوی را که به خط تحریری
30
س به دست افتاده در شمار آورد.
شکسته بر روی پاپیرو 
در همۀ این آثار ،جز آثار مانوی ،هزوارشهای آرامی به کار رفته است .خط
کتیبهها و خط کتابها و همچنین خط سکهها و مهرها و نگینها و ظروف
خطوط تاریخی است ،یعنی حاکی از تلفظ قدیمتر زبان است ،ولی خط مانوی
تلفظ معمول زمان را منعکس میسازد.
 .۲۲آثار موجود زبان پهلوی مفصلترین جزء ادبیات پیش از اسالم است و از
این میان ،سهم عمده خاص آثار زرتشتی است .بیشتر نزدیک به تمام کتابهای
پهلوی آثار زرتشتی است که غالباً در حدود قرن سوم هجری قمری تدوین
شده ،هرچند اصل بعضی از آنها به دورۀ ساسانی میرسد.
مهمترین کتیبۀ زبان پهلوی کتیبۀ شاپور اول در کعبۀ زرتشت در نقش رستم است.
از کتیبههای دیگر میتوان کتیبههای کرتیر ،موبد ساسانی ،را در کعبۀ زرتشت
و نقش رستم و سرمشهد و نقش رجب و کتیبۀ نرسی را در پایکولی نام برد.
از کتابهای پهلوی ،که خاص ادبیات زرتشتی است ،دینکرد و بندهش و
دادستان دینیگ و مادیگان هزار دادستان و ارداویرافنامه و مینوگ خرد و
28اکنون میتوان به ( Ostraca and papyriجلد چهارم و پنجم از  Corp. Insc. Iranدفتر اول) به
اهتمام  J. de Menasceچاپ لندن ( )1957رجوع کرد.
29اکنون باید به  The Middle Iranian Textsجزء اول از جلد هشتم The Final Report, The
 Excavations at Dura-Europsبه اهتمام  B. Geigerرجوع نمود.
B. Geiger, “the Middle Iranian Texts,” in The Excevations of Dura-Europos, Final Report
VIII.1: The Synagogue, ed. Carl H. Kraeling (New Haven: Yale University Press, 1956),
283-317.

قرائتهای دیگر این آثار را با انتشار اثر گایگر بهتر است ندیده انگاشت.

O. Hansen, “Die Mittelpersischen Papyri der Papyrussamlung der Staatlichen Museen
zu Berlin,” Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin,
Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Philosophisch-Historische Klasse
(Berlin: Verlag der Akademie der Wissenschaften, 1937).

30
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نامههای منوچهر و پندنامۀ آذرباد مارسپندان و همچنین تفسیر پهلوی بعضی
اجزای اوستا ،یعنی زند ،را نام باید برد 31.از آثاری که جنبۀ دینی بر آنها غالب
نیست یادگار زریران و کارنامۀ اردشیر بابکان و درخت آسوریگ و خسرو کواتان
و ریذک و مادیگان شترنگ درخور ذکر است.
 .۲۳زبان فارسی کنونی دنبالۀ زبان پهلوی است .اما عدۀ زیادی لغات پارتی از
زمان تسلط اشکانیان در پهلوی (فارسی میانه) راه یافت .در فارسی دری نیز
بسیاری لغات پارتی دیده میشود .از این قبیل کلمات فرشته ،جاوید ،اندام،
افراشتن ،خاست و مرغ ک ه در فارسی آثار تورفان به ترتیب  frēstag ، jāyēdو
 hanāmو  awrāstو  -xistو  murvاست .همچنین ،پور و چهر و مهر و شاهپور و
فرزانه و پهلوان را باید طبق قواعد زبانشناسی از کلمات پارتی محسوب داشت.
باید توجه داشت که لهجۀ آثار پهلوی تورفان با پهلوی کتابی بعضی تفاوتها
دارد.
ت آید ،میتوان
برای آنکه میزان نزدیکی و دوری پارتی با فارسی میانه تا حدی به دس 
به لغات ذیل که ضمناً مثالی برای تفاوتهای صوتی دو زبان است توجه نمود.
فارسی کنونی

فارسی میانه

پارتی

دانستن
دل
شهریار
گناه
زنده
پیغام
نیوشیدن
پذیرفتن
َده
بغ ،بیگ
پاک

dān-

zān-

dil

zird

šahryār

šahrdār

vināh

vinās

zīndag

živandag

paigām

padgām

niyōš

nigōš

padīrift

padgrift

dah

das

bay

ba

pāk

pawāg

”31پازند“ زبان یا لهجۀ خاصی نیست ،همان فارسی دری خالی از لغات عربی است که به خط

اوستایی بنویسند .تنها زرتشتیان آن را به کار بردهاند.
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آفرین
پسر
چهار
او
این
راست
جاوید
جدا
در
هشتن
را (عالمت مفعول)

āfrīn

āfrīvan

pus

puhr

cahār

cafār

ōy

ōδ

ēn

im

rāst

rāšt

žāyedān

yāvēδ

žudī

yud

dar

bar

hil

hirz

rāy

vasnād

از جملۀ تفاوتهای آشکار پارتی و فارسی میانه این است که در فارسی میانه
ٌ
مضاف الیه و میان صفت و موصوف عموماً ) ، i(gکه صورت قدیمتر
بین مضاف و
کسرۀ اضافۀ فارسی است به کار میرود و در کتیبهها و کتب پهلوی این کلمه
ی برای اضافه عموماً عالمت خاصی نیست ،ولی
هزوارش آرامی دارد ،ولی در پارت 
32
گاه  čēبه جای ) i(gبه کار برده میشود.
 .۲۴زبان سغدی :این زبان در کشور سغد ،که سمرقند و بخارا از مراکز آن
بودند ،رایج بوده است .یک زمان سغدی زبان بینالمللی آسیای مرکزی به شمار
میرفت و تا چین نیز نفوذ یافت .آثار سغدی همه از اکتشافات اخیر آسیای
مرکزی و چین است .آثار سغدی را میتوان از چهار نوع شمرد :آثار بودایی،
آثار مانوی ،آثار مسیحی و آثار غیردینی .از این میان ،آثار بودایی بیشتر است.
خط سغدی خطی است مقتبس از خط آرامی و در آن هزوارش به کار میرود،
اما عدۀ این هزوارشها اندک است .همۀ آثار بودایی و همچنین آثار غیردینی
و روایت سغدی کتیبۀ فربلگسون در مغولستانــمتعلق به قرن سوم هجری
قمری و به سه خط چینی و اویغوری و سغدیــبه این خط است.
آثار مسیحی به خط سریانی و آثار مانوی به خط خاص مانویان نوشته شده.

33

32در این باب رجوع شود به
33شمارۀ  19دیده شود.

Tedsco, “Dialektologie der Westiranischen Tutfantexte,” 218.

262

حکمت تمدنی

 .۲۵میان آثار بودایی و مسیحی و مانوی مختصر تفاوتی از حیث زبان دیده میشود
که محتم ً
ال نتیجۀ تفاوت لهجه و تفاوت زمانی این آثار است .آثار سغدی مسیحی
ظاهرا ً تلفظ تازهتری را نشان میدهد .خط اصلی سغدی ،که آثار بودایی به آن
نوشته شده ،مانند خط پهلوی خط تاریخی است و حاکی از تلفظی قدیمتر از
تلفظ زمان تحریر است 34.زبان سغدی در برابر نفوذ زبان فارسی و ترکی بهتدریج
از میان رفت .ظاهرا ً این زبان تا قرن ششم هجری نیز باقی بوده است .امروز تنها
ن سغدی به جا مانده ،لهجۀ مردم یغناب است که در یکی از
اثر رایجی که از زبا 
35
ن میگویند و بازماندۀ یکی از لهجات سغدی است.
درههای رود زرفشان بدان سخ 
ق است که یک
 .۲۶زبان سکایی (ختنی) :این زبان زبان یکی از اقوام سکایی مشر 
ن سامان رایج
زمان بر ختن در جنوب شرقی کاشغر استیال یافتند و زبان خود را در آ 
ساختند .اطالق نام ختنی به این زبان از این روست .آثار زبان سکایی عموماً متعلق به
قرن هفتم تا دهم میالدی است و عبارت است از آثار بودایی ،متون طبی ،داستانها
و قصص ،نامههای بازرگانی ،اسناد رسمی و غیر اینها .قسمت عمدۀ این آثار ترجمه
ی و یا انشاء اصیل است.
از سانسکریت ،ولی قسمتی نیز ترجمه از زبان تبت 
در آثار موجود این زبان میتوان صورت قدیمتر و صورت تازهتری تشخی 
ص
داد .صورت قدیمتر این زبان از حیث دستور زبان به زبانهای ایرانی کهن
شبیه است :اسم در هفت حالت صرف میشود و دستگاه افعال مفصل است.
اما در صورت تازهتر سکایی ،صرف اسامی و افعال خیلی سادهتر شده .تلخیص
36
فوقالعادۀ اصوات سکایی تازه یکی از ممیزات آن به شمار میرود.
 .۲۷زبان خوارزمی :زبان خوارزمی معمول خوارزم بوده و ظاهرا ً تا حدود قرن
هشتم هجری قمری رواج داشته است و پس از آن جای به زبان فارسی و ترکی
سپرده .کشف آثار زبان خوارزمی ،گذشته از کلماتی که ابوریحان بیرونی در آثار
الباقیه ذکر کرده ،بهکلی تازه است و از سال 1927م آغاز گردید .این آثار عبارت
34شمارۀ  21دیده شود.
35شمارۀ  ۳۰دیده شود.
36در این باب اکنون رجوع شود به

M. Dresden, “The Játakastava or Praise of the Buddha’s former Births,” Trans. Amer.
Philol. Soc. (1955).
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است از دو نسخۀ فقهی به زبان عربی که در آن عباراتی به زبان خوارزمی نقل
شده و نیز لغتنامهای که برای توضیح عبارات خوارزمی یکی از این نسخ نوشته
ی مهمترین اثر زبان خوارزمی مقدمة االدب زمخشری است ،مشتمل بر
شده .ول 
37
لغات عربی و ترجمۀ خوارزمی آنها که در سال 1948م به دست افتاد.
آثار خوارزمی همه به خط عربی نوشته شده ،ولی هنوز خواندن و تعبیر آنها
پایان نیافته .اشکال عمدهای که در خواندن عبارات خوارزمی مقدمة االدب
وجود دارد ،این است که کلمات عموماً اعراب ندارد و نقطهگذاری آنها نیز
ناقص است.
زبان خوارزمی با زبان نواحی اطراف ،یعنی زبان سغدی و سکایی و آسی ،نزدیک است.
در زبان خوارزمی چنان که از مقدمة االدب و نسخ فقهی مذکور برمیآید ،عدهای
38
لغات فارسی و عربی وارد شده که حاکی از تأثیر این دو زبان در خوارزمی است.
 .۲۸گذشته از زبانهای میانۀ مذکور که زبانهای عمدهای هستند که آثاری
از آنها امروز در دست است ،زبان دیگری که با زبان سکایی ختن رابطۀ نزدیک
دارد در حوالی تمشق ( )Tumshuqدر شمال شرقی کاشغر معمول بوده که آثار
مختصری از آن به دست افتاده ،ولی هنوز کام ً
ال روشن نیست.
صورتی از زبان آسی میانه را میتوان در بعضی اسامی تاریخی و جغرافیایی و
همچنین در بعضی کلماتی که در زبان مجار داخل شده بازیافت ،مانند kard
(شمشیر)( gazdag ،توانگر).
زبانی که به زبان تخاری مشهور شده و دو لهجۀ عمده به نام کوچی و اگنی
دارد ،هرچند از زبانهای هند و اروپایی است ،ولی از زبانهای ایرانی نیست،
بلکه مانند ارمنی زبانی مستقل است.
37رجوع شود به مقالۀ نگارنده :احسان یارشاطر“ ،آثار بازیافتۀ زبان خوارزمی ”،مهر ،سال  ،8شمارۀ
( 10دی .588-584 ،)1331

W. B. Henning, “Uber die Sprache der Chwarezmier,” Zeitschrift der Deutschen
Morgenländischen Gesellschaft (1936), 30-34; W. B. Henning, “The Khwaremian
Language,” Zeki Velidi Togana Armagan (Istanbul, 1955); A. A. Freiman, Khorazmiskiy
Yazik (Moscow, 1951).
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ی ایرانی کنونی :زبانها و لهجههای ایرانی که امروز
 .۲۹زبانها و لهجهها 
متداول است و از قفقاز تا فالت پامیر و از عمان تا آسیای مرکزی به آنها سخن
میگویند تنوع بسیار دارد .از این میان ،زبان فارسی نظر به ادبیات پُردامنه و
اعتبار تاریخی و نفوذش در سایر زبانها و لهجههای ایرانی و نیز تأثیرش در
چند زبان غیرایرانی (ترکی و اردو) اهمیت خاص دارد.
زبانها و لهجههای ایرانی کنونی را میتوان به چند گروه تقسیم کرد .نخست ای 
ن
زبانها به دو دستۀ شرقی و غربی تقسیم میشوند .این تقسیم ،چنان که در مورد
39
زبانهای میانۀ ایران ذکر شد ،برحسب مشترکات صوتی و لغوی و دستوری است.
 .۳۰زبانها و لهجههای ایرانی شرقی که امروز رایج است بدین قرار است:
ی ( 40:)Ossèteکه در قسمتی از نواحی کوهستانی قفقاز مرکزی رای 
ج
 .۱ .۳۰آس 
است و در آن دو لهجۀ مهم ،یکی ایرون ( )Ironو دیگری دیگورون (،)Digoron
میتوان تشخیص داد .آسها یا آالنها ،که به نام آنها در تاریخ مکرر برمیخوریم،
اص ً
ال از مشرق دریای خزر به این نواحی کوچ کردهاند و از این رو زبان آنها با
زبان سغدی و خوارزمی ارتباط نزدیک دارد.
آسی در میان زبانهای ایرانی کنونی مقامی خاص دارد .این زبان یکی از
زبانهای بسیار معدودی است که زبان فارسی در آن تقریباً نفوذی نیافتهــ لهجۀ
کوهزاری از لهجههای ایرانی عمان نیز از دایرۀ نفوذ زبان فارسی بیرون استــ و
ص زبانهای کهن ایران را تاکنون محفوظ داشته ،مانند صرف
بسیاری از خوا 
اسامی در حاالت هفتگانه و به کار بردن پیشوندهای متعدد برای افعال و غیره
و از بدویترین زبانهای ایرانی امروز به شمار میرود.
ادبیات آسی شامل داستانها و افسانههای جالبی است که از قرن گذشته شرو ع
به ضبط آنها گردیده است .از معروفترین این داستانها سلسله داستانهای
قهرمانان نرت ( )Nartاست .امروز برای آسی خط روسی به کار میرود و دامنۀ
اقتباس آسی در روسی روزبهروز توسعه مییابد.
39شمارۀ  13دیده شود.
40مردمی که به این زبان سخن میگویند بازماندگان آسها یا آالنهای قدیماند.
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 .۲ .۳۰یغنابی 41:این زبان بازماندۀ یکی از لهجههای سغدی است که در درۀ یغناب،
میان جبال زرفشان و حصار ،بدان سخن میگویند و تنها اثر رایجی است ک ه از زبان
سغدی به جای مانده و در آن ،مانند زبان سغدی ،هنوز میتوان ماضی را از مادۀ
مضارع بنا کرد (  = akunimکردم) و عالمت جمع نیز در آن  -t-است .از این جهت،
با زبان آسی که عالمت جمع در آن  -toe-است شباهت دارد .یغنابی نیز مانند سایر
لهجههای ایرانی بسیاری از لغات فارسی و عربی را اقتباس کرده است.
 .۳.۳۰پشتو :این زبان زبان محلی مشرق افغانستان و قسمتی از ساکنان
سرحدات شمال غربی هندوستان است .هرچند زبان فارسی و عربی در این
ن زبان که امروز در افغانستان بیش از گذشته مورد توجه
زبان نفوذ یافته ،ولی ای 
است ،بسیاری از خصوصیات اصیل زبانهای ایرانی را حفظ کرده و خود لهجات
مختلف دارد (وزیری ،آفریدی ،پیشاوری ،قندهاری ،قلزهای ،بنوچی و غیره).
ونتسی ( )Vanetsiرا باید حقاً لهجۀ جدایی به شمار آورد که با پشتو رابطۀ قوی
دارد .در پشتو هنوز تشخیص جنس (مذکر و مؤنث) و صرف اسامی رایج است.
زبان پشتو صاحب آثار و ادبیات است ،از جمله آثار شاعر معروف این زبان،
خوشحالخان ،را میتوان ذکر کرد .همچنین ،مقدار زیادی اشعار محلی و
ن و افسانه به این زبان موجود است .در ایام اخیر که این زبان مورد نظر
داستا 
دولت افغانستان قرار گرفته ،آثار متعددی به این زبان انتشار یافته است.
 .۴.۳۰لهجههای فالت پامیر :در فالت پامیر ،میان افغانستان و هندوستان
و چین و ترکستان ،هنوز عدهای از زبانها و لهجههای ایرانی رایج است .عدۀ
کسانیکه به هریک از این زبانها سخن میگویند معدود است و بعضی از این
ل دارد و برخی نیز امروز از میان رفته است .این
لهجهها بهتدریج رو به زوا 
زبانها به سبب دور بودن از مراکز سیاسی و تغییرات اجتماعی توانستهاند
بسیاری از خصوصیات صوتی زبانهای قدیم ایرانی را محفوظ بدارند .مطالعۀ
این زبانها از لحاظ تحقیق زبانهای کهن ایران اهمیت خاص دارد .بسیاری
لغات اصیل زبان هند و اروپایی در این زبانها ،بهخصوص در وخانی ،محفوظ
مانده که در سایر زبانهای ایرانی یا هندی به جا نمانده است.
41در تلفظ اهل زبان  yaqno:bاست.
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مهمترین زبانها و لهجههای فالت پامیر عبارتاند از َوخانی یا َوخی ،شُ غنانی
یا شُ غنی ،ا ُ ُرشُ ری ،یَز ُغالمی ،روشانی (روشنانی) ،بَرتنگی ،سنگلیچی یا زبَکی،
اشکاشمی ،موئ ُجانی یا مونجی ،یدغه یا ایدغه ،اورموری یا ب َ َرکی ،پَراچی.
در این زبانها ،با وجود شباهت و نزدیکی آنها به یکدیگر ،میتوان دستهها 
ی
مختلف تشخیص داد .شغنانی و ارشری و یزغالمی و روشانی و برتنگی گروه
پیوستهای تشکیل میدهند .سنگلیچی و اشکاشمی نیز به هم پیوستهاند .یدغه
را باید منشعب از مونجانی شمرد که خود لهجات مختلف دارد .وخانی در این
میان از دیگر زبانها ممتاز است و ظاهرا ً بازماندۀ یکی از زبانهای مستقل قدیم
ایرانی است.
این زبانها ،مانند سغدی و سکایی و آسی ،همه متعلق به دستۀ شمالی زبانهای
شرقیاند .اورموری و پراچی ،که در قسمت غربیتر و جنوبیتر افغانستان رایجاند،
به دستۀ جنوبی زبانهای شرقی تعلق دارند و با یکدیگر پیوسته و نزدیکاند.
ن دو لهجۀ متفاوت که یکی در لوگر و دیگری در کنیگروم
در اورموری میتوا 
متداول است تشخیص داد.
 .۳۱زبانها و لهجههای دستۀ غربی کثرت و تنوع بیشتری دارند .اهم آنها بدین
قرار است:
 .۱.۳۱بلوچی :این زبان در قسمتی از بلوچستان و همچنین در بعضی نواح 
ی
ترکمنستان شوروی رایج است .در بلوچستان ،عالوهبر بلوچی ،زبان دیگری نیز
به نا م براهوی ( )Brahuiمتداول است که از جملۀ زبانهای دراوید ،یعنی زبان
بومیان هندوستان قبل از نفوذ اقوام آریایی ،است.
بلوچی اصوالً از گروه شمالی زبانهای غربی است و بلوچها ظاهرا ً از شما 
ل
به جنوب کوچ کردهاند ،ولی بلوچی به علت مجاورت با زبانهای شرقی
ایران بعضی از عوامل آنها را اقتباس کرده است ،مانند  = gisخانواده= ،
 gwandکوتاه = gud ،جامه ،که نظایر آنها را تنها در زبانهای شرقی ایران
میتوان یافت .همچنین ،بلوچی بعضی از لغات براهوی و سندی را اقتباس
کرده است.
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زبان بلوچی لهجات مختلف دارد که مهمترین آنها بلوچی غربی و بلوچی شرقی
است که هریک نیز تقسیمات فرعی دارند ،اما روی هم رفته به علت ارتباط
قبایل بلوچ با یکدیگر تفاوت میان این لهجات زیاد نیست.
بلوچی از بعضی زبانهای دیگر غربی ،مانند فارسی ،محافظهکارتر است و
بسیاری از لغات ایرانی کهن با اندک تغییری در آن به جا مانده ،مانند = roč
روز (در اوستایی )raočah؛  = pačagپختن ،از pač-؛  = kaptaافتاده ،از .kap-
 .۲.۳۱کردی :کردی نام عمومی یک دسته زبانها و لهجههایی است که در نواح 
ی
کردنشین ترکیه و ایران و عراق رایج است .بعضی از این زبانها را باید مستقل
شمرد ،چه تفاوت آنها با کردی (کرمانجی) بیش از آن است که بتوان آنها را با
کردی پیوست ه دانست .دو زبان مستقل از این نوع یکی زازا یا دملی است که به
ن غربی متعلق است و دیگری گورانی که در نواحی کردنشین جنوبی
نواحی کردنشی 
رایج است و خود لهجههای مختلف دارد .گورانی لهجهای است که آثار مذهب
اهل حق بدان نوشت ه شده و مانند زازا به شاخۀ شمالی دستۀ غربی تعلق دارد.
زبان کردی اخص را کرمانجی مینامند که خود لهجههای متعدد دارد مانند
مکری ،سلیمانیهای ،سنندجی ،کرمانشاهی ،بایزیدی ،عبدویی و زندی.
زبان کردی با دستۀ شمالی لهجههای ایرانی غربی بعضی مشابهات دارد و از
زبانهای مهم دستۀ غربی به شمار میرود و صاحب اشعار و تصانیف و قصص و
سنن ادبی است .هرچند کردی از حیث ساختمان مستقل است ،ولی زبانهای
اطراف ،یعنی فارسی و عربی و ترکی و ارمنی ،در آن تأثیر کردهاند و بسیاری
از لغات آن مقتبس از این زبانهاست .زبان کردی مانند زبان فارسی و برخالف
زبان بلوچی و پشتو در طول زمان تغییرات مهم صوتی پذیرفته است.
 .۳.۳۱لهجههای ساحل دریای خزر :این زبانها ،که شامل گیلکی و مازندران 
ی
(طبری) و طالشی و تاتی و فروع اینهاست ،در سواحل جنوبی و جنوب غربی
دریای خزر رایج است .گرگانی که لهجۀ خاص فرقۀ حروفیه بوده امروز از میان
رفته است .مازندرانی و گیلکی ادبیات محلی قابل مالحظهای دارند و از این
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میان ،مازندرانی صاحب آثار معتبر بوده که بیشتر از میان رفته است 42.در
طالشی میتوان دو لهجۀ عمدۀ شمالی و جنوبی تشخیص داد .تاتی خلخال و
لهجۀ ماسوله را باید حقاً با طالشی جنوبی پیوسته شمرد.
 .۴ .۳۱لهجههای مرکزی :لهجههای مرکزی ایران ،که از بعضی جهات حد
فاصل میان لهجههای شمالی و لهجههای جنوبی دستۀ غربی محسوب میشوند،
متعددند و از نزدیکی قم تا حوالی یزد و کرمان و شیراز بدانها سخن میگویند .از
این جمل ه است نطنزی و فریزندیــدر فرزند ،پنج فرسنگی نطنزــو یارندیــدر
یارند ،از توابع نطنزــو میمهایــدر میمه از توابع کاشانــو جوشقانی و ُونیشونی
یا وانیشانیـ ـدر ونیشون یا وانیشان ،میان گلپایگان و خونسارـ ـو ُقهرودیـ ـدر
جنوب کاشانــ و سوئیــ در میان اصفهان و کاشانـ ـ و کشهایــ در شمال
اصفهانــ و َزفرهایــدر شرق اصفهانــو سدهی و َگزی و قمشهای و خرزوقیــ
ن ــ
همه از توابع اصفهانــ و اردستانی و َوفسی و لهجههای وابسته به آ 
آشتیانی ،کهکی ،آمرهایــمیان ساوه و همدان و اراکــو خونساری و محالتی
و سیوندیــ در راه اصفهان به شیراز ،شمال شیرازــو نائینی و انارکیــ نزدیک
نائینــو لهجۀ زرتشتیان یزد و کرمان یا لهجۀ بهدینان که اندکی با یکدیگر
متفاوتاند.
 .۵ .۳۱در نواحی شمالی لهجههای مرکزی ،که ذکر آنها گذشت ،به دستۀ
دیگری از زبانها و لهجههای ایرانی برمیخوریم که به دستۀ غربی زبانهای
ایرانی متعلقاند .عمدۀ این لهجهها عبارتاند از تاکستانی که خود لهجههای
متعدد دارد :اشتهاردی ،رامندی ،چالی یا شالی و غیر اینهاــمیان قزوین و
زنجان و تهرانـ ـو سمنانی و سنگسری و شهمرزادی و السگردی و سرخهای
و خوریــدر خور ،نزدیک بیابانکـ ـو خلخالیــدر دهات شاهرود خلخالــ و
هرزنیــدر هرزن و گلینقیه ،میان جلفا و صوفیان در آذربایجانــو لهجۀ
کرینگانــ در جنوب رود ارس و چهارده فرسخی شمال تبریزــو تاتی باکو.
میان غالب این لهجهها میتوان مناسباتی یافت که حاکی از پیوستگی آنهاست.
42با آنکه این لهجهها تحت عنوان “لهجههای ساحلی دریای خزر” متداولاند ،چنین عنوانی از حیث
ارتباط این لهجهها دقیق نیست .شاید درستتر آن باشد ک ه سمنانی و تاکستانی و طالشی و خلخالی
(شاهرودی) ،هرزنی و کرینگانی و تاتی را یک دستۀ خاص به شمار آوریم .شمارۀ  32دیده شود.
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تاکستانی از جهتی با سمنانی و از جهتی با طالشی شبیه است .لهجههای هرز 
ن
و کرینگان ،به واسطۀ خصوصیاتی که دارند ،از لهجههای جالب ایران به شمار
میروند؛ صرف اسامی در چندین حالت ،ساختن مضارع از مادۀ ماضی ،باقی
ماندن مادۀ ماضی و مضارع و وجه التزامی و امر قدیم و تبدیل  tبه  rدر هرزنی
و تغییرات صوتی عمیق در کرینگانی که این دو لهجه را ممتاز میسازد .با این
همه ،هرزنی از جهتی نیز با طالشی و خلخالی و از جهتی با لهجۀ زازاــ در
کردستان ترکیهــ مشابهت دارد .بعضی گمان کردهاند که لهجۀ زازا اص ً
ال از
لهجههای مردم کوهنشین دیلم بوده و بعدا ً به مغرب رفته است .میتوان تاتی
ی و سمنانی را یک
باکو و هرزنی و کرینگانی و خلخالی و طالشی و تاکستان 
رشته زبانها و لهجههای پیوسته شمرد که از طرفی با لهجههای سواحل دریای
43
خزر و از طرف دیگر با لهجههای مرکزی ایران ارتباط مییابد.
اگر چنان که معمول است لهجههای ایرانی غربی را به دو دستۀ شمالی
و جنوبی تقسیم کنیم ،لهجههایی که ذکر آنها گذشت همه به دستۀ
شمالی متعلقاند ،هرچند بعضی از آنها مانند سیوندی و بلوچی فع ً
ال در
جنوب ایران متداو لاند .زبا نها و لهجههای شاخۀ جنوبی از دستۀ غربی
بدین قرارند:
اهم زبانها و لهجههای ایرانی و زبان رسمی
 .۳۲فارسی دری :این زبان ،که ّ
و ادبی ایران است ،دنبالۀ فارسی میانه (پهلوی) و فارسی باستان است و از زبان
قوم پارس سرچشمه میگیرد.
آغاز زبان فارسی دری را باید از نخستین آثاری که پس از اسالم به این زبان به
وجود آمده محسوب داشت .تحول مهم اجتماعی و سیاسی و مذهبی که با نفوذ
اسالم در ایران حاصل گردید ،در زبان رسمی ایران مؤثر شد .زبانی که پس از
اسالم به خط عربیــبه جای خط پهلویــ ضبط گردید و قدیمترین نمونههای
43لهجههای ایرانی که امروز در آذربایجان باقی مانده (هرزنی ،کرینگانی ،خلخالی) ،به خالف آنچه
مشهور شده ،تصور نمیرود که بازماندۀ زبان آذری قدیم باشد .این لهجهها ،چنان که از مقایسۀ آنها
س از استقرار زبان ترکی به بعضی نقاط آذربایجان
برمیآید ،باید از مشرق آذربایجان (طوالش) پ 
رفته باشد .لهجۀ ایرانی خلخال بیشک از فروع طالشی جنوبی (لهجة شاندرمن و ماسال) است و
مردم هرزن هنوز اصل طالشی خود را به یاد دارند .در این باب بهخصوص رجوع شود به
W. B. Henning, “The Ancient Language of Azerbaijan,” Trans. Philol. Soc. (1954), 157-187.
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آن را در اشعار حنظلۀ بادغیسی و محمد وصیف سیستانی و شهید و رودکی44
مییابیم ،تا امروز تغییر اساسی نیافته است.
زبان فارسی در قواعد دستوری دنبالۀ فارسی میانه است و با آن تفاوت چندان 
ی
ندارد .از جمله تفاوتهای معدودی که دارد این است که در فارسی کنونی
ماضی افعال متعدی نیز مانند افعال الزم صرف میشود .مث ً
ال نوشتم ،نوشتی،
نوشت  . . .مانند آمدم ،آمدی ،آمد  . . .و حال آنکه در فارسی میانه ،اولی به
وسیلۀ ضمایر ملکی و دومی با مضارع فعل بودن ( )ha-صرف میشود 45.اما از
حیث لغات و کیفیات صوتی این دو زبان را میتوان ممتاز از یکدیگر شمرد.
از حیث لغات ،زبان فارسی مواد بسیار از سایر زبانهای ایرانی و غیرایرانی مانند
 46و سغدی یا زبانهای نزدیک به
پارتی (شهر ،فرشته ،فرزانه ،شاهپور و غیره) 
آن (بساک ،زندباف ،فغفور ،چرخشت ،مل ،ملخ و غیره) و یونانی (دیهیم ،درهم،
دینار ،فنجان ،لنگر ،پسته ،الماس ،مروارید ،سیم ،نرگس ،کلم ،کلید ،قپان،
کالبد ،لگن ،یاقوت ،زمرد و غیره) و آرامی یا سریانی (کشیش ،مسیحا ،تابوت،
چلیپا ،کنشت ،شنبه ،شیپور ،بوریا ،گنبد ،شیدا ،تود یا توت و غیره) و هندی
(شکر ،شمن ،فلفل ،شغال ،کوتوال ،چندن و صندل ،نارگیل ،کرباس ،قرنفل،
الک و غیره) و ترکی (اردو ،اطراق ،یغما ،ایلچی ،قراول ،خاقان ،خاتون و غیره)
و مغولی (نوکر ،سوغات ،چریک ،بهادر ،کریاس ،کنگاش ،قورچی ،کتل ،یاسا،
تمغا ،یرلیغ و غیره) و چینی (کاغذ ،چای ،تیم) قرض گرفته است و اخیرا ً عدهای
از کلمات مردم مغربزمین نیز وارد فارسی گردیده است (اسکناس ،ارسی،
دیکته ،بانک ،ماشین ،آدرس و غیره).
از طرفی ،از کلمات و افعال اصیل ایرانی بسیاری در زبان فارسی به جا نمانده و یا
از بعضی فقط مشتقاتی در فارسی باقی است ،از قبیل  = vac-، vak-گفتن (آواز و
44دو ورقه از منظومۀ “بلوهر و بوذاسف ”،منسوب به رودکی که به تازگی در میان آثار تورفان
کشف شده و موضوع خطابۀ پرفسور هنینگ در بیستوچهارمین کنگرۀ بینالمللی مستشرقین بود،
قدیمترین نسخۀ اثری به زبان فارسی محسوب میشود .این دو ورقه که به خط مانوی (مقتبس از
سریانی) و متعلق به قرن چهارم هجری قمری است (معاصر خود رودکی) از نسخۀ کتاب االبنیه
قدیمتر است.
45شمارۀ  15دیده شود.
46شمارۀ  ۲۳دیده شود.
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نوا از آن گرفته شده)؛  = ni-داللت کردن؛  = vind-یافتن؛  = bram-گریستن؛ =
 nasاز میان رفتن ،فاسد شدن (گناه)vi + nas:؛  = kap-افتادن (کهن )kaf-van؛ = gund-پوشیدن و بسیاری دیگر که در لهجههای دیگر ایرانی مانده است.

اما از این همه مهمتر لغات عربی است که قسمت عمدۀ لغات اداری و سیاسی و
و علمی و فرهنگی فارسی متداول را فراهم میکند ،هرچند بسیاری ازین لغات
در صورت و معنی و تلفظ با اصل عربی تفاوت یافته و صورت ایرانی به خود
گرفته است.
زبان فارسی از میان زبانهای جدید ایرانی تنها زبانی است که ادبیات وسیع
و طراز اول به وجود آورده و نیز در همۀ لهجههای ایرانیــ به استثنای آسی و
کومزاریـ ـتأثیری عمیق کرده و در بسیاری از نواحی ،بهخصوص نواحی شرقی
ایران ،جایگیر لهجهها و زبانهای دیگر ایرانی شده است.
 .۳۳فارسی تاجیکی :که در تاجیکستان شوروی رایج است و همچنین فارس 
ی
افغانی ،هر دو اصوالً همان فارسی دریاند و در نوع ادبی تفاوت آنها با فارسی
ل ایران زیاد نیست .ولی لهجههای تاجیکی و لهجههای فارسی افغانی،
متداو 
چنان که در محاوره به کار میرود ،با فارسی ایران امروز تفاوتهای متعدد دارد،
بهخصوص در قواعد صوتی ،و حقاً باید صورت محاورهای آنها را لهجههایی از
زبان فارسی شمرد .در تاجیکستان ،نخست خط التین و سپس خط روسی برای
نوشتن تاجیکی اختیار شد .خط عربی هم گاه به کار میرود .امروز همان زبان
محاوره است که در تاجیکستان اعتبار ادبی یافته و در آثار مکتوب هم به کار
میرود .این معنی تاجیکی را از زبان ادبی فارسی بهتدریج دورتر کرده است .به
47
عکس ،صورت فارسی افغانی از فارسی کتابی ایران چندان دور نیست.
47دربارۀ زبان تاجیکی کنونی رجوع شود به

C. Lazard, “Caractères distinctif de la langue Tadgik,” Bull. Soc. Ling., 52 (1956), par. 1,
118-186

و آثاری که در آنجا ذکر شده ،بهخصوص

دربارۀ فونتیک تاجیکی و

)V. S. Sokolova, Fonetika tadzikskogo jazyka (Moscow, 1949

)V. S. Rastorgueva, Očerki po tadzikskoj dialektogii (Moscow, 1952-1956

دربارۀ لهجههای مختلف تاجیکی .دربارۀ لهجههای فارسی افغانستان هنوز تحقیقات کافی نشده،
مگر دربارۀ فارسی کابل که در آنباره اکنون میتوان رجوع نمود به
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ت فارسی
لهجههای یهودیان ایران و یهودیان سمرقند و بخارا نیز اصوالً از متفرعا 
است که با عدهای از لغات عبری آمیخته است ،ولی بعضی تفاوتها و بهخصوص
تفاوتهای صوتی و حفظ بعضی صور قدیمی ،به آنها صورت لهجۀ فرعی میدهد.
 .۳۴سایر لهجههای جنوبی عبارتاند از لری و بختیاری و لکی و فروع آنهاــک ه
همه را میتوان تحت عنوان کلی لری ذکر کردــو دزفولی و لهجههای فارس
از جمله الری و بندریــدر مینابـ ـ و لهجههای سمغون و بورینگان و پاپون و
ماسرم و نیز لهجههای بَشگردیــمیان فارس و بلوچستان
امامزاده اسماعیل و َ
در مشرق مینابــک ه در آنها دو دسته لهجۀ عمده میتوان تشخیص داد :یکی
لهجههای پیزگی ( )Pizgiاز جمله شاهبابکی و دیگر لهجههای غیر آن ،از جمله
انگهرانی ( 48)Angohrȃniو لهجۀ کومزاری در شبهجزیرۀ عمان که با فارسی و
لری رابطۀ نزدیک دارد.
 .۳۵لهجههای ایرانی کنونی در مرحلۀ واحدی از تحول نیستند .بعضی مانند
فارسی و لری و کردی و تاکستانی در تحول پیشتر رفته و نسبت به صورت قدیم
خود سادهتر شدهاند .مث ً
ال در فارسی از تصریف اسامی و تشخیص جنس و به کار
بردن صیغۀ تثنیه اثری نمانده و از دستگاه مفصل افعال قدیم نیز صورتهای
معدودی باقی مانده و عدۀ پیشوندها و پسوندهای رایج قدیم نیز تقلیل کلی
یافته و برای ادای اینگونه معانی وسایل تازه از قبیل به کار بردن حروف اضافه
و ساختن افعال مرکب معمول گردیده است.
بعضی دیگر از لهجهها مانند آسی و پشتو و بلوچی ،برعکس ،محافظهکارترند و
نزدیکی آنها به صورت قدیمتر زبانهای ایرانی بیشتر است.
تصریف اسامی در غالب لهجههای دستۀ غربی از میان رفته ،اما در بعضی اثر 
ی
از آن به جاست .مث ً
ال در کردی هنوز حالت فاعلی و غیرفاعلی (متمم) دو صورت
A. Farhādi, Le persan parlè en Afghanistan: Grammaire du Kāboli (Paris, 1955).

48این توضیح دربارۀ لهجۀهای بشگرد (بشاگرد) ،که برای نخستینبار مورد تحقیق قرار گرفته ،مبتنی
بر اطالعات شفاهی و مراسالت دکتر گرشویچ ،دانشیار دانشگاه کمبریج ،و همچنین گفتار او در
ی تابستان سال  1355را برای تحقیق این لهجهها در
بیستوچهارمین کنگرۀ مستشرقین است .و 
بشگرد گذرانید .از لغاتی مانند  = derدل = sax ،سگ = pah ،بز = damestan ،زمستان deh = ،دیروز،
 = opesآبستن و  = morمالیدن میتوان پیوستگی آن را با لهجههای جنوبی دستۀ غربی دریافت.
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جداگان ه دارد (در مکری ،فاعلی = ȃȗ :آب؛ متمم .)ȃwȋ :در بلوچی ،عالوه بر این
ت اضافی نیز صورت جداگانه دارد (فاعلی = log :خانه؛ متممlogȃ :؛ اضافی:
دو ،حال 
 .)logaدر سمنانی نیز دو حالت اصلی موجود است (پسر ،فاعلیpīr :؛ متمم.)pīri :
در تاکستانی نیز اثری از تصریف اسامی در بعضی موارد باقیمانده (فاعلی= pia :
پدر = māya ،مادر؛ اضافی piyar :و  .)mȃrәدر طالشی و خلخالی حالت فاعلی
از غیر آن عموماً ممتاز است .در هرزنی ،تصریف اسامی صورت کاملتری دارد،
هرچند خواتیم اسامی دنبالۀ خواتیم قدیم نیست ،بلکه از نو درست شده (صرف مرد:
.)Inst: merdehun; Abi: merderi; Loc: merdenda; Acc: merde; Nom: merd
 .۳۶در لهجههای دستۀ شرقی اثر تصریف اسامی بهتر باقی مانده .در
آسی ،اس م هشت حالت میتواند داشته باشد (صرف مرد در آسی غربی:

Nom: Fid; Gen: fidi; Loc: fidi, fidmā; Abl: fidāi; Voc: fid, fidai; Dat:
 49.)fidi; Acc: fidiدر یغنابی و پشتو و مونجانی و یدغهای نیز دو حالت فاعلی

ی در جمع و مفرد وجود دارد .در وخانی و سریقلی جمع
و غیرفاعلی برای اسام 
غیرفاعلی صورت خاص دارد .در پراچی و اورموری نیز میتوان چندین حالت
ل یا آخر کلمه حاصل میشود تشخیص داد.
که بیشتر آنها با افزودن جزیی به او 
تشخیص جنس در لهجههای امروزی یا از میان رفتهــمث ً
ال در فارسی و آسی و
ی ایرانــو یا اثر ضعیفی از آن
پراچی و هرزنی و غالب لهجههای جنوبی و مرکز 
باقی مانده است؛ مث ً
ال در تاکستانی [مرد] رفت =  mi§ῡو [زن] رفت = .mi§u(y)a
 .۳۷دستگاه افعال ،چنان که گذشت ،در لهجههای کنونی ایران بسیار ساده شده
و صورتهای تازهای برای ادای تفاوت زمانها و وجوه افعال رواج یافته است.
در غالب لهجههای کنونی ،افعال از دو ماده ساخته میشوند :مادۀ مضارع که
دنبالۀ مضارع ایرانی کهن است و مادۀ ماضی که عموماً صفت مفعولی است.
وجه التزامی ،که در زبانهای میانۀ ایران عموماً استقالل دارد ،در غالب لهجهها 
ی
کنونی جای خود را به فعل مضارع سپرده و فعل مضارع برای حال و آینده و
ن مضارع التزامی به کار میرود؛ مثل “روم” و “کنم” در فارسی .اما برای
همچنی 
ً
تصریح معنی در زبانهای کنونی غالبا از پیشوندها و پسوندها استفاده میشود،
49مقالۀ بیلی ( )W. H. Bailyدر دایرة المعارف اسالمی ،ذیل  Perse/Persiaدیده شود.
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مثل می-روم ،بـ-روم ،در فارسی؛  = de-feromمیخورم ،در خوری؛ = dā-kāvim
میافتم ،در مکری؛  = a-kavamمیافتم ،در کرمانجی؛  = i-kunomمیکنم ،در
بختیاری؛  = it-ȃrȃnمیآورم ،در خونساری؛  = a-n-geremمیگیرم ،در تاکستانی.

در یغنابی و همچنین در هرزنی مادۀ فعل التزامی حفظ شده :در یغنابی
 = kunt- i§tمیکند = kunāt ،بکند؛ در هرزنی  = yaneمیزند = yandi ،بزند.
در هرزنی ،به خالف غالب لهجههای امروزی ایران ،مادۀ اصلی ماضی حفظ شده
و فعل مضارع نیز اصوالً از آن ساخته میشود.
در یغنانی نیز با اضافه کردن  a-ماضی از مضارع ساخته میشود  = wavمیگوید،
 = awavگفت .ولی در سایر لهجهها صفت مفعولی که در ایرانی باستان به -ta
ختم میشودـ ـ در فارسی باستان  = kar-ta-کردهــ به کار میرود .تفاوتی
که در ایرانی میانه در صرف فعل ماضی الزم و ماضی متعدی در میان بوده
استــ در فارسی میانه  man guftیا = -m guftگفتم ،ولی = āmad-ham-
آمدمــ در بعضی از لهجههای امروزی و بهخصوص لهجههای جنوبی ،از جمله
فارسی ،از میان رفته استــ در فارسی کنونی :آمد م و گفتمــ ولی در غالب
لهجههای ایرانی مانند طالشی ،نطنزی ،سمنانی ،کردی ،گورانی ،زازا ،بلوچی،
وخانی ،اورموی ،پراچی ،مونجانی و پشتو این تفاوت به جاست .مث ً
ال در سمنانی
 = a bebiunشدم = ta bebei- ،شدی = u bebȃ ،شد؛ ولی  = mu derdanمن
50
داشتم = ta derd ،تو داشتی = zho derdeysh ،او داشت.
تحقیق لهجههای ایرانی کنونی هنوز کامل نیست .اطالع ما از لهجههای
تاکستانی و لهجههای ایرانی آذربایجان و لهجههای بشگرد کام ً
ال تازه است و
بسا لهجههاست که هنوز هیچ ضبط نشده .بسیاری از لهجههای ایرانی در برابر
نفوذ روزافزون زبان فارسی در حال از میان رفتناند و حق این است که هرچه
زودتر در جمع و تدوین آنها کوشش شود.

Arthur Christensen, Le Dialecte de Sāmnan (Copenhagen, 1915), 242.

50
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فصل 15

ی در ایران و خارج از ایران
لهجههای ایران 

1

میگویند مردم بابل ،که شهر بسیار آباد و ثروتمندی بود ،در نتیجۀ غرور و
خودپسندی به این فکر افتادند که به آسمانها دست پیدا کنند و به خدا
برسند .به این منظور ،شروع به ساختن برج عظیم و بسیار بلندی کردند که
آنها را به عرش برساند .خداوند برای آنکه کار آنها را باطل کند ،زبان کسانی
را که برج میساختند مختلف کرد .طوری شد که دیگر کسی زبان دیگری را
نمیفهمید .مردم شهر بابل در کار خود درماندند و پراکنده شدند و زبانهای
ف آنها هم در دنیا پراکنده شد و تفاوتی که امروز در زبانهای مردم دنیا
مختل 
میبینیم از آنجاست .این داستان به این صورت البته افسانه است و معلوم
نمیکند که مردم دنیا با آنکه آنقدر با هم شبیهاند ،چرا زبانهایشان این همه
مختلف است.
نسبت زبانها با یکدیگر
اما همۀ زبانهای مردم دنیا آنقدرها هم که انسان اول تصور میکند مختلف
نیست .مث ً
ال وقتی ما زبان فرانسه یا آلمانی یا روسی یا یونانی را میشنویم،
تصور میکنیم با زبان فارسی هیچ نزدیکی ندارند و بهکلی زبانهای بیگانهای
1احسان یارشاطر“ ،لهجههای ایرانی در ایران و خارج از ایران ”،کاوه ،شمارۀ ( 24مرداد ،)1348
.114-107
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هستند .ولی وقتی خوب دقت میکنیم ،میبینیم که آنقدر هم از هم بیگانه
نیستند .مث ً
ال اگر ما لغاتی را که برای اعضای خانواده مثل پدر ،مادر ،خواهر
و زن در این زبانها به کار میرود بگیریم و باهم مقایسه کنیم ،ارتباط و
نزدیکی این زبانها برای ما روشن میشود .همینطور اگر اعداد یک ،دو ،سه،
چهار تا ده را در این زبانها باهم بسنجیم ،باز نزدیکی آنها را به خوبی حس
میکنیم .مث ً
ال کلمۀ مادر را بگیریم که در انگلیسی  motherو در آلمانی
 mutterو در التینی  materو در فرانسه  mèreاست .همۀ ما نسبت اینها را با
هم حس میکنیم .یا مث ً
ال عدد  9را بگیریم که در فرانسه  neufو در آلمانی
 neunو در انگلیسی  nineو در ایتالیایی  noveو در اسپانیولی  nueveاست.
اینجا هم شباهت این زبانها آشکار است.
ت شبیه یکدیگر در یک رشته از زبانها خیلی
وقتی دانشمندان دیدند که کلما 
ت و در حقیقت
ی اس 
ن زبانها اصلشان یک 
زیاد است ،به این فکر افتادند که شاید ای 
ت پیدا کردهاند .خوب که
منسوبین هماند که از هم دور افتادهاند و کمک م تفاو 
دقت کردند و همۀ کلمات را باهم سنجیدند ،مسلم شد که همینطور است:
ک دستهاند ،همه با هم خویشی دارند و
ی که در ی 
زبانها دستهدستهان د و زبانهای 
ی بودهاند .مث ً
ال بیجهت نیست که خیلی کلمات در
ال یک 
در زمانهای قدیمتر اص ً
ی شبیه است .علتش این
ی و ایتالیای 
فارسی و ارمنی و فرانسه و انگلیسی و آلمان 
ک زبان
است که همۀ اینها جزء یک دستهاند و با هم خویشاند و اصلشان به ی 
میرسد که به زبان “هند و اروپایی ” معروف است .منتهی ،قرنهاست که از هم
ت پیدا کردهاند و ما شباهتشان را زود درک نمیکنیم.
دور افتادهاند و زیا د تفاو 
همینطور زبان عربی و زبان عبریــکه یهودیان فلسطین به آن حرف میزنندــو
ل خویشی ندارند و جزء
زبان حبشه باهم خویشاند ،اما با زبانهای دستۀ او 
دستۀ جداگانهای هستند که به زبانهای “سامی” معروف است .باز دستۀ سومی
هست که زبان ترکی و مغولی و مجارستانی در آن قرار دارند و با دستهای که
زبان ما د ر آن است خویشی ندارند .البته این زبانها از هم لغت و اصطالح قرض
میکنند؛ مثل اینکه عربی و ترکی و اردو لغات فراوان از فارسی قرض گرفتهاند
و ما هم مث ً
ال لغت الماس و پیاله و مروارید را از یونانی و فلفل را از هندی و چای
را از چینی و بانک و ماشین و دیکته را از فرانسه و المپا و سماور را از روسی و
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تنور و نفت را از بابلی و نوکر را از مغولی وارد و و تومان را از ترکی و ریال را از
اسپانیولی گرفتهایم و جامۀ فارسی به آنها پوشاندهایم.
اما زبانهای دیگری هست که ما وقتی میشنویم ،هم شباهت آنها را به آسانی
ال د ر اشعار باباطاهر
با زبان خودمان درک میکنیم و هم تفاوت آنها را .مث ً
میخوانیم که “بوره سوتهدالن گرد هم آییم” یا “چه خوش بی مهربانی از دو
سر بی ”.باباطاهر در اصل به یکی از لهجههای لری شعر گفته و برای ما تفاوت
و شباهت “سوتهدالن” با “سوختهدالن” یا “بی” با “بود” آشکار است.
یا در همین اشتهارد که از تهران پُر دور هم نیست ،مردم با زبانی حرف میزنند
ی است و اگر تند حرف بزنند ما چیزی از آن نمیفهمیم .اما
ش تات 
که اسم 
اگر آرام حرف بزنند ،میبینیم خیلی شبیه به زبان فارسی است .مث ً
ال سیب را
 ،sivaهسته را  khastiaو صورت را  dimو نامزد را اگر مر د باشد  nomazaو
اگر زن باشد  nomaziaمیگویند ،اما از طرفی لغاتی به کار میبرند که ما هیچ
نشنیدهایم؛ مثال اشک را  asraو عروسی را  veyaو روباه را  luaو انداختن را
 arashindenو دویدن را  buashtenو “من” را  azمیگویند.
اما باز اگر تحقیقاتمان را ادامه بدهیم ،میبینیم که همین کلمات نامأنوس د ر
ال  ،buashtenیعنی
ش دارند .مث ً
ی یا سایر لهجههای ایرانی نظیر و قوم و خوی 
فارس 
دویدن ،ک ه امر آن  buazاست ،با وزیدن فارسی مربوط است و  azکه به معنی
“من” (ضمیر) است ،صورت جدیدی است از  azemدر زبانهای خیلی قدیم ایران.
از طرفی با تعجب میبینیم که در تاتی اشتهارد کلمات دو دستهاند :یک
دسته به اصطالح مذکر و یک دسته مؤنث .مث ً
ال آب مؤنث است ،خشت و آجر
مؤنثاند و ابر و آفتاب مذکر .بیل مؤنث است و پارو مذکر .ما در فارسی مذکر
و مؤنث به این صورت نداریم ،اما در فرانسه و عربی هست .در فارسی ،اگر آب
یا شیر ریخته باشد میگوییم “ریخت ”،ولی در اشتهاردی اگر شیرــکه مذکر
استــریخته باشد میگویند  berenjestو اگر آبــکه مونث استــریخته
باشد میگویند  .berrenjestaپس میبینیم که اشتهاردی و فارسی در عین
اینکه با هم شباهت زیاد دارند ،تفاوتهای اساسی هم ،چه در لغات و چه
در دستور ،دارند .همچنین ،اگر مث ً
ال لهجۀ گیلکی یا لری یا کردی یا بلوچی
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را با زبان فارسی بسنجیم ،باز هم شباهت آنها را با هم حس میکنیم و هم
تفاوت آنها را.
اما غالب مردم تصور میکنند که مث ً
ال چون لهجۀ گیلکی تا حدی شبیه فارسی
است و از طرفی زبان والیتی از والیات ایران است ،یکی از لهجههای فرعی
ی است .اما
فارسی است و از فارسی جدا شده .به عبارت دیگر ،فرزند زبان فارس 
این درست نیست .گیلکی هم برای خودش زبانی است ،همانطور که کردی و
بختیاری و الری و سنگسری و تاتی هر یکی برای خود زبانی هستند و نسبت
آنها با زبان فارسی مثل نسبت چند پسر عمو است ،نه نسبت پدر و چند فرزند.
فرق لهجه و زبان

پس اول ببینیم که فرق لهج ه و زبان چیست .مث ً
ال چرا میگویی م “زبان فارسی”،
ی “لهجۀ بلوچی” و “لهجۀ نائینی” و “لهجۀ کردی ”.حقیقت این است که لهجه
ول 
ت آنها تفاوت اصلی نیست ،تفاوت فرعی است.
ن فرق اساسی ندارند .تفاو 
و زبا 
زبان معموالً به لهجهای میگویند که اعتبار و نفوذ بیشتریداشت ه باشد .مث ً
ال در
ادارات به کار برود ،زبان رسمی کشوری باشد و مردم به آن مکاتبه کنند ،کتاب
بنویسند ،روزنام ه منتش ر کنند و شعر بگویند .به عبارت دیگر ،آثار کتبی داشته
باشد .اما وقتی به زبان لهجه میگویند که از این حیث کماعتبار باشد .مث ً
ال کتاب
ی اداری
به آن نوشته نشده باشد یا آثار مختصری داشته باشد ،در مکاتبه و کارها 
س تدریس نشود .زبان مثل کسی است که صاحب
و رسمی به کا ر نرو د و در مدار 
اعتبار و احترام شده باشد و پختگی و آراستگی خاص پیدا کرده باشد ،لهج ه مثل
کسی است که هنوز این مزایا را پیدا نکرد ه باشد.
همین زبان فارسی که زبان رسمی کشور ماست ،خودش اص ً
ال لهجۀ مردم فارس
گ ایران یعنی هخامنشیها و ساسانیها اهل فارس
بوده .منتهی چون دو سلسلۀ بزر 
ج در سایر نقاط ه م رواج پیدا کرد و
بودند ،لهجۀ آنها زبان رسمی کشور ما شد و بهتدری 
مردم ایران به آن شعر گفتند و کتاب نوشتند و یکی از زیباترین ادبیات دنیا را در این
ن مزایا را یا نداشت یا کمتر داشت،
ن ای 
زبان به وجود آوردند .اما لهجههای دیگر چو 
به این درجه از اعتبار نرسید .همۀ این لهجهها را به اضافۀ لهجههای دیگری که در
ی دارند ،لهجهها یا زبانهای
خارج از ایراناند ،ولی با لهجههایی که گفته شد خویش 
ی میگوییم و از این لهجهها یا زبانها ،زبان فارسی داراتر و برجستهتر است.
ایران 
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گفتیم که این لهجهها با هم خویشی دارند و در حقیقت متعلق به یک
خانوادهاند .اگر اینطور است ،باید این خویشی از منشأ واحدی سرچشمه
گرفته باشد ،یعنی این زبانها فرزندان یک زبان اصلی باشند که در حکم
پدر این زبانهاست .همینطور هم هست .علت شباهتی که ما میان فارسی
و کردی و بلوچی و زبان استی قفقاز و پشتوی افغانستان میبینیم ،این است
که اینها همه شاخههای یک درخت کهنسال اصلی هستند و نسبتشان به
یک منشأ میرسد.
حال این زبان اصلی کدام است که این همه فرزند در ایران و افغانستان و
تاجیکستان شوروی و پاکستان و عمان از خود به جا گذاشته؟ جواب این
است که این زبان اصلی همان زبانی است که پدران و نیاکان ما پیش از آنکه
به شاخهها و شعبههای مختلف تقسیم بشوند و هرکدام در والیت یا کشوری
جا بگیرن د به آن حرف میزدند .آیا آن زبان امروز هم در جایی موجود است؟
نه .قرنهاست که آن زبان اصلی جای خود را به فرزندان خود داده و خودش
از میان رفته است .حتی بعضی از فرزندان آن هم کمکم پیر و فرسوده شده و
از میان رفتهاند .فقط نوهها یا نبیرههای آنها امروز به جا ماندهاند .مث ً
ال همین
فارسی خودمان را بگیریم که بیشتر از هزار سال است زبان رسمی و ادبی ایران
است .ببینیم پیش از آنکه فارسی به این صورتی که ما میشناسیم درآید ،چه
ی امروز
ال  1500سال پیش چطور بود؟ فارسی آنوقت با فارس 
صورتی داشت؟ مث ً
م در آن نبود و اسمش “زبان پهلوی” بود و
کمی تفاوت داشت .لغات عربی ه 
زبانی بود که پادشاهان ساسانی ،مثل اردشیر و شاپور و انوشیروان ،به آن حرف
میزدند .حال بپرسیم  2500سال پیش فارسی ما چ ه صورتی داشت؟ 2500
سال پیش وقتی بود که کورش در ایران پادشاهی میکرد .زبان فارسی کورش
با فارسی ما تفاوت خیلی بیشتری داشت و اگر کسی زبان آنها را ک ه اسمش
ت یاد نگرفته باشد ،کتیبههایی را که شاهان هخامنشی
ی باستان” اس 
“فارس 
گ نوشتهاند نمیفهمد .اما امروز زبان کورش
مثل کورش و داریوش روی سن 
و داریوش ،یعنی فارسی باستان ،دیگر رایج نیست .فرزند بالفصل آن“ ،زبان
م جای خودش را به زبان فارسی کنونی داده است که امروز میان
پهلوی ”،ه 
ما رایج است.
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حدود زبانهای ایرانی
حال ببینیم که فرزندان آن زبان اصلی ایرانیــکه گفتیم ریشۀ همۀ زبانها و
لهجههای ایرانی استــتا کجای دنیا رفتهاند و چه نواحی را گرفتهاند .آیا این
ن امروزیاند و یا آنکه در نقاط دیگر دنیا هم هستند؟
زبانها مخصوص ایرا 
ن اسمی از زبان پشتو در افغانستان و زبان استی در قفقاز برده شد
پیش از ای 
ن برمیآید که تنها د ر ایران نیست که زبانهای ایرانی رایجاند ،بلکه
و از همی 
دامنۀ این زبانها خیلی بیشتر از حدود کنونی ایران است .اما پیش از اینکه
این زبانها را بشمارم ،باید یادآور شد که حدود شاهنشاهی ایران یک زمان
خیلی وسیعتر از این بود ه است که امروز میبینیم .مث ً
ق کنونی ،افغانستان
ال عرا 
ن و ازبکستان و ترکمنستان
کنونی ،قسمتی از پاکستان کنونی ،تاجیکستا 
کنونی و قسمت بزرگی از قفقاز یک زمان جزو خاک ایران محسوب میشدند.
موقعی که شاهنشاهی ایران بیش از هم ه وقت وسعت داشت زمان هخامنشیا 
ن
بود و بهخصوص در زمان کمبوجیه ،پسر کورش ،و در زمان داریوش بزرگ.
در زمان اینها ،شاهنشاهی ایران از مصر و طرابلس و حبشه در افریقا گرفته تا
ک سرحد چین در آسیا کشید ه میشد .اما در بعضی از
ن و نزدی 
قلب هندوستا 
کشورهایی که جزء این شاهنشاهی عظیم و پهناور بودند ،به زبانهایی حرف
میزدند که ا ز زبانهای ایرانی نبودند .مث ً
ال در بابل به بابلی حرف میزدن د و در
مصر به زبان مصری و در گرجستان به گرجی و اینها هیچیک با زبانهای ایرانی
خویشی ندارند .بعضی دیگر با زبانهای ایرانی خویشی داشتند ،ولی خویشی
دور .مث ً
ال زبان ارمنی و یونانی هر دو با زبان فارسی و سایر زبانهای ایرانی
خویشی دارند ،ولی خویشی آنها ،از قبیل خویشی زبان فارسی با زبان فرانسه و
انگلیسی و التینی ،خویشی دور است.
ی و گرجی و زبانهایی که خویشی خیلی
اما غیر از زبانهایی مثل بابلی و مصر 
دور با زبانهای ایرانی داشتند ،مثل ارمنی و یونانی و طخاری ،در قسمت عمدۀ
شاهنشاهی ایران به زبانهایی حرف میزدند که همه خویشان نزدیک هم بودن د و
ب میشدند .مث ً
ال در فارس فارسی باستان حرف میزدند
ی ایرانی ” محسو 
“زبانها 
ن است .در آذربایجان و خمسه و همدان،
که دنبالهاش همین فارسی امروزی خودما 
ی تاتی
ن مادی” حرف میزدن د ک ه ممکن است لهجهها 
تا حدود اصفهان ،به “زبا 
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ن پارتی” حرف میزدند
ی دنبالههای آن باشند .در حدود خراسان به “زبا 
و یا کرد 
ی کمکم فارسی جای آن را گرفت و زبان پارتی از میان
که زبان اشکانیها بود ،ول 
ف میزدند ک ه آن هم از
ی حر 
رفت .در ایالت بلخ ،د ر شمال افغانستان ،به زبان بلخ 
میان رفته است و تازگی کتیبهای از آن در افغانستان کشف شده .در ایالت هرات،
که حاال جزء افغانستان است ،به زبان هروی ،یعنی هراتی ،حرف میزدند که آن
ل هرات بوده،
ه م ا ز میان رفته است و عارف معروف خواجه عبداهلل انصاری ،که اه 
تقریباً  900سال پیش آثاری به این زبان نوشته بوده است.
در شمال خراسان و افغانستان دو زبان مهم دیگر بود ،هر دو از زبانهای ایرانی:
یکی سغدی و یکی خوارزمی .سغدی زبان کشور سغد بوده که سمرقند و بخارا
ن قرار داشتند و آثار زیادی به این زبان نوشته شده بود ک ه بعضی از آنها
در آ 
امروز کشف شده است .تجار و سوداگران سغدی این زبان را تا داخلۀ چین با
خود بردند ویک عد ه لغات سغدی را هم در زبان چینی وارد کردند .این زبان
ن رفته و جایش را ترکی و فارسی گرفته است .فقط در یک
هم امروز تقریباً از بی 
م درۀیغناب هنوز اثری از این زبان مانده است .این دره
درۀ دورافتادهای به اس 
از درههای فرعی رود زرافشان است در تاجیکستان شوروی و نزدیک به فالت
معروف پامیر که بلندترین فالت دنیاست.
زبان خوارزمی در خوارزم ،که در طرف مشرق دریای خزر بود ،رواج داشته و
ن از میان رفته .در قسمت
از زبانهای عمدۀ ایرانی بوده ،ولی مثل سغدی اکنو 
شمالیتر این نواحی که از یک طرف به سرحدات چین و از شمال به دشتهای
سرد سیبریه میکشید ،قوم بزرگی از اقوام ایرانی بودند به اسم سکا که در
ناحیۀ بسیار وسیعی ک ه از سرحد چین تا دریای خزر و از آنجا هم تا جنوب
روسیه و سواحل دریای سیاه کشیده میشد زندگی میکردند .اینها اقوامی
جنگجو بودند .کوروش کبیر به احتمال قوی در جنگ با این اقوام کشت ه شد .اما
داریوش آنها را چه در شرق و چه در غرب ،یعنی در جنوب روسیه ،شکست داد.
اینها زبانشان ایرانی بود و چون در ناحیۀ خیلی وسیعی پراکنده بودند ،کمکم
لهجههای مختلف پیدا کردند .متأسفانه از زبانهای مختلف سکاها مقدار قابلی
باقی نمانده ،فقط یک زبانی در قفقاز به جا مانده است که زبان استی و یا آسی
ن برمیگردیم.
میگویند و زبان رسمی دولت خودمختار اوستیا است و باز به آ 
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ک زمان در ختن به آن حرف
دیگر از زبانهای سکایی زبان ختنی است که ی 
ک عده از قبایل سکایی ختن را تصرف
میزدند .ختن در خاک چین است ،ولی ی 
کردند و د ر آنجا حکومتی تشکیل دادند و زبانشان زبان رسمی آن کشو ر شد
و حال آثار زیادی به آن زبان کشف شده است که بیشترش مربوط به مذهب
بودایی است ،چون مذهب مردم ختن مذهب بودایی بود .غیر از این زبانها که
ذکر شد ،زبانهای ایرانی دیگری هم بوده است که در شاهنشاهی ایران رایج
بوده و امروز از میان رفته است؛ مثل زبان سگزی و کرمانی و زبان اوستایی که
کتاب مقدس زرتشتیان به آن نوشته شده و در مشرق ایران رواج داشته است.
البته بعید نیست که بعضی از لهجههای امروزی دنبالۀ این زبانهای گمشده
باشد ،مث ً
ن زرتشتیان یزد و کرمان که با نائینی
ال ممکن است زبان نائینی و یا زبا 
نزدیک است دنبالۀ زبان سگزی یا کرمانی باشد و یا یکی از زبانهای مختلف
ایرانی که در افغانستان رایج است دنبالۀ اوستایی باشد.
ن شد که در فالت ایران و نواحی مجاور آن ،پس از آمدن پدران و نیاکا 
ن
پس روش 
آریایی ما به ایران ،یک رشته زبانهایی ک ه با هم خویشی و شباهت داشتهاند رواج
داشت ه ک ه آنها را جمعاً “زبانهای ایرانی ” میگوییم .در طول قرنها ،این زبانها
ی و پارتی ،و جای خود را به
بعضی بهکلی از میان رفتهاند ،مثل خوارزمی و ختن 
ت تازۀ
ج تغییر صورت دادهاند و صور 
زبانهای دیگر دادهاند .بعضی دیگر بهتدری 
آنها امروز هم رایج است ،مثل فارسی که صورت جدید “فارسی باستان ” است و
ی که صورت جدید “سغدی”
کردی که صورت جدید “کردی باستان” است و یغناب 
ی و وفسی
ی و جوشقان 
ی و نطنزی و گزی و سدها 
است .تاتی و مازندرانی و سیوند 
ی و غیر اینها
و آشتیانی و طالشی و گیلکی و لری و اردستانی و نائینی و دزفول 
بازماندۀ صورتهای قدیمتری از همین زبانها هستند.
حال باید دید که در خارج از حدود فعلی ایران چه زبانهای ایرانی رواج دارد و
چه مردمی به آنها صحبت میکنند و وضع این زبانها چیست.
فارسی افغانی و تاجیکی
اول ببینیم زبان فارسی در خارج ا ز ایران معمول است یا نه .زبان فارسی
مخصوص سرزمین کنونی ایران نیست .زبان فارسی هم در افغانستان رایج
است و هم در تاجیکستان و قسمتی از ازبکستان .در افغانستان دو زبان مهم
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ی که زبان قسمت غربی و شمالی و مرکزی افغانستا 
ن
ن فارس 
هست ،یکی زبا 
ً
ن پشتو .مثال زبان مردم هرات ،شهر معروف خراسان قدیم که
تو دیگر زبا 
اس 
اکنون متعلق به افغانستان است ،و نیز زبان مردم کابل ،پایتخت افغانستان،
فارسی است .منتهی افغانها فارسی را با لهجۀ مخصوص حرف میزنند و گاهی
اصطالحات مخصوص به کار میبرند که در فارسی ما نیست.
از عبارت اخیر آشکار میشود که ما لهجه را به دو معنی به کار میبریم .مث ً
ال یک
وقت میگوییم “لهجۀ شیرازی” و “لهجۀ اصفهانی ”.در این موارد ،منظورمان از
لهجه طرز ادای مخصوص از یک زبان است .اینها همه زبان فارسیاند ،منتهی
فارسی را در اصفهان یک طور حرف میزنند و در کاشان یک طور ادا میکنند.
ی میگوییم “لهجۀ کردی” یا “مازندرانی” یا “الوی ”،منظورمان سه زبان
اما وقت 
مختلف است و نه سه طرز ادای مختلف از یک زبان .زبان فارسی افغانی هم فرق
عمدهاش با فارسی خودمان در طرز اداست.
ن رایج است .تاجیکستان ا ز
لهجۀ دیگری از فارسی به این معنی در تاجیکستا 
ش به فالت پامیر است که میان چین و هند
ی شوروی است که پشت 
جمهوریها 
و افغانستان و ترکستان قرار دارد .در تاجیکستان ،فارسی را به لهجۀ مخصوصی
ی ما چندان آسان نیست،
ش برا 
حرف میزنند که وقتی تند حرف بزنند ،فهم 
ولی وقتی مینویسند ،همان فارسی خودمان است با بعضی فرقهای مختصر .اما
ن “تاجیکی” را نمیشود لهجهای مستقل
فارسی تاجیکستان یا به قول خودشا 
از زبان فارسی فرض کرد .منتهی به علت فاصلۀ زیاد و محدودیت رابطه ،لهجۀ
تاجیکی بیش از سایر لهجهها با فارسی متفاوت شده .در بعضی شهرهای
تاجیکستان هم ،مثل سمرقند و بخارا ،فارسی تا حدی رایج است ،ولی زبان
غالب زبان ترکی است .تا  100سال پیش ،این شهرها بیشتر فارسیزبان بودند
تا ترکزبان و در ایا م قدیمتر ،این شهرها از مراکز مهم ادبیات فارسی به شمار
گ ما از این نواحی برخاستهاند .زبان
میرفتند و خیلی از شعرا و نویسندگان بزر 
فارسی را در افغانستان به خط فارسی مینویسند ،ولی در تاجیکستان به خط
ط فارسی
روسی .تازگی در تاجیکستان شروع کردهاند بعضی کتابها را هم به خ 
طبع میکنند .در کنگرۀ مستشرقین که در مسکو تشکیل شد ،تعداد زیادی از
اینگونه کتابها در نمایشگاه کتابهای شوروی به چشم میخورد.
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زبانهای ایرانی در کشورهای مجاور
اما زبانهای ایرانی در افغانستان و تاجیکستان منحصر به فارسی نیست ،بلکه
ی از زبانهای دیگر ایرانی در این نواحی رایج است که در ایران کمتر
عدۀ زیاد 
مشهورند .از همۀ این زبانها مهمتر زبان پشتو است .این زبان زبان قبایل و
ایالت شرقی و جنوبی افغانستان است .از موقعی که دولت افغانستان مستقل
شده ،این زبان اهمیت بیشتری پیدا کرده و دولت افغانستان تدریس آن را در
مدارس اجباری کرده و حتی سعی کرده است آن را زبان رسمی افغانستان
ب و مجله و روزنامه به این زبان
قرار بدهد و د ر نتیجه ،حال مقداری کتا 
منتشر میشود و روزبهروز در توسعه است .زبان پشتو ،گذشته از افغانستان ،در
پاکستان نیز رواج دارد و در حقیقت عدۀ قبایل پشتو که در پاکستاناند ،بیشتر
از آنهاست که در افغانستاناند ،منتهی اعتبار پشتو در افغانستان بیشتر است.
گذشته از پشتو ،یک دسته زبانهای ایرانی دیگر در افغانستان و تاجیکستان
هست که به آنها روی هم رفته “زبانهای فالت پامیر” میگویند .فالت پامیر،
چنان که گفته شد ،بلندترین فالت دنیاست .در درههای خرم و دشوار آن
گروهی مردم ایرانینژاد ساکناند که زبان کهن خود را حفظ کردهاند ،منتهی به
ل زوال
هر یک از این زبانها فقط عدۀ کمی حرف میزنند و بعضی از آنها در حا 
است .مهمترین این زبانها عبارت است از َوخی ،شغنانی ،اشکاشمی ،مونجانی
و ارموری و یراچی.
چون صاحبان این زبانها از مراکز مهم سیاسی و شهرهای بزرگ و آمدوشد زیاد
دور بودهاند ،خیلی از خصوصیات قدیمی را بهتر از زبانهای دیگر نگاه داشتهاند
و مطالعۀ آنها برای تحقیق زبانهای قدیمتر خیلی مفید است.
در پاکستان ،زبان پشتو را از زبانهای ایرانی نام بردم .غیر از پشتو ،یکی از
زبانهای مهم پاکستان زبان بلوچی است .بلوچی را هم در بلوچستان ایران
حرف میزنند و هم در بلوچستان پاکستان .سابقاً بلوچستان پاکستان جدا
و مستعمرۀ انگلیس بود ،ولی حاال جزء پاکستان شده .بلوچی ،مثل فارسی و
کردی ،لهجههای مختلف دارد و از لهجههای اصیل و جالب ایرانی است.
حال از مشرق به مغرب برویم و ببینیم در مغرب ایران چه زبانهای ایرانی رایج
ن را قطع کنیم و به مغرب برویم ،سری به گوشۀ
است .اما پیش از اینک ه ایرا 
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دورافتادهای در شبهجزیرۀ عمان بزنیم .این شبه جزیره در جنوب خلیج فارس
ج فارس را از دریای عمان جدا
و دریای عمان است .در پیشرفتگیای که خلی 
میکند ،یکی ا ز لهجههای ایرانی به اسم کمزاری به جا مانده است که یادگار
تسلط ایران بر این نواحی و سکونت ایرانیان در این شبه جزیره است .در بقیۀ
ن رایج زبان عربی است.
نواحی عمان زبا 
در مغرب ایران عراق و ترکیه قرار دارند .در این دو کشور ،یکی از زبانهای مهم
ایرانی ،یعنی کردی ،رایج است .کردی از زبانهای ایرانی است که بعد از فارسی
بیشتر از هر زبان ایرانی دیگر در نقاط مختلف پراکنده شده .در عراق ،کردها
سهم مهمی از جمعیت کشور هستند .بیشتر در شمال عراقاند و شهرهای
ی کردنشیناند .همچنین ،عدهای از کردها ساکن
موصل و سلیمانیه شهرها 
جنوب شرقی ترکیه و همچنین ساکن سوریهاند .قسمت عمدهای از کردها
در ایراناند .نه تنها در کردستان و کرمانشاه و مهاباد و رضاییه و غالب نقاط
آذربایجان کر د میتوان یافت ،بلکه عدهای هم از آنها به حوالی قزوین و منجیل
کوچ داده شدهاند و حتی نادرشاه عدهای را به خراسان کوچ داد و در اطراف
قوچان ساکن کرد .کردی لهجههای متعدد دار د و لهجههایش با هم زیاد تفاوت
دارند ،بهطوری که یک نفر کرد “کرمانجی” مشکل میتواند کردی یک نفر
ن لهجهها در یک رشته
“اورامانی ” یا “گورامانی” یا “زازا” را بفهمد ،ولی البته ای 
اصول لغوی و دستوری مشترکاند.
گذشته از عراق و ترکیه و ایران ،عدهای ا ز کردها در قفقازند .مث ً
ال “یزیدیها”،
که مذهب مخصوصی دارند و در عراق و قفقاز ساکناند ،کردند.
زبانهای ایرانی قفقاز
قفقاز آخرین کشوری است که باید ذکر بکنیم و یکی از جالبترین مراکز
ن زبان ایرانی قفقاز همان زبان استی است
ی است .مهمتری 
زبانهای ایران 
ن جهت هم خیلی جالب
که بازماندۀ زبانهای سکایی ایرانی است و به همی 
است .اوستها یا آسها دولت خودمختار دارند .پایتختشان همان است که
سابقا والدیقفقاز میگفتند .مردمانی کوهستانی و رشید و خوشصورتاند.
مهمترین اثر زبان استی یک رشته داستانهای پهلوانی و حماسی است که
به اسم “داستانهای نرت ” معروف است و شرح جنگها و منازعات میان یک
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دسته پهلوانان غولآساست و به احتمال قوی اصوالً از افسانهها و داستانهای
ی اکتفا
کهن آریایی است .اما چطور ممکن است قفقاز تنها به یک زبان ایران 
کند؟ در این سرزمین نسبتاً کوچک بیشتر از هر ناحیۀ دیگر دنیا زبان مستقل
ی بلند و پرنشیب قفقاز پناهگاه زبانهایی بوده است
هست .کوهها و درهها 
که اگر در جای دیگ ر بودند از میان میرفتند .بیشتر این زبانها زبانهایی
هستند که بهکلی مستقلاند و با هیچ زبان دیگری ارتباط ندارند .اما بعضی هم
از شعب زبانهای ایرانی یا ترکیاند .از زبانهای ایرانی ،غیر از استی ،کردی
ن دیگر زبان تاتی قفقازی است که با تاتی ایران تفاوت دارد.
را نام بردیم .زبا 
تاتزبانهای قفقاز یک دسته مسلماناند و یک دسته یهودی .یهودیها در غالب
ی را میان خودشان حفظ کردهاند ،مثل
نقاط فالت ایران لهجههای قدیمی محل 
لهجۀ یهودیهای بخارا و یهودیهای اصفهان و شیراز و کاشان.
ن هست و
دیگر از زبانهای ایرانی قفقاز زبان طالشی است .طالشی هم در ایرا 
م چندین لهجۀ مختلف وجود دارد .طالشی قفقاز
هم در شوروی .در طالشی ه 
بیشتر نزدیک به طالشی هشتپر و گرگانهرود خودمان است ،نه طالشی جنوبی.
ی ایران در نتیجۀ بعضی جنگ و شکستها ،بهخصوص
پس اگر حدود سیاس 
شکستهایی ک ه در دورۀ قاجاریه ب ه کشور ما وارد شد ،کوچک شده ،حدود
ی ایرانی
ادبی و فرهنگی و زبانشناسی ایران وسعت خود را حفظ کرده و زبانها 
در کشورهای اطراف ایران ،یعنی افغانستان و پاکستان و تاجیکستان و عراق
و عمان و ترکیه و قفقاز ،رواج دارند و وسیلۀ ارتباط معنوی ما با این نواحی
هستند و یادگا ر نسبت و خویشی دیرین ما به شمار میروند.
ی فالت پامیر و زبان زازا در ترکیه و تاتی در
بعضی از این زبانها ،مثل زبانها 
قفقاز و خیلی از لهجههای محلی خودمان ،متأسفانه در معرض زوالاند و با رایج
شدن روزنامه و رادیو و آسان شدن رفتوآمد طبعاً زبانهای رسمی کمکم جای
زبانهای محلی را میگیرند .برای آنکه این لهجهها از میان نروند و در جایی
محفوظ بمانند ،باید البته هرچه زودتر لهجههای محلی ،مخصوصاً لهجههای
نادر ،را با روش علمی ضبط کرد .در این کار یک قدری هم تأخیر شده است.
حال خوشبختان ه انجمن بینالمللی تحقیق لهجههای ایرانی ،که مدتی اس 
ت
ن چن د تن از بزرگترین زبانشناسان زندۀ عالم شرکت دارند،
س شده و در آ 
تأسی 
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دست به ضبط و تدوین لهجههای ایرانی با روش علمی زده است و درصدد است
ی تنظیم نماید .خوشبختانه این
که اطلس زبانشناسی ایران را با اصول بینالملل 
ی و مفید ،که وزارت فرهنگ ایران نیز پشتیبان آن است ،به دست
کار بسیار اساس 
ت شدهاند انجام میگیرد و
عدهای افراد ایرانی که بهخصوص برای این منظور تربی 
ت د ر ظرف چن د سال این نقیصۀ اساسی بر طرف شود.
امید اس 
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فصل 16

غم زبان

1

غم زبان تنها دامنگیر ادیبان و دستورنویسان نیست .هر کس شعر سعدی و
حافظ خوانده یا سخن فردوسی و فرخی شنیده و امروز شاهد آشفتگی بازار
زبان فارسی است ،ناچار از این غم بینصیب نیست .بسیاری از پاسداران زبان
که همیشه به دیدۀ تقدیس و احترام در رابطۀ فعل و فاعل و مناسبات صفت و
موصوف نگریستهاند ،امروز وقتی به خواندن نامههای اداری یا مذاکرات مجلس
و یا برخی از انتشارات علمی و تربیتی دانشگاه دچار میشوند ،به حسرت و
تأسف سر میجنبانند و از اینکه رسم عافیت از زبان برخاسته و کلمات و
عبارات در رفتار خود هوسرانی و خودسری پیش گرفتهاند اندوهگین میشوند
و به افسوس یاد از ایامی میکنند که هنوز کار زبان چنین پریشان نبود :مفرد
با مفرد مینشست و صفت بر موصوف پیشی نمیگرفت و فعل از میانه غایب
نمیشد و لفظ بیگانه خودسرانه در صف عبارت نمیخرامید و ناز بر کلمات آشنا
نمیفروخت و سخن اگر مایه نداشت ،باری معنی داشت.
تاکنون بسیاری از ادیبان غیرتمند که چنین هرج و مرجی را در زبان مرز و
بوم خویش روا ندیدهاند رساالت و مقاالت کوتاه و بلند در شیوۀ درست نوشتن
پرداختهاند و فرزندان این آب و خاک را از به کار بردن “واو” پس از نموده و
کرده و بوده و استعمال فعل جمع برای ظروف و سنگها و درختان و نوشتن
1احسان یارشاطر“ ،غم زبان ”،سخن ،سال  ،8شمارۀ ( 2اردیبهشت .104-99 ،)1336
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خاطر و خانواده به صورت خواطر و خوانواده بر حذر داشته و آنان را به آوردن
ماضی با ماضی و مضارع با مضارع و فعل مفرد با فاعل مفرد و به کار بردن
ً
حقیقة و موقتاً
عالیتر به جای اعلیتر و منتهی و تمنی به جای منتها و تمنا و
به جای حقیقتاً و موقتةً و تجاری و امانی به جای تجارتی و امانتی ترغیب
کردهاند .اما پس از چندی به این حقیقت تلخ برخوردهاند که سرنوشت اینگونه
دستورات کم از سرنوشت دستورهای اخالقی و اجتماعی نیست .مردم گویی
چوب و خشتاند ،سخن حق در آنها نمیگیرد.
نومیدی عمیقی که از این راه در خاطر برخی از ادیبان راه یافته آنان را از گفتن
و نوشتن بیحاصل بازداشته و در زمرۀ مأیوسان و افسردگان زمان درآورده است.
تا کی میتوان تحمل کرد که مردم به جای “تشریک مساعی” “اشتراک مساعی”
بگویند و “عرض اندام” را به جای “عرض وجود” به کار ببرند و “بر علیه” و “بر
له” کسی اقدام کنند و چیزی را که میخواهند پس بدهند “استرداد” نمایند و
به جای “رفع نقائص” در “تکمیل نواقص” بکوشند و مریدان بیگناه را به “مرده”
جمع ببندند ،و در استفاده از “موقعیت” و “وضعیت” از یکدیگر پیشی بگیرند؟
اگر تنها گفتن ن ُکات و ُوجدان به جای ن ِکات و ِوجدان و صفحه و جلد به
جای صحیفه و مجلد و باالخره به جای آخراالمر و قضاوت به جای قضا بود،
زبانمداران به اغماض در میگذشتند و خرده نمیگرفتند ،ولی با تلفناً و دستاً و
زباناً چه می توان کرد و کدام مسلمان واقعی است که کلمه “نرمش” را بشنود
و عالیم ظهور را آشکار نبیند.
من هم در غم کسانی که از نوشتههای مغلوط و ناهنجار و آشفتگی و بیمایگی
کالم بدنویسان رنج میبرند شریکم .اما تصور میکنم تمام کسانی که در کار
زبان سخت میگیرند و از غلط دیگران به خود میپیچند و خط باطل بر
صفحات روزنامه و اوراق پرونده میکشند یک نکتۀ اساسی را دربارۀ زبان از
نظر دور داشتهاند و آن این است که بنای سیر و تحول زبان بر منطق نیست،
یعنی تحول کلمات و اصطالحات زبان معموالً با رعایت شیوهای که منطق علمی
میپسندد و نظمی که ذهن آدمی دوست دارد انجام نمیگیرد ،بلکه در این
تحول تصادف و اشتباه و بهخصوص به کار بردن لفظی در غیر معنی اصلی و
ساختن کلمهای برخالف قواعد اصیل زبان شیوۀ رایج است.

291

غم زبان

ذهن نظماندیش چنین می پندارد که
کار باید به آیین باشد :اگر لغتی برای مفهومی وضع شده ،باید آن را
به همان معنی به کار برد .اگر تلفظ کلمهای از پیشینیان به ما رسیده
و مطابق قاعده است ،باید آن را همیشه همانگونه ادا کرد .اگر مفهوم
تازهای به میان میآید ،باید دید و سنجید و آنگاه کلمۀ مناسبی برای آن
وضع کرد .از به کار بردن تعبیرات بیگانه باید پرهیز جست.
اما زبان اعتنایی به ذهن نظماندیش ندارد .به راه خود میرود و چون راه
هموار شد ،ادیب و سخنور هم پا در راه میگذارند و غلط و ناصواب و بیگانه و
منحرفی را که زبان در سیر خود اعتبار بخشیده است به عنوان الفاظ درست و
ادبی میپذیرند .اگر جز این بود ،ما امروز مجاز نبودیم کلماتی چون “صاف” و
“معاف” و “دوستدار” و “دستور” و “انگشتر” و “اولیتر” و “یاقوت” و “نزاکت” و
“مفلوک” و “پادشاه” و “آسیاب” را به این صورت 2و “صدا” و “ارادت” و “آدم” و
“تأمین” و “ذوق” و “آزرم” و “باختر” و “افسرده” و “ماندن” و “فع ً
ال” و “ملیت”
3
و “احساسات” و “الابالی” را به معانی امروزی به کار ببریم.
اینکه مث ً
ال ما امروز اردشیر را “ارتخشتر” و شرم را “فشرم” و “هرات” را “هرئیوه”
و شهر را “خشئره” و پسر را “پس” نمیگوییم از برکت نافرمانی زبان و غفلت
دستوربانان است .واال اگر آیین سنجیدهای که ادبای فاضل در خاطر دارند بر
سیر زبان کارگر میآمد ،اکنون به کار بردن “خسته” جز به معنی مجروح و
“زخم” به معنی ضربت و “چهره” به معنی نژاد و “مهر” به معنی پیمان و “ده”
به معنی کشور و “کشور” به معنی اقلیم روا نبود و اساساً تحول زبان ما از
فارسی باستان به پهلوی و از پهلوی به فارسی کنونی امکانپذیر نمیشد و هنوز
میبایست به زبان کتیبههای داریوش سخن بگوییم.
نکتهای که به روش اصحاب دستور و تندگویی آنان و غم جانسوزشان میتوان
گرفت این است که از سیر تاریخی زبان و شیوۀ این سیر غافل میمانند .اگر به
2اصل :صافی و معافی و دوستار و دستوری و انگشتری و اولی و یاکند و نازکی و فلکزده و پادشا
و اسیاست.
3صدا :انعکاس صوت؛ ذوق :چشیدن؛ آزرم :رعایت دادن و آیین؛ باختر :شمال؛ افسرده :یخزده و
منجمد؛ ماندن :باقی گذاردن؛ ملت :مذهب؛ الابالی :من باک ندارم ،اعتنا ندارم.
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یاد بیاورند که زبان سعدی و حافظ نیز از آغاز نبوده و تا انجام نیز نخواهد پایید،
نرمتر سخن خواهند گفت.
زبان دائماً در تحول است .هرگاه که جامعه دستخوش تغییرات اجتماعی و
فکری شدید میشود و اندیشههای تازه در ذهن مردم رخنه میکند ،تحول زبان
نیز به تبع سرعت میگیرد .بهترین مثال آن تغییری است که با هجوم تازیان و
پذیرفتن اسالم در زبان ما پدید آمد .مثال دیگر آن تحول و توسعۀ دامنهداری
است که امروز شاهد آنیم.
با نفوذ تمدن غربی و رخنه کردن اندیشههای نو و تغییری که در زندگی مادی
و معنوی روی داده و میدهد ،ناچار زبان فارسی باید تغییر کند و این افکار تازه
در زبان برای خود ظرفی و مظهری پیدا کنند .زبانمدار خواهد گفت :آری ،اما
تغییر باید به قاعده و با حفظ سنن باشد .زبان میگوید :در سیر و تحول من
تنها یک قاعده هست و آن این است که لفظی به معنایی مشهور شود و قبول
عام پیدا کند .اگر این لفظ غلط است یا معنایی دیگر داشته چه باک؟
زبان در سیر خود چون جویی است که از دامن کهسار سرازیر میشود :کج
و راست میپیچد و راهی پیدا میکند .هرگز در انتظار راه راست نمیماند.
اصرار در بازگرداندن آب جوی و به کار بردن کلماتی از قبیل “صمیم” به جای
“صمیمی” و “ضرور” به جای ضروری و “آخراالمر” به جای باالخره و “له” و
“علیه”ــکه کمتر از سلف خود غلط نیستندــ به جای بر له و بر علیه زحمت
بیحاصل است.
زبان امروز ما پر از تعبیرات و اصطالحاتی است که از زبانهای اروپایی و حتی
ترکی اقتباس شده .با گذشت زمان ،ما به بعضی از آنها خو گرفتهایم و حتی
باحمیت ما هم امروز تصور نمیرود از شنیدن عباراتی مانند “نقش مهمی
ادیبان
ّ
ایفا کرد” و “برای نخستینبار احساس عجیبی در خود نمود” و “از نظر حیوانات
ذرهبینی” احساس دگرگونی احوال کنند و حال آنکه شاید چندین سال پیش،
از برخورد با عباراتی مانند “با مأمور گمرک تماس گرفت” و “سپس اضافه کرد
(گفت)” که روح بلعمی و بیهقی و مالحسین کاشفی نیز از آنها بیخبر بوده است،
بر سخنشناس همان میگذشت که امروز از دیدن و شنیدن عباراتی مانند “فکر
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میکنم ساعت هشت است” و “من روی شما حساب میکنم” و “پیانو را خیلی
خوب بازی میکند” و “اعمال یادگیری” و “امیرکبیر تقدیم میکند” و “بلبل
مزرعه  . . .از لحاظ سوژه و پرسوناژ و موزیک صددرصد ایرانی خالص است” بر
روی میگذرد و پیش از ما از دیدن الفاظ و عباراتی مانند قرطاس استیحاش و
قلعوقمع و شقایق و غبراء بر ادبای زبان پهلوی گذشته است.
ادیب نقاد خواهد گفت اگر تحول زبان عذرخواه هرج و مرج است ،پس بگذاریم
تا هر کجطبع و جاهلی هر چه میخواهد با زبان ما بکند و هر باطلی به نظرش
میرسد از لفظ مغلوط و بیگانه و ترکیب نادرست به عنوان تکمیل و توسعۀ زبان
در عبارات فارسی وارد کند .پس اساساً فارسی آموختن به چه کار میآید و فایدۀ
نوشتن و تدریس دستور زبان چیست؟ اگر بنا باشد این سرمایۀ بزرگ معنوی
همــکه یادگار سخنسرایان بزرگ ایران استــ دستخوش تطاول جاهالن و
تحولشعاران قرار بگیرد ،بنای ملیت ما بر چه چیز استوار خواهد ماند؟
نه ،هرج و مرج در زبان پسندیده نیست .دستور زبان را نیز باید آموخت و بدان
عمل کرد .غرض دفاع از نامههای دولتی یا آثار نقادان سینمایی یا مقاالت
کسانی که از شور وطندوستی دست به کار اختراع زبان زدهاند و یا بعضی از
مقاالتی که در مجالت بهداشتی و نظامی طبع میشود هم نیست .من خود
آرزو دارم که به هر یک از فضالی ادارۀ تربیت بدنی ده اسب تازی و دو غالم
زرینکمر و یک خلعت شاهوار ببخشند و در عوض قول بگیرند که از این پس
بر جان فارسیزبانان ببخشایند و دیگر کلمه “نرمش” را به کار نبرند و یا اعالن
کنند که هر کس با دیگری هر چه میخواهد بکند ،ولی کسی مجاز نیست
“روی کسی حساب کند ”،واال د ِر خدمت دولت به روی خود و فرزندانش تا
هفت پشت بسته خواهد بود .اما غافل نیستم که اگر چند سالی بدین منوال
بگذرد ،سرانجام روزی خواهد رسید که “نرمش” نیز چون “پیدایش” و صدها
غلط دیگر در زبان فارسی حق اقامت خواهد یافت .مگر نه این است که داشت
و گذاشت و انگاشت و پنداشت را نیاکان و شاعران ما بیآنکه از بیمحل بودن
“شین” و مغلوط بودن این صیغهها آگاه باشند به کار بردهاند؟
سخن در این است که زبان در طول زمان بر یک شیوه نمیماند .تغییر میکند.
تغییر آن نیز عموماً به صورتی است که مطبوع طبع آنها که به آثار معتبر و
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ادبی زبانی خو کردهاند نیست .البته هر کس مختار است که خود به شیوهای که
میپسندد بنویسد و دیگران را نیز به پیروی از آنچه در نظرش درست مینماید
ترغیب کند .اما کسی که کلمات و عبارات نامأنوس و نابجا را ،که در نتیجۀ
توسعۀ زبان پیش میآید ،در خاطر گناه نبخشودنی میشمارد و نویسنده یا
گوینده را کافر میپندارد ،مانند متعصب خاماندیشهای است که هر کس را که
اعتقاد دیگری دارد خائن میشمارد و تکفیر میکند.
دستور زبان مانند قوانین اجتماعی است که از یک سو اصولی را که جایگیر
شده منظم میکند و رسمیت میبخشد و مسلم میسازد و از سوی دیگر ،به
علت احترامی که نسبت به نظم خود در خاطرها ایجاد میکند و صحت و
مسلمیتی که به آن منسوب است ،از تحول و توسعه و بروز ابتکار مانع میشود.
اما هرچند جدال با دستور زبان مانند جدال با قواعد اجتماعی و هر عادت
دیگری دشوار است ،سرانجام روزی میرسد که حد میشکند و شیوههای نو
اگر به استقالل حاکم نمیشوند ،اق ً
ال جایی برای خود باز میکنند و جامعه مهر
قبول و صحت بر حکم آنها میگذارد.
زبانمدار چون قاضی دادگاه است .وظیفه دارد خطا و ناصواب را محکوم کند.
حق نیز جز این نیست .وی نگاهبان شیوهای است که نویسندگان و گویندگان
زمان پذیرفتهاند .اما اگر چون داور منصف در خاطر بداند که کسی را به راستی
نمیتوان محکوم کرد و بر هیچکس در اختیار چندان گشاده نیست تا جوابگوی
کردار خود باشد ،آن وقت در حکمش هرگز به خشم و انتقام نمیگراید .و اگر
توجه کنند که روزگار تغییر میکند و با گشتن روزگار آیینها و دستورهایی که
امروز چنین استوار مینماید نیز تغییر میپذیرد ،آنگاه خطایی را که در عبارت
رخنه کند دلیل قهر خداوند و ادبار زمانه نخواهد گرفت و به یاد خواهد آورد
که در سرای ادب نیز سبکها و شیوهها به نوبتاند و پسند خاطری که امروز
میزان لطف سخن است بدین قرار نمیماند و شاید روزی برسد که نثر امروز ما
نیز با همۀ بدعتش در نظر فرزندان ما همانطور کهنه و نامأنوس جلوه کند که
نثر گردیزی و بیهقی در نظر ما.
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فصل 17

گزارش کنفرانس یونسکو دربارۀ توسعۀ تفاهم
1
خ
بینالمللی از راه تدریس و تحری ر تاری 

کنفرانس در تاریخ  19ژوئیه توسط آقای تورس بُده (،)James Torres Bodel
مدیرکل یونسکو ،در “مرکز مطالعات بینالمللی تربیتی” واقع در سور ()S evres
گشوده شد .نمایندگان  30کشور در این کنفرانس شرکت داشتند .پس از نطق
افتتاحیۀ آقای تورس بُده که در آن به مقاصد و خط مشی کنفرانس اشاره شده
بود ،اعضا که قریب به  70نفر بودند به چهار هیئت تقسیم شدند و هر هیئت
مأمور مطالعۀ یک رشتۀ از وظایف کنفرانس گردید .هر چند روزیکبار جلسۀ
عمومی برای مبادلهنظر میان این هیئتها تشکیل میگردید و نتایج حاصله
مورد بحث قرار میگرفت .چهار هیئت مزبور مأمور مطالعۀ مسایل ذیل بودند.1 :
تدریس تاریخ و تهیۀ کتب تاریخ برای اطفال تا سن  12سال با توجه به توسعۀ
تفاهم بینالمللی .2 ،تدریس تاریخ و تهیۀ کتب تاریخ برای اطفال تا سن ۱۵
سال با توجه به توسعۀ تفاهم بینالمللی .3 ،تدریس تاریخ و تهیۀ کتب تاریخ
برای اطفال تا سن  ۱۸سال با توجه به توسعۀ تفاهم بینالمللی و  .4طرق آماده
ساختن و تربیت معلمین متوسطه و ابتدایی با توجه به توسعۀ تفاهم بینالمللی.
1احسان یارشاطر“ ،گزارش کنفرانس یونسکو دربارۀ توسعۀ تفاهم بینالمللی از راه تدریس و تحریر
تاریخ ”،آموزش و پرورش ،سال  ،25شمارۀ  6و ( 7آبان و آذر .56-49 ،)1330
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پیش از شروع این کنفرانس ،یونسکو گزارشی به کمک یک عده از استادان و
مؤلفین تاریخ به نام “توصیههایی دربارۀ تدریس تاریخ” منتشر نمود که مسایل
آن زمینۀ بحث کنفرانس واقع گردید .مباحث اساسی این گزارش عبارت بود از
اصول کلی ،برنامه و روش تدریس تاریخ در مدارس ابتدایی و متوسطه ،تعلیم
تاریخ و کتب تاریخ .تقسیم وظایف هیئتهای چهارگانه با توجه به این مباحث
تنظیم گردید.
گزارش تفصیلی کنفرانس که شامل مباحثات و سفارشهای آن میباشد از
طرف یونسکو به دو زبان فرانسه و انگلیسی منتشر گردیده است .برای اطالع
از جزییات نظریات کنفرانس طبعاً باید به گزارش مزبور رجوع نمود .در اینجا
اینجانب فقط به رؤس مطالب مختصرا ً اشاره میکند.
 .1اصول کلی

 .1.1تاریخ و تفاهم بینالمللی

نخست این بحث پیش آمد که اصوالً هدف تدریس تاریخ چه باید باشد .آیا
میتوان جز جستجوی حقیقت غرضی برای تاریخ شناخت؟ و اگر نوشتن تاریخ
ملتی برای صلح و همکاری بینالمللی باشد ،مباین بیطرفی و واقعبینی نیست؟
پس از بحث بسیار آرا بر این متفق شد که برای تاریخ جز یک غرض اصلی
نمیتوان شناخت .غرض تاریخ حقیقتجویی و روش آن بیطرفی و واقعبینی
است .هیچ هدف دیگری ،حتی اگر هدفی عالی باشد ،نمیتواند معارض غرض
اصلی گردد .اما پیروی دقیق این نظر خود موجب توسعۀ همکاری و تفاهم میان
ملتها میشود .اگر تاریخ تاکنون غالباً موجب ایجاد تعصب و کینه شده از این
جهت است که بیطرفی و واقعبینی را در آن از یاد بردهاند و آن را وسیلۀ توجیه
عواطف و مقاصد خود ساختهاند .جستجوی حقیقت و بیطرفی موجب تقویت
حس انتقاد و توجه به نظرهای مختلف و تحمل آرای مخالف و ترک تعصب
میشود و اینها به نوبۀ خود موجب توسعۀ تفاهم و همکاری میگردد.
از این گذشته ،برای آنکه قصد مربی که پیش بردن هدفهای اخالقی و اجتماعی
است با روش مورخ که بیطرفی محض است معارضهای نیابد ،معلم تاریخ باید
بهخصوص به دو نکته توجه نماید:
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الف .انتخاب درست :تاریخ بشر مطول است .آنچه به صورت تاریخ میبینیم،
فقط انتخابی است .در این انتخاب باید آن مطالبی را اختیار کرد که مهم و
مفید و مؤید دوستی و همکاری است ،از قبیل تاریخ اختراعات ،پیوستگی اقوام
و ملل ،شرح حال بزرگانی که به رفاه و پیشرفت آدمی خدمت کردهاند و غیره.
تفصیل جنگها و منازعات نظامی که کینه و کدورت میآورد کمتر ضرور است.
ب .طرز بیان :چون جدال از حقایق متواتر تاریخ بشر است ،از توجه به آن گزیر
نیست .اما در بیان ماجرای جنگها و اختالفات باید از راه دادن عواطفی که
فخر باطل یا بغض و کین میپرورد دوری جست .باید آنچه واقع شده گفت.
اگر شوری در گفتار است ،بهتر است در بیان مصائب ملت مغلوب و زیانهای
گوناگون جنگ باشد .از طرفی ،اگر بیان معلم در شرح احوال خادمین به عالم
انسانی موجب ایجاد احترام و جلب دوستی و در نتیجۀ مسبب تقلید شود،
غرض مورخ زیان ندیده و قصد مربی نیز برآورده شده.
 .2.1عوامل اساسی تاریخ بشر

پس از بحث ،فرضیههای مختلفی که در صدد توضیح تاریخ بشر بر
آمدهاندــ از قبیل فرضیههای هگل ،مارکس ،کروچه ،برتراند راسل ،توینبی
و اشپینگلــکنفرانس توصیه نمود که در تألیف و تدریس تاریخ باید به عوامل
اقتصادی ،اجتماعی ،مذهبی و فرهنگی (کولتوری) اهمیت خاص داد ،ولی نباید
تاریخ سیاسی و نظامی را نیز بهکلی از یاد برد .در حقیقت ،تاریخ بشر تاریخ سیر
همۀ این عوامل و نتایج آنهاست .بحث در اهمیت نسبی این عوامل را کنفرانس
مفید ندانست.
 .3.1تاریخ ملی و تاریخ عمومی

بیتردید مطلوب غایی در تدریس تاریخ آن خواهد بود که همۀ محصلین دنیا
یک دور تاریخ عمومی بیاموزند و تاریخ هر کشوری برحسب موقع و مقامش در
این تاریخ عمومی جایی داشته باشد .این تاریخ نباید تاریخ نظامی و سیاسی دنیا
باشد ،بلکه تاریخ زندگی بشر باشد در اعصار مختلف ،با پیشرفتها و انحطاطات
آن .این تاریخ باید چنان باشد که خوانندۀ آن حس کند از حیث زمان وابسته
به گذشته و از حیث مکان متعلق به جهان است ،نه نقطهای از آن و دریابد که
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زندگی امروز ما میراث عمومی است که در قرون متوالی با مساعدت اقوام و
ملل مختلف تشکیل شده .اما هنوز این وضع مطلوب تحققش در همهجا ممکن
نیست .آنچه ممکن است این است که فع ً
ال در تاریخ ملی که همهجا به تفصیل
آموخته میشود .بر خدمات ملل دیگر برحسب مورد تأکید شود و بهخصوص
در کتب تاریخی ملل غرب از ملل شرق و تمدن قدیم آنها ذکر مفصلتری
گنجانیده شود.
 .4.1بحث مسایل جاری

در اینکه مسایل جاری باید در درس تاریخ ذکر شود یا نه گفتوگوی بسیار
شد و اشکاالت عمدۀ آن مورد توجه قرار گرفت .در بعضی ممالک اسکاندیناوی
و کشورهای آنگلوساکسون بحث مسایل سیاسی جاری در کالسها معمول
است .کنفرانس رویهمرفته چنین اظهار عقیده نمود که بحث مسایل جاری در
تاریخ یا در برنامۀ تعلیمات مدنی مفید است ،ولی در تدریس این قبیل مسایل
بیطرفی و به کار بردن روش انتقادی اهمیت اساسی دارد .باید این مسایل را
از نظر موافق و مخالف هر دو مورد گفتوگو قرار داد و بهخصوص توجه داد که
مدارک و اطالعات راجع به مسایل جاری کامل نیست و باید اطالعات موجود
را با تردید و احتیاط تلقی نمود .با این همه ،وضع سیاسی و اجتماعی بعضی
کشورها طوری است که در این بحثها امکانپذیر نیست .تشخیص مصلحت در
اینگونه موارد طبیعی است که به عهدۀ دول مربوط است.
 .5.1تدریس سازمانهای بینالمللی و حقوق بشر

کنفرانس توصیه نمود که بحث سازمانهای بینالمللی و کوششهایی که
برای تأمین همکاری میان ملل شده و میشود جزء برنامۀ تاریخ قرار گیرد،
بهخصوص در دانشسراها .چه با آنکه دنیا تاکنون متفرق و در جدال بوده ،امروز
لزوم همکاری بیش از هر وقت محسوس است و کوشش در تحقق این منظور
از حقایق تاریخی است .همچنین اعالمیۀ حقوق بشر ،که از طرف سازمان ملل
متحد انتشار یافته ،در ضمن درس تاریخ یا تعلیمات مدنی تدریس شود ،چه
این اعالمیه نتیجۀ یک سلسله کوششهای تاریخی است برای حصول آزادی و
مساوات که علم به آن برای همۀ افراد ضرورت دارد.
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 .2تاریخ در مدارس ابتدایی و متوسطه
دربارۀ تدریس تاریخ در دبستانها و دبیرستانها کنفرانس به دو نکتۀ اساسی
توجه نمود .یکی آنکه اصوالً تاریخ به چه نحو باید در مدارس تدریس شود و
برنامۀ آن چه باشد .ثانیاً چه روشی به کار برده شود تا درس تاریخ مؤید دوستی
و همکاری بینالمللی گردد.
 .1.2آشنا کردن اطفال به تصور زمان

برای این منظور باید از زمان حاضر شروع نمود و مسایلی از قبیل تاریخ خانواده،
تاریخ ساختمانهای شهر یا قصبه ،تاریخ وسایل نقلیه و امثال آن را مورد
گفتوگو قرار داد و بهتدریج به زمانهای پیشین توجه نمود .گذشته از زمان
حاضر ،تصور ازمنۀ پیش از تاریخ برای طفل آسان است ،چه وضع این اعصار که
دورۀ طفولیت بشر است به آسانی در تصور میگنجد .بنابراین ،میتوان ازمنۀ
ماقبل تاریخ را نیز قبل از ازمنۀ تاریخی برای وی مجسم نمود.
 .2.2تاریخ زندگی اطفال

یکی از وسایل شیرین کردن و آسان نمودن درس تاریخ برای اطفال مجسم
ساختن زندگی اطفال در کشورهای مختلف و ادوار مختلف است .به این نحو،
نه تنها رغبت کودکان جلب میشود و مطلب در دایرۀ ذهنی آنها قرار میگیرد،
بلکه بسیار مسایل دیگر را نیز از این راه میتوان به آنها آموخت .در بعضی از
ممالک ،مانند ممالک متحد امریکا ،یک رشته کتبی به این منظور نشر یافته
است .کنفرانس یونسکو پیشنهاد نمود ترتیبی برای عمومی ساختن این وسیله
در نظر بگیرد.
 .3.2تاریخ منظم

یکی از اهم مسایلی که کنفرانس به آن توجه نمود این بود که در چه سنی باید
تاریخ منظم و مدون را برای اطفال شروع نمود .اصوالً اتفاق حاصل شد بر اینکه
تاریخ منظم را فقط در سالهای آخر دبستان میتوان شروع نمود ،ولی این
معنی به موجب سن شروع تحصیل و سیر عمومی برنامه و غیره در کشورهای
مختلف تغییر میکند.
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تا حدود ده سالگی بهتر است به تاریخ اموری که در اطراف طفل قرار دارد
پرداخت؛ از قبیل تاریخ غذا ،تاریخ تهیۀ لباس ،تاریخ خانه ،تاریخ وسایل
رفتوآمد ،تاریخ ابزار کشاورزی و صنعتی ،تاریخ ساعت و تقویم ،تاریخ خط
و کتاب و نظایر اینها .فهرست جامعی از این مسایل را در گزارش تفصیلی
کنفرانس میتوان یافت.
در سالهای آخر دبستان میتوان تاریخ منظم را ،پس از آنکه به تصور زمان به
خوبی آشنا شده است ،شروع نمود .تاریخ محلی و ملی طبیعتاً مقدم بر تاریخ
عمومی است ،ولی در تدریس تاریخ ملی باید سعی نمود که دانشآموز به وجود
اقوام دیگر ،روابط آنها با ملت خود و خدمات آنها به بسط تمدن آشنا شود .عدۀ
سنوات حفظکردنی را باید محدود نمود .فهرستی از سنواتی که در دبستانهای
بسیاری از ممالک معموالً به خاطر میسپارند برای مقایسه در گزارش تفصیلی
قید شده است.
در مدارس متوسطه بهتدریج که قوۀ استدالل و تمدن دانشآموز نمو میکند،
باید به تاریخ صورت استداللی نیز داد و حس تمیز و انتقاد را نیز تقویت نمود.
باید به تاریخ تمدن بیش از تاریخ نظامی اهمیت گذاشت .در این دوره نیز
تقریباً در همۀ ممالک تاریخ ملی بیشتر وقت را میگیرد .تأکید اهمیت خدمات
دیگران ضروری است .در کتب ممالک غرب تأکید مراکز تمدن شرق را نباید
از نظر دور داشت.
در دورۀ متوسطه انتخاب عناوینی از قبیل مراکز تمدن ،تاریخ اختراعات ،تاریخ
تجارت ،مردان بزرگی که منشأ نهضتهای مهم یا عمومی شدهاند ،زندگی افراد
نمونهای از ادوار مختلف از قبیل کاهن مصری ،راهب عیسوی ،عرب بدوی،
قالیباف ایرانی ،سرباز رومی ،شوالیه ،بانکدار ،نمایندۀ مجلس ،بازیگر تئاتر و
نظایر اینها برای توضیح جنبههای مختلف زندگی بشر بسیار مفید است.
تدریس مسایل مورد ابتالی روز در جهان سیاسی و اقتصادی در مدارس
متوسطه در صورت امکان مفید است .گزارش جامعی دربارۀ مسایلی که در
مدارس متوسطه باید به آن توجه نمود و همچنین کیفیت تدریس مسایل
سیاسی جاری در گزارش تفصیلی کنفرانس مندرج است.
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 .4.2مردان بزرگ تاریخ

از آنجا که اطفال قوۀ تخیل قوی دارند و به شنیدن داستان عالقۀ بسیار نشان
میدهند ،ناچار تاریخ در سنین ابتدایی غالباً به صورت داستان میشود .مرکز
توجه در این داستانها در بسیاری موارد مردان بزرگاند و قوت عامل انفعالی
در اطفال موجب حب و بغض شدید نسبت به این مردان و تقلید یا تنفر از
آنهاست .از اینجا اهمیت خدمت صحیح قهرمانان تاریخ آشکار میشود .اتفاق
آرا بر این بود که قهرمانان تاریخ باید حتیاالمکان از میان کسانی انتخاب شوند
که بیشتر از همه به طرق مختلف خدمت کردهاند؛ از قبیل پاستور ،پستالوزی،
کنفوسیوسُ ،کخ ،ادیسون ،فلورانس نایتینگل و یا قهرمان کوشش در تحصیل
آزادی و مساوات و صلح بودهاند؛ از قبیل گاندی ،سون یات سن ،ویلبر فرس و
سقراط .در دورۀ متوسطه نیز هر چند اهمیت مردان بزرگ نقصان میپذیرد ،باز
در طی دوران تاریخ به آنها برمیخوریم .تأکید صفات عالیۀ بزرگانی که خادم
بشر بودهاند و مافوق اختالفات بشری قدم زدهاند برای توسعۀ دوستی و تفاهم
میان افراد دنیا بسیار مفید است.
 .5.2استفاده از وسایل مختلف :به کار بردن روشهای جدید

کنفرانس وسایل مختلف سمعی و بصری و عملی (تصاویر ،نقشهها ،فیلم،
پروژکتور ،نقشههای گرافیک ،موزه ،سفرهای علمی و امثال اینها) را که در
تدریس تاریخ باید مورد استفادۀ معلم و محصل قرار گیرد مورد بحث قرار داد و
استفاده از آنها را در اصالح تدریس تاریخ مفید دانست .همچنین ،به کار بردن
روش جدید را که مبتنی بر شرکت خود شاگرد به انحاء مختلف در درس و
بحث است (از قبیل نمایش مطالب تاریخی ،مناظرات تاریخی ،تهیۀ البسه یا
تزیینات تاریخی ،نقش تصاویر و نظایر اینها) توصیه نمود .نمونههای کاملی
از اینگونه روشهای تدریس در گزارش یونسکو به نام “سفارشهایی دربارۀ
تدریس تاریخ” مندرج است.
 .3تربیت معلمین
تربیت معلمین تاریخ برای دبستانها و دبیرستانها ،به نحوی که تدریس و نفوذ
آنها موجب تأیید همکاری و تفاهم میان ملتها باشد ،از مباحث عمدۀ کنفرانس
شمرده شد .نخست بعضی اشکاالت که در کار تربیت معلمین وجود دارد مورد
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توجه قرار گرفت .از آن جمله است .1 :برای تدریس تاریخ به نحو مطلوب،
آزادی بیان و انتقاد شرط اساسی است و این شرط متأسفانه همهجا یکسان
موجود نیست؛  .2در بعضی ممالک به علل مختلف ،بهخصوص قلت حقوق،
بسیاری از کسانی که داوطلب تعلیم میشوند واجد استعداد کافی برای کار خود
نیستند؛  .3در بعضی از کشورها معلمین متوسطه تعلیمات خود را در دانشکده
تکمیل میکنند ،نه در دانشسراها ،و در دانشکدهها علوم تربیتی مورد اهمال
قرار میگیرد و در نتیجه صالحیت معلمین تأمین نمیشود؛ و  .4در بسیاری
از کشورها قالب امتحانات و برنامه چندان سخت و غیرقابل انعطاف است که
معلم جز بندهوار از آن متابعت کردن چارهای ندارد و ناچار توقع بسیار از معلم
نمیتوان داشت .بر طرف ساختن اشکاالت فوق در مؤثر ساختن کار معلمین
تاریخ البته مفید خواهد بود .به عالوه ،نکات ذیل مورد توجه کنفرانس واقع شد.
 .1.3برنامۀ تعلیماتی

معلمین تاریخ دبستانها در رشتهای بهخصوص تخصص حاصل نمیکنند .از
این رو ،برنامۀ تاریخ آنها را نمیتوان سنگین کرد .با این همه ،اطالع جامعی
از تاریخ ملی و اطالع مجملی از تاریخ عمومیــبهخصوص سیر تمدنــبرای
آنها ضروری است .الزم است مطالعۀ اعالمیه حقوق بشر و سازمانهایی که
برای همکاری بینالمللی به وجود آمده است در برنامۀ تعلیماتی دانشسراهای
مقدماتی قرار گیرد .همچنین ،باید طرز استفاده از تاریخ محلی و توسعۀ آن و
تاریخ ملی و عمومی را بیاموزند.
برای دبیرستانها عموماً معلمین اختصاصی تربیت شوند .با این همه ،معلمین
تاریخ در غالب ممالک تدریس مواد دیگری را نیز به عهده دارند؛ از قبیل جغرافیا در
فرانسه و ایران و بلژیک ،فلسفه در ایتالیا ،حقوق مدنی و علوم اجتماعی در امریکا،
زبان و ادبیات ملی در انگلستان .انتخاب این مواد برحسب سنت ممالک مختلف
است ولی به هر حال معلم تاریخ متوسطه باید عالوه بر اطالع جامعی از تاریخ ملی
،)A
و عمومی به علوم دیگری که اهم آنها جغرافیا ،مردمشناسی ( nthropology
تاریخ فلسفه و هنرهای زیبا ،تاریخ زبان و ادبیات ملی ،زبان خارجه ،تاریخ مذاهب
و علوم اجتماعی است توجه خاص مبذول دارد .از این بر میآید که معلم تاریخ
باید زمان کافی برای آماده ساختن خود داشته باشد.

گزارش کنفرانس یونسکو

305

 .2.3وسایل ادامۀ مطالعه

هر قدر تربیت دانشسراها جامع باشد ،معلم تاریخ هرگز از تکمیل معلومات خود
و توسعۀ آنها بینیاز نیست .برای آنکه معلمین بتوانند معلومات خود را پیوسته
پیش ببرند ،کنفرانس توصیه نمود :الف .تشکیل دورههای کوتاه تابستانی یا غیر
آن برای بحث در مسایل جاری و پیشرفتهای جدید در علم تاریخ و مبادلۀ
اطالعات میان خود معلمین؛ ب .ایجاد رابطۀ میان معلمین ممالک مختلف و
مبادلۀ اطالعات و اسناد و کتب و در صورت امکان و در مواردی که اشکال زبان
وجود نداشته باشد ،مبادلۀ معلم میان کشورها ،چنانکه میان بسیاری ممالک
همزبان مرسوم است .در این باب گزارش جامعی در گزارش عمومی کنفرانس
میتوان یافت و ج .تهیۀ کتابخانهها و آبونه شدن مجالت و اسنادی که از طرف
بعضی ممالک مرتباً برای توسعۀ اطالعات معلمین منتشر میشود .در کنفرانس
نمایشگاهی از این قبیل اسناد و مدارک تشکیل گردید .آبونه شدن بعضی از آنها
برای معلمین تاریخ و جغرافیا به نهایت مفید خواهد بود.
 .3.3برنامۀ تربیتی

معلم تاریخ عالوه بر آگاهی به علم تاریخ طبیعتاً برای آموختن نیز آماده شود.
از این رو ،تدریس علوم دینی ،تربیتی و روانشناسی باید در همۀ کشورها
عمومی گردد و در ممالکی که معلمین تاریخ متوسطه در دانشکدهها تربیت
میشوند ،دورههای مخصوص برای تدریس علوم تربیتی پیشبینی شود .برای
آنکه محصل بتواند در عمل علم تاریخ و علوم تربیتی راــکه به نحوی جداگانه
و نظری آموخته استــوفق دهد ،تدریس عملی با نظارت اهل فن ضروری
تشخیص داده شد.
گذشته از اصل کلی فوق ،در دانشسراهای مقدماتی و عالی مناسب خواهد بود
که محصل برای به کار بردن بعضی وسایل که بهتدریج عمومی میشود ،از قبیل
پروژکتور و فیلم سینما و ترسیم گرافیک و تهیۀ کارتهای اندکس و غیر اینها
آماده شود و همچنین ،طرز به کار بردن کتاب راــکه به حقیقت باید خادم
معلمین باشد و نه مخدوم او و بحث آن موضوع گزارش کمیتۀ بهخصوص قرار
گرفتــبیاموزد.
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 .4.3پرورش روح انتقاد و بیطرفی

برای آنکه معلم تاریخ بتواند در ترک تعصب و تحصیل بیطرفی و تحمل آرای
مخالف و تقویت حس انتقاد مؤثر باشد ،باید خود در این شیوه تربیت کافی یافته
باشد .برای منظور فوق ،کنفرانس این وسایل را توصیه نمود :الف .مقابلۀ متون
تاریخی ،توجه به اختالف آنها ،انتقاد این متون؛ ب .مقابلۀ اخبار روزنامههای
مختلف و توجه به اختالف نظر آنها؛ ج .ایجاد وسایل ارتباط با معلمین و محصلین
ممالک بیگانه و سعی در فهم نظر آنها در موارد مختلف؛ د .مطالعه و مقایسۀ یک
موضوع در کتب ممالک مختلف ،مث ً
ال شرح جنگ واترلو در کتابهای فرانسه،
انگلیس و آلمان و یا شرح حکومت و تمدن غزنویان و مغول در کتب تاریخ ایران و
ترکیه؛ ه .مطالعۀ اعالمیۀ حقوق بشر و همچنین گزارش یونسکو راجع به تدریس
تاریخ که در فوق مذکور گشت.
 .5.3مبارزه با تبلیغات

از اینکه افراد در معرض تبلیغات گوناگون قرار دارند و حقایق دائماً به کذب یا
حذف یا تأکید ناروا تحریف میشود ،معلم باید برای برابری با اثر سوء تبلیغات
آماده باشد .بهخصوص چون محصلین اخبار و اطالعات گوناگون را به وسیلۀ
رادیو ،سینما و روزنامه و غیر اینها کسب میکنند ،معلم باید بتواند آنها را از
فریب و اشتباه بر حذر دارد .از این رو ،در دانشسراها مناسب خواهد بود اگر
شیوههای تبلیغاتی و تدابیر و حیل آن مورد مطالعه قرار گیرند.
 .4کتب تاریخ

 .1.4انحصار کتب تاریخ

کنفرانس پس از بحث مبسوطی در این باب به این نتیجه رسید که اصوالً انحصار
کتب مطلوب نیست .مؤلف در انتخاب شیوۀ تحریر و معلم در انتخاب کتاب باید
آزاد باشد .محصلین نیز باید در اختیار کتب درسی خود سهمی از این آزادی داشته
باشند .اما به این نکته نیز توجه شد که در بعضی ممالک دخالت دولتــکه ممکن
است بیطرفتر از دیگران باشدــاز تأثیر مضر منافع دستههای اقتصادی ،مذهبی،
تجاری و غیر اینها میکاهد و در نتیجه مفید نسبی است .با این همه ،تأکید شد که
چون انحصار ادامه یابد ،عیوبی که از آن حاصل میشود از محاسن آن بیش است.
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 .2.4زبان کتب تاریخ

کنفرانس تأکید نمود که کتب تاریخ باید به زبان ساده و روشن نوشته شود و
بهخصوص از خصایصی که موجب تحریک عداوت نسبت به دیگران یا ایجاد
مباهات بیجا گردد خالی باشند .یکی از مسایل مورد ابتال این است که مؤلفین
تاریخی که برای مدارس ابتدایی و سالهای اول متوسطه تألیف تاریخ میکنند،
فراموش میکنند به زبان کودکان سخن بگویند .ابتالی دیگر آن است که میان
کتب ابتدایی دفعتاً تفاوت فاحش در طرز بیان و نوع اصطالحات به وجود میآید
و این موجب ایجاد عجز فکری در طفلی که تازه از دبستان به دبیرستان آمده
میشود .در بعضی ممالک ،عم ً
ال زبان کتب سال اول و دوم متوسطه با زبان
کتب سال پنجم و ششم یکی است .کنفرانس رفع این نقایص را توصیه نمود.
گزارش مبسوط آن در گزارش تفصیلی مندرج است.
 .3.4معایب عمدۀ بعضی از کتب تاریخ

عمدۀ انتقادات دیگری که بر کتب تاریخ وارد است و رفع آنها را کنفرانس
توصیه نمود به قرار ذیل است .1 :کتب تاریخ غالباً با تعصب ملی تحریر یافته و
از آنها حب و بغض ناروا میزاید؛  .2توجه به مراکز تمدنی غیر از تمدن اروپایی،
بهخصوص تمدن چین و هند و تمدن قدیم امریکا ،در غالب کتب و خاصه کتب
ممالک غرب مورد اهمال قرار گرفته است؛  .3سیر مذهبی بشر به اندازۀ کافی
در کتب تاریخ مورد توجه قرار نمیگیرد .عقاید مذهبی بشر در اعصار اولیه و
همچنین کیفیت و تأثیر مذاهب بزرگ که از حقایق عمدۀ تاریخ بشرند سزاوار
توجه بیشتر است؛  .4تاریخ نظامی و سیاسی بیش از هر چیز صفحات تاریخ را
پر کرده .اضافه کردن فصولی در تاریخ تمدن و ادبیات و هنرهای زیبا به آخر
ابواب کافی نیست .در تحریر تاریخ باید از جهت جامعتری به سیر زندگی بشر
نگریست .با رعایت شرط فوق ،عوامل اجتماعی و اقتصادی و مذهبی و علمی
و هنری کمتر از وقایع نظامی و سیاسی اهمیت نخواهند داشت .عدۀ اسامی و
سنوات و وقایع غیرمهم را باید محدود نمود؛  .5تصاویر کتب تاریخ کافی نیست.
انتخاب و چاپ آن نیز همیشه اسباب رضایت نمیشود؛  .6وقایع تاریخ اخیر در
بعضی کتب تاریخ معاصر وجود ندارد .در بعضی ممالک تاریخ معاصر به سال
 1900ختم میشود.
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 .4.4مقابلۀ کتب تاریخ

یکی از وسایل اصالح کتب تاریخ که در کنفرانس بروکسل درسال گذشته توصیه
شده بود ،مقابلۀ کتب تاریخ میان ممالک مجاور و حک و اصالح و تعدیل مواردی
که آمیخته به تعصب یا اشتباه است بود .این پیشنهاد از طرف بعضی از ممالک
به مورد عمل گذاشته شده از جمله میان فرانسه و آلمان ،فرانسه و انگلستان و
انگلستان و آلمان ،ممالک اسکاندیناوی ،هلند و بلژیک و گزارش پیشرفتهای آنها
در کنفرانس مطرح گردید .گزارش مزبور حاکی از پیشرفت کامل بود .کنفرانس
توصیه نمود که نظیر این اقدام از طرف ممالک دیگر نیز عملی گردد.
 .5پیشنهادات کنفرانس یونسکو
کنفرانس در مباحثات خود به این نتیجه رسید که در بعضی مسایل اقدام یا
مساعدت یونسکو ضروری یا مفید خواهد بود .از این رو ،بعضی پیشنهادات از طرف
نمایندگان مختلف داده شد تا یونسکو در عملی ساختن آنها در صورت وجود
وسایل اقدام نماید .پیشنهاداتی که به تصویب کنفرانس رسید به این قرار است:
 .1تهیة فهرست جامعی از وسایل سمعی و بصری و غیر آنها از قبیل فیلم ،تصاویر،
اطلس نقشه و مانند اینها که در مالک مختلف فراهم شده و در تدریس تاریخ و
جغرافیا به کار میآید و قرار دادن این فهرست در دسترس ممالک عضو یونسکو.
 .2ترتیب مبادلۀ مواد و وسایل فوق میان ممالک مختلف.
 .3اقدام در تهیۀ این وسایل به کمک مالی دولی که طالب این وسایلاند؛ در
مواردی که مواد و وسایل مورد نیاز یا وجود نداشته باشد یا غرض تبلیغاتی
در آنها باشد از قبیل فیلمها و نقشههای تاریخی و نظایر آنها .این پیشنهاد از
طرف اینجانب داده شد .چه ،به نظر رسید ممالکی که نیازمند به این وسایلاند
ولی خود به علل مالی یا فنی نمیتوانند به تهیۀ آنها بپردازند ،در صورتی که
کمک مالی خود را توأم سازند ،بتوانند این وسایل را به قیمت ارزانتر به وسیلۀ
یونسکو تهیه نمایند.
 .4اقدام در فراهم آوردن اطالعات راجع به زندگی اطفال در ممالک مختلف
برای به کار بردن در مدارس ابتدایی.
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 .5ایجاد تسهیالت برای مبادلۀ کتب و مجالت تاریخی میان دول عضو یونسکو.
 .6انتشار آثار آسان و روشن به زبانهای مختلف دربارۀ سازمانهای بینالمللی و
همکاری بینالمللی و فعالیتهای مربوط به آن برای استفاده در مدارس.
کنفرانس در تاریخ  22اوت ،پس از پنج هفته ،خاتمه یافت .در جلسۀ نهایی
کنفرانس تأکید شد که نتایج حاصله از مباحثات کنفرانس به وسایل مقتضی
به اطالع عالقمندان و بهخصوص معلمین تاریخ و همچنین ادارات و مدارس
مسئول برسد.
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شیوۀ انصاف

1

فرهنگ و تمدنی که جهان امروز از آن برخوردار است میراثی است که از تالش
اقوام گوناگون پدید آمده .بیشتر مللی که در تاریخ نامی دارند ،کموبیش در
فراهم آوردن این میراث سهیم بودهاند .کشور ما نیز از کشورهایی است که مردم
آن در طی هزاران سال بر این ذخیرۀ عمومی افزودهاند.
در جهانگیری و جهانداری و دانشدوستی و هنرپروری ،پدران ما شیوههای پسندیده
آوردند و شاعران و عارفان و دانشمندان و نقاشان ایرانی از گوهر طبع و اندیشۀ
خویش گنجینۀ هنر و معرفت انسانی را غنیتر کردند .این معنی بر آنها که از
تعصب دورند و بهدرستی عقاید خویش پایبندند پوشیده نیست و صاحبنظرانی
که به تاریخ تمدن و معارف بشری پرداختهاند ،این نکات را به انصاف یادآور شدهاند.
از این رو ،ما نیازمند خودستایی نیستیم .به فریاد و غوغا مدعی بزرگی شدن و کوس
فخر بر سر کوی و بازار زدن شایستۀ کسانی است که دستشان از هنر و مغزشان
از اندیشه تهی است .آن که صاحب هنر است محتاج نیست که روز و شب گوش
مردمان را به توصیف هنر خود آزار کند .ملتی نیز که سهم خویش را به فرهنگ
و تمدن عمومی ادا کرده است نیازمند اغراق در بر شمردن فضایل خود نیست.
1احسان یارشاطر“ ،شیوۀ انصاف ”،سخن ،دورۀ  ،۴شمارۀ ( ۳بهمن .168-165 ،)۱۳۳۱
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با این همه ،کمتر روزی است که حماسههای غرا و فخریههای مبالغهآمیز دربارۀ
ایران و ایرانیان در رادیو نشنویم و در مطبوعات نخوانیم .میشنویم که رسم
جهانداری و جهانگیری را ما به عالم آوردیم ،در جنگآزمایی و دلیری و پهلوانی
ایرانیان در هیچ دوره مانندی نداشتهاند ،شاهنشاهی هخامنشی هرگز نظیری
نیافت و پشت رومیان قرنها از وحشت جنگجویان ایرانی در لرزه بود ،مردم
یونان دانش و فلسفه را نخست از ما آموختند ،شاهپور اول ساسانی جنبشی
جهانگیر را موجب شد که تمدن یونان و روم را در نوردید ،کتب دینی بوداییان و
مسیحیان و قوم یهود اقتباس ناقصی از کتب دینی ماست ،ایرانیان باستان هرگز
جز راست کلمهای بر زبان نمیراندند و کیش آنها از خرافات دینهای همزمان
پاکیزه بود ،شعر و عرفان آن است که ما آوردهایم و . . .
در آوردن اینگونه عبارات حماسی از آوردن شاهد نیز باز نمیمانیم .هر جا تأیید
مدعا الزم باشد ،از گفتۀ “یکی از علمای غرب” یا “یکی از دانشمندان” یا “یکی از
بزرگان” یا “یک نفر امریکایی” استمداد میکنیم و اگر اهل خرافه نباشیم و این
موجودات وهمی را نپذیریم ،عباراتی را از افالطون و فیثاغورث و گزنفون و شاردن
و اولئاریوس و پیترو د ال واله و امثال ایشان ،بیآغاز و انجام ،چنان که منظور ما
را مناسب افتد ،از متن بیرون میکشیم و مدعای خویش را به رعنایی تمام به
سخنان اینان میآراییم تا آنجا که مسلم شود بزرگی و راستی و دالوری و سخاوت
و ابداع جامهای است که تنها به قامت ما دوختهاند و دیگران جز خوشهچینانی از
خرمن فضل ما نبودهاند و خود نیز بر سخنان گواهی دادهاند.
بنای اینگونه سخنان بر مبالغه یا اشتباه است و زیانش آن است که ارزش
واقعی ما را نیز از نظر دور میدارد و ما را به ُعجب و خودفروشی منسوب
میکند .در تاریخ ما ،از زشت و زیبا هر دو اثر است و از این رو ،به سرشت آدمی
و تاریخ همۀ ملتهای بزرگ ماننده است.
اوراق زرین در کتاب سرنوشت ما کم نیست .اگر به کشورداری و کشورگشایی
بالیدن سزاست ،حکومت بیدادگر آشور را ما به دستیاری بابلیان برانداختیم .کورش
و داریوش سردارانی بزرگ بودند و شاهنشاهی وسیع و نیرومندی پدید آوردند
که از هند تا افریقا کشیده میشد و اقوام گوناگون در سایۀ آن به امن میزیستند
و شاهان هخامنشی غالباً مزاحم آداب و مذاهب این اقوام نبودند .سواران اشکانی
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بارها چابکی و استادی خود را در فنون جنگ بر رومیان آشکار کردند و از توسعۀ
دولت روم به طرف مشرق مانع شدند .چند تن از سرداران رومی در این هوس
به خاک افتادند .خاندان ساسانی روی هم رفته خاندانی نیرومند و استوار بود
و استقالل ایران را در برابر کشورگشایی رومیان و اقوام شمالی نگاه داشت.
پس از اسالم نیز دالورانی چون مقنع و بابک خرمی و مازیار و یعقوب لیث و
مرداویچ از ایران برخاستند .سامانیان در سرداری اصولی برگزیدند که سالها
پس از زوال ایشان استوار بود و ترکان غزنوی و سلجوقی و خوارزمشاهی بر
بنای آن حکم میراندند .خاندان صفوی نیز از مردان جنگآزما و شایسته چون
شاهاسماعیل و شاهعباس خالی نبود.
این همه کم نیست و اگر گاه ضمیر ما به شکستهایی که در روزهای ناتوانی از آشوریان
و یونانیان و هیتالیان و تازیان و ترکان و مغوالن و پرتقالیان دیدهایم بگراید ،مایۀ تسلی
خاطر است .کدام کشور است که ناکامی شکست را نچشیده باشد؟ دولت آشوریان
و رومیان و مغوالن نیز با همۀ سرسختی سرانجام در هم شکست و به پایان آمد.
اما اگر شکست به هنگام ناتوانی اسفانگیز است ،جور در ایام توانایی نیز شایستۀ
ستایش نیست .دریغ که ما نیز از اقتضای طبع آدمی برکنار نبودهایم و گاه
به کارهایی دست زدهایم که از آن با اسف یاد باید کرد .شهر آتن را ،چون
دست یافتیم ،به انتقام سارد آتش زدیم .به مردم ارمنستان که کیش زرتشتی
نمیپذیرفتند جور بسیار روا داشتیم و مکرر به کشتار ایشان برخاستیم .از
کتیبههای کرتیر ،موبد زرتشتی ،و شاپور اولــکه تازه از دل خاک بیرون
آمدهــپیداست که بسیاری دیگر را که کیش جدا داشتند سخت آزار کردهایم.
مانویان و مزدکیان را هرگز آسوده نگذاشتیم .اگر افتخار فتوحات محمود غزنوی
و نادر از آن ماست ،خجلت غارت و کشتار ایشان در هند نیز به ما متعلق است.
اما آنچه بیش از جهانگیری و جهانداری مایۀ سرافرازی است و حماسهسرایان
مبالغهگو کمتر به آن توجه دارند ،مددی است که پدران ما به توسعۀ فرهنگ و
اندیشه و هنر انسانی رساندهاند .راست که آنگاه که ما در مسیر تمدن نوسفر بودیم،
بعضی اقوام راهی دراز رفته بودند و ما از مردم مصر و بابل و آشور و چین و هند
علم آموختیم ،چنان که در گاهشماری و نجوم و ظرفسازی و ساختن سالح و کاخ
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و شهر از مصریان و آشوریان و بابلیان درسهای سودمند گرفتیم و در ریاضیات و
طب و شعب علوم از هندیان و یونانیان و یهودان بهره بردیم .اما از مللی نبودیم که
تنها به گرفتن خرسند شویم .گذشته از آنکه تربیت اسب و کشت بعضی گیاهان
را به همسایگان آموختیم ،از دو راه در توسعۀ فرهنگ و تدوین اندیشه کوشیدیم.
یکی آنکه میان ملل گوناگون رابطۀ فرهنگی برقرار کردیم و وسیلۀ انتشار محصول
مادی و معنوی اقوام مختلف شدیم .دیگر آنکه صورت مدونی از اندیشۀ انسانی را
در جامۀ کیشهایی ،که چون کیش زرتشتی از ایران برخاستند ،فراهم آوردیم.
چون مسلمان شدیم ،در تقویت تمدن اسالمی کوشیدیم و بزرگانی چون سیبویه
و فارابی و رازی و بایزید و ابنسینا و بیرونی و ابوسعید و خیام و غزالی و خواجه
نصیر و رشیدالدین به عالم اسالم آوردیم .عشق خدمت و صفای طبع و ظرافت
اندیشه را در تصوف به هم آمیختیم و عرفانی لطیف و خیالانگیز ساختیم و آن
را در نثری شیوا و شعری شیواتر نشاندیم .در کنار گروهی ناشاعر و بدنویس و
بدنگار و کمهنر ،هنرمندانی چون رودکی و فرخی و فردوسی و عطار و سعدی و
مولوی و حافظ و بهزاد و رضا عباسی و میرعماد و درویش و معماران و مجلِّدان
و کاشیسازان بزرگی ،که تنها آثار گرانبهای آنها را میشناسیم ،به وجود آوردیم.
انصاف باید داد که ما در فن ساختمان با مصریان برابر نبودهایم و در پیکرتراشی
و فلسفه و آزاداندیشی به یونانیان نرسیدهایم و در راهسازی و آبیاری و بنای
شهرها و کشورداری از رومیان فروتر بودهایم و در شعب علوم ابداعات بزرگ
کمتر داشتهایم .در جنبش اخی ِر آن نیز ،که به دست مردم غرب فراهم آمده،
سهم بزرگی نداریم .اما اگر به شعر خود و هنر نقاشان و معماران و کاشیسازان
و قالیبافان و سابقۀ آیین و فرهنگ خود ببالیم ،مدعی باطل نیستیم.
آنها که در باب ایران و ایرانیان به مبالغههای ناروا دست میزنند ،بهتر است که
به جای آن ،فرزندان این آب و خاک را به هنر و ادب ایران آشنا کنند و نفایس
شعر و نثر ما را با آن بشناسانند تا مهر ایران بیحاجت غلو و خویشتنبینی در
دلها نیرو گیرد .امروز که با نهضت غرب در تنگنای اقتباس افتادهایم ،هنوز
میتوانیم فخری به مفاخر خود بیفزاییم و آن فخر انصاف و راستی است.
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1

امروز ما در رهگذر تحول مادی و معنوی بزرگی قرار داریم .دانش نو جهانگیر
شده و چهرۀ زندگی دگرگون گردیده .نیازهای تازه پدید آمده و کوششهای
تازه ضرورت یافته .در جهان ،تنها به آنچه خود داشتهایم نمیتوان ساخت.
از روزگار صفویان که ما از طلب زیادت باز ایستادهایم ،غربیان در تالش پیشی
و بهتری بودهاند .آنچه در این تالش نصیب آنان شده کم نیست .محصول کار
به کمک افزارهای نو افزایش یافته و ثروت عمومی فزونی گرفته و این ثروت
در گشودن راههای نو و ساختن مطلوبهای تازه به کار افتاده .جهل و حرمان
اگر یکسره از میان برنخاسته ،بسیار اندک شده .سیری و رهایی از وحشت نیاز
پرداختن به امور ذوقی و معنوی را برای گروه کثیری ممکن ساخته ،فنون
پزشکی پیش رفته و پاکیزگی و آراستگی از انحصار توانگران بیرون آمده ،روابط
آسان شده و زندگی سرعت گرفته و در این میان ،درخت اندیشه بارهای تازه
آورده و چشمۀ هنر جویهای تازه زاییده .از این همه ،تمدنی پدیدار شده که
هر چند از همه جهت پسندیده نیست ،نیرومند و نافذ است و در برخورد با
تمدنهای کهنتر از تأثیر باز نمیماند .دو قرن اخیر شاهد فیروزیهای این
تمدن جوان در کشورهای مختلف جهان بوده است.
1احسان یارشاطر“ ،راه نو ”،سخن ،دورۀ  ،۴شمارۀ ( ۴اسفند .۲۴۹-۲۴۵ ،)۱۳۳۱
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بسیاری از مردمی که در مسیر تمدن غرب قرار گرفتند ،چون از خود سابقۀ
فرهنگ و تمدنی نداشتند یا به نگاهداری چنین سوابقی پایبند نبودند ،یکسره
راه و رسم غربیان را گردن گذاشتند .اما آنان هم که آیین خویش را گرامی
میداشتند و شیوۀ غربیان را بر خود نمیپسندیدند و به جهاد با آن برخاستند،
سرانجام قبول تأثیر را سودمند یافتند ،چنان که چین و هند و ژاپن و چند
کشور دیگر عاقبت از این جهاد چشم پوشیدند.
ما نیز کمتر از صد سال است به کسب این تمدن نو پرداختهایم ،اما کار ما آسان
نیست .از یکسو نزدیک به سه هزار سال است که در این آب و خاک زیستهایم.
از آنچه بر ما گذشته و گذراندهایم کیفیتی در ما و زندگی ما پدید آمده که به
آن از دیگران متمایزیم .آیین کهن داشتهایم و هنر ظریف و شعر پایدار آوردهایم
و به کوششهای خود در پیش بردن کاروان تمدن سرافرازیم .حیف است که از
این همه بگذریم و جامۀ بیگانه به تن کنیم .این جامه هر چند فاخر باشد ،بر
قامت ما زیبنده نیست.
از سوی دیگر ،فواید تمدن نو را دریافته و در پی آن برخاستهایم .آسانپذیر
و مشتاقیم .عادت را سپر کهنهپرستی نکردهایم و در آموختن شیوههای نو و
ترک رسوم نامرغوب کهن سختجانی نمیکنیم .این کسب و اقتباس در خود
نه زیانبخش است و نه مایۀ شرمساری .اگر امروز ما نیازمند دانش دیگرانیم،
دیگران نیز یک روز از خرمن فرهنگ و آیین ما خوشه بردهاند .در تالشی که
مقدر بشر است ،دعوی بینیازی از هیچ قومی مقبول نیست.
اما در این راه دو خطر بزرگ در پیش است .یکی آنکه در والی اقتباس خود
را فراموش کنیم و در خیرگی تقلید از لطایف هنری و آداب پسندیدۀ ایرانی
بگذریم و میراث گرانبهایی را که به رنج پدران ما فراهم آمده از دست بدهیم.
دیگر آنکه در راه اقتباس هوسبازی و کوتهفکری کنیم و صورت فریبا را بر
معنی درست بگزینیم و مایۀ خویش را در کسب ظواهر بیمایه نثار کنیم و
از تمدن نو به جامعۀ غربی و الفاظ فرنگی و خانههای بیحیاط و نشستن بر
صندلی خرسند شویم .این دو خطر دور نیست .هماکنون پیداست که این
دشمنان ریشهخوار در سالمت حیات و بقای قومیت ما آمیختهاند.
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جوانان نوخاسته و تنگمایه ،به اعتبار قصهای که از غرب شنیدهاند ،شعائر ما را
کوچک میدارند .زبان ادبی ما با همۀ ذخایر گرانمایهاش نزد اینان متروک مانده
و هنر ایران مهجور شده .رسوم کهن از جوانمردی و مهماننوازی و چشمپوشی
و دستگیری نقصان یافته و ناراستی و نادرستی فزونی گرفته ،اما از آنچه غربیان
را در مقاصدشان توفیق داده نیز کمتر اثر است .صراحت و دقت علمی کمیاب
است و همت و کوشش نادر و از تحمل و همکاری و جزم و خودداری نامی مانده.
وقت تنگ است .اگر در پی درمان نباشیم ،بیم آن است که شیرازه بگسلد و
روزی برسد که نه به خود ماننده باشیم و نه به دیگران.
اگر مطلوب ما آن است که در کشاکش این دگرگونی بر پای خویش بایستیم و
رنگ خود را از دست ندهیم و نیز به جهان امروز همساز باشیم ،راهی جز این
نیست که مآثر خویش را با مزایای نهضت غرب بیامیزیم.
نخست باید انصاف دهیم که هر چند در سنت ما خوب فراوان است ،همۀ آن
با زندگی امروز سازگار نیست .در عالم دانش تنها با بحث ماهیت و وجود و
جر و نصب اسم و صور شکل چهارم نمیتوانیم با جهان
قوانین عِتق برده و موارد ّ
کنونی همگام شویم و در دایرۀ عمل با کوفتن پتک و راندن گاوآهن و قلندری
و خانقاهنشینی از دیگران باز خواهیم ماند .اما ملیت ما بر اینها استوار نیست و
ریشهای عمیقتر دارد .برای شناختن مآثر خویش و تقویت بنای ملیت خود باید
به آثار زبان فارسی و تاریخ این سرزمین رو کنیم.
زبان فارسی گنجینۀ گرانبهایی از فرهنگ و تمدن ماست .بزرگان ما اثر اندیشه
و ضمیر خود را در این زبان به یادگار گذاشتهاند .شعر رودکی و فرخی ،شاهنامه
فردوسی و تاریخ بیهقی و تذکرةاالولیا عطار و کلیات سعدی و مثنوی مولوی و
دیوان خواجه و نظایر اینها گوهران درخشان این گنجینهاند .غافلی باید تا آنجا
که سخن از ادب و هنر است ،با چنین گنجی خود را تهیدست بداند.
اما تاریخ این سرزمین سرگذشت ماست .ما را به خود خو میدهد و خانۀ ما
را ،هر چند کاخ زرنگار نباشد ،نزد ما عزیز میکند .گاه اشک شوق در دیدۀ
ما میگرداند و گاه سرشک حسرت و ندامت ،اما به همه حال مهر این آب و
خاک را در دل ما میافزاید .چون بدانیم که قریب سه هزار سال است در این
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خانه زیسته و با بد و خوب آن ساختهایم ،روا نخواهیم داشت که امروز به عشوۀ
بیگانهای معشوق دیرین را از دل بیرون کنیم و راه و رسم عاریت اختیار نماییم.
در کسب مزایای تمدن غرب ،که از آن گریزی نیست ،نخست باید آنچه را درخور
و بایسته است بشناسیم ،آنگاه بکوشیم تا آن را درست بیاموزیم و به کار بریم.
آنچه اکنون معمول ماست جز این است .هر سال گروهی از جوانان ما به
قصد دانشآموزی راه غرب در پیش میگیرند و غالباً چندین سال در آن دیار
میمانند .افسوس که بیشتر آنها چیزی که به کار آید نمیآموزند .نه انتخاب
رشتههای درسی آنان غالباً تابع دستور درستی است و نه در تحصیل جز به
آموختن چند جملۀ شکسته و فراهم آوردن ورقۀ ممهوری توجه دارند .از این
همه دانشجو که در سالهای اخیر به اروپا و امریکا رفتهاند ،اگر کسانی به
فنون نساجی و رنگسازی و درودگری و داروسازی و جنگلبانی و چرمسازی و
چاپ و شهرسازی توجه کردهاند یا در شعب فیزیک و زیستشناسی و نقاشی
و پیکرتراشی و زبان و ادبیات کشورهای دیگر علم درست آموختهاند معدودند.
در  50سال اخیر ،تحول بزرگی در ایرانشناسی روی داده .آثار ایرانی فراوان در
چین و ترکستان و هند و ترکیه و مصر و عراق و جز اینها به دست آمده .چندین
زبان تازۀ ایرانی مکشوف شده و تاریخ سیاسی و فرهنگی ایران باستان محتاج
تجدید نظر اساسی گردیده ،ولی ما هرگز درصدد نبودهایم از این دانش نو دربارۀ
خود چیزی بیاموزیم و دانشجویانی برای آموختن این مطالب گسیل کنیم .در
بسیاری از دانشگاههای اروپا و امریکا کرسی زبانهای ایرانی وجود دارد و در
غالب آنها میتوان فارسی و پهلوی و پارتی و اوستایی و فارسی باستان و سغدی
و ختنی آموخت .اگر کار دانشجویان ما در خارج دستور درستی داشت ،اکنون
برای فراگرفتن زبان پدران خود نیازمند غربیان نبودیم.
جوانان ما چون به کشورهای خارج میروند ،از برخی بندها که در اینجا بر دست
و پای لذتجویی و برخورداری آنهاست میرهند .چنان فریفتۀ این سهولت
تمتع میشوند که بیشتر آنها از توجه به مدارج برتر دانش و فرهنگ و هنر باز
میمانند .بیشتر آنان هرگز زبان خارجی را چندان خوب نمیآموزند تا خواندن
و فهمیدن آثار عالیۀ زبان بیگانه برای ایشان آسان باشد و از این راه ذوق و
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اندیشۀ خویش را پرورش دهند .ناچار دانش و فرهنگ غرب ،آنجا که پایهای
بلند دارد ،از دسترس دانشجویان ما دور میماند و سهم ما از تمدن نو غالباً به
مدارج سبکتر آن چون داستانهای کممایه و وصف بازیگران سینما و نسخۀ
آرایش و دستور خوشبختی محدود میشود.
این سفرکردگان ،که امید دلهای مشتاقاند ،چون باز میگردند ،از آنجا که
دستشان از علم تهی است ،تحفه اصحاب را دامنی پر از دعوی میآورند .چون
چشمبستهای که به شهر کوران درآید ،نادیده را درخور تصور کوتاه خود توصیف
میکنند و برای پوشیدن نادانی خویش طبل تهی میکوبند.
حیف است امروز که به آموختن نیازمندیم ،خواسته و نیرو و اندیشۀ خویش را
از ندانستگی و نابسامانی کارها چنین به باطل تلف کنیم و استعداد جوانان خود
را به خیره تباه سازیم.
گذشته از کار دانشجویانی که به غرب میروند ،باید کار تألیف و ترجمه را نیز
سامانی داد .امروز که عدۀ بیشتری از مردم به خواندن قادرند ،مطبوعات از
بزرگترین وسایل آشنایی ما با فرهنگ و تمدن غرب است .بر آثار سبک و
بیمایهای که امروز به اتکای نوشتههای غربی فراوانی نشر مییابد َه َرجی نیست،
اما باید در کنار آنها از آثار اصیل و سودمند غربیان نیز برای خود به زبان فارسی
درآوریم .کار رادیو و فیلمهای علمی و تربیتی را نیز باید از نظر دور نداریم.
اما انجام این مقصود بیجنبشی نو و طرحی نو امکانپذیر نیست .اگر باید
از پیروی برهیم و با کاروان تمدن امروز همگام شویم ،در ضروریات نیازمند
دیگران نباشیم و به خود شناخته شویم ،چاره جز درست آموختن و سخت
کوشیدن و به خود استوار بودن نیست.
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فصل 20

مقدمه :دانشنامۀ ایران و اسالم

1

دانشنامۀ ایران و اسالم دایرة المعارفی است در تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران
و جامعۀ اسالمی از کهنترین ایام تا دوران معاصر .عم ً
ال ،دانشنامه مجموعهای
از مقاالت تحقیقی و مستند است ،به ترتیب الفبایی ،در شرح اعالم تاریخی
و جغرافیایی و مباحث علوم و نیز اصطالحاتی که روشنگر فرهنگ ایران و
کشورهای اسالمی در طی تاریخ به شمار میروند .هر یک از مقاالت بهطور کلی
مذیّل به فهرستی از مآخذ است تا هم خواننده را از منبع اطالعات مقاله آگاه
کند و هم او را در جستجو و پژوهش بعدی یاری نماید.

 .1سابقۀ دانشنامه

با آنکه چه در ادوار کهن و چه در دو قرن اخیر تدوین آثار جامع علمی و تاریخی
و فلسفی و مذهبی مکرر منظور نظر و موضوع کوشش دانشمندان قرار گرفته
است ،دایرةالمعارفی بدین وصف ،خواه در زبان فارسی و خواه در زبانهای دیگر،
تاکنون تدوین نشده و این نخستینبار است که دانشنامهای تحقیقی به این
تفصیل ،که در درجۀ اول متوجه اهل دانش و پژوهش است ،انتشار مییابد.
در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم که خاورشناسی رونق و شکفتگی
خاصی داشت ،چند اثر جامع و بسیار سودمند به همت خاورشناسان دربارۀ ایران
1احسان یارشاطر“ ،مقدمه ”،در احسان یارشاطر (ویراستار) ،دانشنامۀ ایران و اسالم (تهران :بنگاه
ترجمه و نشر کتاب[ .33-9 ،)1354 ،در این جستار ،مثالهای بخش شیوۀ خط و زبان را مطابق اصل،
و نه مطابق شیوۀ ایراننامه ،آوردهایم  -کتاب ایراننامه].
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انتشار یافت .از این جمله یکی فرهنگ ایران باستان ،تألیف فردریک اشپیگل
است 2،در جغرافیا و نژادها و قبایل و اساطیر و تاریخ و مذاهب و حکومت و
قوانین و هنر و علوم و ادبیات ایران از آغاز تا پایان پادشاهی ساسانیان .دیگر
نامنامۀ ایرانی ،اثر فردیناند یوستی 3،است که مشتمل بر توضیح اسامی کسانی
است که در تاریخ و تمدن ایران مقامی یافتهاند ،با ذکر دقیق مآخذ و بیشتر
متوجه نامهای ایران باستان ،هر چند اسامی اسالمی ایران نیز در آن آمده است.
سوم کتاب اساس فقهاللغه ایرانی است 4،مشتمل بر یک رشته تألیفاتی به قلم
مشاهیر ایرانشناسان وقت در شناخت زبانها و تاریخ و جغرافیا و ادبیات و
مذاهب و گویشهای ایران و بیشتر ناظر به معرفت زبانهای ایران است.
از میان آثار تحقیقی که مستقیماً مربوط به ایران نیست ،ولی قسمتی از اعالم و
مباحث مربوط به ایران را نیز در بر میگیرد ،بهخصوص باید از دانشنامۀ پاولی
ویسووا 5،در معارف یونان و روم باستان ،یاد کرد که از جمله شامل مقاالت
تحقیقی و مفصل دربارۀ ایران باستان است و تجدید نظر در آن و تجدید طبع
آن که از سال 1893م آغاز شد ،در 1974م خاتمه یافت.
در قرن اخیر باید از دایرة المعارف اسالم نام برد که هرچند بحث ایران باستان از
دایرۀ کار آن بیرون است ،به ایران اسالمی در زمرۀ سایر جوامع و کشورهای مسلمان
میپردازد .طبع اول این اثر گرانبها که چکیدۀ بیش از دو قرن تتبع و پژوهش
علمی در رشتههای گوناگون معارف اسالمی است ،در چهار جلد اصلی و یک جلد
مکمل در طی سالهای 1938-1913م با همکاری بزرگان دانشمندان این رشته
به سه زبان آلمانی و انگلیسی و فرانسه انتشار یافت 6.طبع دوم این دایرةالمعارف،
Friedrich von Spiegel, Eranische Altertumskunde, 3 bӓnde (Leipzig, 1871).
Ferdinand Justi, Iranisches Namenbunch (Marbug, 1895).
4
Grundriss der iranischen Philologie, unter Mitwirkung von chr. Bartholomae, C. H.
Ethé, K. F. Geldner, P. Horn, H. Hübschmann, A. V. W. Jackson, F. Justi, T. Noeldeke,
K. H. Salemann, A. Socin, F. H. Weissbach, und E. W. West. Herausgegeben von
Whilhelm Geiger und Ernst Kuhn, 2 bӓnde (Strassburg, 1895-1904).
5
Paulys Realenclopӓdie der Klassischen Alterumswissenschaft, Neue Bearbeitung
(Herausgegeben von Georg Wissowa, 1893-1974).
6جلد اول آن با عنوان ذیل در طبع فرانسوی Encyclopédie de l’Islam, Dictionnaire
 Geographique, Ethnographique et Biographique des Peuplesmusulmansبه کوشش M.
 Th. R. Basset, T. W. Arnold, R. Hartmannدر سال 1913م با حمایت انجمن بینالمللی
2
3
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به منظور تکمیل مطالب آن و درج نتایجی که پس از نشر طبع اول به دست آمده
بود ،از سال 1950م آغاز شد و جزء اول آن در سال 1954م و جلد اول آن در
1960م منتشر گردید و اکنون (سال 1975م) جزوات جلد چهارم آن در جریان
7
انتشار است و در این تاریخ (شهریور 1354ش) به پایان حرف  Iرسیده است.
در ایران ،با آنکه تألیف آثار جامع در فنون علم و ادب سابقۀ قدیمی دارد 8،در
ایام اخیر تألیف دایرةالمعارف به معنی جدیدتر آن کمتر فرصت توفیق یافته است.
شادروان سیدحسن تقیزاده از سال 1327ش به گرد آوردن گروهی از دانشمندان
محقق به منظور ترجمۀ طبع اول دایرةالمعارف اسالم همت گماشت9و هر چند
عدهای از مقاالت توسط این دانشمندان به ترجمه رسید ،به سبب مشکالت
گوناگون مقصود به پایان نرسید و مقاالت به مرحلۀ طبع نینجامید.
شادروان سعید نفیسی در سال 1317ش برحسب قراردادی با وزارت فرهنگ
وقت به تألیف“فرهنگنامه”ای مشتمل بر لغات فارسی و اعالم ایرانی و خارجی
فرهنگستانها انتشار یافت و در پایان کار ،یعنی 1938م که جلد مکمل منتشر شد ،طابعین آن
 M. T. Houtsma, A. J. Wensink, E. Lévi-Provencal, H. A. R. Gibb, W. Effeninبودند.
7این طبع به کوشش  H. A. R. Gibb, J. H. Kramers, E. Lévi-Provencal, J. Schachtبنیان
گذارده شد و چند سال به کوشش J. Schacht, Ch. Pellat, B. Lewisادامه یافت .طابعین کنونی
آن (اوایل جلد چهارم1975 ،م) B. Lewis, Ch. Pellat, E. van Donzelاند.
8بهطور مثال میتوان از دینکرت ،دایرةالمعارف دینی زرتشتی که در قرن سوم هجری تدوین شده و
رسائل اخوانالصفا که در قرن چهارم به تألیف رسیده و کتاب الشفاء به عربی و دانشنامۀ عالیی به فارسی
در فنون فلسفه اثر ابنسینا در اوایل قرن پنجم و حقایقاالنوار به عربی و جامعالعلوم به فارسی اثر فخر
رازی در اواخر قرن ششم و نفایسالفنون محمدبنمحمود آملی در قرن هشتم و تعریفات میرسیدشریف
جرجانی در اواخر قرن هشتم یا اوایل قرن نهم و انموذجالعلوم جاللالدین دوانی در قرن نهم و کتابی به
همین نام از قاضی نوراهلل شوشتری در قرن دهم و دانشنامۀ شاهی محمدامین استرابادی در قرن یازدهم
و کشفالظنون حاجی خلیفه که دانشنامهای در نام کتابهاست در همان قرن و بحاراالنوار محمدباقر
مجلسی در علوم شرعی در قرن یازدهم و کشاف اصطالحات الفنون محمدعلیبنعلی تهاتوی در قرن
دوازدهم یاد نمود .برای فهرست جامعتری از دانشنامهها و دایرةالمعارفهای فارسی و عربی [بنگرید به]
آقابزرگ طهرانی ،الذریعه (تهران :اسالمیه ،بیتا) ،جلد 18-3 ،8؛ احمد منزوی ،فهرست نسخههای خطی
فارسی (تهران :فرهنگ عمران منطقهای ،بیتا) ،جلد 696-695 ،1؛ و فرهنگنامۀ پارسی ،فراهمآوردۀ
سعید نفیسی (تهران :وزارت فرهنگ ،دبیرخانۀ فرهنگستان ایران25-24 ،)1319 ،؛ مقدمۀ محمدتقی
دانشپژوه بر بواقیتالمعلوم و دراریالنجوم (تهران :بنیاد فرهنگ ایران ،)1345 ،د-ی؛ مقدمۀ محمد
پروین گنابادی بر چاپ عکسی کشاف اصطالحات الفنون (تهران :خیام4-3 ،)1346 ،؛ احمد منزوی،
“ریاضاالبرار ”،وحید ،شمارۀ .752-742 ،)1350( 92
9از آن جمله بودند شادوران عباس اقبال و پرویز خانلری و عباس زریاب و غالمحسین صدیقی و
شادروان محمد معین و شادروان موسی عمید و عبدالحسین نوائی.
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آغاز کرد و یک جلد از آن را نیز منتشر ساخت 10،ولی دشواریهای کار پیشرفت
آن را متوقف نمود.
در سال 1324ش ،مجلس شورای ملی طبع و انتشار لغتنامه دهخدا را تصویب
کرد .شادروان علیاکبر دهخدا در ضمن لغتنامه شرح اعالم تاریخی و جغرافیایی
را نیز پیشنهاد خود ساخت و شادروان محمد معین که پس از وی عهدهدار کار
لغتنامه شد این رویه را ادامه داد .هرچند مقاالت اعالم در لغتنامه یک دست
نیست و برخی از آنها از ذکر مآخذ یا مآخذ دقیق خالی است و در برخی دیگر به
نقل از آثار چاپی رایج اکتفا شده است و با آنکه عموماً این نوع مقاالت آن کمتر
مبتنی بر تحقیق اصیل و استقصای مطلب است ،فایدۀ آن را از حیث جمع آوردن
اعالم و گاه نیز تفرس منابع مختلف نمیتوان از نظر دور داشت.
در سال 1333ش ،مؤسسۀ انتشارات فرانکلین تصمیم گرفت به ترجمۀ
ک جلدی وایکینگ ( )Columbia Viking Encyclopaediaکه
دایرةالمعارف ی 
مؤسسۀ انتشارات دانشگاه کلمبیا منتشر ساخته است بپردازد و ادارهای به این
منظور زیر نظر غالمحسین مصاحب تأسیس نمود و خوشبختانه درصدد برآمد که
مواد مربوط به ایران را در ترجمۀ این دایرةالمعارف گسترش دهد .این تصمیم به
شرحی که در مقدمۀ کتاب مندرج است ،به ترجمه و تألیف مقاالت به صورتی که
مناسب استفاده فارسیزبانان باشد انجامید و به تألیف یک رشته مقاالت مختصر،
ولی دقیق و سودمند ،دربارۀ ایران منجر شد .جلد اول این دایرةالمعارف به نام
دایرةالمعارف فارسی در سال 1345ش انتشار یافت و جلد دوم نیز باید به زودی
انتشار بیابد.
برخی از دایرةالمعارفهایی که اخیرا ً در کشورهای مجاور ایران به تألیف یا
ترجمه انجامیده نیز حاوی مقاالتی مفید دربارۀ اعالم ایرانی است .از جمله از
ترجمۀ دایرةالمعارف اسالم به ترکی که با تجدید نظر و جرح و تعدیل و اضافات
کلی انتشار مییابد 11،و دایرةالمعارف بستانی در زبان عربی ،که دایرةالمعارفی
10فرهنگنامۀ پارسی ،فراهمآوردۀ سعید نفیسی (تهران :وزارت فرهنگ ،دبیرخانۀ فرهنگستان
ایران ،)1319 ،جلد .1
Islām Ansiklopedisi: Islām Alemi Goğrafya, Etnoğrafya ve Biografya Lugati
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از سال 1940م تاکنون ،یازده مجلد آن انتشار یافته.
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عمومی است 12،و دایرةالمعارف آریانا که در افغانستان انتشار مییابد 13و ترجمۀ
دایرةالمعارف اسالم به اردو که مانند دایرةالمعارف ترکی با جرح و تعدیل و
اضافات به طبع میرسد 14و هر یک طبعاً به تأکید تاریخ و سنن و تمایالت ملی
نظر دارد ،یاد باید کرد.
در سال 1348ش ،نظر به فواید آشکار دایرةالمعارف اسالم ،به اشارۀ بنیاد پهلوی
اینجانب پیشنهادی برای ترجمۀ طبع جدید آن تقدیم بنیاد نمود ،اما به زودی
نقایص این دایرةالمعارف از لحاظ ایران آشکار شد و در نتیجه ،امر به تکمیل
ترجمۀ مقاالت آن با مقاالت تازه دایر گردید .دانشنامۀ ایران و اسالم نتیجۀ این
تصمیم است.

 .2مباحث دانشنامه

مقاالت دانشنامه مشتمل است بر مباحث مردمشناسی و باستانشناسی و
جغرافیا و تاریخ و مذاهب و زبانها و علوم و ادبیات و هنرهای ایران و عالم
اسالم و همچنین ،سرگذشت مردان و زنانی که در تاریخ ایران و جامعۀ اسالمی
اعتباری یافتهاند ،به شرح ذیل:
الف .مباحث عمومی
به هر یک از وجوه تاریخ و تمدن و علوم ایران و اسالم مقالهای جامع اختصاص
خواهد یافت .آنچه مربوط به عالم اسالم بهطور کلی است ،از ترجمۀ مقاالت
دایرةالمعارف اسالمی به دست خواهد آمد .در مورد ایران به نحو اخص ،مقاالت
تازه به تألیف خواهد رسید .مث ً
ال در حرف“ب ”،مقالهای ذیل“باستانشناسی”
خواهد آمد که ادوار مختلف باستانشناسی ایران را از قدیمیترین ایام در بر
12دایرةالمعارف :قاموس عام لکل فن و مطلب .این دایرةالمعارف را المعلم بطرس البستانی در نیمۀ
دوم قرن نوزدهم در بیروت بنیان گذاشت و از  1876تا 1883م ،هفت مجلد آن به کوشش وی
انتشار یافت و پس از آن نیز تا سال 1900م به کوشش افرادی از خاندان او تا عنوان “عثمانیه”
ادامه یافت .از سال 1956م ،دورۀ جدیدی از آن با تجدید نظر کلی شروع به انتشار کرده است
و یازدهمین جلد این دوره در سال 1974م (از اریحا تا استسقاء) به کوشش فؤاد افرام البستانی
انتشار یافته.
13آریانا دایرةالمعارف ،به توسط انجمن دایرةالمعارف افغانستان (کابل1327 ،ش).
14اردو دایرۀ معارف اسالمیه .از انتشارات ادارۀ معارف اسالمیه دانشگاه پنجاب در الهور که به توسط
شادروان محمد شفیع آغاز شد .تاکنون سیزده جلد آن انتشار یافته است.
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میگیرد .از آنجا که همۀ ادوار باستانشناسی ایران از تخصص یک تن بیرون
است ،طبعاً اجزای مختلف مقاله به قلم مؤلفان جداگانه خواهد بود .مجموع
مقاله به نتایج کلی که از کاوشهای باستانشناسی به دست آمده توجه خواهد
داشت و نقاط عمدهای را که در آنها چنین کاوشهایی صورت گرفته ذکر خواهد
نمود و از تمدنهای مختلف ایران در ادوار مختلف برحسب نتایج باستانشناسی
و از ساختمانها و اشیا و ابزاری که در طی کاوشها مکشوف شده و خصوصیات
آنها یاد خواهد کرد .مراکز عمدهای که در آنها کاوش باستانشناسی انجام
گرفته نیز ،مانند سیلک و شوش و تپهحصار و تخت جمشید و تخت سلیمان و
قصر ابونصر و قومس و سرخکتل و نسا و کوهخواجه و بیشاپور و نقش رستم و
نهاوند و الحضر و پایقلی و کعبۀ زرتشت و حسنلو و نوشیجان و گودینتپه ،هر
یک موضوع مقالهای جداگانه خواهد بود.
همچنین در حرف “ن ”،در ذیل “نجوم” مقالهای سیر تاریخی این علم را در
ایران و وجوه شباهت و اختالف آن را با نجوم بابلی و یونانی و هندی و سهمی
را که ایرانیان در نجوم اسالمی داشتهاند باز خواهد نمود و به منجمین عمدۀ
ایران ،که در تکامل این رشته از دانش تأثیر کردهاند ،اشاره خواهد کرد .ولی
اسامی منجمین شایستۀ ایران و کشورهای اسالمی هر یک موضوع مقالهای
جداگانه خواهد بود و برخی اصطالحات خاص نجومی نیز ،مانند رصدخانه و
زایچه و هفتاورنگ و جدی و َون َند ،همین حکم را خواهند داشت؛ سه عنوان
آخر به مناسبت محلی که در جهانشناسی زرتشتی دارند و نه به اعتبار معنی
لغوی و علمی آنها.
باز در حرف“ز ”،ذیل عنوان“زبانشناسی” مقالهای مرکب از چند قسمت و هر
یک به قلم یکی از متخصصین فن ،کلیات موضوع و تقسیمات عمدۀ زبانهای
ایرانی و خصوصیات عمدۀ هر گروه را ذکر خواهد نمود ،ولی زبانهای مختلف
ایرانی مانند اوستایی و مادی و فارسی باستان و پارتی و پهلوی و ُخ َتنی و
ُسغدی و خوارزمی و بلخی و فارسی و آسی و پشتو ،و کردی و بلوچی و
همچنین گویشهای عمدهای چون لری و گیلکی و مازندرانی و زازا و تاتی و
طالشی و الرستانی و سیوندی و بشاگردی و نائینی و گویشهای مرکزی ایران
و خوری و سمنانی و سنگسری و َوخانی و ا ِشکاشمی و اُرموری و بَز ُغالمی و
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مونجی و شُ غنی و روشانی و ِزبَکی و بَرتنگی و گویشهای زرتشتیان و یهودیان
ایران ،هر یک جداگانه مورد بحث قرار خواهد گرفت .تقسیمات فرعی زبانها
و گویشها اگر موضوع مقالۀ جداگانه قرار نگیرد ،به مقالۀ کلیتری که از آنها
بحث کرده است ارجاع خواهد شد.
ب .اعالم تاریخی
نام کسانی که در سیر تمدن ایران منشأ اثری بودهاند ،چنان که باید ،قسمت
مهمی از دانشنامه را در بر خواهد گرفت؛ چه عامل عمده در سیر تاریخ و تحول
تمدن افرادند ،هرچند موجب عمده نباشند و از شناسایی به احوال آنهاست که
کوشش بشری و نتایج آن در طی تاریخ آشکار میشود.
در شرح حال کسان ،کمال مطلوبی که دانشنامه در نظر دارد ،به دست دادن
نام و نسب دقیق و وقایع عمدۀ زندگی و ذکر آثار و تعیین مقام نسبی افراد
در رشتۀ خود و نیز نقد عینی نتایجی است که بر آثار آنان مترتب شده .مث ً
ال
در شرح حال خواجه نصیر طوسی ،دانشمند نامی قرن هفتم و وزیر و مشاور
هالکو ،گذشته از شرح نام و نسب و احوال علمی و سیاسی او و فهرست آثارش،
کمال مطلوب این است که دانسته شود وی در ریاضیات و نجوم و فلسفه،
که رشتههای مهمتر تخصص اوست ،چه گامهای تازهای برداشته و آرای او با
آرای اسالف و اخالفش چه تفاوت دارد و در پیشرفت فرهنگ علمی ایران و
کشورهای اسالمی تا چه حد مؤثر بوده و موارد اقتباس و اجتهاد او در هر رشته
کدام است.
در اعالم تاریخی ،شرح حال مردان و زنانی که در حکومت و سیاست و مذهب و
علم و ادب و اندیشه و هنر مقامی درخور اعتنا یافتهاند ،به ترتیبی که گذشت،
یاد خواهد شد .اما این اعالم منحصر به کسانی خواهد بود که درگذشتهاند و
دانشنامه متعرض شرح حال کسانی که هنوز زندهاند نخواهد شد.
ج .اعالم جغرافیایی
اعالم جغرافیایی اعم است از نام کشورها و ایاالت و شهرستانها و بخشها و دهات
و رودها و کوهها و دریاها و دریاچهها و سایر تقسیمات و عوارض طبیعت .اما در
این قسمت نیز غرض عناوینی است که موضوع آنها اعتباری درخور توجه دارد و
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در مورد امکنه ،بهخصوص منظور نقاطی است که اعتبار تاریخی داشته و یا دارند.
بنابراین ،دانشنامه دربارۀ آسیای مرکزی و افغانستان و آذربایجان و اهواز و اَبخاز
طارم و انارکــکه معادن اطراف آن اهمیت داردــو آباده و زوارهــکه مسجدی
و ُ
کهن داردــو ابیانهــکه گویشی قدیمی دارد و برخی رسوم دیرین در آن بجا
مانده استــو رود تجن و کوه گیلویه و دریاچۀ هامون و جزیرۀ ابوموسی و تُنب
بزرگ و کوچک و همچنین از اعالم قدیم جغرافیایی چون شیز و بهمناردشیر
ماس َبذان و شهرزور و اَبَرشهر و اَنبار و بَر َدعه
رومیه و َح ّران و مدائن و َ
و اَبَرقباد و ّ
بحث خواهد کرد ،ولی نام هر دهکده و کوه و رودی در دانشنامه عنوان نخواهد
شد و در این باب به فرهنگهای جغرافیایی رجوع باید کرد.
در اعالم جغرافیایی ،وصف آنها و همچنین موجبات اعتبار تاریخی یا کنونی آنها
به دست داده خواهد شد.
د .مصطلحات فنی

در این مقوله ،آنچه تنها جنبۀ لغوی دارد خارج از دایرۀ کار دانشنامه است.
بنابراین ،اصطالحاتی مانند تراز در معماری و ریشه در قالیبافی و قیاس در منطق
و استوا در هیأت و دماغه در جغرافیا و َع َرض در فلسفه ،هرچند اصطالحات
فنیاند یعنی گذشته از معنی بسیط لغوی در معانی مخصوص که مربوط به
یکی از رشتههای دانش است به کار میروند ،خارج از عناوین دانشنامهاند .اما
اصطالحاتی که حاکی از طرز خاص اندیشه و تفکر ملتی است و بحث در معانی
آنها گوشهای از سیر فکری یا دید علمی و ادبی و هنری مردمی را آشکار میکند
و بنابراین با سیر تمدن و فرهنگ مرتبط میشود ،داخل در عناوین دانشنامههایی
از نوع دانشنامۀ حاضر است .بنابراین ،اصطالح مقرنس در معماری و ماهیدرهم
در قالیبافی و زیج در هیأت و عددنگاری در ریاضیات و معاد در کالم و قیاس در
اصول و ارث در فقه و استعاره در علم بالغت و چشم بد در اعتقادات عامه و ارگ
در شهرسازی و ژوبین در جنگافزار و شهربندان در فنون نظامی و باسمه در فن
چاپ و نرگس در گیاهشناسی و ادب و عنبر در عطریات و سرمه در فن آرایش و
جلد سوخته در صحافی و تعلیق در خط و روناس در رنگرزی و اسلیمی در نقش
و تذهیب و قالیبافی و جز آنها و مرقع در خط و نقاشی و بت در مذهب و ادب و
شمع در خانهافزار و ادب و مذهب عامه وارد در عناوین دانشنامه است.
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بدیهی است که در همۀ موارد نمیتوان اصطالحات را دقیقاً به دو دستۀ وارد و
خارج تقسیم نمود .مث ً
ال اصطالح نفس را میتوان از جهتی اصطالحی عام در
حکمت اسالمی شمرد و از جهت دیگر ،اگر به عقاید حکمای ایران ناظر باشیم
و این عقاید خصوصیات بارز و مشخص داشته باشد ،آن را اصطالحی مناسب
دانشنامه فرض کنیم .در اینگونه موارد ،اصوالً دانشنامه تابع معیاری عملی
خواهد بود ،بدین معنی که اگر بحث چنین عناوینی بتواند روشنگر گوشهای
از تحول فکری مردم ایران باشد ،دانشنامه از وارد شمردن آنها ابا نخواهد کرد.

 .3ضبط عناوین
در نامها اصوالً صورتی که در فارسی رایج است اصل قرار داده میشود و از نامهای
دیگر به آن ارجاع خواهد شد .بنابراین ،هوشنگ و کاوه و همای و افراسیاب عنوان
مقاالت اصلی خواهند بود و از اوشهنج و کابی و خمانی و فراسیات ،که ضبط
این اسامی در طبری و برخی دیگر از منابع اسالمی است ،به ترتیب به عناوین
فوق ارجاع خواهد شد .همچنین ،از اکباتان که مقتبس از صورت یونانی همدان
و هگمتانه که صورت قدیمی این کلمه در فارسی باستان است و هر دو اخیرا ً در
برخی نوشتههای فارسی به کار رفتهاند به همدان ارجاع خواهد شد.
به همین قرار ،شرح اسامی و عناوین اوستایی و فارسی باستان و پارتی و فارسی
میانه و بهطور کلی صورت غیرفارسی عناوین در ذیل معادل فارسی آنهاــاگر چنین
معادلی داشته باشندــخواهد آمد .بنابراین َوهو َمنه ،صورت اوستایی امشاسپند
زرتشتی ،در ذیل بهمن و َدهاک پهلوی در ذیل ضَ ّحاک و َه َربَر َزئیتی اوستایی در
ذیل البرز و اتروپاتس یونانی در ذیل آذرباد و فراتس التینی در ذیل فرهاد خواهد
آمد ،مگر آنکه عنوانی صورت فارسی نداشته باشد؛ مثل آستیاژ ،پادشاه مادی ،و
ُکماژن ،سرزمینی در آسیای صغیرکه حکومت و گاهشماری و مذهبی ایرانیمآب
داشت .در اینگونه موارد ،اصوالً دانشنامه صورتی را که در ایام اخیر رایج شده است
ترجیح خواهد داد و در شرایط متساوی ،ضبطی را که مبتنی بر تلفظ فرانسوی است
مرجح خواهد شمرد ،چه این ضبطها در فارسی سابقهای قدیمیتر دارد و عموماً
کوتاهتر است و تکیه در آنها نظیر تکیه در زبان فارسی است .حتی در مواردی که
ضبط قدیمی اسالمی وجود دارد ،ولی مهجور شده ،دانشنامه صورت جدید رایج را
بر صورت قدیم مهجور برخواهد گزید .بنابراین مث ً
ال بیزانس ،نه بوزنطینه و سیسیل،
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نه صقلیه و همر نه اومیروش و کازابالنکا ،نه دارالبیضاء را به کار خواهد برد .برعکس
غرناطه را بر گراناد یا گرانادا و طرابلس را بر تریپولی و فلوطین یا افلوطین را بر
پلوتن و فرفوریوس را بر پورفیر و دیوجانس را بر دیوژن به علت رواج نسبی آنها در
کتب برخواهد گزید .با این حال ،در بعضی موارد ممکن است برای انتخاب عنوان
نتوان دالیل خدشهناپذیر اقامه نمود و مث ً
ال اگر دانشنامه از سویل و اشبیلیه ،شهر
معروف اسپانیا ،یکی را ترجیح دهد و اهل نظر همه همداستان نباشند ،نگارنده باید
مسئولیت این ترجیح را ،بیآنکه انتخاب خود را از هر نظر موجه بشمارد ،بپذیرد.
نظر به این معنی ،دانشنامه در موارد تردید فع ً
ال در متن مقاالت از تحمیل
صورت واحدی از اینگونه اسامی اصرار نورزیده ،خاصه که در دانشنامه روی
سخن بیشتر با اهل تحقیق است و اینگونه نوسانها و اختالفات نادر موجب
اشتباهی نمیشود .اما امید است بهتدریج دانشنامه به صورت مرجحی از
اینگونه اسامی بگراید و آنها را در دانشنامه تثبیت نماید.

 .4مقاالت دانشنامه

مقاالت دانشنامه ،چنان که گذشت ،دو نوع است .یکی مقاالت تازه و اصیل است
که توسط دانشمندان ایرانی و خارجی برحسب تخصص آنها تألیف میشود .مقاالت
مربوط به ایران باستان عموماً و مقاالت مربوط به ایران معاصر و بزرگان شیعه
بیشتر از اینگونه است .دیگر ترجمۀ مقاالت دایرةالمعارف اسالم (طبع دوم) است.
الف .مقاالت تازه
اصل در تألیف مقاالت تازه دقت علمی است و دانشنامه برای تحقق این معنی
میکوشد تا هر عنوان را در حد امکان به بهترین متخصص آن بسپارد.
ممکن است برخی تصور کنند که بهتر آن بود که مقاالت تازه همه توسط
دانشمندان ایرانی تألیف شود .دانشنامه فایدۀ چنین رویهای را منکر نیست و
برای جلب همکاری دانشمندان ایران ،چنان که از جزء حاضر پیداست ،کمال
مجاهدت را به کار برده و میبرد .اما از طرفی علم مرزبردار نیست و چون
غرض اثری است در سطح واالی علمی و درخور اعتماد و شایستۀ رجوع اهل
تحقیق ،ناچار در هر مورد باید جویای بهترین متخصص فن بود .در برخی از
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رشتههای ایرانشناسی هنوز باید به دانشمندان غیرایرانی توسل جست .مث ً
ال
خط و زبان عیالمی در ایران هنوز متخصصی ندارد و زبانهای ایرانی درههای
پامیر و یا زبانهای ایرانی قفقاز هنوز در ایران موضوع تحقیق کافی قرار نگرفته
و دانشمندان ورزیده و محقق در مباحث مربوط به آسیای مرکزی یا پادشاهی
کوشانها یا سکههای هندوایرانی یا هنر بودایی افغانستان یا نقاشیهای مانوی
یا گاهشماری یا اسناد مغولی و چینی دربارۀ ایران یا تاریخ برخی از رشتههای
علوم طبیعی بیشتر در کشورهای دیگرند و یکی از فواید دانشنامه باید این باشد
که در این مباحث اطالعات دقیق در اختیار پژوهندگان ایران قرار دهد و توأم
با توسل به دانشمندان ایرانی به گشودن باب تحقیق در این رشتهها کمک کند.
و باز ممکن است به نظر آید که کمال مطلوب این است که مقاالت دانشنامه همه
اصیل و تازه باشد و به توسط دانشمندانی نوشته شود که در رشتۀ تخصص خود با
احوال ایران نیز آشنایی کافی داشته باشند .اما چنین مقصودی نه امکانپذیر است
و نه با توجه به مشکالت بیحد آن پسندیدۀ عقل .امکانپذیر نیست ،زیرا معارف
اسالمی رشتههای گوناگون دارد و نمیتوان انتظار داشت که مث ً
ال مورخین مالزی
افریقیه و اندلس همه ایرانشناس نیز باشند و معقول نیست ،چون
و اندونزی و یا
ّ
تکرار آنچه دیگران کردهاند ،آن هم غالباً به صورتی ناقص ،بیهوده است .چنین
نظری مطلوب بود ،اگر دانشنامه تنها به ایران به معنی اخص میپرداخت ،اما
اشتمال آن به سایر جامعههای اسالمی التزام چنین رویهای را ناموجه میسازد و
حق همان است که در این موارد از دایرةالمعارف اسالم ،که مهمترین و جامعترین
اثر در نوع خود است و حاصل سالیان دراز تحقیق علمی و تفحص خستگیناپذیر
در آثار چاپی و خطی عالم اسالم است ،از طرف کسانی که غالباً این آثار را
نخستینبار به شیوۀ انتقادی صحیح منتشر ساختهاند ،استفاده شود.

ب .مقاالت دایرةالمعارف اسالم

ترجمۀ این مقاالت ،چنان که گذشت ،به منظور پرهیز از تکرار بیفایده و
بهرهمندی از کار علمی مفیدی است که هماکنون انجام گرفته و یا میگیرد و
منطبق بر مقصود دانشنامه است .زیرا مقاالت دایرةالمعارف اسالم ناظر به همۀ
کشورهای مسلمان است و بسیاری از عناوین و مباحثی که برای آشنایی با سیر
تمدن و تاریخ ایران اسالمی مورد نیاز خوانندگان ایرانی است ،در دایرةالمعارف
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اسالم به قلم اهل تحقیق آمده است .مث ً
ال شرح حال ابوحنیفه ،بنیانگذار فقه
حنفی که مذهبش قبل از استقرار تشیع در ایران در کشور ما نیز پیروان بسیار
داشت ،و نیز ابنمقفع و ابوریحان بیرونی و ابنسینا و یا شرح عناوین عامی چون
معتزله و زیدیه و مسجد و حج و اصطرالب و بسیاری دیگر از این دست همه را
به قلم دانشمندان محقق در دایرةالمعارف اسالم میتوان یافت.
با آنکه ممکن بود که مقاالت اسالمی دانشنامه را به مباحث عمومی در این باب
و عناوینی که ارتباطی مستقیم با ایران دارد منحصر کرد ،ولی با قلّت اطالعات
دقیق علمی که دربارۀ سایر جامعههای اسالمی و اعالم آنها در انتشارات فارسی
مشهود است ،دریغ به نظر آمد که دانشنامه فرصت را برای جبران این نقیصه
فرو بگذارد و مث ً
ال از ترجمۀ مقالۀ “آناطولی و بسنی ”،ایالت مسلماننشین
یوگسالوی ،و “آچه ”،نخستین دولت مسلمان در اندونزی ،و اعالم تاریخی و
جغرافیایی مصر و سوریه و یمن و نظایر آنها چشم بپوشد؛ بهخصوص که غالب
ممالک عمدۀ مسلمان در خاورمیانهــبه معنی وسیعتر فرهنگی آنـ ـ قرار دارند
و ایران از دیرباز با این کشورها روابط گوناگون داشته و اکثر نزدیک به تمام آنها
در برخی از ادوار تاریخ در قلمرو حکومت ایران قرار داشتهاند.
اما دایرةالمعارف اسالم ،با همۀ محاسنش ،خالی از نقص نیست .یک نقص
آن برخی اشتباهات جزیی است که در آن راه یافته .از این قبیل است
لغزشهایی که گاه در صحت مطلب 15یا ارقام 16یا سنوات 17یا اسامی 18یا
15مثل نسبت دادن کتابی در تاریخ مغول به شمسالدین صاحب دیوان ،برادر عطامک جوینی ،در
جلد سوم تحریر انگلیسی ،صفحۀ  ،805ستون  1و پرویز دوم خواندن انوشیروان در جلد سوم
تحریر انگلیسی ،صفحۀ  ،739ستون  2و ترجمۀ نام ابنخردادبه ( )Khurradādhbihبه created by
 excellent sunکه در آن خُ ره (فر) به معنی خور (خورشید) گرفته شده ،در جلد سوم تحریر انگلیسی،
صفحۀ  ،839ستون  .1اینگونه اشتباهات را عموماً مهذبان دانشنامه و گاه مترجمین مقاالت در
حدودی که تحقیق آنها امکان یافته در حاشیه متذکر گردیدهاند.
16مث ً
ال اشتباه مکرر در جمعهای عمودی و افقی ارقامی که در جدول آماری مقالۀ “آناطولی ”،در
صفحات  485و  486و  488تحریر فرانسوی و  471و  472و  474تحریر انگلیسی روی داده .این
آمارها که در صفحات  224-222و  227دانشنامه به طبع رسیده اصالح شده.
17مث ً
ال سال  929/362به جای  ،972/362سال تسخیر مصر به دست فاطمیان ،در جلد سوم تحریر
انگلیسی صفحۀ  ،840ستون .2
18مث ً
ال پادشاهان گمنام به جای شهریاران گمنام در جلد اول تحریر انگلیسی ،صفحۀ  ،190ستون 1
و عقداالولی به جای عقدالعلی ،نام کتاب افضلالدین کرمانی ،در جلد سوم تحریر انگلیسی  ،صفحۀ
 ،1098ستون  1و زیبری ،نام استاد ابنقوطیه به استناد ابنخلکان ،به جای زبیدی که ابنخلکان ذکر
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ارجاعات 19یا در فهم درست عبارات متون شرقی 20روی داده .همچنین است
اشتباهاتی که ندرتاً در ترجمه از زبانی به زبان دیگر پیش آمده 21و نیز اختالفی
که گاه میان متن انگلیسی و فرانسوی در اعداد و ارقام و ضبط اسامی و جز اینها
دیده میشود 22و خوانندۀ کنجکاو را مردد میدارد .اشتباهاتی از قبیل خلطی که
گاه میان فتحه و الف مقصور یا ممدود در نقل اسامی و میان حرکات کوتاه و بلند
23
بهطور کلی ( aو  āو  iو  īو  uو )ūبه چشم میخورد ،مانند موارد قلب و تصحیف،
را باید بیشتر از نوع اشتباهات مطبعی محسوب داشت.
کرده ([بنگرید به] چاپ دوم متن عربی ،چاپ بوالق 336 ،و چاپ سوم ترجمۀ دسالن )79 ،در جلد
سوم تحریر انگلیسی ،صفحۀ  847ستون  ،3و مردیاب ،نام محل دفن ابونعیم اصفهانی به استناد یاقوت،
به جای مردیان که یاقوت ذکر کرده در جلد اول تحریر انگلیسی ،صفحۀ  ،143ستون  1و Habīb al-
 Luhāبه جای حبیباللهی در جلد سوم تحریر انگلیسی ،صفحۀ  ،882ستون  2و  Folkloreبه جای
 Bookloreدر جلد سوم تحریر انگلیسی ،صفحۀ  ،877ستون  2در ضمن مآخذ.
19مثل ارجاع به آیۀ  172سورۀ مائده که بیش از  170آیه ندارد و به آیههای  23و  59سوره آل عمران به
جای آیههای  32و  54در جلد اول تحریر انگلیسی ،صفحۀ  ،177ستون .1
20مثل مص ّور خواندن “مزور” در عبارت جاحظ “یحدثنی عن هوالء بشیء هو خالف ما کتب
الهیثمبنعدی و ابنکلبی و اذا سمتعه علمت انه لیس من المولف المزور” (کتاب البیان و التبین ،جلد
 )335 ،1و ترجمۀ قسمت اخیر آن به ”) “but which was not embellisbed (? muşawwarدر جلد
سوم تحریر انگلیسی ،صفحۀ  ،990ستون 1؛ در حالی که همان معنی مزور مطلوب نویسنده است و
“حدثنی” در جلد سوم تحریر انگلیسی ،صفحۀ  ،895ستون .1
“ ”He . . . heard traditionsدر ترجمۀ ّ
21مث ً
ال عبارت“انما یفهمه بسلب الصور الشخیصه عنها” در جلد سوم تحریر فرانسوی ،صفحۀ ،942
ستون  ،2به “ ”Puisqu’ elle n’est comprise que la negation de . . .ترجمه شده ،ولی در تحریر
انگلیسی ،صفحۀ  ،918ستون  ،2عبارت “Since is included only by the negation withdraw
 ”fromدیده میشود که در آن ظاهرا ً مترجم انگلیسی از  comprendreفرانسوی اشتباهاً به جای
دریافتن معنی شامل بودن را استنباط کرده.
22مث ً
ال“سخندان پارس” در جلد اول تحریر فرانسوی ،صفحۀ  ،831ستون  1و“سخنان پارس” به
اشتباه در تحریر انگلیسی ،صفحۀ  ،807ستون  2و“ابوالقاسم عبیداهللبنعبداهلل (یا احمد)” در جلد
سوم تحریر فرانسوی صفحۀ  ،839ستون  1و“ابوالقاسم عبیداهلل (یا احمد)” به اشتباه در جلد سوم
تحریر فرانسوی ،صفحۀ  ،963ستون  1و رقم  85700در جلد اول تحریر فرانسوی ،صفحۀ  ،197ستون
 1برای مساحت آذربایجان شوروی و رقم  87700در تحریر انگلیسی ،صفحۀ  ،191ستون  2و در
جلد اول تحریر انگلیسی ،صفحۀ  ،178ستون  1و  Omphalosgedankدر جلد اول تحریر انگلیسی،
صفحۀ  ،178ستون  1و  Omphosgedankeدر تحریر فرانسوی ،صفحۀ  ،183ستون  1و“مزداخان”
در جلد اول تحریر فرانسوی ،صفحۀ  ،626ستون  2و“مزداخکان” در تحریر انگلیسی ،صفحۀ ،607
ستون  1و ) JASB(Lدر جلد اول تحریر فرانسوی ،صفحۀ  ،831ستون  2و ) GJASB(Lدر تحریر
انگلیسی ،صفحۀ  ،808ستون .1
23مث ً
ال  Ātūrpatākānبه جای  Ātūrpātakānدر جلد اول تحریر انگلیسی ،صفحۀ  ،188ستون  2و
 Naysabūrīبه جای  Naysābūrīدر جلد سوم تحریر فرانسوی ،صفحۀ  ،905ستون  1و جلد سوم
تحریر انگلیسی ،صفحۀ  ،881ستون  4و  Bāysanīبه جای  Baysānīدر جلد سوم تحریر فرانسوی،
صفحۀ  ،767ستون  1و  Malsamaبه جای  Malmasaدر جلد اول ،صفحۀ  ،737ستون .1
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دیگر ضعف اطالع و نقص تحقیق است که گاه در برخی از مقاالت کوتاهتر آن دیده
میشود 24.از اینها گذشته ،میتوان به کامل نبودن فهرست اختصارات مجالت و
نشریات ادواری که در آغاز دایرةالمعارف قرار داده شده و نیز فقدان مقدمهای که
اصول کار دایرةالمعارف و معیارهای آن را به دست بدهد اشاره نمود.

اما نقصی که از نظر ما چشمگیرتر است این است که مقاالت دایرةالمعارف
همیشه در به کار بردن میزان نسبتاً ثابتی در انتخاب عناوین و تفصیل آنها
توفیق نیافته .مث ً
ال مقالۀ“بلبل” همه ناظر به استعمال این کلمه در شعر ترکی
عثمانی است که ک ً
ال انعکاسی از استعمال آن در شعر فارسی است و نیز قسمت
عمدهای از مقاله به بحث در اشتقاق معادلهای ترکی لفظ بلبل تخصیص داده
شده که خارج از موضوع مقاله است .حتی در اینکه مقالهای در لفظ بلبل به
این تفصیل باید محلی در دایرةالمعارف عمومی اسالمی داشته باشد جای تردید
است ،هرچند چنین تفصیلی در دایرةالمعارف فارسی و ترکی بیمورد نباشد.
دایرةالمعارف اسالم در آنچه مربوط به ملل ترکزبان ،خاصه ترکیه ،و همچنین
شمال افریقاست تفصیلی بیش از میزان متعارف دارد ،چنان که کمتر از اعالم
تاریخی و جغرافیایی این نواحی فروگذار شده و افراد و امکنۀ کماهمیت نیز
عموماً تفصیلی مستوفا و گاه زاید یافتهاند 25و این یکی نتیجۀ وجود اطالع کافی
و محققین شایسته در شناخت این ملل و نواحی به علل مختلف فرهنگی و
سیاسی است و دیگر تمایل خاص برخی از طابعین دایرةالمعارف به این مباحث
و برحسب آشنایی و اطالع آنهاست .برعکس ،در مورد ایران کوتاهیهایی در
دایرةالمعارف اسالم دیده میشود که نمیتوان آنها را نادیده گرفت .مث ً
ال از رجال
دوره قاجاری حتی نام امیرکبیر در این دایرةالمعارف نیامده و در میان شصت
تن احمد که در آن عنوان شده ،نام احمدشاه قاجار دیده نمیشود و یا در حالی
که مقالۀ “بسنی”  15صفحه و مقالۀ “ارمنستان”  16صفحه و مقالۀ “آچه” 9
صفحه از صفحات دایرةالمعارف را گرفته است“ ،آذربایجان” ایران و شوروی
مجموعاً بیش از  2صفحه تفصیل ندارد.
24برای نمونه ،مقالۀ“آخوند” را میتوان ذکر کرد که دانشنامه نیز هنوز توفیق تکمیل آن را نیافته است.
25مث ً
ال مقالۀ “ابنابیشنب” از مؤلفان اخیر شمال افریقا که تفصیل مقالۀ او بیش از تفصیل مقالۀ
“آذربایجان ایران” است.
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این یکی از آن جهت است که در مورد ایران ،خاصه ایران اسالمی ،دامنۀ
تحقیقات هنوز کوتاه است و برخی منافع مستعمراتی و تاریخی که
مث ً
ال توجه دانشمندان فرانسوی را بیش از حد متعارف به شمال افریقا
و دانشمندان انگلیسی را به شبهقاره هندوستان و دانشمندان آلمانی و
اتریشی را به ترکیه معطوف داشته ،در مورد ایران مصداق نیافته است .دیگر
از آن روست که در گذشته دانشمندان ایرانی که در جهان علمی غرب فعال
باشند معدود بودهاند و با آنکه ما در میان خود کمتر از ستایش خویش
بازایستادهایم ،کوشش عالمانه و موجه برای اثبات مدعای خود کمتر به کار
بردهایم و کوششهای ادواری ما عموماً به علت مبالغات عاطفی و غیرعلمی
و مباشرت افراد و مؤسساتی که اعتبار علمی کافی ندارند ،کمتر اثر مطلوب
به بار آورده است.
با این همه ،چنین نقایصیــکه اگر برخی از آنها از دیدگاه خوانندۀ ایرانی
اهمیتی دارد ،از نظر یک دایرةالمعارف عمومی اسالمی جزیی استــنباید ما
را از توجه به فایدۀ اساسی این دایرةالمعارف و گنجینۀ گرانبهایی از دانش
و تحقیق که در آن نهفته است باز دارد ،بلکه باید قدرشناس دانشمندانی
بود که در تألیف و تدوین و انتشار آن کمر همت بستهاند و بهترین نشان
قدرشناسی ما آن است که اثر مفید آنان را برای استفاده عموم به فارسی
درآوریم.
اما در این اقدام البته صواب آن است که نقصهای آن را برطرف سازیم و
اگر مث ً
ال مقاله “آبادان” بسیار کوتاه است و معرف آبادان  30سال پیش و به
هیچرو حاکی از اهمیت کنونی این شهر نیست و یا اگر مقالۀ “آذربایجان”،
هرچند به قلم دانشمند محققی چون مینورسکی است ،در مقایسه با سایر
مقاالت مختصر است یا اگر در ذکر بزرگان ایران و فقها و محدثین و مفسرین
و دانشمندان شیعی کوتاهی شده ،این نقایص را با مقاالت تازه یا مکمل بر
26
طرف سازیم.
26انگیزۀ تذکر برخی از نقایص دایرةالمعارف عیبجویی نیست ،بلکه از آن روست که ضرورت تکمیل
دایرةالمعارف روشن شود .همچنین ،توجه به نقایص دایرةالمعارف دلیل چشمپوشی از نقایص دانشنامه
نیست .به برخی از این نقایص ذی ً
ال اشاره شده.
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 .5شیوۀ خط و زبان

در خط و زبان ،دانشنامه اصوالً از معمول و معتاد پیروی میکند و از اعمال
شیوههایی که از قبول عام محروم است ،هرچند منطقیتر از شیوۀ مرسوم
باشد ،خودداری مینماید .در مواردی که دو شیوه رواج کافی دارد ،تا زمانی
که شیوهای واحد مستقر نگردیده ،دانشنامه هر دو شیوه را مجاز میشمارد
و اختیار نویسندگان را رعایت میکند .بنابراین“ ،به علت اینکه” و “به علت
این که“ ”،میکند” و “میکند“ ”،جزء” و “جزو“ ”،موق ًه” و “موقتاً“ ”،رجائی”
و “رجایی“ ”،طهران” و “تهران“ ”،مقاالت قبلی کوتاه است” و “مقاالت قبلی
کوتاهاند ”،هر دو را مجاز میشمارد .این نه از آن جهت است که دانشنامه
شیوۀ منطقی واحدی را در اینگونه موارد مطلوب نمیشمارد ،بلکه از آن
روست که نگارنده معتقد نیست که هر کس دست به کاری میزند ،اصالح
خط و زبان را نیز در قلمرو کار خود فرض کند .اصرار در قبوالندن پسندها
و اصالحات فردی بر تشتت و آشفتگی میافزاید .وظیفۀ دانشنامه این است
که مطالب الزم را با رعایت دقت ،ولی به زبان حتیالمقدور ساده و مفهوم،
ادا کند و همانطوری که شاعری که به سبک استادان قدیم شعر میگوید
قید وزن و قافیه را میپذیرد و هر هنری دارد در چارچوب این قید عرضه
میکند ،دانشنامه نیز قید رسوم خط و زبان راــگو اینکه به سختی قیود شاعر
نیستــ میپذیرد و مث ً
ال از نوشتن “خاهر” و “ازتراب” به جای “خواهر” و
“اضطراب ”،هر چند منطقی نباشد ،خودداری میکند ،واال نقصی در تفهیم
مضمون به وجود خواهد آمد .زیرا خط و زبان در اینگونه موارد وسیلۀ
تفهیم و ارتباط ذهنیاند و کسی که درصدد ادای مطلبی برای خواننده است
نمیتواند از این نکتۀ اساسی غافل بماند.
بیتردید اگر کسی بخواهد تلفظ زبان ترکی یا انگلیسی یا اوستایی را تنها با
توسل به خط فارسی ادا کند و یا ترجمۀ مقاالتی در علم فیزیک و هیأت و
فلسفۀ جدید غربی و نظایر اینها را پیشۀ خود سازد ،باید از آغاز به مشکالت
توانفرسای کار خود توجه نماید و امکان کار خود را بسنجد .اما در مورد
دانشنامه ،خوشبختانه مطالب عموماً از نوعی است که خط و زبان فارسی از
ادای آنها باز نمیماید.
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 .6عالیم وضعی

در به کار بردن اختصارات و عالمات وضعی ،دانشنامه از افراط خودداری نموده
است .زیرا اوالً خوانندگان عموماً در هر نوبت فقط به مقالۀ مورد نیاز خود رجوع
خواهند کرد و وضع عالمات اختصاری گوناگون موجب خواهد شد که خواننده
برای مرور یک مقاله ناچار شود مکرر به فهرست این عالیم رجوع کند .ثانیاً خط
فارسی اگر برخی معایب دارد ،این حسن را نیز دارد که کوتاه است و کلمات آن
چندان جا نمیگیرد که همیشه محتاج تلخیص باشد .بنابراین ،مث ً
ال دانشنامه
در وضع یا قبول عالمت مخصوص برای عرض شمالی و طول شرقی و متوفی
و متولد و نظایر آنها اصرار نورزیده ،بهخصوص که مقاالت دانشنامه عموماً
مفصل است و در این صورت صرفهجویی مختصری در چاپ ،که با قبول عالیم
اختصاری حاصل میشود ،در برابر وضوح و صراحت کلمات کامل کمتر درخور
توجه است .طبعاً در دایرةالمعارفهای عمومی و کوچکتر که صرفهجویی در
چاپ اهمیت بیشتری دارد و مکرر شدن برخی معانی در فاصلههای کوتاه
مطرح است ،میتوان شیوۀ متفاوتی برگزید .اما در این دانشنامه آنچه اساسی
است ،صحت و دقت و اشتمال مطالب است ،که غایت است ،و صواب نیست که
فرو رفتن در وسایل و پیچیدن در آنها بیش از آنچه باید وقت و همت مهذبان
دانشنامه را به خود مشغول بدارد و یا تفنن در خط و زبان را جانشین مقصد
اصلی سازد.
در نقطهگذاری و قواعد سجاوندی نیز دانشنامه به صرفهجویی تمایل دارد .نقطه را
در آخر جمالتی که معنی به آنها تمام میشود و در خواندن مطلب مکث طبیعی
در پی آنها میآید و همچنین ،شروع مطالب تازه را از سر سطر الزم شمرده است.
اما به کار بردن واو عطف را به جای ویرگول ،در مواردی که مقصود با آن برمیآید،
تشویق نموده و پیوسته توجه داشته است که استادان نثر فارسی با حداقل این
عالیم نیز از ادای روشن معانی باز نماندهاند.
با این همه ،دانشنامه از جمود در شیوهای تنها به اعتبار آنچه استادان کهن به
کار بردهاند دوری جسته است ،چه وسایل تفاهم و ارتباط ذهنی پیوسته در
تحول است و اقتباس آنچه مفید است و نیز همگام شدن با روشهای متداول
در حد معقول به سهولت تفاهم مدد میکند.
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فهرستی از عالیم اختصاری جداگانه به دست داده شده ،ولی در این فهرست از
ذکر برخی عالیم بینالمللی که برای اهل تحقیق روشن است خودداری گردیده
(مانند خط کوتاه در آخر کلماتی که پایه یا ستاک کلمات دیگرند و ستاره در
باالی سمت راست کلمهای که اشاره به ریشۀ محتمل ،ولی نامستند کلمات
است) فهرستی نیز از اختصارات کتابها و مجالت و مؤلفان که در مآخذ شرقی
و غربی به کار رفته ،در آغاز دانشنامه جای دارد.

 .7تلفظ کلمات

برای تلفظ درست کلمات ،دانشنامه ا ِعراب به کار برده است و با وجود مشکالت
فرسایندۀ آن ،در آن اصرار ورزیده .در مواردی که نمایاندن تلفظ تنها با ا ِعراب
امکانپذیر نبوده ،ضبط کلمات به خط التین در حاشیه به دست داده شده ،ولی
اصوالً از آوردن خط التین در متن ،جز در مورد زبانهای ایران باستان و برخی
موارد استثنایی دیگر ،خودداری شده است.

 .8اصول موضوعۀ ترجمۀ مقاالت

ترجمۀ مقاالت دایرةالمعارف اسالم با رعایت امانت به انجام رسیده است و هر
چند ادعای کمال نمیتوان کرد ،از هیچ کوششی در حصول دقت و صحت
فروگذار نشده و ترجمۀ مقاالت همه بیش ازیکبار با اصل مقابله و تهذیب شده
است .برخی از اصول موضوعهای که راهنمای همکاران گرامی دانشنامه اعم از
مترجمان و مهذبان بوده است ،برای اطالع خوانندگان ،ذی ً
ال درج میشود:
الف .کلیات

 .1اصل در ترجمۀ مقاالت دایرةالمعارف دقت و امانت کامل است .ترجمه نباید
نه چیزی بر اصل اضافه داشته باشد و نه چیزی از آن کم .از ترجمۀ آزاد و نقل
به معنی پرهیز باید جست .با این همه ،ترجمه باید مصطلح و مأنوس و مبتنی
بر کلمات و تعبیرات متداول در آثار فارسی باشد.
 .2در عناوین و اصطالحات ،اصل مشهو ِر در فارسی است و از غیرمشهور باید به
مشهور رجوع داد .مث ً
عبادان آمده.
ال در متن اصلی ،توضیح دربارۀ آبادان ذیل ّ
در ترجمۀ فارسی باید در ذیل آبادان که در فارسی کنونی متداول است بیاید

مقدمه :دانشنامۀ ایران و اسالم

339

عبادان به آبادان ارجاع شود و نیز آنچه در ذیل جامعه آمده باید در ذیل
و از ّ
دانشگاه آورد و از جامعه به دانشگاه رجوع داد.
ب .نقل اصطالحات و کلمات و عناوین
 .1در ترجمۀ اسامی سلسلهها و خاندانها باید آنچه در فارسی مشهور است به
کار برد ،مث ً
ال صفویه ( )Safavidsو ایلخانان ( )Ilkhanidsو آل بویه (.)Buyids
در مواردی که اسم در فارسی کام ً
ال مشهور نیست ،بهطور کلی باید صورتی را
که به “ان” ختم میشود به کار برد :مث ً
ال رستمیان ()Rustamids؛ مسافریان
( ،)Musafiridsهرچند آل مسافر در کتب تاریخ موسوم است ،باید از آل مسافر
شدادیان ( ،)Shaddadidsهرچند شدادیه در کتب تاریخ
به مسافریان رجوع داد؛ ّ
فارسی آمده ،باید از شدادیه به شدادیان رجوع داد و افطسیان (،)Aftasids
باید از بنواالفطس به افطسیان رجوع داد .اما  Buyidsرا باید آل بویه نوشت نه
بوییان ،چون آل بویه معروف است.
 .2وقتی صورت ایرانی یا اسالمی عناوین و اسامی معلوم است ،در ترجمه
صورت ایرانی یا اسالمی را باید ذکر کرد .مث ً
ال به جای  Mithridatesمهرداد و
به جای  Averroesابنرشد و به جای  Atropatesآذرباد ،که در مقدسی آمده،
باید نوشت.
 .3در مورد اسامی خاصی که صورت مشهور ایرانی یا اسالمی ندارند ،تلفظ
فرانسوی را باید معتبر گرفت .مث ً
ال همر ،نه اومیروس و هرودوت ،نه هرودوتوس و
استرابون ،نه استرابو .اسامی رایج در زبانهای کنونی را باید حتیالمقدور به صورت
اصلی ذکر نمود .مثال جان در انگلیسی و ژان در فرانسه و یوهان در آلمانی .منظور
این است که مث ً
ال یک تن انگیسی را که نامش جان است نباید ژان خواند.
 .4در اسامی کتب و اشخاص و امکنه الف و الم تعریف عرفی را حذف باید کرد و
صورت معمول فارسی را به کار باید برد .مث ً
ال ابنمقفع ،نه ابنالمقفع و ابناثیر ،نه
ابناالثیر و ابنندیم ،نه ابنالندیم و قانون ،نه القانون و ابوعطاء سندی ،نه ابوعطاء
السندی و ابواالسود دئلی ،نه ابواالسود الدئلی و نجد ،نه النجد .مگر آنکه کلمهای
با الف و الم َعلَم یا مشهور شده باشد که در این صورت باید الف و الم را ذکر

340

حکمت تمدنی

کرد ،مثل الکتاب سیبویه و التفهیم بیرونی .همچنین ،وقتی به اسم یا کلمهای در
مأخذی رجوع داده شود ،باید عین آن را چنان که در مأخذ آمده است آورد .مث ً
ال
 v. Ibn al-Mukaffa‛ in Yākūt, I, 172را باید چنین نقل نمود:
← ابنالمقفع (نه ابنمقفع) در یاقوت ،اول .172 ،و
 Âdharvādh b. Bivarasf: Al-Mukaddisī, 375چنین نقل خواهد شد:
آذرباذبنبیورسف (نه بیورسب) در مقدسی (نه المقدسی).375 ،
همچنین در عناوین مرکب باید الف و الم را باقی گذاشت ،مث ً
ال معجمالبلدان
و شداالزار.
 .8کلماتی را که با دو حرف صامت که نخستین آنها سین یا شین است شروع
میشود ،بهطور کلی باید با الف شروع کرد ،مثل استرابون و اشپیگل ،مگر آنکه
دلیلی برای خالف آن باشد .مث ً
ال  Le Strangeرا باید لسترنج نوشت.
ج .ارجاع
 .1در مراجع ،آثاری را که در اصل به خط عربی است ،مثل فارسی و ترکی و
عثمانی و اردو ،باید به خط عربی نقل کرد و آثار دیگر را به خط التینی.
 .2نام خاورشناسانی که اثری شرقی را طبع کردهاند با الفبای فارسی قید خواهد
شد؛ مث ً
ال براون ،دخویه ،ووستنفلد .جز در مواردی که نقل صورت التینی هم
الزم تشخیص داده شود ،مثال دیونگ (.)de Jong
 .3در نقل مراجعی که در متن آمده ،باید تا آنجا که ممکن است آنها را به
فارسی ترجمه کرد و اصل را در حاشیه قید نمود .مث ً
ال اگر در متن آمده:
 Cf. H. A. R. Gibb, Islamic Culture, London, 1937در ترجمه باید نوشت:
قس ،گیب“ ،فرهنگ اسالمی ”،لندن 1937 ،و در حاشیه باید قید کردH. A. R. :
 Gibb. Islamic Cultureغرض این است که بهطور کلی حروف التینی در متن
فارسی نیاید.
تبصره .نکات ذیل را باید مورد توجه قرار داد:
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الف .حروف اول اسامی شخصی را باید در ترجمه حذف نمود و در حاشیه آورد.
بنابراین ،گیب در متن و  H. A .R. Gibbدر حاشیه خواهد آمد.
ب .محل و سال چاپ و شمارۀ مجلدات و شمارۀ صفحات و هر خصوصیت
دیگری را که میتوان در ترجمه ذکر کرد باید در متن آورد .ذکر این خصوصیات
در حاشیه الزم نخواهد بود .بنابراین ،در مثال فوق ذکر  London, 1937در
حاشیه الزم خواهد بود.
ج .وقتی اسم کتابی یا مجلهای به فارسی ترجمه میشود ،نباید آن را میان
عالمت [ ] ،که مخصوص عناوین کتب است ،قرار داد ،بلکه باید آن را میان
عالمت نقل مضاعف قرار داد .بنابراین ،در مثال فوق“ ،فرهنگ اسالمی” و نه
[فرهنگ اسالمی] ،مگر وقتی ترجمۀ کتابی به فارسی طبع شده باشد و ارجاع
به آن باشد ،مثل [کیانیان] .ولی اگر در مرجع صفحات اصل کتاب ذکر شده
باشد ،نباید ترجمۀ عنوان را در عالمت [ ] قرار داد ،واال گمان خواهد رفت
که شمارۀ صفحات مربوط به ترجمۀ فارسی است .مث ً
ال در مثال فوق باید
“کیانیان” نوشت.
د .در ترجمۀ اسامی مجالت ،اگر در اصل عالمت اختصاری به کار رفته ،در
ترجمه باید عنوان کامل را آورد ،ولی در حاشیه همان عالمت اختصاری را نقل
کرده .مث ً
ال اگر در متن  Journal Asiatiqueو یا Zeitschrift der Deutschen
 Morgenländischen Gesellschaftآمده ،در ترجمه باید نوشت “مجلۀ آسیایی”
و “مجلۀ انجمن خاورشناسی آلمان ”،ولی در حاشیه باید Journal Asiatique
و  Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaftرا قید کرد.
اسم کامل مجالتی که برای آنها عالیم اختصاری به کار رفته در اول مجلدات
دانشنامه میآید .مث ً
ال در ترجمۀ
v. Rudi paret ‘Das islamische Bilderverbot und die Schia’, Zeitschrift der
Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 1970, 2. S 272-73

در متن باید نوشت :رودی پارت“ ،شیعه و منع صورتنگاری در اسالم ”،در “مجلۀ
انجمن خاورشناسی آلمان”  ،1970دوم73 ،ـ  272و در حاشیه Rudi Paret

‘Das islamische Bilderverbot und die Schia’ Zeitschrift der Deutschen
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 Morgenländischen Gesellschaftو در ترجمۀ Al-Tha‛alibī, Hist. des rois des
Perses, publieé et traduit par H. Zotenberg, 318باید اسم اصلی کتاب را

ذکر کرد ،و نه “تاریخ شاهان ایران ”،و چون در این طبع صفحات متن و ترجمه
یکی است و بنابراین صفحۀ  318ناظر به متن عربی هم هست ،باید عنوانی را که
در ترجمه میآید میان [ ] قرار داد و بنابراین چنین نوشت :ثعالبی[ ،غرر اخبار
ملوک الفرس] 27طبع و ترجمۀ زوتنبرگ .318 ،نقل مرجع اصلی در حاشیه به
خط التین در اینگونه موارد نادرا ً الزم خواهد بود.
 .4اگر ترجمۀ عنوان مجله یا اثر دیگری میسر نشود ،باید عین آن را در حاشیه
آورد.

 .5در مورد آثار معروف مثل تاریخ ادبی ایران تألیف براون و تاریخ ادبیات عربی
تألیف بروکلمان و تاریخ شعر عثمانی تألیف گیب ،نقل اصل اسم کتاب یا مؤلف
در حاشیه ضروری نخواهد بود.
 .6در مواردی که اسم مرجعی در متن به صورت ملخص آمده و ترجمۀ عنوان
کامل کتاب مناسب باشد ،باید عنوان کامل را آورد .مث ً
ال اگر این مرجع ذکر شده
باشد v. Houtsma, Recueil, 108 :در ترجمه میتوان نوشت:
← هوتسما“ ،منتخب متون مربوط به تاریخ سلجوقیان108 ”،
و در حاشیه تلخیصی را که در متن اصلی آمده ذکر نمود.
 .7عنوان کوتاه مجالتی را که َعلَم شدهاند ،مثل موزئون و ترجمۀ آنها کمکی به
خواننده نمیکند یا ترجمۀ مناسبی در فارسی ندارند ،باید به خط فارسی نقل نمود.
 .8ترجمۀ عنوان مقاالت را باید در عالمت نقل ساده قرار داد ،به خالف ترجمۀ
اسامی کتب و اسامی مجالت که در عالمت نقل مضاعف قرار میگیرند.
 .9کلمۀ“چاپ” را هم برای اشاره به سال و محل و دفعات انتشار اثری به کار
میتوان برد و هم برای اشاره به مصحح کتاب .مث ً
ال چاپ  1298و چاپ قاهره و
27عنوان کامل کتاب قدری مفصلتر است ،ولی مشهور ملخص آن است .حتی در این مورد [غرر اخبار]
و یا [غرر] نیز میتوان نوشت.
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چاپ سوم و چاپ محمد قزوینی .ولی اگر امکان اشتباه باشد ،باید“به کوشش”
را برای اشاره به مصحح کتاب به کار برد .مثال “چاپ سوم ،به کوشش محمد
28
قزوینی” و“چاپ لیدن ،به کوشش براون”.
د .مالحظات دیگر
 .1کلیۀ اسامی خاص ،جز آنها که مشهور است و محتاج ا ِعراب نیست ،و
همچنین کلمات و اصطالحات نامأنوس را باید با اعراب دقیق ذکر کرد .عالمت
مد را همهجا قید باید کرد .در مواردی که با وجود ا ِعراب امکان اشتباه
تشدید و ّ
باشد ،باید صورت التینی کلمات را نیز در حاشیه آورد.
 .2هر جا بتوان به جای ویرگول واو عطف به کار برد بهتر است از به کار
بردن ویرگول خودداری شود .مث ً
ال “از اخالف تیمور الغبیک و شاهرخ و
سلطانحسین بایقرا در خور ذکرند ”.قواعد نقطهگذاری انگلیسی و فرانسه
و آلمانی هیچیک ک ً
ال بر فارسی قابل تطبیق نیست .در فارسی میزان به کار
بردن ویرگول عموماً مکث در قرائت است و به هر حال نباید در استعمال آن
افراط کرد.
 .3در مواردی که غرض مؤلف نقل حرف به حرف است ( ،)transliterationنه
نقل تلفظ ( ،)transcriptionباید کلمه را با حروف اول نوشت و حروف را با خط
کوتاه از هم جدا کرد مث ً
ال م-ل-ک-ن ( )MLKNو این عموماً در مواردی است
که ا ِعراب یا قرائت کلمه روشن نباشد.
 .4در مواردی که مقالهای از طبع اول دایرةالمعارف اسالم را دیگری در طبع دوم با
اضافات و اصالحاتی تحریر کرده است ،باید امضای مؤلفین را با عالیم اصلی به کار برد.
مث ً
ال (] )R. H. Gibb [W. Bartholdکه حاکی از تحریر مقاله بارتولد است توسط گیب.
 .5در کلماتی مانند بدین و بهخصوص و بوسیله و بموجب و بمنظور و بنظر
و در قیود عموماً ،و در افعالی مانند بکار بردن ،ارجح است که به را چسبیده
نوشت .در مواردی که “به” مفعول به واسطهای را مشخص میکند ،مثل “به
28در جزوات آیندۀ دانشنامه طبع در ترجمۀ  editionو چاپ در ترجمۀ  printingانگلیسی و
 impressionفرانسوی به کار خواهد رفت.
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زنجان گسیل داشت” و “به او سپرد” و “به بهرام گفت ”،مرجح است که “به”
29
را جدا نوشت.
 .6عدد قرن را در ترجمه باید با حروف نوشت ،حتی اگر در اصل به عدد باشد؛
مث ً
ال قرن چهاردهم/دهم و هفتم/سیزدهم.

 .9تألیف مقاالت

در تألیف مقاالت ،دانشنامه بیش از هر چیز به این معنی توجه داشته است که
مقاالت عینی و علمی و مبتنی بر منابع دست اول و تحقیق درست باشد و به
توسط دانشمندان صالح تألیف شود و از مبالغه ،که با روح علمی سازگار نیست،
برکنار بماند.
دانشنامه ذکر دقیق مآخذ را در متن مقاالت و همچنین در فهرست مراجع که
در آخر مقاالت میآید ،بهخصوص تأکید نموده .مواد ذیل از “راهنمای تألیف
مقاالت ”،که برای مزید اطالع خوانندگان درج میشود ،ناظر به این معنی است:
در فهرست مآخذ که در ذیل مقاالت میآید ،باید از قید منابع عمومی بدون
تعیین صفحاتی که مربوط به مطلب است خودداری نمود ،مگر آنکه تمام کتاب
و یا مقاله مربوط به عنوان مقاله باشد.
مث ً
ال ||

ارجاعات الزم به مآخذ اصلی را باید حتیالمقدور در متن مقاله قرار داد.
ثعالبی برخالف غالب منابع اسالمی “گرشاه” لقب کیومرث را چنان که باید به
“ملکالجبل” یعنی پادشاه کوهستان ترجمه کرده است ([غرر] || .)3 ،و یا || صورت
توهفتم ،بند
پهلوی ضحاک در [بندهشن] (به اهتمام بهرام گور انکلساریا ،بیس 
 ،9ص  255و جز آن) “دهاک” آمده و حمزۀ اصفهانی (چاپ برلین“ )24 ،دهاک”
ضبط کرده ،ولی در معنی آن به اشتباه جزو اول را عدد ده گمان برده .طبری
(یکم )203 ،و ثعالبی ([غرر] )17 ،ضحاک را مشتق از “ازدهاق” شمردهاند||.
در مورد کتبی که مشهور نیست و همچنین مقاالت ،باید ترجمۀ فارسی عناوین
را در متن و صورت خارجی را در حاشیه قید نمود.
29این ترجیح در جزءهای آتی دانشنامه رها شده است.
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مث ً
ال || هنینگ ،فصل نجومی بندهشن ،در “مجلۀ همایونی تحقیقات آسیایی”
 || .228 ،48 ،1942یا || یوستی“ ،نامنامه ایرانی ”،الیپزیگ || .1895 ،در
حاشیه صورت اصلی آنها اینطور نقل خواهد شد.
1. W. B. Henning. ‘An Astronomical Chapter of Bundahishn’, Journal
of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland.
2. Ferdinand Justi, Iranisches Namenbuch.

در صورت لزوم میتوان در فهرست مآخذ تقسیماتی کرد .مث ً
ال در مورد فردوسی
باید اول چاپهای معتبر شاهنامه و بعدا ً منابع اصلی و کهن دربارۀ وی و در آخر
منابع تحقیقی اخیر دربارۀ فردوسی را ذکر نمود.
در فهرست مآخذ که ذیل مقاالت میآید ،باید منبع اصلی را به هر زبانی که
هست ذکر نمود و بعدا ً ترجمۀ آن راــاگر ترجمۀ فارسی معتبر داردــمث ً
ال A. K.
( S. Lambton, Landlord and Peasant, 1953, P. 49ترجمۀ منوچهری امیری:
[مالک و زارع].)115 ،

 .10نام دانشنامه

نام“دانشنامه” برای اثر حاضر بر“دایرةالمعارف” ترحیج داده شد .از آن رو که
اوالً معنی آن منطبق با مقصود است .ثانیاً عنوانی کوتاهتر است و آسانتر تلفظ
میشود .ثالثاً با شیوۀ نثر معاصر و سلیقهای که در ایام اخیر در نامگذاری غلبه
دارد هماهنگ است .رابعاً در زبان فارسی سابقۀ قدیمی دارد؛ مث ً
ال دانشنامۀ
30
عالیی ابنسینا و دانشنامۀ شاهی محمدامین استرابادی که ذکر آنها گذشت.

 .11نقایص جزء حاضر

دستگاهی که نظر به کمال دارد نمیتواند از نقایص کار خود غفلت نماید .نقص
عمدۀ این جزء آن است که عناوین آن هنوز ،چنان که منظور نظر دانشنامه بوده
است ،جامع نیست .چنان که مث ً
ال مقاالت “آذر” و “آتشکده” و “آذرگشنسب”
و“آس” و“آرامی” و“آیش ”،که حقاً میبایست در این جزء میآمد ،موکول به
[30بنگرید به] حاشیۀ .7
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بعد گردیده و یا در مورد مقاالت“آخوند” و“آیین ”،که محتاج تکملهاند ،فع ً
ال
به ترجمۀ آنها از دایرةالمعارف اسالم اکتفا شده است.
علت اساسی این معنی این است که راه دانشنامه راه ناکوفتهای است و نوشتن
بسیاری از مقاالت محتاج تحقیق تازه و اصیل است که زمان میخواهد و
یافتن متخصص برای برخی عناوین آن آسان نیست .فضالی ایران ،که دانشنامه
میکوشد چندان که ممکن است از تحقیقات آنان برخوردار شود ،در این ایام
بیش از حد گرفتار و کمفرصتاند و تدریس و ترجمه و همچنین تصحیح
انتقادی کتب وقت گرامی بسیاری از آنان را به خود تخصیص میدهد .البته
ممکن بود که این نقص را با تعویق انتشار این جزء برطرف نمود ،ولی اصلح آن
به نظر رسید که این جزء به صورت کنونی انتشار یابد و تکمیل آن در چاپهای
بعدی صورت بگیرد.
کار دیگری که باید در جزءهای بعدی انجام بگیرد ،یکدست کردن ترجمۀ عنوان
کتابها و مجالت و نشریههای معروف است تا در ارجاع به آنها تنها یک عنوان به
کار برود و مث ً
ال در ارجاع به Bulletin of the School of Oriental and African
 Studiesیکجا نشریۀ مدرسۀ علوم شرقی و افریقایی و جای دیگر مجلۀ مدرسۀ
تحقیقات شرقی افریقایی لندن به کار نرود و ترجمۀ Grundriss der Iranischen
 Philologieیک جا اساس فقهاللغه ایرانی و جای دیگر طرح فرهنگ ایران نیاید.
در جزء حاضر ،با آنکه مهذبان مقاالت به این نکته توجه نمودهاند ،در وحدت کامل
اینگونه تراجم اصرار نورزیدهاند.
امید است که در چاپهای بعدی برخی نقایص دیگری که ممکن است در
ترجمه یا تألیف یا تهذیب روی داده باشد اصالح شود و دانشنامه با برخورداری
از انتقادات صاحبنظران بهتدریج به کمال نزدیک شود.

 .12همکاران دانشنامه

در ترجمه و تألیف مقاالت دانشنامه عدهای از دانشمندان ایرانی و خارجی
همکاری نمودهاند و دانشنامه در این جزء بهخصوص از آثار دانشمندان ایرانی
برخوردار شده است .نام مؤلفان در ذیل مقاالت آنان آمده است .نام مترجمان
مقاالت در فهرستی که شامل نام همکاران دانشنامه ،اعم از مؤلفان و مترجمان
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است ،قید گردیده ،ولی از تعیین نام آنان در ذیل مقاالت خودداری شده و این
یکی برحسب تمایل برخی از آنان و دیگر از آن روست که مهذبان دانشنامه
به منظور تامین وحدت نسبی سبک و اعمال اصولی که دانشنامه پیشنهاد
خود ساخته ،گاه در ترجمۀ مقاالت تصرفات بسیار کردهاند و دانشنامه انصاف
ندانسته است که مسئولیت این تصرفات را به عهدۀ مترجمان گرامی بگذارد.
در تهذیب و تدوین این جزء از دانشنامه اینجانب بهخصوص از همکاری گرانبهای
آقایان علیاشرف صادقی و منوچهر کاشف و فتحاهلل مجتبایی و حشمت مؤید
برخوردار بودهام .آقای محمدحسن جلیلی در تنقیح و آماده کردن نسخ برای
طبع و آقای کمال اجتماعی در تصحیح مطبعی قسمتی از مقاالت دقت
مخصوص به کار بردهاند .چاپ دانشنامه در مطبعۀ بانک ملی ایران و با جدیت
مشکور کارکنان آن و زیر نظر صائب آقای عبداهلل سیار ،مدیر ادارۀ طبع و نشر
بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،انجام گرفته است .وظیفۀ خود میدانم که امتنان
خود را از کوشش صمیمانۀ این همکاران گرامی و اعتقاد راسخ آنان به کار
درست ابراز بدارم .همچنین باید از تذکرات سودمند دوستان دانشمندم آقایان
ایرج افشار و احمد تفضلی و عباس زریاب و غالمحسین یوسفی در انتخاب
عناوین و گزیدن مؤلفان مقاالت اظهار امتنان نمایم .بهخصوص باید تشکر خود
را از اهتمام آقای احمد آرام در ترجمۀ قسمت اعظم مقاالت دایرةالمعارف اسالم،
خاصه مقاالت دشوار آن ،ابراز دارم .همچنین ،در اینجا باید از آقای حسن
ذوقی ،از خادمان دیرین و استوار فرهنگ ایران ،که در ُحسن جریان امور اداری
دانشنامه بذل جهد مخصوص نمودهاند و نیز از آقای مرتضی مدرسی که در آغاز
کار دانشنامه با صمیمت با اینجانب همکاری داشتند یاد کنم.

 .13سپاسگزاری

در سال  ،1352اوامر اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر دایر به تدوین
دانشنامه شرف صدور یافت و در عهدۀ بنیاد پهلوی قرار گرفت .وظیفۀ خود
میدانم که کمال امتنان خود را از جناب آقای مهندس جعفر شریفامامی
نایبالتولیۀ عظمای بنیاد پهلوی ،که در اجرای اوامر همایونی از بذل هیچگونه
کمک در پیشرفت کار دانشنامه دریغ ننمودهاند ،ابراز بدارم.
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همچنین ،بر خود فرض میدانم که امتنان قلبی خود را از جانب آقای امیرعباس
هویدا ،نخستوزیر ،که با فراهم ساختن اسباب این تألیف پیشرفت آن را تسهیل
نمودند و با عالقۀ دیرینی که به امور علمی دارند این اثر را از مدد و پشتیبانی
خود برخوردار ساختند ابراز بدارم.
امید اینجانب این است که کیفیت دانشنامه و فایدۀ آن در خور حسن ظن
کسانی باشد که در آن به نظر عنایت نگریستهاند.
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فصل 21

کیش مزدکی

1

کیش مزدکی یک جنبش مذهبی عرفانی با وجوه تند اجتماعی بود ک ه در عه د
قباد (کواد531-488 ،م) بالیدن گرفت و در ایران انگیزۀ دگرگونیهای انقالبی
با ماهیت سوسیالیستی شد ،ولی در پایان شاهنشاهی قباد بیشتر به کوشش
ی خسرو اول انوشیروان پسر و جانشین قباد بیرحمانه سرکوب
و زمینهچین 
گشت .این جنبش عامهپسند و خواستار برابری بود و در صورت تند خویش
مبلغ توزیع منصفانۀ ثروت و شکستن یا تخقیف آنگونه قیود اجتماعی بود که
میگذاشت زن و خواسته در دست طبقات ممتاز گرد آید.
توسعۀ افکار اشتراکی در اروپا انگیزۀ عالقۀ خاصی به تاریخ این جنبش گشت و
در یک صد سال گذشته به این کیش توجه بسیار شده است .نولدکه نخستین
ت ک ه در کار این فرقه پژوهشی منظم کرد و منابع یونانی و
دانشمندی اس 
سریانی و عربی و فارسی را فراهم کشید و حقایق اساسی تاریخ آن را بیان
کرد .پژوهش او اساس همۀ تحقیقات و شرح و بسطهای بعد بود ه است.
1احسان یارشاطر ،کیش مزدکی ،ایراننامه ،سال  ،2شمارۀ ( 1پاییز  .42-6 ،)1362این مقاله
ترجمۀ منوچهر کاشف است از
Ehsan Yarshater, “Mazdakism,” in The Cambridge History of Iran, Vol 3: The Seleucid,
Parthian and Sasanian Periods, ed. Ehsan Yarshater (Cambridge: Cambridge University
Press, 1983), 991-1024.

با سپاس گزاری از انتشارات دانشگاه کمبریج که با ترجمه و نشر این مقاله موافقت کردند.

350

حکمت تمدنی

نولدک ه ماهیت مذهبی این جنبش را تأکید نمود و قباد را شاهی سختاراده و
سیاستمداری کاردان توصیف نمود که به کیش مزدکی رغبت داشت ،ولی به
گمان او این رغبت چندان که به اقتضای کوتاه کردن دست بزرگان و ارباب دین
2
بود ،از راستی ایمان نبود.
ن د ر بحث از رافضیان سدههای دوم و سوم قمری/هشتم و نهم
ادوارد براو 
3
میالدی به پیوند موجود میان این جنبشها و آیین مزدک اشاره کرد و در
وزندنک دربارۀ دوام تعالیم مزدک در میان پارهای از فرق که پس
 ،1919اُ .وان ُ
از ابومسلم برخاستند و غالباً گرایش اسماعیلی داشتند ،سخنپردازی کرد و
4
ن نشان داد.
معتقدات دروزیان لبنا 

همانندیهایی میان پارهای تعالیم مزدکی و
وی مزدک را کسی از مردم شوش میداند که با فرهنگ ایرانی و بینالنهرینی
آشنایی داشته و تعالیم صلحآمیز وی به منظور اصالح و پاکیزه کردن صورت
ی بوده است .یک سال بعد ،محمدعلی جمالزاده مقالهای
موجود دین زرتشت 
دربارۀ بالشویسم در ایران قدیم منتشر کرد که مانند گفتار براون مبنی بر
5
ش نولدکه بود.
پژوه 
پژوهش عمدۀ دیگر در این زمینه تحقیق آرتور کریستنسن است با عنوان
پادشاهی قباد و کمونیسم مزدکی که به صورت رسالهای مستقل در 1925
ع و
انتشار یافت .در این رساله ،نویسنده با سعی در تحلیل کاملتر مناب 
نیز با استفاده از منابعی تازه که نولدک ه بدانها دسترسی نداشت ،بعضی از
ن کیش مزدکی را در
ی نولدکه را پیراستهتر کرد .کریستنس 
نتیجهگیریها 
ن مانوی و قباد را شاهی مردمدوست توصیف کرد که نه به علل
اصل ا ز ریشۀ دی 
2محمد جریر طبری ،تاریخ طبری ،ترجمۀ ابوالقاسم پاینده (تهران :بنیاد فرهنگ ایران،)1352 ،
جلد 467-445 ،1؛

Theodor Noldeke, Geschichte der Perser und Araber zur Zeit Sasaniden aus der Arabischen Chronik des Tabari (Leyden: Brill, 1879); Theodor Noldeke, “Orientalischer
Socialismus,” Deutsche Rundschau, 18 (1897), 284-291.

3ادوارد براون ،تاریخ ادبیات ایران ،ترجمۀ علی پاشا صالح (تهران :ابنسینا و مروارید ،)1335 ،جلد
 172 ،1و  308به بعد.

O. G. von Wesendonk, “Die Mazdakiten,” Der New Orient, 6 (1919), 35-41; O. G. von
Wesendonk, “Die Mazdakiten,” Der New Orient, 7 (1919), 85-88 and 127-130.

4

5محمدعلی جمالزاده“ ،بالشویسم در ایران قدیم ”،کاوه ،شمارۀ 11-5 ،)1920( 3؛ شمارۀ  4و 5
(.15-8 ،)1920
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ب آرزویی که برای بهروزی بینوایان داشت به
سیاسی و اجتماعی ،بلک ه به سب 
6
کیش مزدکی روی آورد.
تحقیق عمدۀ بعد از استاد غالمحسین صدیقی است که پیوند خرمیان با
مزدکیان را دقیقاً مطالعه کرد و غیرمستقیم پارهای از جنبههای کیش مزدکی
7
را روشن ساخت.
آلتهایم و اشتیل در مقالۀ خود در “ ،1953مزدک و فرفوریوس ”،که بعضی
نظرات آن بیشتر مبتنی بر حدس و گمان است ،اندیشههای مذهبی ایران و
روم را در قرن سوم مقایس ه نموده و به تأثیرات عرفانی و نوافالطونی در فلسفۀ
مذهبی آیین مزدک اشاره کردهاند.
ب خود راجع به شهرهای ایران در قرون وسطا فصلی را
پکولوسکایا نیز در کتا 
به جنبش مزدکیان اختصاص داده و آن را در اصل ناشی از اعتراض روستاییان
شمرده است .پکولوسکایا همچنین اصالحات خسر و و نیز شورش سال  549را
8
در خوزستان ب ه رهبری انوشکزاد مربوط بدان میداند.
در سال  ،1957اوتاکار کلیما کتاب مزدک را منتشر کرد ک ه پژوهش جامعی
است دربارۀ این جنبش در زمینۀ تاریخ ساسانی و دینهای خاورمیانه .کلیما

کیش مزدکی را جنبشی اجتماعی در پیرایۀ دینی میپندارد ک ه از احوال
اجتماعی و اقتصادی ایران عصر ساسانی برخاسته بود .کلیما مزدک را یک مصلح
اجتماعی مبارز میشمارد و ،مانند نولدکه ،قباد را سیاستمداری سختکوش و
توانا میداند که سعی در گرداندن این جنبش به سود خود داشت .بیست سال
ش مزدکی رسالۀ پیشین
ی دیگر پژوهشهایی در تاریخ کی 
بعد ،کلیما با تحقیق 
را دنبال کرد و در آن پژوهشهای نخستین خود را شرح و تفصیل بیشتر داد.
ک د ر هیچکدام از
م نام مزد 
کلیما با اشاره به اینکه تا تقریباً سهچهار م قرن شش 
Arthur Christensen, Le Rèigne du roi Kawadh I et le Communisme Mazdakite
(Copenhagen: København A. F. Høst, 1925), 107 ff.
7
Gholam Hossein Sadighi, Les Movements Religieux Iraniens au IIe et au IIIe siècle de
l’hégire (Paris : Les Presses modernes, 1938).
8
Nina Viktorovna Pigulevskaia, Les Villes de l’État iranien aux Époques Parthe et Sassanide:
Contribution à l’Histoire Sociale de la Basse Antiquité (Paris: The Hague, 1963).
6

352

حکمت تمدنی

منابع آن عصر برده نمیشود و اشاره به جنبش وی تنها به صورت غیرمستقی 
م
است ،نتیجه میگیرد که افتادگی نام مزدک باید به سبب کوشش عمدی خسرو
انوشیروان در زدودن آن از همۀ اسناد و از جمله کتاب خداینامگ باشد که در
ف شده بوده است .ولی این زدایش یاد مزدک را ،به گمان کلیما،
زمان وی تألی 
ابنمقفع (م139 .ق756/م) با گنجاندن گزارشی از وی در ترجمۀ عربی خود
از این کتاب جبران کرد و همین گزارش مأخذ عمدۀ مورخان ایرانی و عرب
ی به درازا میکشاند تا اثبات نماید که
دورههای بعد شد 9.کلیما سخن را قدر 
ممکن است در کلمۀ مزدک دو نام همانند ،ولی جداگانه ،یکی ایرانی ( َمز َدک،
مِز َدک یا ُمژ َدک و جز آنها) و دیگری سامی ( َمزدِق از ریشۀ زدق) ،در غرب یا
ب ایران که عناصر فرهنگی ایرانی و سامی هر دو وجود داشته است
جنوب غر 
10
با هم تلفیق شده باشد.
کمتر مبحثی از مباحث ایران ساسانی را میتوان یافت که بیشتر از کیش مزدک 
ی
ش شده باشد 11.با وجو د این ،دانش ما از کیش مزدکی به
موضوع این هم ه پژوه 
ی منابع ناچیز مانده است .تعقیبهای سخت مزدکیان از نوشتههای مزدکی
علت کم 
هیچ باز نگذاشت ه است و آنچه هم که میدانیم ،مگر در موارد انگشتشمار ،گرفت ه از
ن که خواهیم دید ،کاوشی در همین منابع
ن ایشان است .ولی چنا 
سخنان دشمنا 
اعتقادات مزدکی را بیشتر از آنچه تاکنون مورد قبول بوده روشن خواهد کرد.
منابع
منابع کیش مزدکی را میتوان بهطور کلی به دو گروه همزمان ساسانیان و
ی است 12.این
پس از آن تقسیم کرد .نخستین گروه شامل آثار سریانی و بیزانس 
Otakar Klima, Beitrage zur Geschichte des Mazdakismus (Prague: Nakladatelství
Československé Akademie Věd, 1977), 16ff, 53ff and 70, no. 22.
10
Klima, Beitrage zur Geschichte, 85ff. and 98ff.
9

11برای صورتی از انتشارات راجع به مزدک در شوروی رجوع کنید به

Klima, Beitrage zur Geschichte, 147ff; Otakar Klima, Mazdak: Geschichte einer sozialen
Bewegung im sassanidischen Persien (Prague: Nakladatelství Československé Akademie
Věd, 1957), 243ff.

12این آثار عبارتاند از

Chronicle of Pseudo-Joshua the Stylite, ed. and trans. William Wright (Cambridge: Cambridge University Press, 1882), paras ix, xx, xxi-xxiv; Procopius, Persian Wars, trans. H. B.
Dewing (London : S. Heinemann, 1914-1940) vol. 1, v-xi; vol. 2, ix; Agathias, Histories,
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منابع به احوال مذهبی ایران چندان اعتنایی ندارند و از تعالیم مزدک جز اندکی
عرضه نمیکنند و در این باره گفتارشان معموالً بازگردان نظر دولت ساسانی
است .با این همه ،اینمنابع برای بازسازی رویدادهای شاهنشاهی قباد و خسرو
انوشیروان ارج بسیار دارد.
ع عربی و فارسی و فارسی میانه است .از گروه فارسی میان ه
گروه دیگر شامل مناب 
که در قرنهای سوم و چهارم قمری/نهم و دهم میالدی تألیف شده ،برخالف
انتظار ،جز اطالع ناچیزی به دست نمیآید و محتوای آنها عم ً
ال چیزی مگر
13
طعن و لعن نیست.
تاریخهای عربی و ایرانی که به کیش مزدکی پرداختهاند عموماً آنهایی هستند
ک ه روایات تاریخی ایران را ثبت نمودهاند و مأخذ عمدۀ ایشان ترجمههای عربی
خداینامگ است 14.توجه این آثار بیشت ر به رویدادهای تاریخی زمان قباد و خسرو
;trans. J. D. frendo (Berlin and New York: de Gruyter, 1975), vol. 4, chaps 27-30, 130-134
Malalas of Antioch, “Chromographia,” in Patrologiae Cursus Completus: Series Graeca,
ed. J. P. Migne (Paris: Excudebat Migne, 1860), vol. 47, Cols. 465, 633, 653; Theophanes,
Patrologiae Cursus Completus, vol. 58, Col. 396; Klima, Mazdak, 20, no. 24.

13کریستنسن فقرات مربوط به مزدک را ترجمه کرد ه است[ .بنگرید به]

Christensen, Le Rèigne, 20-22.

14عمدۀ این منابع عبارتاند از احمدبناسحاق یعقوبی ،تاریخ یعقوبی ،ترجمۀ محمدابراهیم آیتی
(تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،)1343-1342 ،جلد 186-185 ،1؛ طبری ،تاریخ طبری ،جلد،1
896-883؛ جلد 1588 ،2؛ جلد 1165 ،3؛ عبداهللبنمسلم ابنقتیبه ،المعارف ،به کوشش وستنفلد
(گوتینگن328 ،)1850 ،؛ احمدبنداود دینوری ،اخبا ر الطوال ،ترجمۀ محمود مهدوی دامغانی
(تهران :بنیاد فرهنگ ایران67-69 ،)1346 ،؛ سعیدبنبطریق ،التاریخ المجموع علی التحقیق و
التصدیق ،تصحیح لوئیس شیخو ،کارادو وو و حبیب زیات (بیروت :مطبعة االباء الیسوعیین-1905 ،
 ،)1909جلد 192-190 ،1؛ احمدبنمحمدابنفقیه ،ترجمة مختصر البلدان :بخش مربوط به ایران،
ترجمۀ ح .مسعود (تهران :بنیاد فرهنگ ایران247 ،)1349 ،؛ حمزةبنحسن اصفهانی ،تاریخ سنی
ملوک االرض و االنبیاء ،ترجمۀ جعفر شعار (تهران :بنیاد فرهنگ ایران 56 ،)1346 ،و  106به
ب البدء و التاریخ (آفرینش و تاریخ) ،ترجمه محمدرضا شفیعی
بعد؛ مطهربنطاهر مقدسی ،کتا 
کدکنی (تهران :بنیاد فرهنگ ایران ،)1350 ،جلد  21 ،2به بعد؛ جلد  167 ،3به بعد؛ جلد 30 ،4
به بعد؛ علیبنحسین مسعودی ،التنبیه و االشراف ،ترجمۀ ابوالقاسم پاینده (تهران :بنگاه ترجمه
و نشر کتاب 101 ،)1349 ،و 354-353؛ علیبنحسن مسعودی ،مروج الذهب و معادن الجوهر،
ترجمۀ ابوالقاسم پاینده (تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،)1356 ،جلد 196 ،2؛ جلد 27 ،3؛
احمدبنمحمد ابنمسکویه ،تجارب االمم ،ترجمۀ علینقی منزوی (تهران :توس ،بیتا) ،جلد ،1
 171 ،168و 177؛ ابوریحان بیرونی ،آثار الباقیه ،به کوشش ادوارد زاخائو (لندن209 ،)1887 ،؛
حسینبنمحمد ثعالبی ،غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم ،به کوشش زوتنبرگ با ترجمۀ فرانسه
(پاریس604-596 ،)1900 ،؛ ابوالقاسم فردوسی ،شاهنامه ،به کوشش انجمن خاورشناسی آکادمی
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انوشیروان است که ماجرای مزدک نیز یکی از آنهاست .از تعالیم مزدک جز وصفی
چ نمیگویند.
از آیین اجتماعی وی که به لحنی ناخوشایند بیان میشود ،تقریباً هی 
ی پژوهش در آیین مزدکی بسیار مهمتر آثار بعضی از نویسندگان کتابهای
برا 
15
ت
ملل و نحل و بهخصوص محمد شهرستانی (548-496ق1153-1076/م) اس 
ن وراق(م247 .ق861/م) ،یک دانشمند مانوی
ش ابوعیسی هارو 
که مأخذ اطالعات 
ً
و یا زرتشتی صاحباطالع ،بوده است که اسالم پذیرفته و ظاهرا به بعضی آثار
ی نی ز که در حق این
اصیل مزدکیان دسترسی داشت ه است .از ابنندیم و فردوس 
16
فرقه نظری کمابیش معتدل دارند اطالعات سودمند به دست میآید.
دربارۀ مزدک باید از مأخذ دیگری هم با عنوانمزدکنامه نام برد که در اصل 
به
ی داستانوا ر ا ز واقعۀ مزدک بوده که به
ی میانه بوده است .این کتاب شرح 
فارس 
قصد سرگرمی تألیف شده و هماهنگ با بدگویان اوست .این کتاب را ابنمقفع
به عربی ترجمه کرده بو د و ظاهرا ً رواج بسیار داشته و مأخذ بعضی آثار فارسی
و عربی قرا ر گرفته .گزارشهای داستانمانند در گفتار بلند سیاستنامه 17و
همچنین داستان منظومی ک ه در روایات داراب هرمزد آمده 18،بای د مأخوذ از
همین کتاب باشد .سرچشمۀ بعضی از گفتههای بیرونی 19و ابنبلخی و مجمل
علوم شوروی (مسکو ،)1971-1960 ،جلد  42 ،8به بعد؛ ابوعلی بلعمی ،تاریخ بلعمی ،به تصحیح
محمدتقی بهار ،به کوشش محمد پروین گنابادی (تهران :بینا ،بیتا)979-967 ،؛ نهایة االرب
فی تاریخ الفرس و العرب ،تلخیص و ترجمۀ ادوارد براون (لندن227-226 ،)1900 ،؛ مجمل
التواریخ و القصص ،تصحیح محمدتقی بهار ،به همت محمد رمضانی (بیجا ،بیتا،73 ،)1318 ،
تاریخ طبرستان ،تصحیح عباس اقبال،

 179-178 ،95و 354-353؛ محمدبنحسنابناسفندیار،
به همت محمد رمضانی (تهران :پدیده ،بیتا)220-212 ،؛ محمدبنموسی خوارزمی ،مفاتیح العلوم،
به کوشش وان فلوتن (لیدن38-37 ،)1968 ،؛ علیبنمحمد ابناالثیر ،الکامل فی التاریخ (بیروت:
دارصاد1385 ،ق) 314 ،به بعد 434 ،به بعد؛ ابوالفداء ،مختصر تاریخ البشر ،به کوشش هنریش
فالیشر (بیروت :دارالمعرفه1284 ،ق)88 ،؛ حمداهلل مستوفی ،نزهة القلوب ،به کوشش و ترجمۀ گای
لترنج (لیدن61 ،)1928 ،
15محمدبنعبدالکریم شهرستانی ،الملل و النحل ،تصحیح محمدرضا جاللی نائینی (تهران :چاپخانۀ
تابان 185 ،132 ،114-113 ،109 ،)1335 ،و 188؛ حسنبنموسی النوبختی ،فرق الشیعه (تهران:
علمی و فرهنگی.42-41 ،)1362 ،
16محمدبناسحاق ابنندیم ،الفهرست ،به کوشش گوستاو فلوگل (الیپزیگ-342 ،)1872-1871 ،
344؛ محمدبناسحاق ابنندیم ،الفهرست ،ترجمۀ رضا تجدد (تهران :ابنسینا.408-405 ،)1343 ،
17حسنبنعلی نظامالملک ،سیاستنامه ،به اهتمام هیوبرت دارک (تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب،
.278-254 ،)1340
Dārāb Hormazyār’s Rivayat, ed. M. R. Unvala (Bombay, 1922), vol. 2, 214-230.
Johann W. Fūck, “Sechs Ergagānzungen,” in Documenta Inedita, ed. J. W. Fūck (Berlin:

18
19
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التواریخ و ابناثیر نیز همین کتاب است .از جملۀ مطالب مأخوذ از مزدکنامه
ت زیر اشار ه کرد :الف .داستان نقبی که مزدک فرمود تا در
میتوان به فقرا 
آتشکده زیر آتش مقدس زدند و او یکی از پیروان خود را آنجا پنهان ساخت تا
ن معجزه
به قباد چنان فرا نماید که آتش با او سخن میگوید و با تظاهر به ای 
قباد را سوی خو د بکشاند؛ ب .داستان رهایی قباد به پایمردی همسر/خواهر وی
که با نیرنگ این زن و وعدۀ مساعد به زندانبان صورت میپذیرد؛ ج .داستان
اینکه مزدک از قباد خواست تا زن خود ،یعنی مادر خسرو ،را به او واگذارد و
غ داشتن خواسته از
خسرو نگذاشت؛ د .گفتوگوهای مزدک و قباد دربارۀ دری 
نیازمندان؛ ه .داستان زادن خسرو از دختری که قباد در خوزستان یا خراسان
هنگام گریز به سوی هیاطله به زنی گرفته بود و آزمون کردن قباد خسرو را پس
از بزرگ شدن وی و اینکه خسرو در گفتوگویی زیانهای ناراستی مزدکیان را
به قباد نشان داد و و .کشتار مزدکیان توسط انوشیروان با باژگونه فرو کردن سر
20
ایشان در خاک تا منظرۀ قلمستانی از پیکرههای آدمی پدید آید.
نخستین مرحلۀ آیین مزدک
آیین مزدک با آنکه در روزگار قباد زبانه کشید ،آغازش متعلق به زمانی
پیشتر است .منابع اسالمی کسی به نام زرادشت (زردشت) ،پسر خرگان ،
را که موبد یا موبدان موبدی از مردم فسا بود ،بنیانگذار آیین مزدک
میشمارند 22.این سخن را جاشوای دروغین ،در بند بیستم ،که منبعی
سریانی از همانروزگار است (تألیف 507م) تأیید کرده است .جاشوا میگوید
قباد “فرقۀ پلید مجوسان را ،که فرقۀ زرتشتکان میخوانند ،از نو برقرار
کرد ”.زمان این زرتشت مشخص نیست .بنا بر ماالالس انطاکی 23،که منبع
دیگری از همان ایام و متعلق به عهد دِیوکل ِسیان ( )313-245است ،شخصی
مانوی به نام بوندس در روم پدید آمد و اعتقادات نوینی آورد که با مانویت
21

Akademie-Verlag, 1952), 79-80.
20
;Christensen, Le Rèigne, 59ff, 66ff; Klima, Beitrage zur Geschichte, 55ff

مقایسه کنید با نولدکه؛ طبری ،تاریخ طبری ،جلد  ،461 ،1حاشیۀ .2
21ظاهرا ً پسر خوردگ.
22طبری ،تاریخ طبری ،جلد 893 ،1؛ یعقوبی ،تاریخ یعقوبی ،جلد 185 ،1؛ مقایسه کنید با ابنمسکویه،
تجارب االمم ،جلد .177 ،1
Malalas of Antioch, “Chromographia,” 475.

23
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رایج سازگار نبود؛ سپس به ایران رفت تا آیین خود را که ایرانیان آیین
“درستدینان” 24میخوانند ،تبلیغ کند .ماالالس در فقرهای دیگر میگوید
که قباد را “درستدین” 25میخواندند 26.این لقب در منابع اسالمی نیز نهایتاً
به صورتهای تحریفشده آمده است27.از آنچه گذشت نتیجه میتوان گرفت
که پیش از روزگار مزدک مذهبی نوین بنیاد شده بود 28که بعدا ً قباد بدان
شناخته میشد .اینکه جنبش مزدکی در عهد ساسانیان دستکم دو مرحله
داشته است نیز توسط ابنندیم تأیید شده است که از “مزدک قدیم” و
“مزدک اخیر” یاد میکند .به گفتۀ او ،مزدک قدیم بنیانگذار خرمیه باستان
یا مزدکیان بود که شاخهای از آیین زرتشتی است .این مزدک پیروان خود
را اندرز میداد که از خوشیهای زندگی بهره بجویند و از آنچه خوردنی و
نوشیدنی است به برابری و دوستکامی (المواساة و االختالط) خویشتن را
سیراب سازند ،از تسلط بر هم بپرهیزند و از میهماننوازی هیچ فرونگذارند.
مزدک اخیر که پایبند این مذهب بود همان است که در عهد قباد پدید آمد
29
و با همۀ پیروانش بر دست خسرو انوشیروان کشته شد.
کریستنسن بوندس را لقب زرتشت پنداشته 30و گمان برده است که این کلمه
صورتی از  bwyndkیا کلمهای دیگر در فارسی میانه و بهمعنای مقدس است31.و
32
حال آنکه کلیما ترجیح میدهد که زرتشت و بوندس را دو فرد جداگانه بداند.
تاریخ حدود  ،300که ماالالس داده است ،برای زرتشت خرگان که بنا بر منابع
اسالمی 33و جاشوای دروغین به زمان مزدک نزدیکتر بوده است ،بسیار زود
“ton darist henon.” See Christensen, Le Rèigne, 96ff.
25در اصل  darasthenonبه جای .daris
26
Malalas of Antioch, “Chromographia,” 633.
24

27حمزه اصفهانی ،تاریخ سنی ملوک56 ،؛ ثعالبی ،غرر602 ،؛ مجمل التواریخ.36 ،
28زرتشتی ،نه مانوی .ذیل دیده شود.
29ابنندیم ،الفهرست.344-342 ،

Christensen, Le Rèigne, 98f.

30

ن شک
31در تاریخ قم آمده که بلیناس حکیم به فرمان قباد طلسمهایی تعبیه کرد .نام بلیناس ای 
ن است با نام بوندس در هم شده باشد[ .بنگرید به] حسنبنعلی قمی،
را ایجاد میکند که ممک 
تاریخ قم ،تصحیح جاللالدین طهرانی (تهران :توس .88-86 ،)1361 ،مقایسه کنید با ابنندیم،
الفهرست.312 ،
Klima, Mazdak,157ff.

32

33مث ً
ال طبری ،تاریخ طبری ،جلد  .893 ،1نهایة االرب او را حتی معاصر مزدک معرفی میکند.
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مینماید .دو حدس میتوان زد :یکی آنکه بنیاد این فرقه همزمان با پایان هزارۀ
زرتشت بود ه ک ه مقارن آن انتظار ظهور سوشیانت(مهدی) میرفت .نیماشارهای
به این نکته را میتوان در گفتار خواجه نظامالملک یافت که میگوید مزدک از
ت و ا ز گردش ستارگان چنین دریافته بود که مردی
علم نجوم چیزی میدانس 
34
ن را ناچیز خواهد کرد .از آنجا که روایات زرتشتی
ظاهر خواهد شد و همۀ ادیا 
35
تاریخ زرتشت را  258سال پیش از اسکندر میشمارد ،بعید نیست که گروهی
ب آنکه عمر اسکندر و روزگار سلوکیان
انتظار داشتند که هزارۀ زرتشت ،برحس 
را چطور حساب میکردند ،در اواخر سدۀ چهارم یا آغاز سدۀ پنجم به پایان
ن است با بدعتی در زمان شاپور
رسد .حدس دیگر ارتباط دادن بدعت مزدکیا 
ن به سوگند
دوم ( )379-309که میگویند در مقابله با آن آذرباد مهراسپندان ت 
آتش سپرد 36،زیرا که تقریباً شک نیست ک ه بنیانگذار آیین مزدک ،با آنکه
آیینی باطنی آورده بود که از بسیاری جهات همانند دین مانوی بود ،کیش خود
را تعبیر راستین اوستا میخواند و مدعی بود که دین بهی زرتشت را درست و
پاکیزه کرده و به صورت نخستین بازگردانده است و این همان است که بیشتر
منابع بدان اشاره میکنند 37.گفتار مسعودی در این معنی اهمیتی ویژه دارد،
زیرا که میگوید که با مزدکیان روزگار خود گفتوگو داشت ه و در دو اثر جداگانه
از جنبههای گوناگون آیین مزدک و فرقههای آن به تفصیل سخن گفته بوده و
ت مزدکیان نیک آگاه بوده است 38.مسعودی میگوید که “مزدک
ظاهرا ً از روایا 
کتاب زرتشت ،یعنی اوستا ،را تأویل میکرد  . . .و نخستین کسی بود که به
34نظامالملک ،سیاستنامه.257 ،

Walter B. Henning, Zoroaster: Politician or Witch-Doctor? (Oxford: Oxford University
Press, 1951), 53ff.

35

مقایسه کنید با زاخائو“ ،توضیح روایت تاریخ زرتشت ”،مجلۀ مطالعات شرقی و افریقایی ،سال 40
( 26 ،)1977به بعد.
ی پدید آمد[ .بنگرید به]
ب ض د زرتشت 
ک مذه 
36بیرونی میگوید که در اواخر شاهنشاهی شاپو ر دو م ی 
Fūck, “Sechs Ergagānzungen,” 76.

37طبری ،تاریخ طبری ،جلد 893 ،1؛ ابنندیم ،الفهرست342 ،؛ مسعودی ،التنبیه و االشراف،
101؛ بلعمی ،تاریخ بلعمی967 ،؛ احمدبنعلی قلقشندی ،صبح االعشی (قاهره :دارالکتب المصریه،
 ،)1922جلد 292 ،13؛ فردوسی ،شاهنامه 45 ،ب ه بعد؛ مجمل التواریخ73 ،؛ ابناثیر ،الکامل314 ،؛
Chronicle of Pscud-o-Joshua, paras xx, vol. 1, col. 12, 2-4.

ی گوید که قباد ایبریان (گرجیان) را تشویق کرد که از آداب زرتشتی پیروی کنند.
قم 
38مسعودی ،التنبیه و االشراف.353 ،
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‘تأویل’ و ‘باطن’ اعتقاد داشت 39”.تأملی در اصطالح زندیک (عربی :زندیق)
به همین نتیجه میرسد .زندیک اصطالحی نکوهشآمیز و بهمعنای “گزارنده”
است و به مانویان و همانندان ایشان و بهویژه به پیروان مزدک ،که برای اوستا
“زند” یا “گزارش” فراهم کرده بودند ،اطالق میشود .گفتار بیرونی که میگوید
مانویان را فقط “مجازاً” زندیق میشمردهاند میرساند که زندیق تمامعیار
مزدکیان را میپنداشتهاند 40.باید در نظر داشت که در اوستا عبارتهایی هست
که با تأویل میتواند مبنای آیین اجتماعی مزدکیان قرار گیرد .مث ً
ال در وندیداد
آمده است که اگر همکیشی ،برادری یا دوستی پول ،زن یا پند (“خرد”) خواست
باید کسی را که پول میخواهد پول داد و آن کس را که خواستار زن است زنی
41
ن سپرد و آنکه را که خرد میجوید کالم مقدس آموخت.
ب ه کابی 
برای اتکای آیین مزدک بر کیش زرتشتیــ و نه آیین مانویــ میتوان در خود
ی که از یزدانشناسی مزدکیان
ی د ر وصف 
ن مزدک هم دالیلی جست .شهرستان 
آیی 
میکند مینویسد که د ر عال م باال چهار نیرو برابر کرسی خدای بزرگ قرار گرفتهاند،
به همانگونه که موبدان موبد و هربدان هربد و سپاهبد و رامشگ ر د ر براب ر شاهنشاه
میایستند .این گفتار نمیتواند بنیاد مانوی داشته باشد .قبا د نمیتوانست تن به
ی آنکه اساس جامعۀ زرتشتی را بر هم زند ،در صورتی که
بدعت مانوی دهد ب 
ی خود را از “یک دین زرتشتی تهذیب یافته ”،بیآنکه سازمان
ت پیرو 
میتوانس 
ن که کریستنسن نتیجه
ن را از بن برافکند ،توجیه کند .اگر چنا 
ی زرتشتیا 
دین 
42
ی میبود ،در آثار مانوی که شمارهشان
کیش مزدک 

گرفته است ،مانویت سرچشمۀ
ت و نی ز ابنندیم که از دین مانوی و شاخههای آن
کم نیست ،به آن اشارهای میرف 
43
ن را از قلم نمیانداخت.
گزارش دقیق و درستی داده است ،آ 
دریافت اینکه چرا بعضی منابع مزدک را از بدعتگذاران مانوی شمردهان د
دشوار نیست 44.تهمت مانوی بودن را ،که در آن زمان نمونۀ بددینی کامل
39مسعودی ،التنبیه و االشراف.101 ،
40شهرستانی ،الملل و النحل185 ،؛

Fūck, “Sechs Ergagānzungen,” 79.

41وندیداد ،ترجمۀ هاشم رضی (تهران :فروهر ،)1360 ،بند .44 ،4

Klima, Mazdak, 183ff; Klima, Beitrage zur Geschichte, 23ff. and 32ff.
43
Klima, Beitrage zur Geschichte, 326-338.
44
;Malalas of Antioch, “Chromographia,” 633
42

کیش مزدکی

359

بوده است ،بدگویانشان در ایران میباید بدیشان زده باشند .ماالالس که کیش
مزدکی را بدعتی مانوی میخواند ،فقط سخن راوی ایرانی خود را بازگفته
و تئوفان (م818 .م) هم از او پیروی نموده است .کیش مزدکی از آنجا که
آیینی عرفانی است ،با مانویت پیوندهای آشکار دارد که میباید کار بدگویان
را آسان کرده باشد .به عالوه ،کیش مزدکی با آنکه مانند کیش زرتشتی
و برخالف آیین مانوی زندگی را مطلوب میشمارد ،از حیث نوع ثنویت و
حکمت اخالقی و پرهیز از خونریزی به مانویت نزدیکترست تا به کیش
زرتشتی 45.گفتۀ وراق ،که دو کیش مزدکی و مانوی را به هم سنجیده و آن
دو را نزدیک به هم یافته است ،منافی این نیست که مزدکیان در اصل مدعی
بودهاند که مذهب آنها آیین اصالحشده و مهذب زرتشت است .برای فهم تقیۀ
رایج در میان مزدکیان در اعصار اسالمی درک این معنی اهمیت بسیار دارد.
بدبختانه از فرقههای زرتشتی هیچ نمیدانیم ،وگرنه ممکن بود به این نتیجه
رسید که مذاهب عرفانی اوایل قرنهای مسیحی در دین زرتشتی نیز موجب
ظهور بدعتهای عرفانی شده باشند.
مرحلۀ دوم آیین مزدک
مرحلۀ دوم تاریخ این فرقه با مزدک بامدادان آغاز میشود .ا ز زندگانی مزدک
 47بود و دیگران ا ز چند
جز اندکی نمیدانیم .طبری میگوید 46که از مردم مذریه 
جای دیگر نام بردهاند .در اینکه او آیین زرتشت خرگان را تازه گردانید و در آن
جانی نو دمید تردید نیست .منابع اسالمی عموماً از آیین وی گزارشی مشابه
میدهند که از فلسفۀ مذهبی او یادی نمیکند و نظر فقط به تعالیم اجتماعی و
ی آورده است
اخالقی او دارد .یکی از کاملترین این گزارشها را ثعالب 
تئوفان در همان صفحه؛ ابوالفرج اصفهانی ،االغانی (بوالق ،)1868 ،جلد 63 ،7؛ مقایسه کنید با
ابنندیم ،الفهرست.342 ،
45شهرستانی ،الملل و النحل.193 ،
46طبری ،تاریخ طبری ،جلد .893 ،1
47این کلمه نقطه ندارد و قرائت آن مسلم نیست .برای حدسهایی که در مورد محل آن زدهاند و
نیز زادگاههای احتمالی دیگر رجوع شود به
Klima, Mazdak, 160ff. and 174, no. 14.

قرائت آلتهایم را که این کلمه را به استناد آوانویسی فارسی میانه ”مرغاب“ خوانده است مشکل
بتوان پذیرفت.
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مزدک میگفت که خدا روزی (ارزاق) در جهان نهاد تا مردم میان
خود به مساوات بخش کنند چنان که هیچکس را بر دیگری فزونی
نباشد .ولی مردم بر هم ستم کردند و برتری جستند .زورمندان ناتوانان
را شکستند و روزی و مال را همه خود برگرفتند .فرض است که از
دولتمندان بگیرند و بینوایان را دهند تا همه در مال یکسان شوند .هر
کس را که فزونی در خواسته یا زن یا متاع است حق او بدانها بیشتر
48
از دیگری نیست.
طبری میافزاید که به اعتقاد مزدک اینگونه اعمال اعمال خیر است و مایۀ
ش ایزدی است 49.فردوسی نیز جزییاتی
خشنودی خدا و در خور بهترین پادا 
دیگر از حکمت اخالقی مزدکیان یاد کرده است:
بپیچاند از راستی پنج چیز
که دانا بر این پنج نفزود نیز
کجا رشک و کین است و خشم و نیاز
به پنجم که گردد بر او چیره آز
تو گر چیرهباشی بر این پنج دیو
پدید آیدت راه گیهان خدیو
از این پنج ما را زن و خواستهست
ی د ر جهان کاستهست
که دین به 
زن و خواسته باید اندر میان
50
چو دین بهی را نخواهی زیان
میتوان گمان کرد که در جهانشناسی کیش مزدکی ،هماننددینهای زرتشتی
م پارهای آفتهای اخالقی بودهاند و الزم میبوده
و مانوی ،دیوان تاریکی تجس 
که با زدودن همچشمی در زن و خواسته آنها را پس راند و از توان افکند.
48ثعالبی ،غرر600 ،؛ وصفهای مشابهی نیز در طبری ،تاریخ طبری ،جلد 885 ،1؛ یعقوبی ،تاریخ
یعقوبی ،جلد 86 ،1؛ بلعمی ،تاریخ بلعمی967 ،؛ ابنبلخی ،فارسنامه ،به کوشش جاللالدین طهرانی
(تهران :مطبعه مهر84 ،)1313 ،؛ نظامالملک ،سیاستنامه 89 ،آمده است.
49طبری ،تاریخ طبری ،جلد .893 ،1
50فردوسی ،شاهنامه ،جلد .46 ،8
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منابع موجود مشخص نمیکنند ک ه مزدک برای تقسیم عادالنۀ زن و خواست ه
محتم ً
ال چه آیین و راهی نهاده بوده است .این منابع بیشتر سخن از مباح
کردن زنان و هرزگی و آشفتگی تبار که از آن برمیخیزد در میان میآوردند
ی است ک ه معموالً به فرق بدعتگذار میزنند .با
و این همه از مقولۀ افتراهای 
اندکی بصیرت میتوان پی برد که در عمل به کار بستن چنین اصولی ناممکن
یک سلسل ه اقداماتی را
بوده است .آنچه درستتر مینماید این است که مزدک 
تبلیغ میکرد تا طبقات باال را از مزایای ناروای خود محروم و به بینوایان کمک
کند 51.از جملۀ این اقدامات به احتمال بسیار تقسیم امالک بزرگ ،منع احتکار،
م مالکانه از محصول ،تخفیف امتیازات طبقاتی و تأسیس بنیادهای
تعدیل سه 
عمومی به سود نیازمندان بود .از اطالعات موجود دربارۀ بعضی دهکدههای
اشتراکی عهد اسالمی میتوان نتیجه گرفت که هدف مزدک ،دستکم در
نواحی روستایی ،پدی د آوردن اجتماعاتی بود که در آن مردم همۀ دارایی خود را
53
یکجا گرد آورند تا نیاز واقعی هر کس از مال همگانی برآورده شود 52.ابنفقیه
و تاریخ قم 54از متوکلی ،از نویسندگان قرن سوم قمری/نهم میالدی 55،نقل
کردهاند که مزدک فرمان داده بود که همۀ آتشکدهها ،مگر سه آتشکدۀ عمده،
را خاموش گردانند و در نتیجه ،آتش دهکدۀ فروجان از توابع فراهان به آتشکدۀ
س از شکست مزدکیان به
آذرگشنسب در آذربایجان متصل شده بود تا آنکه پ 
جای نخستین باز آورده شد .از این گفته میتوان دریافت که مزدک میخواست
ن زرتشتی را ساده گرداند و همراه با آن در دارایی آتشکدهها
سازمان روحانی دی 
محدودیتهایی بنا نهد.
بعضی از برنامههای مزدکیان و اقداماتی را که به اصرار آنان انجام پذیرفت
میتوان با اعمال متقابلی دریافت که خسرو انوشیروان برای جبران ناخشنودی
مردم و رفع بعضی ناخرسندیها که موجب گرایش به مزدکیان شده بود بجا
51تأکید نامۀ تنسر بر محاسن حفظ امتیازات طبقاتی ظاهرا ً باید نشانۀ واکنشی بر ضد عقاید مزدکی
باشد[ .بنگرید به] نامۀ تنسر به گشتنسب ،تصحیح مجتبی مینوی ،تعلیقات مجتبی مینوی و
اسماعیل رضوانی (تهران :بینا ،بیتا) 12 ،به بعد و  18به بعد.
52پایین دیده شود.
53ابنفقیه ،البلدان.247 ،
54قمی ،تاریخ قم.89 ،
55دربارۀ او رجوع شود به جمالزاده“ ،بالشویسم در ایران قدیم.9 ”،
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آورد .بنا بر طبری 56،انوشیروان اموال سران مزدکی را گرفت و به بینوایا 
ن
بخشید ،بسیاری از کسانی را که اموال مردم را گرفته بودند گردن زد و مالها
را به صاحبانشان باز داد ،فرمان داد تا کسانی که به دارایی دیگران زیان زده
ی را که در
بودند تاوان دهن د و به اندازۀ گناه خود کیفر یابند ،فرمو د کودکان 
تبارشان گفتوگو بود به خانوادهای سپارند که کودک با آن میزیست .و اگر
مردی به زور زنی گرفته بود میبایست مه ر او را چنان که خانوادۀ زن را
خشنود گرداند بپردازد و آنگاه زن مختار بود که با وی بماند یا همسر دیگری
برگزیند ،مگر آنکه زن پیش از آن شوهری داشته بوده است که در این صورت
نزد شوی پیشین باز میگشت .و نیز گفت کودکان بزرگزاده را که سرپرستی
ن میان دختران را به مردانی
نداشتند در پناه خود خواهد گرفت .سپس ،از آ 
که همپایۀ ایشان بودند به زنی داد و از خزانه بدیشان جهاز بخشید و برای
پسران دختران نژاده به زنی گرفت .با آنکه این گفتهها را همیشه نمیتوان
س از غلبۀ
ن از دشواریهایی که پ 
بیکموکاست پذیرفت ،از البهالی آنها میتوا 
57
مزدکیان خسرو با آنها درگیر بوده است تصوری حاصل کرد.
و اما دربارۀ تعالیم مزدک راجع به زنان ،به احتمال قوی ،وی اختالف طبقات را
منکر بود و با زناشویی زنان با مردانی از طبقات دیگر موافق بود .محتم ً
ال تعدد
زنان و رسم به پا داشتن حرم را ناروا میشمرد و زنان مکرر را گذاشت تا به
ن بیزن درآیند .با آنکه گواهی دقیقی در دست نیست ،میتوان
همسری مردا 
ت مالی قوانین ازدواج تسهیالتی پدید آورد .همچنین،
فرض کرد که در مقررا 
محتم ً
ال مقررات ازدواج چ َکری و استوری را که معموالً بیوه یا خواهر یا دختر
مردی را ،که بیپسر مرده بود ناگزیر میکرد که بیهیچ حقی به ازدواج با یکی
از خویشاوندان پدری مرد متوفی تن در دهد ،تخفیف داد 58.بعید نیست که
مقرر کرده باشد که پسرانی که از اینگونه زناشوییزاده میشوند ،باید پسران
و وارثان برحق پدران و مادران طبیعی خود خوانده شوند ،نه آن مردی که در
گذشته بود .این نوآوریها در چشم زرتشتیان پایبند سنت البته در حکم بر هم
56طبری ،تاریخ طبری ،جلد .897 ،1
ً
57کلیما دربارۀ تأثیر مزدکیان بر اصالحات خسرو بحثی تقریبا مفصل کرده است[ .بنگرید به]
58در مورد این دو اصطالح رجوع کنید به

Klima, Mazdak, 278-285.

Ehsan Yarshater, The Cambridge History of Iran, vol. 3, 653-655.
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زدن تبار و از میان بردن خاندان و امتیازهای طبقاتی بود .میباید که خسرو
ی بیش از
بسیاری از رسوم دیرین را از نو برقرار ،ولی برای حقوق زنان حمایت 
59
گذشته معمول کرده باشد.
مرحلۀ سوم آیین مزدک
سومین مرحلۀ جنبش مزدکی با آمدن اسالم به ایران آغاز میگردد .تعقیب
بیامان این فرقه توسط انوشیروان که محتم ً
ال در سرتاسر شاهنشاهی درازپای
ن را متواری کرد 60،ولی پیداست کهنتوانست ریشهشان
او دوام داشت ،مزدکیا 
ن در سراسر ایران
را براندازد .محقق است که در نخستین قرون اسالمی ،مزدکیا 
پراکنده بودهاند و مراکز قدرت آنها بهتفصیل در منابع اسالمی یاد شده است.
چنین مینماید که بهویژه در جبال و آذربایجان و پیرامون اصفهان و اهواز و نیز
61
ن و سغ د مزدکیان بسیار بودهاند.
در گرگان و طبرستان (مازندران) و خراسا 
خواجه نظامالملک میگوید که در زمان سنباد (137ق755/م) مردم جبال و
عراق “از هر درمی نیم درم رافضی و مزدکی بودهاند 62”.در اینجا رافضی به معنی
غالت شیع ه است .در زمان خود وی نیز محتم ً
ال چنین بوده است .این گفته
حتی اگر از مبالغه خالی نباشد ،باز نشانۀ بسیا ر بودن مزدکیان در این نواحی
است .با برافتادن شاهنشاهی ساسانی و ناتوانی روزافزون زرتشتیان ،مزدکیان
مجال بروز تازهای یافتند .منابع ما در مورد فعالیت مزدکیان در نخستین یک
ط ساسانیان خاموشاند ،ولی بهکرات اعتقادات ویژۀ غالت
صد سال بعد از سقو 
به حلول ذات خدا در پیمبران و امامان و اعتقاد به
شیعه را از قبیل اعتقاد 
59از اعمالی که منابع اسالمی به دو بانوی مزدکی نسبت دادهاند برمیآید که مزدکیان وضع زنا 
ن
را بهبود بخشیده بودند .این دو یکی خرمیه است که میگویند همسر مزدک بوده و دیگری زن
ب توجه است که در میان دروزیان نیز هم مردان و هم زنان میتوانند جزء
جاویدانبنشهرک .جال 
عقال (خواص) باشند .رجوع کنید به
Wesendonk, “Die Mazdakiten,” 128, col. 1.

ی را تبعید کرد[ .بنگرید به] ابنقتیبه ،المعارف.328 ،
ن مزدک 
60بنا بر ابنقتیبه ،خسرو رهبرا 
61مسعودی ،التنبیه و االشرف535 ،؛ مسعودی ،مروج الذهب ،جلد 27 ،3؛ ابنندیم ،الفهرست342 ،؛
محمدبنجعفر نرشخی ،تاریخ بخارا ،تصحیح مدرس رضوی (تهران :بنیاد فرهنگ ایران،)1351 ،
91؛ یاقوتبنعبداهلل حموی ،معجم البلدان (تهران :اسدی ،)1344 ،جلد 568 ،2؛ جلد .67 ،4
مقایسه کنید با
”E. Herzfeld and Paul Schwarz, “Iran im Mittelaltre nach den Arabischen Geographen,
Der Islam, 12 (1922), 131.

62نظامالملک ،سیاستنامه.279 ،
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تناسخ و غیبت و رجعت امام و توسل ب ه باطن قرآن را به عقاید مزدکیان مربوط
63
میکنند.
در اینباره گفتۀ شهرستانی روشنگر است 64.شهرستانی پس از ذکر نکتههای
برجستۀ اعتقادات غالت شیعه میگوید که این غالت هر جا به نامی خوانده
میشوند :در اصفهان خرمیه و کودکیه ،در ری مزدکیه و سنبادیه ،در آذربایجان
ذقولیه ،در چند جا محمره و در ماواءالنهر مبیضه 65.روشن است که در اینجا
شهرستانی میخواهد برساند که غالت شیعه مسلمانان واقعی نیستند و به
ت که از نظر اعتقادات میان غالت و
بدعت مزدکی تعلق دارند .حقیقت این اس 
ت چندانی نیست .غالت هنگامی پدیدار میشوند که
مزدکیان عهد اسالمی تفاو 
تشیع که در اصل یک نهضت سیاسی معتقد به خالفت موروثی بود ،به صورت
جنبشی مذهبی و انقالبی با اعتقاد به آیینی خاص در میآید 66.نخستین کانون
67
ی ابوعمره کیسان
گرایش غالت شیعه ظاهرا ً مختار ثقفی و دستیار و نایب و 
ی شورید و
ک از موالی بود .مختار در 66ق685/م بر خلیفۀ امو 
بودند که این ی 
به نام محمدبنحنفیه ،که او را مهدی میخواند ،دعوت آغاز نهاد .گروه انبوهی
ش را اجابت کردند و در قیام وی شرکت جستند.
از موالی و بهویژه ایرانیان دعوت 
مختار سرانجام شکست دید و کشته شد و سپاهش پراکنده گشت ،اما عقایدی
که تبلیغ میکرد زنده ماند و در میان فرق گوناگونی که از هواخواهانش پدید
آمد ،از نو جلوه یافت .این فرق و شاخههای آنها غالباً در مورد سرنوشت امام
ن وی اختالف داشتند 68،ولی در اعتقاد به اصول بنیادی که
و یا هویت جانشی 
63مث ً
ال [بنگرید به] علیبناسماعیل اشعری ،مقاالت االسالمیین و اختالف المصلین ،تصحیح هلموت
ریتر (بیروت :دارالنشر438 ،)1950 ،؛ نوبختی ،فرق الشیعه 32 ،و 41؛ عبدالقاهر بغدادی ،الفرق بین
الفرق ،تصحیح محمد زاهدبنالحسن الکوثری ( قاهره :مکتب نشر الثقافة االسالمیه154 ،)1948 ،؛
شهرستانی ،الملل و النحل 132 ،113 ،109 ،و .185
64شهرستانی ،الملل و النحل.132 ،
65مقایسه کنید با نظامالملک ،سیاستنامه.311 ،
66مقایسه کنید با
Bernard Lewis, The Origins of Isma’ilism: A Study of the Historical (Cambridge: W. Heffer, 1940), 23ff.

67رجوع شود به ویلفرد مادلونگ“ ،کیسان ”،در دانشنامۀ اسالم ،ویراستۀ احسان یارشاط ر (تهران:
بنگاه ترجمه و نشر کتاب.)1348 ،
68رجوع شود به ذیل مدخلهای سبونیه ،کیسانیه ،هاشمیه ،حارثیه ،راوندیه ،خطابیه ،رزامیه،
ابومسلمیه و شعبات آنها در کتابهای ملل و نحل و بهخصوص نوبختی ،فرق الشیعه 19 ،به بعد؛
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شاخص غالت بود و نیز مخالفت با حکومت وقت هم ه یکسان بودند .از سابقۀ
ب ایران عقاید
مختار چندان نمیدانیم ،اما شک نیست که در عراق و در غر 
غالت بیطرفدار نبوده است.
از توجه به همانندی واقعی اعتقادات غالت شیعه و خرمیان (نومزدکیان)
از یک سو و یکی شمردن صریح ایشان در منابع اسالمی از سوی دیگر
طبعاً این نتیجه حاصل میشود که مزدکیان ،که اکنون تظاهر به مسلمانی
میکردند ،بنیانگذاران اصلی گروههایی بودند که به نام غالت شهرت یافتهاند
و عقاید غالت از ایشان الهام گرفته است .از طریق غالت بود که مزدکیان بار
دیگر محملی برای بیان عقاید انقالبی و اعتقادات باطنی خود پیدا کردند.
گاهی منابع اسالمی ریشۀ غالت را از جایی دیگر ،از قبیل صابیان یا بابلیان،
دانستهاند و پژوهندگان اخیر نیز در تعیین اصل آنها اختالف نظر دارند ،چنان
که بعضی آنها را به فرقههای ایرانی میرسانند و پارهای به صابیان و حرانیان
یا بعضی فرقههای یهودی و نصرانی .با این همه ،تصریح منابع و وحدت عقاید
و تناسب اوضاع تاریخی در هیچ مورد دیگر روشنتر و قانعکنندهتر از مورد
مزدکیان نیست ،ولو آنکه اقوام و فرق دیگر خاورمیانه با تأثراتی که از عقاید
عرفانی و مهدوی پیش از اسالم داشتهاند در تکوین عقاید غالت مؤثر بوده
باشند .باید به یاد آورد که کیش مزدکی ،که در زمان قباد به حیره نفوذ کرده
بود ،در میان تازیان نیز پیروانی داشت69و کوفه ،که مرکز عمدۀ بدعتگذاری
و فرق گوناگون بود ،میباید که کانون نومزدکیان شده باشد .همچنین ،باید
توجه داشت که حمدان قرمطی نخستین جماعات اشتراکی خود را در حوالی
کوفه سامان بخشید.
اشعری ،مقاالت االسالمیین 5 ،به بعد و  18به بعد؛ بغدادی ،الفرق بین الفرق 18 ،به بعد26 ،؛
محمدبناحمد ملطی شافعی ،التنبیه و الرد علی اهل االهواء و البدع ،تحقیق محمد زینهم محمد
عزب (قاهره :بینا ،بیتا) 26 ،به بعد؛ شهرستانی ،الملل و النحل152-108 ،؛ عبدالرحمنبنعلی
ابنجوزی ،نقد العلم و العلماء او تلبیس ابلیس ،به کوشش محمد منیر (بیجا :اداره الطباعه المنیریه،
ن نوبختی (تهران :کتابخانۀ طهوری249 ،)1345 ،
 94 ،)1950به بعد؛ عباس اقبال آشتیانی ،خاندا 
ع هر فرقه فراهم کرده است.
به بعد .اقبال فهرست مفیدی از مناب 
69رجوع شود به یعقوبی ،تاریخ یعقوبی ،جلد 298 ،1؛ ابنقتیبه ،المعارف299 ،؛ مقدسی ،کتاب
البدء ،جلد 167 ،3؛ جلد 31 ،4؛ طبری ،تاریخ طبری ،170 ،حاشیه 1؛
Noldeke, Geschichte der Perser und Araber; Christensen, Le Rèigne, 77.
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ن بر ابومسلم گرد آمدند و بر کوشش خود
مقارن پایان عهد امویان ،مزدکیا 
افزودند .ولی قتل ابومسلم به فرمان منصور خلیفه در 137ق755/م بر آنها
ضربتی گران زد ،زیرا که ابومسلم را نه فقط رهبر سیاسی و سپهساالر خود
میپنداشتند ،بلکه چنان که در منابع به صراحت آمده است ،او را پیشوای
س شیعیان میشمردند .تلخکامی و
مذهبی خویش و برابر با امام در قامو 
سرخوردگی سخت پیروان ابومسلم مایۀ چن د جنبش سیاسیــمذهبی از گونۀ
جنبش غالت شد که اصول عقاید همۀ آنها از مزدک نشان دارد .از این میان،
یکی به رهبری سنباد بود که از دستیاران نزدیک ابومسلم و سپهدار او بود که
در 137ق755/م شورید و مدعی شد که روح ابومسلم در او حلول کرده و همه
او را مزدکی میشمردند و به ترویج اباحه متهم میکردند 70.کانون شورش او
نیشابو ر بود ک ه زادگاهش بود و مینماید ابومسلم وی را در آنجا گماشته بود.
ش دیگ ر را المقنع معروف برانگیخت که در 158ق775-774/م در خراسان
شور 
ت و پیام خود را به ماوراءالنهر برد و مزدکیان آنجا
بر ضد مهدی خلیف ه برخاس 
ش برآمدند .المقنع هشت سال مردانه در
ن گرد 
(مبیضه) و نیز گروهی ا ز ترکا 
ت یافت .میگویند
ش کردند و در 166ق 783-782/م شکس 
ایستاد تا محاصرها 
ن شود .نرشخی ،مؤلف تاریخ
که خود را به میان آتش افکند که مبادا اسیر دشم 
ی میگوید“:من
بخارا که مفصلترین شرح را دربارۀ عقاید او آورده است ،از قول و 
ت آد م ب ه خلق نمودم و باز به صورت
خدای شمایم  . . .من آن م که خود را به صور 
ت عیسی و باز به صورت محمد  . . .و باز
نوح و باز به صورت ابراهیم و باز به صور 
71
ت ابومسلم و باز به این صورت که میبینید ”.بیرونی پیوستگی المقنع را
به صور 
72
با مزدکیان آشکارا بیان کرده است[“ :المقنع] پیروان خود را به آنچه که مزدک
73
ف کرد”.
آورده بود مکل 
70دربارۀ سنباد بهویژه رجوع شود به طبری ،تاریخ طبری ،جلد 119 ،3به بعد؛ مسعودی ،مروج
الذهب ،جلد  188 ،4به بعد؛ نظامالملک ،سیاستنامه 279 ،به بعد؛
Sadighi, Les Movements Religieux Iraniens, 132ff.

71نرشخی ،تاریخ بخارا 90 ،به بعد.
72بیرونی ،آثار الباقیه.211 ،
م درگرفت رجوع کنید به براون ،تاریخ ادبیات ایران،
73برای قیامهای دیگری که پس از قتل ابومسل 
جلد  308 ،1به بعد؛ عبدالحسین زرینکوب ،تاریخ ایران بعد از اسالم (تهران :امیرکبیر،)1343 ،
 459به بعد؛
Sadighi, Les Movements Religieux Iraniens, 111ff.
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در سدههای دوم و سوم هجری ،از مزدکیان به نامهای گوناگون یاد شده است
که از همه رایجتر مزدکیه ،خرمیه ،خرم دینیه ،محمره (سرخجامگان) و مبیضه
یا سپیدجامگان است .نامهای دیگر آنهایی است که از نام رهبرانشان مأخوذست
چون جاویدانیه در جبال و آذربایجان ،بابکیه در همان حوالی ،مازیاریه در
گرگان و طبرستان ،سنبادی ه در خراسان ،ابومسلمیه بیشتر در خراسان و مقنعیه
در ماوراءالنهر 74.اصطالحات “قرمطی” و “زندیق” و “باطنی” نیز غالباً به صورت
ن اصطالحات را غالباً غیردقیق
مترادف مزدکی به کار رفته است .منابع موجود ای 
ن رو اختالفات فرقهای یا محلی را که در میان مزدکیان
به کار میبرند و از ای 
موجود بوده است نمیتوان معلوم کرد.
ن یکی شمرده شده است و دربارۀ آن بیش
فرقهای ک ه بیش از همه با مزدکیا 
از فرقههای دیگر میدانیم خرمیه است .تصور وحدت این دو جنبش مذهبی
ص دارد ،زیرا که برای تکمیل اطالع خود دربارۀ کیش مزدکی
اهمیت خا 
خرمیه است و اعتبار این استناد بسته به این وحدت است.

استناد ما به تعالیم
اینکه خرمیان همان مزدکیاناندــ همچنان که استاد صدیقی پیش از این به
ن دادهــ 75از منابع موجو د آشکارا برمیآی د و من در اینجا فقط
شایستگی نشا 
به ذکر چند مورد اکتفا میکنم .ابنندیم این دو نام را به جای یکدیگر به کار
میبرد و میگوید“ :خرمیه دو طبقهاند :خرمیه باستان  . . .در اصل زرتشتی
بودند و بعد در آیین خود اصالحاتی کردند  . . .بنیانگذار مذهب ایشان مزدک
بود  . . .و اما خرمیۀ بابکیه بنیانگذار ایشان بابک خرمی بود 76”.بغدادی در مورد
خرمیه همین را میگوید[“ :ایشان] دو شاخهاند :یکیمتعلق به پیش از اسالم
77
که مزدکیه نام داشت و دیگری خرمدینیه که در عهد اسالمی پدید آمد”.
ابنحزم نیز این را تأیید میکند“ :مزدکیان پیروان مزدکاند  . . .خرمیان ،یعنی
پیرون بابک ،گروهی از مزدکیاناند 78.محمد ابوالمعالی ،مؤلف بیان االدیان،
74برای جزئیات و منابع رجوع کنید به

;Sadighi, Les Movements Religieux Iraniens, 107ff

مرتضیبنداعی علمالهدی ،تبصرة العوام ،تصحیح عباس اقبال (تهران :چاپخانۀ مجلس،)1313 ،
 178به بعد.
Sadighi, Les Movements Religieux Iraniens, 178ff. and 197.

75

76مقایسه کنید با ابنندیم ،الفهرست.342 ،
77بغدادی ،الفرق بین الفرق 160 ،به بعد.
78علیبناحمد ابنحزم ،الفصل فی الملل و االهوا و النحل (قاهره :بینا1320 ،ق) ،جلد .34 ،1
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اصل خرمیان را به پیش از اسالم مربوط میکند و این خود داللت بر یک 
ی
بودن مزدکیان و خرمیان دارد 79.مجمل التواریخ اصل خرمدینان را به صراحت
به مزدک میرساند 80.ابنجوزی در مورد اصطالح خرمیه میگوید“ 81:از القاب
مزدکیان بود  . . .و ایشان را خرمیه میخواندند ،زیرا که اساساً یک مذهب دارند
ن عهد
و جز در جزییات با آنها تفاوتی ندارند 82”.بدین قرار ،در پیوند مزدکیا 
ساسانی و خرمدینان اسالمی جای شک نمیماند .در حقیقت ،از منابع اسالمی
آشکارست که “خرمدین” اصطالح دورۀ ساسانی و ظاهرا ً نامی است که مزدکیان
خود را بدان میخواندند.
منابع موجود اصطالح خرمدین را به چندین نحو توضیح دادهاند .یکی آن را
مشتق از نام خرمه ،همسر مزدک ،میداند 83و دیگری آن را به خرم ،ناحیهای
نزدیک اردبیل ،منسوب میکند 84.روشن است که این اشتقاقها هر دو عامیانه
ح بهتر البته این است که آن را مشتق از کلمۀ فارسی “خرم” بدانیم.
است .توضی 
ظاهرا ً بنیانگذار نخستین کیش مزدکی مذهبی آورده بود که آرامش و صفا و
خرمی از طریق بیاعتنایی به جمع مال و پرهی ز از همچشمی و مشاجره و با
ایثار نفس و برخورداری به اندازه از لذات زندگی را تبلیغ میکرد 85.چنان که
ی حاکم بر
ن داده خواهد شد ،به اعتقاد مزدکیان یکی از چهار نیرو 
در زیرنشا 
86
جهان “سرور” است ک ه در این عالم را رامشگر مظهر اوست .استاد صدیقی،
چنانکه باید“ ،خرمدین ” را با “بهدین” (زرتشتی) و “درستدین” که در باال
87
گذشت سنجیده است.
79محمدبنعبیداهلل ابوالمعالی ،بیان االدیان ،تصحیح هاشم رضی (تهران :فراهانی.22 ،)1343 ،
80مجمل التواریخ.353 ،
81ابنجوزی ،تلبیس ابلیس.102 ،
82در مورد خرمیان و وابستگی ایشان به مزدکیان و فرق همانند آنها رجوع شود به طبری ،تاریخ
طبری ،جلد 1588 ،2؛ نوبختی ،فرق الشیعه 32 ،به بعد؛ مسعودی ،التنبیه و االشرف353 ،؛
بیرونی ،آثار الباقیه79 ،؛ ابناسفندیار ،تاریخ سیستان 212 ،و 220؛ عبدالکریم سمعانی ،االنساب
(نسخۀ خطی) ،ورق -196الف؛ نرشخی ،تاریخ بخارا93 ،؛ شهرستانی ،الملل و النحل 185 ،و 194؛
اسفرائینی در فلوگل“ ،بابک ”،جلد  531 ،23به بعد533 ،؛ نظامالملک ،سیاستنامه 254 ،به بعد.
83نظامالملک ،سیاستنامه279 ،؛ مجمل التواریخ.354 ،
84یاقوت حموی ،معجم البلدان ،جلد .427 ،2
85مقایسه کنید با ابنندیم ،الفهرست 342 ،و ملطی ،التنبیه و الرد.91 ،
Sadighi, Les Movements Religieux Iraniens, 195.
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87کلمۀ موهن “خواردین” که ابنبلخی در صفحۀ  23کتابش آورده است ،ظاهرا ً اشارهای طعنهآمیز
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پس از درگذشت جاویدانبنشهرک ،بابک که مدعی بود روح جاویدان در او
حلول کرده است ،در حدود سال 201ق816/م رهبری مزدکیان را در شمال
غرب و غرب و مرکز ایران به دست گرفت و در زمان او خرمیان سخت فعال
شدند .بابک بر خلیفۀ عباسی شورید و تقریباً  20سال ایستادگی ورزید و تا
سال223ق837/م ،که شکسته شد و اعدامش کردند ،بر بخش بزرگی از جبال
و آذربایجان و نواحی مجاور فرمان میراند .با نابودی بابک ،امید مزدکیان
که عباسیان را به زیان آورند و برنامههای انقالبی به راه اندازند بر باد رفت.
مزدکیان در برانداختن امویان از جان کوشیده بودند ،ولی آنگاه که گمان
میرفت به کام رسیده باشند ،عباسیان محافظهکار را مانع مهیبی در راه برآمدن
آرزوهای خود یافتند .تعقیب پیگیر ایشان به عناوین خرمی و رافضی و زندیق
و مانند آنها ایشان را بیش از پیش در خفا فرو برد و ناگزیرشان ساخت که
به فرقههای اسالمی بپیوندند ،ولی رد پایشان را به نامهای مزدکی یا خرمی
تا زمان مغول و حتی بعد از آن میتوان یافت 88.نظامالملک به شورشهای
ن تا پایان قرن سوم قمری/نهم میالدی اشاره دارد 89و مقدسی و
پراکندۀ ایشا 
ً
مسعودی ،که هردو در قرن چهارم قمری/دهم میالدی میزیستهاند ،شخصا با
خرمیان آمیزش داشتهاند .شگفتتر گزارش حمداهلل مستوفی است که میگوید
مردم رودبار قزوین که در پیش باطنیمذهب بودهاند ،در زمان وی (قرن هفتم
ی میکردهاند .ولی جماعتی را که او
قمری/چهاردهم میالدی) دعوی مسلمان 
90
“مراغیان” میخواند ،به گفتۀ وی به مزدکی نسبت میدادهاند .این بهویژه
جالب است ،زیرا که این گروه هنوز هم به همین نام باقیاند و در تقریباً هفت
ن اجتماعی با آداب پنهانیاند که
دهکده در ناحیۀ رودبار سکونت دارند .اینا 
ی با شیعیان دیگر پیوند نمیکنند
مردمش خود را شیعیمذهب میشمارند ،ول 
و بیش از یک زن نمیگیرند .آدابی نهانی دارند که ادای رسمی سوگند هنگام
به یکی از این دو نام یا به نام دیگری است.

Bertold Spuler, Iran in Früh-Islamischer Zeit: Politik, Kultur, Verwaltung (Wiesbaden:
Franz Steiner, 1952), 26; Bertold Spuler, Die Mongolen in Iran: Politik, Verwaltung und
;Kultur (Berlin: Akademie-Verlag, 1955), 241, no. 10

88

ک غازانی :داستان غازانخان ،به کوشش کارل یان (لندن :اوقاف
رشیدالدین فضلاهلل ،تاریخ مبار 
گیب .53-52 ،)1940 ،مرجع اخیر را مدیون دوست گرامی آقای منوچهر کاشف هستم.
89نظامالملک ،سیاستنامه.391 ،
90مستوفی ،نزهة القلوب.61 ،
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مکلف شدن ب ه حفظ آیین مراغی و مخفی داشتن آن از آن جمله است .د ر
ک غیرمراغی پرهیز میکنند و به آداب پاکیزگی
حد توانایی از خوردن خورا 
و طهارت سخت پایبندند و بعضی دهکدههای پیشین مراغی را ،که مردمشان
ن یکدیگرند و
سوگند شکستهاند ،از خود راندهاند .جمعی پیوسته و پشتیبا 
لهجهای بسیار کهنتر از لهجههای اطراف حفظ کردهاند 91.با این همه ،پس از
قرن سوم قمری ،بیشتر در میان باطنیان و قرمطیان و دیگر غالت شیعه است
92
که باید در جستجوی آثار خرمیان برآمد.
آیین مزدک
منابع موجود چندان که به آیین اجتماعی مزدکیان پرداختهاند ،از فلسفۀ
مذهبی ایشان جز اندکی نگفتهاند .یگانه مورد استثنا شهرستانی است ک ه بنا بر
ی روشنی و
نقل قول فشردۀ وی از وراق و منابع دیگر 93،مزدکیان به دو اصل ازل 
تاریکی اعتقاد داشتهاند .نیروی روشنی از دانش و حس بهرهمند است و به قصد
ل میکند و حال آنکه نیروی تاریکی نادان و کور عملش مبتنی
و اختیار عم 
ن دو اتفاقی و برحسب صدفه است ،چنان که
برخبط و اتفاق است .آمیزش ای 
ن خواهد بود.
جداییشان نیز چنی 
به گفتۀ شهرستانی ،مزدکیان به سه عنصر آب و آتش و خاک معتقد بودند
که چون درآمیختند ،دو ایزد پدید آمد .یکی پروردگار نیکی (مدبر الخیر) و
دیگری پروردگار بدی (مدبر الشر) .خدای بزرگ ،که غیر از آن دو است ،به
گمان ایشان در عالم برین بر کرسی 94خود نشسته است ،همانگونهکه شاه
شاهان (خسرو) در جهان زیرین بر تخت مینشیند .پشت او چهار نیروی
“تمییز” و “فهم” و “حفظ” 95و “سرور” ایستادهاند ،همچنان که در برابر شاه
91دربارۀ جماعات مراغی رجوع شود به مقالۀ احسان یارشاطر در شمارۀ اول ایرانشناسی 169 ،به
بعد.
92مقایسه کنید با
Spuler, Iran in Früh-Islamischer Zeit, 204.

93شهرستانی ،الملل و النحل193 ،به بعد.
94در متن “معبوده ”ُ،یعنی معبود مزدک آمده است.
95در اینجا به معنی “یاد ”،که کریستنسن در صفحۀ  81اثرش ترجمه کرده ،نیست .چون در این
صورت با قرینۀ خود در عالم خاکی تطبیق نخواهد کرد .همچنین “نسیان” را باید به معنی “غفلت”
گرفت ،نه “فراموشی ”.پایین دیده شود.
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 96و هربدان هربد و سپهبد و رامشگر
شاهان چهار تن یعنی موبدان موبد 
98
قرار گرفتهاند .این چهار نیرو ،به یاری هفت وزیر ،در دایرهای از دوازده
نیروی روحانی تدبیر کار جهان میکنند 99.هرگاه که آن چهار نیرو و این
هفت و دوازده در یک تن گرد آید ،آن کس ربانی میشود و تکلیف از
او برمیخیزد .خدای بزرگ (خسرو بالعالم االعلی) به نیروی حروف تدبیر
میکند که از مجموع آنها اسم اعظم به دست میآید .کسانی که از این
100
سر اکبر بر ایشان گشوده میشود و آنها که بیبهره
حروف چیزی دریابند،
ّ
101
افتند ،در کوری و نادانی و نسیان و بالدت فرو میماند .از کلمۀ “خبط”،
که شهرستانی در مورد نیروی تاریکی به کار برده است ،میتوان نتیجه گرفت
که برخورد روشنی با تاریکی نتیجۀ لغزش اتفاقی تاریکی بوده است ،ولی این
سخن شهرستانی که جداییشان هم اتفاقی و برحسب صدفه خواهد بود،
اندکی تردیدانگیز است .چنین اعتقادی با اصل قصد و اختیار که شاخص
عمل نیروی روشنی است سازگار نیست .و عالوه بر آن ،برای تأمین رستگاری
که ناچار باید منظور تعالیم مزدکی باشد نیز محلی باز نمیگذارد .از این
گذشته ،با سخن مقدسی دربارۀ خرمیان 102،که معتقد بودند ماه و ستارگان
روان درگذشتگان را جذب میکنند و سپس به مراحل باال میسپارند ،نیز
سازگار نیست .چه ،این عقیده که به اعتقاد مانویان نزدیک است ،حاکی از
طرح رستگاری سنجیدهای است .بنابراین ،منظور وراق از صدفه در این مورد
باید ناظر به آن قسمت از روشنی باشد که در نتیجۀ آمیزش چنان زنگ
تاریکی گرفته که امیدی به رهایی آن به قصد و اختیار نیست.
97

96ب ه معنی قاضیالقضاة .رجوع شود به بیرونی ،آثار الباقیه109 ،؛ خوارزمی ،مفاتیح العلوم37 ،؛ نهایة
االرب.227 ،
97بنا بر جاحظ ،بهرام پنجم رامشگران را در دربار برترین مرتب ه داد[ .بنگرید به] عمروبنبحر جاحظ،
کتاب التاج ،به کوشش احمد زکی پاشا (قاهره .28 ،)1914 ،مقایسه کنید با .159
98همه نام فارسی دارند مانند ساالر ،پیشکا ر و جز آن[ .بنگرید به]
Christensen, Le Rèigne, 81; Klima, Mazdak, 188.

99خواهنده ،دهنده ،ستاننده و جز آن .شهرستانی  13نا م ذک ر کرده است[ .بنگرید به]

Klima, Mazdak, 188.

اصالحات آلتهایم در صفحات  362و  363در بعضی از این کلمات مبنی بر دلیل روشنی نیست.
ش مزدکی آشنا شده باشند.
100ظاهرا ً یعنی کسانی که به اسرار کی 
101توجه باید کرد که این چهار در معنی ضد آن چهار نیروست.
102مقدسی ،کتاب البدء ،جلد .21-20 ،2
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گزارش گرانبهای شهرستانی ،با وجود فشردگی ،صورت و اصول فلسفۀ مذهب 
ی
کیش مزدکی را خوب آشکا ر میکند .این اصول را میتوان به قرار زیر خالصه
کرد .1 :اعتقاد اصولی به ثنویت اساسی که از ثنویت زرتشتی و مانوی چندان
دور نیست؛  .2اعتقاد به سه عنصر اصلی ،در براب ر چهار عنصر زرتشتیان و پنج
عنصر مانویان؛  .3اعتقاد به منزه بودن خدای بزرگ از ادارۀ روزمرۀ عالم که
از فرض وجود دو پروردگار خیر و شر برمیآید؛  .4اعتقاد به جهانی علوی که
ی مظهر کوچکتر آن است؛  .5اعتقاد به
م خاکی مظهر کوچک و وجود آدم 
عال 
نیروی رمزی و باطنی حروف و کلمات و اعداد که کلیدهای دانش رستگاریاند؛
“سر” دین بر کسی آشکار گشت ،تکلیف شرعی
 .6اعتقاد به اینکه همین که ّ
از او برمیخیزد و بنابراین فرایض دینی معنی ظاهریشان را از دست میدهند.
این اعتقادات ،که نشانههای مذهبی عرفانی است ،کیش مزدکی را آشکارا در
حلقۀ ادیان التقاطی و عرفانی درمیآورد که در قرون اول میالدی با آمیزشی از
اندیشههای ایرانی و بابلی و سریانی و یونانی رواج گرفت.
ولی در سخن شهرستانی ناگفت ه بسیار است .مث ً
ال در مورد عقیدۀ مزدکیان
به معاد و آخرت یا آفرینش مبدأ شر و یا ماهیت و کارکرد نبوت تقریباً هیچ
نمیگوید .ولی خوشبختانه سخن وی را میتوان با گفتار دیگران تکمیل کرد و
در این رهگذر منبع عمدۀ ما اطالعاتی است که از مزدکیان عه د اسالمی داریم.
ن مزدک پس از دورۀ ساسانیان قب ً
ال اشاره شد .همچنین ،نشان داده شد
به دوا م آیی 
ک ه خرمیان دنبالۀ مزدکیان بودند و بهترین منابع اسالمی آنها را به همین عنوان
ن منابع در مورد تعالیم خرمیان محدود است
میشناسند .ولی سخن اکثر عمدۀ ای 
ی خصومتآمیز دربارۀ ترک تکالیف شرعی و معتقدات غیراسالمی
به گفتارها 
و اباحت در امور جنسی .ولی دو تن از ایشان ،یعنی نوبختی (م .میان  301و
 912و 922م) و مقدسی (تألیف 386ق996/م) ،اطالعات سودمندی از
310ق /
ی ایشان به دست میدهند .گفتار مقدسی بهویژه اهمیت
اصول عقاید و آداب دین 
دارد ،زیرا که میگوید با خرمیان غرب ایران خود آشنا بوده و نیز از آن جهت که
ی مینویس د که خرمیان به فرقهها
سخن او لحنی معتدل و بیطرفانه دارد .مقدس 
و صنفهای متعدد تقسیم میشوند ،ولی در اعتقاد به رجعت اتفاق نظر دارند
و به تغییر اسامی و تبدیل اجسام معتقدند .به زع م ایشان ،پیغمبران با آنکه در
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ل نمیکنند و وحی هرگز
ن اختالف دارند ،جز یک روح واحد حاص 
ت و دی 
شریع 
103
بریده نمیشود و هر مؤمنی را تا آنگاه که در او امید ثواب و بیم عقاب است،
نیفکنده و قصد

ی دین ایشان را به خطر
نکوکار ( ُمصیب) میشمارن د و تا کس 
ی مذهبشان نکرده است ،نمیتوان او را دشنام داد و بر او تخطی کرد .از
نابود 
ج کنند .ابومسلم را بزرگ
خونریزی سخت پرهیز میکنند ،مگر آنگاه که خرو 
میدارند و بر ابوجعفر [منصور خلیفه] ک ه ا و را کشت لعنت میفرستند و برای
مهدیبنفیروز ،پسر فاطمه دختر ابومسلم ،نماز بسیار میگذارند .امامانی دارند
ک ه د ر احکا م بدیشان رجو ع مینمایند و به رسوالنی معتقدند که میان ایشان به
ل را “فریشته” میخوانند .به هیچچیز
ت ادواری ظهور میکنند و این رس 
صور 
ن اعتقا د ب ه روشنی و تاریکی
چون باده و نوشیدنی تبرک نمیجویند .بنیاد دینشا 
خودشان دیدیمـ ـ در ماسبذان و مهرجان

است .از خرمیان ،آنهایی را که در دیار
قذقـ ـ سخت پایبند پاکیزگی و طهارت بودند و با مرد م به مهربانی و خوشرویی
ن به شرط رضای
ن کسانی را دیدیم که به اباحت زنا 
رفتار میکنند .د ر میانشا 
ایشان اعتقا د داشتن د و نی ز به آزادی در رعایت لذات و ارضای همۀ امیال تا آنجا
104
ن نزند ،معتق د بودند.
که دیگری را زیا 
مقدسی در دو فقرۀ دیگر نیز به خرمیان اشاره دارد .یکی ضمن بحث از ثنویت
است که میگوید“ :خرمیان یکی از اصناف مزدیسنان (المجوس)اند که خود
را در جامۀ مسلمانی پنهان کردهاند .معتقدند که مبدأ عالم روشنی است که
پارهای از آن فاسد شده و به تاریکی بدل گشته است 105”.فقرۀ دیگر مربوط به
رهایی ذرات روشنی است و کام ً
ال رنگ مانوی دارد:
ن عبارت از سپهرها و سوراخهایی
من در کتاب خرمیان خواندها م ک ه ستارگا 
ن آفریدگان را جذب میکنن د و ب ه ماه میسپارند،
(کری و ثُقَب) هستند که روا 
ن به کمال رسید [یعنی چون هالل ماه
آنگاه ماه آغاز بالیدن میکند و چو 
تمام شد] روانها را ب ه آنچ ه برتر از اوست میفرستد و استفراغ میکند .آنگاه
106
ل برآید.
ش میرسد ،میپذیرد تا که باز به کما 
باز روانهایی را که نزد 
103مقایسه کنید با بیرونی ،آثار الباقیه“ :80 ،مزدکیان میگویند ک ه جهان هرگز بدون نبی نیست”.
104مقدسی ،کتاب البدء ،جلد .31-30 ،4
105مقدسی ،کتاب البدء ،جلد .143 ،1
106مقدسی ،کتاب البدء ،جلد  20 ،2به بعد.
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پیش از اظهارنظر در سخن مقدسی بهتر است که به گفتار نوبختی و چند منبع
ی در بحث از شعبههایی که از فرقۀ کیسانیه منشعب
دیگر نیز توجه کنیم .نوبخت 
107
شدهاند ،دربارۀ خرمدینان میگوید:
غلو با ایشان آغاز شد .حتی معتق د بودند که امام خداست ،پیغمبر و
ن گفتند و در
رسول و فرشته است .ایشان بودند که دربارۀ “اظله” سخ 
تناسخ روح مقاالت نوشتند .در این جهان به “دور” معتقد بودند و قیامت
و رستاخیز مردگان و شمار اعمال را منکر میشدند .گمان داشتند که
ت و رستاخی ز همانا خروج روان از یک تن و
سرایی جز این جهان نیس 
ش به تنی دیگرست ،چنان که اگر نکوکار باشد به تنی نیک و اگر
درآمدن 
بدکار به تنی بد در خواهد آمد .و نیز آنکه روان در این تن یا خوش است
108
و یا در آزار و همین تنهاست که بهشت و دوزخ است.
ح اعتقاد خرمیان به تناسخ و ذکر آیات قرآنی است که
ی توضی 
باقی سخن نوبخت 
ت نظر خود بدانها استناد میکردهاند.
خرمیان برای اثبا 
ی غالت
ن فرقهها 
ت شیعه نی ز جالب است“ :اینا 
فقرهای دیگر از نوبختی دربارۀ غال 
یو
ل خرمدین 
هستند که خویشتن را به جامۀ شیعیان درآوردهاند و حال آنکه در اص 
مسلم ،چنین
ن ابو 
ی پیروا 
ی و زندیق و دهریاند 109”.آنگاه دربارۀ ابومسلمیه ،یعن 
مزدک 
اظهارنظر میکند“ :معتق د به امامت وی بودند و مدعی بودند که زنده است و هرگز
ف شرعی اعتقاد داشتند و ایمان را تنها
ک همۀ تکالی 
نمیرد .به لغو فرایض دینی و تر 
ت اما م خو د میدانستند .از اینرو خرمدین نامیده میشدند و فرقۀ خرمی
ت از معرف 
عبار 
ی میشمردند.
ن رو ایشان را مزدک 
اشاره به اصل ایشان دارد ”.غرض این است که از ای 
گفتار شهرستانی را در این موضوع باید اینجا افزود“ :خرمدینان به دو اصل
اعتقاد دارند و به قبول تناسخ و حلول میل میکنند 110”.فقرهای دیگر از
107نوبختی این قسمت را چنین آغاز میکند“ :فرق خرمدینیه از ایشان (کیسانیه و امثال ایشان)
برخاست ”.که درست نیست ،زیرا که اصل خرمدینان مربوط به پیش از اسالم است .به عالوه ،با این
ل اعتقادات غالت از خرمیه است منافات دارد.
ی ک ه اص 
گفتۀ و 
108نوبختی ،فرق الشیعه.33-32 ،
109نوبختی ،فرق الشیعه.42-41 ،
110شهرستانی ،الملل و النحل.185 ،
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ی میرساند که خرمیان منکر رستاخیز بودند و ثواب و عقاب را در
شهرستان 
111
ن میدانستند.
همین جها 
در منابع اسالمی ،از آداب خرمیان نیز مطالبی آمده است .نظامالملک میگوید
که خرمیان هرگاه انجمن کنند بر قتل ابومسلم سوگواری میکنند و قاتل او
را پیوسته لعنت میفرستند و بر مهدیبنفیروز ،پسر فاطمه دختر ابومسلم،
صلوات میفرستند .برخی از منابع از وجود جشنهای کامجویی و عیاشی در
میان خرمیان سخن گفتهاند 112،ولی مدرکی بر راستی این اظهارات نداریم.
برعکس ،وصفی که ابنندیم از مراسم بیعت و زناشویی در میان ایشان آورده
است نشان میدهد که ازدواج را محترم میداشتهاند 113.مختصر شرح ابنندیم
آنکه چون جاویدان پیشوای خرمیان درگذشت ،همسر او ،که بنا بر این گزارش
دل به مهر بابک سپرده بود ،انجمنی آراست تا بابک را ب ه سپاه معرفی نماید و
آنگاه همسر او شد .ابنندیم میگوید که
گاوی خواست و سپس فرمود تا گاو را کشتند ،پوستش را باز کردند و
بگستردند .سپس ،قدحی پر شراب بر پوست نهاد و نان در آن شکست
ن را گرد قدح نهاد وسپاهیان را یکایک پیش خواند و گفت
و پارههای نا 
که گام بر پوست گذارند و پارهای از نان برگیرند و در شراب فرو برند
و بخوردند و در آن حال بگویند “ای روان بابک ،من ب ه تو ایمان دارم،
همانگونه که به روان جاویدان ایمان داشتم ”.سپس ،هر یک میبایست
ش نماید و آن را ببوسد .سپاهیان تا آنگاه
دست بابک را بگیر د و کرن 
که همسر جاویدان خورش را آماد ه ساخت چنین میکردند .آنگاه وی
ایشان را خوراک و شراب داد و بابک را بر بستر خود نشاند و خو د کنارش
نشست .چون هر کدام سه جرعه نوشیدند ،شاخهای ریحان برگرفت و به
ک دا د و این بود [مراسم] همسری ایشان .آنگاه سپاهیان پیشآمدند
باب 
114
و کرنش کردند و زناشویی ایشان را پذیرفتند.
111شهرستانی ،الملل و النحل.113 ،
112مث ً
ال بغدادی ،الفرق بین الفرق161 ،؛ اسفرائینی در فلوگل“ ،بابک ”،جلد  531 ،23به بعد.533 ،
113ابنندیم ،الفهرست.344 ،
114ابنندیم ،الفهرست .327 ،با استفاده از ترجمۀ براون.
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این گفتار ،که کام ً
ال راست مینماید ،نکتۀ جالب بسیار در بر دارد و ماهیت
115
ایرانی و غیراسالمی آداب خرمی و نیز سادگی آن را نشان میدهد.
چنان که آسان میتوان دریافت ،وصفهایی که از خرمیان کردهاند روشنگر
نکتههای عمده از آیین مزدک است و مطالب بسیاری را که شهرستانی ناگفته
گذاشته بازگو میکند .طبعاً باید در نظر داشت که گذشت چندین قرن تعقیب
و آزار مداوم و فقدان رهبری واحد و باالتر از همه ،گسترش اسالم و تظاهر
مزدکیان به مسلمانی سبب دگرگونی و کمابیشیهایی در آیین مزدکی گردید.
ع اسالمی به دست میآید ،صورتی کمابیش مربوط و
با این همه ،آنچه از مناب 
یکدست از آیین و عرف است که از آیین مزدک طرحی بسیار روشنتر از آنچه
تاکنون تصور میشد عرضه میکند.
ی نوبختی و ابنندیم و مقدسی و شهرستانی اصول
با ترکیب و سنجش گفتارها 
ن خرمی یا نومزدکیان را میتوان به شرح زیر منظم کرد:
دی 
جهانشناسی .1 :اعتقاد به دو اصل روشنی و تاریکی (مقدسی و شهرستانی)؛
 .2تاریکی به عنوان روشنیای که مسخ و فاسد شده است (مقدسی).
فلسفۀ مذهبی .1 :انکار اینکه خدای بزرگ ایزدی فعال در امور این جهان
است (مقدسی و شهرستانی)؛  .2وحدت همۀ تجلیهای ایزدی در پیغمبران و
رسوالن و فرشتگان (نوبختی و مقدسی و شهرستانی)؛  .3غیبت و رجعت ائمۀ
ایزدی (مقدسی)؛  .4تداوم وحی (ابنندیم و مقدسی)؛  .5معرفت امام به عنوان
جوهر دین که دال بر اسقاط تکالیف شرعی است (نوبختی)؛  .6اعتقاد به تأویل
ت باطن آنها (نوبختی)؛  .7حلول روح ایزدی در
برای دریاف 
کتابهای مقدس 
ی و نوبختی) و بیمرگی او (نوبختی).
ابومسلم (مقدس 
معاد .1 :انکار روز رستاخیز و ثواب و عقاب (نوبختی و مقدسی و شهرستانی)؛ .2
ی رستاخیز(نوبختی و مقدسی و شهرستانی).
اعتقاد به تناسخ به عنوان مفهو م واقع 
115به عقیدۀ ویدنگرن ،کشتن گاو و همچنین بعضی جنبههای دیگر این مراسم نشان از آداب آیین
مهر دارد .رجوع شود به
Geo Widengren, “Babakīya and Mithraic Mysteries,” in Mysteria Mithrae, ed. Ugo Bianchi (Leiden : E. J. Brill, 1979), 667-695.
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اخالق .1 :نهی خونریزی ،مگر به هنگام قیام دینی (ابنندیم و مقدسی)؛  .2مدارا
با نظرات دینی افراد به شرط عمومی ایمان (مقدسی)؛  .3نیکی و خیراندیشی
م و مقدسی)؛  .4کامجویی (ابنندیم و مقدسی) به شرط
در حق دیگران (ابنندی 
پرهیز از آزار دیگران (مقدسی).
ت و پاکیزگی (مقدسی)؛  .2به کار بردن شرا 
ب
ت طهار 
آداب دینی .1 :اهمی 
ت و غی ر آن؛  .3آغاز
ی و بیع 
(ابنندیم و مقدسی) و نان (ابنندیم) در مراسم زناشوی 
انجمن دینی با تبرک جستن از پیشوایان روحانی؛  .4نماز.
اینجا به چند نکت ه توجه باید کرد .در گزارش شهرستانی از مزدکیان به
ت و حال آنکه نوبختی و مقدسی
جهانشناسی و نظام آفرینش توجه شده اس 
ن تقریباً
در بحث از خرمیان بیشتر به فلسفۀ دینی ایشان پرداختهاند .فقدا 
کامل اطالعات اساطیری در این گزارشها محتم ً
ال به دلیل آن است که مطالب
در چارچوب جهانشناسی اسالمی بیان شده است .از تاریکی ،که اصلی کام ً
ال
ن در میان آمده و روشنی که اصلی ایزدی است اهمیت
مستقل است ،کم سخ 
ی نیز میتواند نشاندهندۀ واکنش تدریجی مزدکیان در
یافته است .تأکید روشن 
برابر توحید اسالمی و همچنین نتیجۀ گسترش و رواج عقیدۀ نوافالطونی باشد
که آفرینش را از طریق تجلی و تنزل تدریجی روشنی میپنداشتند.
ن منابع ما محتوی دو مطلب متناقض است .یکی مربوط ب ه
در زمینۀ اخالق ،بیا 
ک طرف ،از بعضی منابع برمیآید که مزدکیان
خوشیهای اینجهانی است .از ی 
ن را خوشگذاران و بیبندوبار میخوانند.
دوستدار زهد بودند و از طرف دیگ ر ایشا 
ن میلی به پرهیز از لذات داشتهاند .د ر وندیدا د پهلوی
نمیتوان منکر ش د ک ه مزدکیا 
ی آمده است
ی توضیح 
چنین اشارهای شده است 116،به این معنی که ضمن عبارت 
ن را به گرسنگی میخواند ،ولی
ن ستمگ ر بددینی بو د ک ه دیگرا 
ک بامدادا 
که مزد 
خو د سی ر میخورد .شهرستانی گزارشی آورده که مؤید این معنی است“ :مزدک
117
ی بخشد”.
ی رهای 
ن انفس داد تا آدمی را از بدی و آالیش تاریک 
ن ب ه کشت 
فرما 
های دیگ ر و بهخصوص گفتههای ابنندیم و مسعودی نشان
ولی از طرفی وصف 
ی از خوشیهای زندگی
ن نیازهای خو د و کامجوی 
میدهد که مزدکیان به برآورد 
116وندیداد ،بند .49 ،4
117شهرستانی ،الملل و النحل.193 ،
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ف است
ش مختل 
بیان متناقض نمایندۀ دو گرای 
خوانده شدهاند .ب ه نظ ر من این د و 
ش آمده باشد .بنیانگذار کیش مزدکی آیینی مبتنی
که در کیش مزدکی باید پی 
ن خو د را
ن را نهی میکر د و پیروا 
ح و صفا آورد که خونریزی و آزار دیگرا 
ب ر صل 
ل به وسوسۀ دیوانآز و خشم و رشک و کین و نیاز ،که سرچشمۀ
میگفت که د 
118
ی دستک م بیشتر مؤمنان را مجاز میداشت ک ه ا ز زندگی
بدیاند ،نسپارند ،ول 
ی د ر میان آرند یا دیگری را آزار کنند.
ی به انداز ه برگیرند ،بیآنکه همچشم 
تمتع 
ی ا ز خوشیهای زندگی بهرهور
اما در حالی که عامه فارغ از بیم گنا ه و بینگران 
ً
بعضی ا ز فرق مزدکی برای

ن یا محتمال
ن و پارسامنشا 
میشدند ،پارهای از گزیدگا 
ابراز پرهیزگاری به زهد و انقطاع روی آوردند و این سیری است ک ه در اسالم و
دینهای دیگر نیز پیشآمده است.
تناقض دیگر راجع به جنگهایی است که بعضی مزدکیان و بهویژه بابک،
باوجود نهی خونریزی ،در آنها دست داشتهاند .پاسخ این را مقدسی از زبان
خرمیانی که میشناخته داده است :هرگاه که وضع ایجاب قیام کند ،کشتن نیز
رواست .میباید فرض کرد که اوضاع روزگار قباد ،چنان که گذشت ،از مزدکیان
مردانی رزمنده و پیکارجو و انقالبی ساخت و سنت طغیان و قیام را در میان
ایشان بر جا نهاد.
دگرگونی آیینی اخالقی و مبتنی بر صلح و صفا که منظورش رستگاری روان
است به آیینی رزمجو و طغیانگر که از طریق پیکار در رفع بیعدالتیهای جامعه
ن سرگذشت صفویه است که در
بکوش د نبای د مایۀ شگفتی بشود .نمونۀ دیگر آ 
آغاز اهل طریقت بودند و طی قرن دهم قمری/پانزدهم میالدی به اقتضای
احوال مبدل به رزمجویانی جسور شدند.
م ذکر کردهاند ،ولی از
نوبختی و مقدسی اباحۀ مزدکیان را به صورت مطلبی مسل 
119
ی در میان خرمیان و پرهیز ایشان
طرفی تصریح به اهمیت پاکیزگی و درست 
از آزار دیگران و نیز وجود نهاد ازدواج و مراسم زناشویی و نماز در میانشان آن
را آشکارا نقض میکند .روشن است که خرمیان فرایض مذهبی خود را ،که در
هر حال با تکالیف شرعی مسلمانان فرق میکرد ،محترم میداشتند.
118مقایسه کنید با فردوسی ،شاهنامه.46 ،
119مقایسه کنید با نرشخی ،تاریخ بخارا.103 ،
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دربارۀ اولیای مذهبی مزدکی هم اشارهای الزم است .منابع موجو د عالو ه بر بوند 
س
و زرتشت خرگان و مزدک از شروین نامی هم ،که پیش از اسالم میزیسته و بنا
بر بغدادی 120و اسفرائینی 121،در چشم خرمیان از همه برتر بوده است و نیایشها
ب بد و بوده ،یاد کردهاند .شروین ظاهرا ً از شهیدان مزدکی
ن خطال 
و نوحههای ایشا 
و محتم ً
ن در زمان کشتار
س وتئوفا 
ال همان اندرزگری است که به گفتۀ ماالال 
122
مزدکیان رهبر ایشان بود و در همان کشتار از میان رفت.
ا ز جملۀ پیشوایان ایشان در عهد اسالمی ابومسلم است که معتقد بودند روح
ایزدی در او حلول کرده است .در سابقۀ ابومسلم با مزدکیان تحقیق کافی نشده
است .ابومسلم گذشته از پایگاه بلندی که به عنوان پیشوای روحانی عم ً
ال در
میان همۀ فرق مزدکی دارد ،فرقۀ ابومسلمیه که گاهی مترادف با خرمدینان
گرفته است 123.اینجا مجال بحث در سرگذشت

یاد میشود نیز نام خود را از او
ابومسلم نیست ،ولی در منابع اسالمی موارد بسیار است که اشاره به پیوند او
با مزدکیان دارد 124.اگر این پیوند در منابع موجود روشنتر نمایان نیست ،از
ی دیگر بدان
جهتی باید به سبب سنت “تقیه” در میان نومزدکیان باشد و از جهت 
سبب که ابومسلم کوشش داشت دعوتش عمومی و در خور آرمانهای طبقات
گوناگونی ک ه با امویان مخالف بودند ،باشد .ولی در میان خود مزدکیان ظاهرا ً
هرگز ابهامی در میان نبوده است و وی را از خود میشمردهاند .دخترش فاطمه
ن ک ه گذشت ،در شمار اولیای مزدکیاناند.
و نوهاش مهدیبنفیروز نیز چنا 
گروه کودکیه از خرمیان 125ظاهرا ً نام خود را از مهدی گرفتهاند که به گفتۀ
نظامالملک کودک دانا خوانده میشد 126.ظاهرا ً مزدکیان با آنکه خود را از جملۀ
غالت شیع ه وانمو د میکردهاند ،در بین خود به امامت ابومسلم و بازماندگان او
معتقد بودند .نمیدانیم که پیش از ابومسلم و پس از نوۀ وی چه کسی را امام
میشمردهاند ،ولی ظاهرا ً بعدا ً سر ب ه اطاعت امامان اسماعیلی سپردند.
120بغدادی ،الفرق بین الفرق.161 ،
121اسفرائینی در فلوگل“ ،بابک ”،جلد  531 ،23به بعد.533 ،
122رجوع شود به طبری ،تاریخ طبری ،جلد  ، 462 ،1حاشیۀ 3؛

Christensen, Le Rèigne, 123

123رجوع شود به ابنندیم ،الفهرست.345 ،
124شهرستانی ،الملل و النحل 132 ،و .194
125رجوع شود به بغدادی ،الفرق بین الفرق 171 ،161 ،و 177؛ نرشخی ،تاریخ بخارا.103 ،
126نظامالملک ،سیاستنامه.320 ،
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گفتارهای ابنندیم و فردوسی و شهرستانی و نوبختی و مقدسی را که کنار
ن تصور بالنسبه روشنی به دست
هم گذاریم ،از آیین مزدک و رشد و تحول آ 
ن معتقدم که از این هم فراتر میتوان رفت؛ بدین معنیکه عالوه
میآید .ولی م 
بر منابعی که گذشت ،منبع دیگری نیز هست که میتوان برای افزایش اطالع
ت که از نخستین
خود دربارۀ اعتقادات مزدکیان بدان دست برد و آن اخباری اس 
باطنیان به ما رسیده است .چنان که پوشیده نیست ،دقیقاً نمیتوان کسی را
ت یا برای این آیین آغاز مشخصی معلوم کرد.
بنیانگذار آیین باطنی دانس 
همچنین ،میدانیم که اصول معتقدات باطنیان در صورت ابتدایی و انقالبی
خود روی هم چندان پیوندی با اصول اسالمی نداشته است .عموماً اعتقاد بر این
است که ولی تعالیم باطنی نمایندۀ اعتقادات و سنتی است که از پیش از اسالم
به ارث رسیده است ،ولی در مورد سرچشمۀ دقیق این اعتقادات اتفاق نظر
نیست127.شای د درست باشد که کلیۀ باطنیان و فرق مربوط به آنها را نمیتوان
به یک سرچشمۀ واحد منسوب کرد و سنتهای ایرانی و سریانی و بابلی همه
ی بخواهد که یکی از این سنن را به عنوان
در آن سهم داشتهاند ،ولی اگر کس 
عامل عمده برگزیند ،آن جز کیش خرمیان یا نومزدکیان که در غالب نقاط ایران
مخفیانه گسترده بود نمیتواند باشد .دلیل این مدعا فقط همانندی تعالیم آنها
نیست که گواهی منابع موجود نیز همین را میرساند.
نظامالملک گفتار بلند خود را دربارۀ باطنیان چنین آغاز میکند“ :اول کسی
که در جهان این مذهب معطله آورد مردی بود  . . .نام او مزدکبنبامدادان” و
سپس از مزدکیان به عنوان پیشروان باطنیان شرحی مفصل میآورد .بیرونی
تأیید میکند که میان مزدکیان و باطنیان و زندیقان و خرمیان رابطهای نزدیک
ن که مسعودی نیز تصریح کرده است 129که نخستین کسی
وجود داشته 128،چنا 
که به تأویل و باطن معتقد بود مزدک بود 130.بغدادی که از باطنیان وصفی
مفصل و سودمند ،اگر چند دشمنانه ،آورده و روشن است که آنها را میشناخته
127رجوع شود به

Lewis, The Origins of Isma’ilism, 19ff. and 97.

که نظرات مختلف را به اختصا ر بررسی کرده است.
129مسعودی ،التنبیه و االشراف.107 ،
130مسعودی ،التنبیه و االشراف.101 ،

Fūck, “Sechs Ergagānzungen,” 79.
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ن بابک با باطنیان
است ،تصریح میکند که خرمیان که مزدکی بودند د ر زما 
همدست شدند 131.سپس میگوید“ :مورخان نوشتهاند که آنهایی که مذهب
ن خود داشتند ،ولی
باطنی را بنیاد کردند مجوس بودن د و میل ب ه کیش نیاکا 
از بیم شمشیر مسلمانان تاب ابراز کیش واقعی خود را نداشتند ”.اگر منظور
البته خطا رفته
بغدادی از مجوس پیون د دادن میان باطنیان و زرتشتیان است ،
چ وحدت اندیشهای میان آنها نیست .ولی پیداست که غرض
است ،زیرا که هی 
بغدادی از مجوس ایرانی است و مفهوم سخنش این است که اصل باطنیان
ایرانی و مربوط به پیش از اسالم است.
شهرستانی نیز آنجا که میگوید باطنیان هر جایی به نامی شناخته میشوند
و در عراق آنها را باطنی و قرمطی و مزدکی میخوانند ،آشکارا باطنیان و
مزدکیان را یکی شمرده است 132.سمعانی همخرمیان را از باطنیان میشمارد
و میگوید“ :خرمی به گروهی از باطنیان اطالق میشود که آنها را خرم دینی
س از وصفی طوالنی از مزدکیان و شاخههای
میخوانند 133”.و نظامالملک پ 
ن نتیجه میگیرد“ :از اینجا معلوم گشت که اصل مذهب
ی ایشان چنی 
اسالم 
134
مزدک و خرمدینان و باطنیان هر سه یکی است ”.این سخنان صریح با
اشارههای مبهمی که ریشۀ باطنیان را به جاهای دیگر منسوب میکندــمث ً
ال
بغدادی که نظرات گوناگون را دربارۀ ریشۀ آنها نقل میکندــتفاوت بسیار دارد.
ماسینیون ،که اصل صابی را ترجیح میداد ،حتی مطمئن نبود که منظور از
صابیان مردم حران است یا صبیان جنوب عراق 135و این دودلی حاکی از ابهام
شدید اینگونه اشارههاست.
شاهد دیگر این است که در میان نخستین باطنیان فعالی که میشناسیم،
م شمارۀ موالی ایرانی بسیار است :حسین اهوازی ،میمون قداح ،دندان،
میبینی 
ابو سعید جنابی ،ابنزکرویه و دیگران .و نخستین کانونهای دعوت باطنی
131بغدادی ،الفرق بین الفرق.171 ،
132شهرستانی ،الملل و النحل .147 ،مقایسه کنید با شهرستانی ،الملل و النحل 132 ،و .185
قابلتوجه است که ملطی قرمطیان و دیلم (یعنی خرمیان) را با هم در یک گروه مینهد و آنگاه از
ن شرحی باطنی میدهد[ .بنگرید به] ملطی ،التنبیه و الرد 26 ،به بعد.
اعتقادات ایشا 
133سمعانی ،االنساب ،ورق -196الف.
134نظامالملک ،سیاستنامه.320 ،
135مادلونگ“ ،قرمطیان ”،در دانشنامۀ اسالم ،چاپ .1
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 136و در همان جاهایی است که طبق منابع اسالمی مراکز مزدکیان
در ایران 
بوده است .اگر گواهی منابع موجود را بر همانندی آیین باطنیان نخستین با
آیین خرمدینان و غالت شیعه بیفزاییم ،شک نمیماند که مزدکیان الهامبخش
ی شدند و نیز میکوشیدند تا از طریق جنبش باطنی
بسیاری از اصول باطن 
نظرهای خود را پیش برند .بنابراین ،بجاست که برای پی بردن بیشتر به
اعتقادات مزدکیان به تعالیم باطنیان رجوع کنیم .باطنیان اولیه دربارۀ تکوین
جهان اسطورهای داشتند که بنا بر آن ،امر ایزدی “ ُکن” دو مبدأ اصلی آفرینش
“کونی” و “ َق َدر ”،یکی نر و یکی ماده ،را پدید آورد .هفت حرف “کونی” و “قدر”
را نمونۀ بنیادی هفت پیغمبر و وحیهای ایشان میشمردند 137.از این دو اصل
ی معنوی “جد” و “فتح” و “خیال” 138برخاست که برابر با سه
نخستین سه نیرو 
139
فرشتۀ جبرائیل و میکائیل و اسرافیل شمرده میشد .با آنکه این اسطوره را
در مورد مزدکیان و خرمیان ذکر نکردهاند ،چنین مینماید که صورتی است از
اسطورۀ دو ایزد مدبر خیر و شر که ا ز یک خدای بزرگ پدید آمدهاند .هانری
کربن ریشۀ ایرانی مفاهیم این سه نیروی معنوی را بهویژه در آثار ابویعقوب
سجستانی (قرن چهارم قمری/دهم میالدی) به روشنی نشان داده است که
“جد” را بخت ترجمه کرده که در اینجا بیان دیگری است از مفهوم “فر” در
140
فرهنگ ایرانی.
جوه ر تعالیم باطنی تمایز میان ظاهر وحی است با باطن آن .ظاهر وحی با هر دور
ن که در پیام منزل پیغمبران مستتر است ثابت
نبوی دگرگون میشود و باطن آ 
سر باطن را از طریق تأویل بر مؤمنان صالح بگشاید.
میماند .امام در هر عصری میتوان د ّ
141
ل “غالباً حالتی رمزی دارد و منوط به ماهیت عرفانی حروف و اعداد است”.
تأوی 
ی ماهیت این اعتقادات با آیین خرمیان آشکار است و نیازمن د تاکی د نیست.
یگانگ 
136مادلونگ“ ،اسماعیلیه ”،در دانشنامۀ اسالم ،198 ،ستون الف.
137مادلونگ“ ،اسماعیلیه ”،در دانشنامۀ اسالم ،203 ،ستون الف.
138مادلونگ“ ،اسماعیلیه ”،در دانشنامۀ اسالم 104 ،به بعد.
139مادلونگ“ ،اسماعیلیه ”،در دانشنامۀ اسالم 91 ،به بعد.
[140بنگرید به] “کتاب الینابیع” در

Henry Corbin, Trilogie Ismaélienne (Téhéran: Téhéran Département d’Iranologie de
l’Institut Francoiranien 1961), 8ff.

141مادلونگ“ ،اسماعیلیه ”،در دانشنامۀ اسالم.
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از نظر باطنیان ،نبوت ادواری است و بر اساس عدد هفت میچرخد .آغاز هر دور
با یک نبی پیامبر آغاز میشود که باطن پیام او را یک “وصی” یا “اساس” یا
“امام” میگشاید .در هردور ،امام هفتم به پایۀ نبی پیامبر (“ناطق”) میرسد و
دوری جدید آغاز مینهد و شریعت نبی پیشین منسوخ میشود .امام هفتم دور
محمدی ،محمدبناسماعیل است که در بازگشت خود به عنوان مهدی یا قائم
142
شریعت اسالم را فسخ خواهد کرد و باطن دین را کام ً
ال آشکار خواهد نمود.
گفتار شهرستانی را دربارۀ مزدکیان و خرمیان یاد کردیم و اینک به قصد
به بیان وی در آیین باطنیان “قدیم” توج ه کوتاهی خواهیم کرد.
ش 
سنج 
بنا بر شهرستانی 143،باطنیان قدیم دربارۀ صفات و ذات آفریدگار (“البارئ”) به
توضیح روشن مثبتی قائل نبودند ،زیرا که چنین تصریحی را در حکم تشبیه
او به آفریدگان میپنداشتند .فقط میگفتند که او خدای دو نیروی متقابل و
آفرینندۀ دو متخالف و داور میان آنهاست .شهرستانی سپس وصفی نوافالطونی
س کل
ش جهان به اعتقاد ایشان میآورد که متضمن عقل اول و نف 
از آفرین 
و عناصر و مرکبات و جز آن است که خارج از بحث کنونی ماست .در قسمت
آخر گفتار خود میگوید که اساس دور نبوت عدد هفت است .هر دور جدید
رستاخیزی پدید میآرد و همۀ تکالیف را از آدمیان برمیدارد و کلیۀ سنن
و شرایع دور پیشین را فسخ مینماید .رستاخیز بزرگ (“القیامة الکبری”)
هنگامی است که همۀ انفاس کمال یافته و به مرتبۀ عقل رسیده باشند .در
این هنگام ،افالک و عناصر و مرکبات همه میپاشد و آسمان میشکافد و
ستارگان میپراکنند و زمین دگرگون میگردد و آسمان درهم میپیچد و
مرد م به حساب خوانده میشوند و نیک و بد باز شناخته میشود .ذرات راستی
(“جزئیات الحق”) به نفس کل میپیوندد و ذرات دروغ (“جزئیات الباطل”)
به شیطان دروغزن (“الشیطان المبطل”) باز میگردد 144.ه ر فریضه و حکم و
سنتی که روی زمین است در جهان باال برابری دارد ،به همانگونه که ترکیب
ف و کلمات برابر ترکیب صور و اجسام است .هر حرف در عالم برین
حرو 
142برای وصفی فشرده از آیین باطنی رجوع شود به مادلونگ“ ،اسماعیلیه” و “خطابیه ”،در دانشنامۀ اسالم.
143شهرستانی ،الملل و النحل 147 ،به بعد.
ن به جای
144این سرانجام در تمام آیینهای ثنوی مشترک است .آشکار است که در اینجا شیطا 
اصل شر قرار گرفته است.
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برابری دارد ک ه با طبیعت خاص خویش بر نفوس این دنیا اثر میگذارد .دانشی
ت التعلیمیه”) کسب شود خوراک روح است،
که از کلمات معرفتآموز (“کلما 
145
ک بدن است .این تقابلها
همچنانکه غذایی که از طبایع به دست آید خورا 
و مقایسهها روش اسالف باطنیان بوده است که دربارۀ آن کتابها نوشتهان د و
مرد م هر دور ه را ب ه امامی دعوت میکردند که این برابریها (“موازنه”)ها را بداند
و مرد م را هدایت کند 146.مطالعۀ آیین ماقبل فاطمی باطنیان نشان میدهد
ی نوافالطونی دربارۀ آفرینش ،در همۀ موارد اساسی
ی طرح 
که این آیین ،سوا 
با گفتار شهرستانی در باب آیین مزدکیان سازگار است که عقیده داشتند به
 .1خدای بزرگی که منزه است و به وصف در نمیآید؛  .2دو ایز د مدبر متقابل؛
 .3یک جهان کبیر در برابر یک جهان میانی (عالم خاکی) و یک جهان صغیر
(انسان)؛  .4تأویل رمزی حروف و اعداد به عنوان کلید اسرار دین و “ .5معرفت”
ن جوهر دین و گوهر رستگاری.
(عموماً معرفت رهبر روحانی) به عنوا 
از آیین خرمی دریافتیم که نومزدکیان نیز ،مانند باطنیان ،د ر مورد وحی
معتقد به “دور” بودند و برای رستاخیز تأویلی تمثیلی و رمزی میآوردند 147.اما
تأویل نوافالطونی آفرینش که بدیهی است با تصوری از جهان که دقیقاً مبتنی
بر ثنویت باش د سازگار نیست ،بیشک تغییری است متأخ ر که د ر این تصور
ی پسند مؤمنانی بوده است که اندیشۀ ظریف فلسفی
پیشآمده و ظاهرا ً برا 
148
داشتند و با مذاهب عرفانی آشنا بودند .ولی اعتقاد به روز رستاخیز که
شهرستانی به باطنیان نسبت میدهد ،بنابر قرائن ظاهری ،ویژۀ نومؤمنان بوده
است ،نه باطن عقیدت ایشان.
ی د ر
طبیعی است که با قلت منابع موجود نمیتوان دربارۀ تحوالت آیین مزدک 
ل مختلف اظهار نظر کام ً
ن همیشه
ت کرد .همچنین ،نمیتوا 
ال دقیق و درس 
مراح 
که چقد ر از اعتقادات باطنی و خرمی را میشود با اطمینان به مراحل
مطمئن بود 
145منابع دیگر باطنی ،بهویژه ابویعقوب سجستانی ،در “کتاب الینابیع” جنبههای نوافالطونی و
حروفی و باطنی این آیین را نشان دادهاند.
ی بعضی اعتقادات دیگر باطنیان رجوع شود به مادلونگ“ ،اسماعیلیه ”،در دانشنامۀ اسالم.203 ،
146برا 
ک میان مزدکیان و باطنیان در بین دروزیان نیز دیده میشود .رجوع شود به
ت مشتر 
147بسیاری ا ز اعتقادا 
Wesendonk, “Die Mazdakiten,” 127ff.

148مادلونگ آغاز قرن چهارم قمری/دهم میالدی را تاریخ نخستین پیدایش عقیدۀ نوافالطونی در
میان باطنیان میداند[ .بنگرید به] “اسماعیلیه ”،در دانشنامۀ اسالم.
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ی دیگر انکارپذیر نیست که مفاهیم
ی ا ز سو 
ک نسبت داد .ول 
ابتدایی آیین مزد 
ی گوناگون تداوم و ایستادگی نشان
ی ب ه چهرهها 
ی د ر عه د اسالم 
و عقاید مزدک 
داده است .و نیز نمیباید منکر شد که صورتهای اسالمی کیش مزدکی منبع
ن مزدکی دورۀ ساسانی است.
اطالعاتی ارزشمند برای اطالع از آیی 
نتیجه
اکنون میتوان مسیر آیین مزدکی را به شرح زیر معلوم کرد .در قرن پنجم
میالدی ،محتم ً
ال در روزگار شاهی بهرام پنجم یا اندکی پس از آن ،زرتشت
خرگان ،که موب د یا به احتمالی موبدان موبد فسا در فارس بود ،دست به
اصالحاتی در دین زرتشتی زد و مدعی تأویل و تعبیر درست اوستا شد .نیز
محتمل است که با ادعای اینکه روح یک رهب ر روحانی گذشته در او حلول
کرده ،جنبشی را که پیش از او توسط بوندس آغاز شده بود از نو برانگیخت و
شاخ و برگ داد .این بوندس مدتی در روم پرورش یافته و در آنجا از بعضی ادیان
عرفانی متأثر شده بود .اعتقاد به مفاهیم باطنی کتاب مقدس زرتشتیان و تأویل
آنها سبب شد که پیروان این جنبش را زندیک نام دهند.
تأویل مزدکیان از اوستا بهانۀ اظهار پارهای اعتقادات بود که نظایر آن مقارن
ظهور مسیحیت رواج بسیار یافته بود .مزدکیان قائل به وجود خدایی بزرگ و
منزه از امور دنیا بودند و آفرینش و گردش جهان را از دو ایزد مدبر آفریننده
میدانستند .بنا بر اعتقاد ایشان ،نیروهای گردانندۀ کائنات در انسان هم متجلی
بود و روان انسان ،که از عالم مینوی است ،آرزوی بازپیوستن به جهان سرمدی
را داشت .این وصال فقط از طریق کسب معرفتی رهاننده و رستگاریبخش که
به رهبران روحانی برگزیده و ملهم سپرده شده بود میسر میگشت .این رهبران
را مظهر الهی میشمردند و توالیشان نشانی از ناگسستن وحی الهی بود .ظهور
این رهبران مقدس منوط به فرارسیدن دور ایشان بود و گردش ادوار به احتمال
قوی بر عدد هفت استوار بود .ثواب و عقاب در همین جهان روی میداد و روان
مرد م از طریق تناسخ پاداش یا کیفر میدید تا آنگاه که از آالیش تاریکی
پاکیزه شود و بتواند به جهان روشنی باز پیوندد [تأثیری از آرای بودایی که در
مشرق ایران رواج گرفته بود در این اعتقادات پوشیده نیست] .در زمینۀ اخالق،
بنیانگذار کیش مزدکی دینی از آشتی و عدالت آورده بود .میگفت که رنج
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مردم که سبب آن وسوسۀ دیو تاریکی است بایستی با رفع موجبات همچشم 
ی
ع موجود از میان
و ستیز و با اشتراک عادالنه و برادروار در همۀ وسایل و مناب 
برداشته شود .مردم را از گردآوری خواسته و زن پرهیز میداد و تشویق میکرد
که کف نفس اختیار کنند ،چه کف نفس به رهایی روان از آالیشی که نیروهای
149
تاریکی بر آن تحمیل کرده بود کمک مینمود.
مسیر این جنبش از آغاز آن تا روزگار قباد بر ما آشکار نیست .میتوان انگاش 
ت
ک ه این جنبش با تبلیغاتی آرام ،که همانند دعوت اسماعیلیه در قرون بعد بود،
همچنان به پیروان خود میافزود .ایران در زمان پیروز ساسانی دچار چندین
آفت شد و د ر سال 484م که پیروز در جنگی بیسامان با هیاطله شکست خورد
و کشته شد ،ایران دچار دشواریهای عظیم اجتماعی و اقتصادی و سیاسی
گشت .جنگهای پیاپی و مالیاتهای گزاف توان کشور را گرفته بو د و اینک
ت به خواری پرداخت خراج به هیاطله نیز تن در دهد .قسمتی از کشور
میبایس 
نیز به دست فاتحان افتاده بود و بخش بزرگی از سپاه از میان رفته بود.
مقارن این زمان بود که رهبری جنبش به مزدک بامدادان رسید که مردی
بود پرجاذبه و با خوی انقالبی 150و معتقد به عدالت اجتماعی و رفاه بینوایان.
با رهبری او این جنبش رنگ تند اجتماعی گرفت .مزدک با استفاده از
ناخشنودی مردم به خردهگیری از امتیازات طبقات بزرگان و روحانیان
پرداخت 151.ولی فقط به فرضیۀ اجتماعی بر اساس مساوات بس نکرد ،بلکه
چون مرد کار و کوشش بود بر آن شد تا عقاید اشتراکی خود را به جامۀ
عمل درآورد .روستاییان و پیشهوران و بهطور کلی تهیدستان تعلیمات او را
پذیرفتند و به وی گرویدند که در جستجوی عدالت اجتماعی بود 152.با این
همه ،بردگان در برنامۀ او جایی نداشتند ،وگرنه منابع ما برای حمله به او از
153
این زمینۀ تازه در نمیگذشتند.
149مقایسه کنید با شهرستانی ،الملل و النحل.193 ،
150مقایسه کنید با ثعالبی ،غرر.596 ،
151باال دیده شود.
152در منابع اسالمی “عدلیه” یا اصطالحی شبیه آن آمده است .رجوع شود به ابنمسکویه ،تجارب
االمم ،جلد 168 ،1؛ ابنبلخی ،فارسنامه .84 ،مقایسه کنید با نظامالملک ،سیاستنامه.297 ،
153پایین دیده شود.
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ی که د ر تشکیل و گسترش نظرات انقالبی مزدک دست
دربارۀ تأثیری خارج 
داشته باشد ،مشکل میتوان چیزی گفت .منابع موجود در اینباره خاموشاند.
ا .ج .سیمکاکس بر اساس شباهتی که میان گفتوگویی بین منسیوس حکیم
چینی ،از پیروان کنفوسیوس ،و امپراتور هوی از سلسلۀ وی در حدود  320پیش
ک و قباد که در شاهنامه آمده است ،معتقد به امکان
از میالد با گفتوگوی مزد 
ی باتوج ه به روابط ضعیف چین و ایران شک نیست که
تأثری از چین بود 154.ول 
این احتمالی بعید است .پذیرفتنیتر امکان تأثری از فرقۀ کارپوکراتیهاست که
ط حکیم
فرقهای التقاطی و معتقد به مساوات بودند و در قرن دوم میالدی توس 
عارف کارپوکراتس اسکندرانی بنیاد شده بود و تا قرن ششم دوام داشت .پیروان
او زرتشت و فیثاغورت و افالطون را تقدیس میکردند و “عدالت اجتماعی”
موضوع عمدۀ حکمت اخالقی ایشان بود 155.میان آموزشهای مزدک و تعلیمات
کارپوکراتس همانندیهای شگفتانگیز است .هر دو برای اشتراک در خواسته و
ک نوع مدینۀ فاضله منظورشان بود و هر دو در
زن یک نوع دلیل میآورند و ی 
156
مورد اسقاط تکالیف شرعی نظرهای یکسان ابراز میداشتند .به عالوه ،نظیر
ی بزرگ که از ادارۀ روزمرۀ جهان منزه است و نیز
عقیدۀ مزدکیان را به خدا 
اعتقاد به “عرفان” به عنوان اساس رستگاری در اعتقادات فرقه کارپوکراتیها نیز
ت که مزدکیان یا در آغاز کار و یا طی
میتوان دید 157.بنابراین ،امکان آن هس 
تحوالت خود از فرقۀ کارپوکراتی عقایدی اقتباس کرده باشند.
قباد ،که هم شاهی کاردان و بلندپرواز بود و هم پایبند عدالت و آسایش مردم
بود و قدرت دستوپاگیر بزرگان و موبدان را نمیپسندید ،پشتیبان مزدکشد و
تأویلی را که این جنبش از دین بهی میکرد پذیرفت و قوانینی نهاد که از مزایای
بزرگان میکاست و اصالحات اجتماعی بیسابقهای پی میافکند 158.پشتیبانی
Klima, Mazdak, 206ff.
H. Liboron, Die karpokratianische Gnosis (Leipzig, 1938), 16ff; Klima, Mazdak,
209ff.
154
155

ی کارپوکراتی را ذک ر کرده است.
کلیما فقرهای از نوشتهها 

Liboron, Die karpokratianische Gnosis, 25ff.
157
Liboron, Die karpokratianische Gnosis, 20ff.

کارپوکراتیها به جای پروردگاران مدبر معتقد به چند فرشته بودند.

156

Procopius, Persian Wars, vol. 1, 5; Averil Cameron, Agathias (Oxford: Clarendon P.,
;1970), vol. 4, chap. 27
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شاهنشاه مزدکیان را دل داد و گستاخ کرد .در نتیجۀ حمالت عامۀ مزدکیان
به غلهدانها 159و انبارها و کوشکها و حرمهای دولتمندان آشفتگیهایی پدید
ن و موبدان سخت به کوشش افتادند و قباد را برانداختند.
آمد .بزرگا 
آنگاه ک ه قباد با یاری هیاطله و کمک پارهای از بزرگان که به کیش مزد 
ک
گرایشی داشتند باز به تخت رسید 160،هشیارتر شده بود و آهستهتر پیش رفت.
ت که یکسر ه رأی خود را برگردانده باشد .درآمدن او
ولی دلیلی در دست نیس 
161
به کیش مزدکی میباید هم به دالیل قلبی  و هم به علل سیاسی بوده باشد
و ظاهرا ً حتی پس از آنکه تندرویهای مزدکیان بهتدریج او را به جلوگیری و
سرانجام سرکوبی ایشان کشید ،همچنان در ایمان خود پا بر جا بود.
داستان پایان مزدک و برافتادن و کشتار مزدکیان غالباً به صورتی آمیخته به
داستان و خیالپردازی ذکر شده است .مزدکیان سعی داشتند که کاووس،
پسر بزرگ قباد ،را که بدیشان میلی داشت به زیان خسرو ،که پسر کوچکتر و
محبوب قباد بود ،به تخت رسانند 162.خسرو ،که از پشتیبانی موبدان زرتشتی
و بزرگان ضد مزدکی برخوردار بود ،سرانجام در شاه دمید تا به نقشۀ او
برای سرکوبی مزدکیان تن داد .زیادهرویها و فتنههای مزدکیان و شاید نیز
دستکاریشان در اموالی که به عنوان اشتراک ضبط کرده بودند ،محتم ً
ال
تاکنون بسیاری از هواخواهان پیشین را از ایشان رویگردان کرده بود و بعید
نیست که مردم آرزو میکردند که نظم و امنیت از نو جایگزین شود .خسرو
مناظرهای مذهبی ترتیب داد که در آن محکومیت پیشوای مزدکیان از پیش
فردوسی ،شاهنامه.57 ،
159مقایسه کنید با فردوسی ،شاهنامه.43 ،
160بیرونی میگوید که چندین تن از بزرگان و شاهزادگان به آیین مزدک درآمده بودند .کاووس
پسر ارشد قباد و سیاوش که پس از بازگشت قباد به سپهساالری رسید باید از آن جمله بوده باشند.
[بنگرید به] طبری ،تاریخ طبری ،جلد  ،145 ،1حاشیۀ  .1مقایسه کنید با پیگولوسکایا در
Klima, Mazdak, 151, no. 30 and 243, no. 4.

161طبری از هشامبنمحمد روایت میکند که “قباد زندیق (یعنی مزدکی) بود .نیکی آشکار کرد و
از ریختن خون بیزار بود[ ”.بنگرید به] طبری ،تاریخ طبری ،جلد  .888 ،1حمزه اصفهانی میگوید
که شاهی قباد از آن جهت به پایان رسید ک ه او همه در بند آخرت بود[ .بنگرید به] حمزه اصفهانی،
تاریخ سنی ملوک 105 ،به بعد .مقایسه کنید با مقدسی ،کتاب البدء ،جلد  .167 ،3مقدسی شرح
خود را از طبری گرفته است .مقایسه کنید با
162بنا بر پروکوپیوس یکم/یازدهم ،قباد از کاووس بیزار بود.

Procopius, Persian Wars, vol. 1, 11.
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مسلم شده بود .بیشتر منابع از کشتار مزدکیان در تیسفون سخن گفتهاند که
ظاهرا ً در سال 528م ،در اواخر روزگار قباد ،ولی با رهبری خسرو درگرفت
که اکنون عم ً
ال زمام شاهی را به دست داشت .در پی این کشتار ،تعقیب
مزدکیان در استانها آغاز گشت و در ابتدای شاهی خسرو تکرار شد .کیش
مزدکی بسیاری از پیروان و بیشتر توان خود را از دست داد ،بهویژه چون
خسرو پابهپای سرکوبی ایشان در زمینههای اداری و مالی و اجتماعی کمر
به اصالحات وسیعی بست و این اصالحات را با سختگیری تمام پیش برد،
مزدکیان متواری شدند یا خفا اختیار کردند ،ولی بهخصوص بیرون از مراکز
شهری بر جا ماندند.
با پیروزی مسلمین و برافتادن شاهنشاهی ساسانی ،مزدکیان کوشش را س ر
گرفتند .ظاهرا ً مزدکیان در اواخر دولت ساسانی که سخت در آزار بودند اصول
عقایدشان را تنظیم و یا تعدیل کردند که بعد عمدۀ این عقاید توسط غالت
که شکست ساسانیان را برای خود روزنۀ امیدی
شیعه اقتباس شد .مزدکیان 
میپنداشتند ،به تلخکامی دریافتند ک ه امویان نیز در تعقیب ایشان دستکم
از ساسانیان ندارند و برای گریز از خشم خلفا و پرداخت جزیه اغلب تظاهر به
مسلمانی کردند ،ولی به جای ائتالف با اهل سنت گرد شیعیان درآمدند که
مدعی حق موروثی بودند و نمایندۀ مخالفان سیاسی بنیامیه و جناح انقالبی
اسالم به شمار میرفتند .تشیع که در آغاز اساسی عربی داشت و مبتنی بر
دعوی حق موروثی بود ،اندکاندک پناهگاه طبقات ستمکش و بهویژه موالی شد
که آمیزهای از عقاید و اندیشههای نو با خود آوردند که از ایران و بینالنهرین
ن یونانیمآبی به ارث برد ه بودند .در ایران ،در حالی که مالکین
باستان و دورا 
زرتشتی اندکاندک به تسنن میگرویدند و هواخواه حکومت میشدند ،مزدکیان
دید انقالبی شیعیان کیسانی را پذیرفتند و در تنظیم آیین آن سهیم شدند.
ن شاخه که از آن برخاست ه است ،عم ً
ال صاحب همان
فرقۀ کیسانی و چندی 
عقاید و نمایندۀ همان اعتقاداتی بود که از یک طرف در میان خرمیان و از
ع موجود
طرف دیگر در بین نخستین باطنیان و قرمطیان میبینیم .گواهی مناب 
و نیز وحدت تقریبی تعالیم خرمی و باطنی حکایت از سیر و تحولی در جنبش
مزدکی است.
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برافتادن امویان بیشتر نتیجۀ دعوت کیسانیان بودکه بازگوی دگرگونیهای
اقتصادی و اجتماعی روزافزون جهان اسالم بود 163.قتل ابومسلم ،که نومزدکیان
ی روحانی و سیاسی خود میشمردند ،نامرادی سختی برای آنان
وی را پیشوا 
بود ،ولی هیچکدام از جنبشهای نیمهسیاسی و نیمهمذهبی که در پی آن
برخاست نتوانست آب رفته را به جوی بازآرد .عباسیان نیرو گرفتند و مزدکیان
باز متواری و مخفی شدند و ناگزیر باز به گروههای شیعی پیوستند .حتی پیش
ی نو
از سال 223ق837/م ،که قیام بابک به ناکامی کشید ،در جهان شیعه کانون 
و جهتی نوین پدید آمده بود .کیسانیان که با برافتادن امویان و استقرار عباسیان
در حقیقت دلیل وجود خود را از دست داده بودند ،به خاندان اسماعیلبنجعفر
بیعت کردند که با یاری بعضی کیسانیان سابق و بعضی مزدکیان مسلماننما
حالت انقالبی گرفتند و به عنوان مشعلهداران تعرض اجتماعی و نمایندگان
164
صفوف انبوه موالی ستمدیده دنبالۀ جنبش خاندان محمدبنحنفیه را گرفتند.
کام ً
ال طبیعی بو د که مزدکیان که ظاهرا ً سرنوشتشان این بود که همواره بر
بیعدالتی اجتماعی اعتراض کنند و هدف تعقیب طبقۀ حاکم باشند ،اندیشه
و کوشش خود را در تشکیل و تقویت جنبش باطنی به کار اندازند .هنگامی
که اسماعیلیان در شمال افریقا به کام رسیدند و خالفت فاطمی را بنا نهادند
و محافظهکاری پیش گرفتند ،باطنیان تندرو (قرمطیان) عم ً
ال از آنها بریدند و
همچنان به اعتراض اجتماعی خود ادامه دادند.
ع موجود از برنامۀ اجتماعی و آیین اقتصادی مزدکیان در روزگار اسالمی،
مناب 
چنان که گذشت ،عموماً خیلی کم سخن گفتهاند ،ولی دو اثر طرح گونهای
از نظم اجتماعی ،ک ه ظاهرا ً ملهم از آرمانهای مزدکی بوده ،برای ما محفوظ
ی است که روایتی از ابنرزام (قرن چهارم
داشتهاند .یکی در نهایه االرب ن ُ َویر 
قمری/دهم میالدی) را که مزدکیان را دشمن میدارد نقل میکند .ابنرزام
جامعۀ روستایی حومۀ کوفه را که حمدان قرمط از باطنیان تندرو د ر قرن سوم
قمری/نهم میالدی بنیاد کرده بوده وصف میکند .بنا بر این وصف ،حمدان

163برای بحثی دربارۀ این تغییرات و ارتباط آن با شیعیان رجوع شود به

Lewis, The Origins of Isma’ilism, 27ff. and 32.
164
Lewis, The Origins of Isma’ilism, 24.
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پس از آنکه روستاییان بعضی دهکدههای عراقی را به آیین خود درآورد
 . . .ایشان را ناگزیر از “الفت” کرد که عبارت بود از گردآوری تمام اموال
در یک جا تا همگان از آنها بهرهور شوند .داعیان در هر دهکده مردی
امین را برمیگزیدند تا همۀ آنچه را که روستاییان از احشام و گوهر و
اثاثیه و جز آن داشتند دریافت کند .در برابر ،این امین برهنگان را جامه
میبخشید و همۀ نیازهای دیگر مردم را برمیآورد ،چندان که در میان
مؤمنان دیگر بینوا دیده نمیشد .هرکس در کار میکوشید و غیرت
میکرد تا با سودی که به گروه میرساند به مرتبهای باالتر رسد . . .
چون این کار خوب قرار گرفت ،حمدان قرمط داعیان را فرمود تا شبی
زنان را همه گرد کردند تا با همۀ مردان بیمانعی جمع شوند ،زیرا که
165
حمدان میگفت این کمال و برترین مرتبۀ دوستی و برادری است.
ی که میگوید نزدیک ری روستایی است که خاص مزدکیان
از گفتار مسعود 
ی از این دست را در نظر آورد و فرض کر د که این
است 166،میتوان جماعت 
جماعات را مزدکیان عهد قباد بنا نهاده بودند.
گزارش دیگر وصف ناصر خسرو از لحساست که معروف است .ناصر خسرو ،ک ه
ی و هم شاعر و جهانگر د بو د و لحسا را در 443ق1049/م دیده
ی اسماعیل 
هم داع 

168
167
ش تن که همه پیروان 
است ،در وصف آن میگوید که شهر را انجمنی از ش 
پیشین ،ابوسعید جنابی ،هستند به انصاف و عدالت میگردانند .مردم

حکمران
مالیات نمیدادند و اگر کسی درویش یا بدهکار میشد ،دستش را میگرفتند
تا کارش نیکو شود .هر کس که قرضی داشت ،فقط مایه را میپرداخت و اگر
غریبی که صنعتی میدانست به لحسا میافتاد ،وی را چندان مایه میدادند تا
165مأخوذ از
برای جزییات بیشتر رجوع شود به

Lewis, The Origins of Isma’ilism, 97ff.

M. J. de Goeje, Mémoire sur les Camathes du Bahraīn et les Fatimides (Leide: E. J. Brill,
1886), 27ff.

166مسعودی ،مروج الذهب ،جلد .27 ،3
 123به بعد.
167ناصر خسرو ،سفرنامه ،به کوشش غنیزاده (برلن :چاپخانۀ کاویانی ،)1922 ،
ی است[ .بنگرید به]
168در اصل “فرزندان ”.همانطور که برنارد لوئیس گفته ،مرا د فرزندان روحان 

Lewis, The Origins of Isma’ilism, 44ff. and 99, no. 5.
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یمیرسید و او توان آبادانی آن
آغاز کسب کند .اگر زمین یا مال کسی را زیان 
نداشت ،حکومت به رایگان در آبادانی آن یاریاش میکرد .آسیاهایی بود که
رایگان غله آرد میکرد“ .خرید و فروخت و داد و ستد به سرب میکردند و
سرب در زنبیلها بود  . . .چون معامله کردندی زنبیل شمردندی و همچنان
ن میان بیرون نبردندی ”.مردم لحسا خود را
برگرفتندی و آن نقد کسی از آ 
مسلمان نمیشمردند ،بلکه ابوسعیدی میخواندند ،زیرا که ابوسعید ایشان را
ا ز مسلمانی بازداشته و خود را مرجع ایشان خوانده بود .ابوسعید گفته بود که
باز خواهد آمد .بر حاکمان بود که تا بازگشت وی نگذارند میان مردم مخالفتی
ی قبول داشتند ،در آنجا مسجد آدینه
پیش آید .با آنکه مردم محمد را ب ه پیغمبر 
نبود و کسی نماز نمیخواند و خطبه نمیکرد .اگر کسی قصد نماز داشت ،مانع
او نمیشدند .فقط یک مسجد بود که یک ایرانی به هزینۀ خود برای حاجیان
ساخته بود .شراب هرگز نمینوشیدند .شهر  20هزار مرد سپاهی داشت و در
آن  30هزار بردۀ زنگی و حبشی بود که کشاورزی و باغبانی میکردند .در لحسا
گوشت هر حیوانی فروخته میشد .باید توجه داشت که در زمان ساسانیان
بحرین و هجر از استانهای ایران بودند و در نتیجه لحساء یا االحسا ء سابقۀ
169
ایرانی داشت و بیشتر مردم کنارههای خلیجفارس ایرانی و یهودی بودند.
بدین قرار ،میبینیم که اندیشهها و آرای مزدکی به جای آنکه با سختگیریهای
بیامان خسرو انوشیروان از میان برود ،بر جا مان د و تا روزگار اسالمــالبته با
ن و قرمطیان و
ن خرمیا 
دگرگونیهایی که ناشی از تغییر احوال بودــدر میا 
جنبشهای همانند به حیات خود ادامه داد.

169رجوع شود به

de Goeje, Mémoire sur les Camathes, 36.
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فصل 22

چرا در شاهنامه از پادشاهان ماد و هخامنشى
1
ذكرى نيست؟

“تاريخ ملى” ايران به صورتى كه در شاهنامه و تواريخ اسالمى مثل طبرى و ثعالبى
ديده مىشود ،از تاريخ پادشاهان ماد و هخامنشى خالى است .اصوالً از تاريخ
مغرب و جنوب ايران پيش از دورۀ ساسانى ،در تاريخ ملى ايران اثرى پيدا نيست.
منظور از “تاريخ ملى” در اين مقاله تاريخ ايران است ،به صورتى كه ما ايرانيان از
خ تحقيقى براى خود
اواخر دورۀ ساسانى تا حدود صد سال قبل و پيش از رواج تاري 
قايل بوديم و شامل تاريخ كيانيان و پيشداديان و فاقد تاريخماد و پارس است.
اساس عمدۀ تاريخ ملى ايران خداينامههايى است كه در اواخر دورۀ ساسانى
مدون گرديد .به احتمال قوى ،خداينامۀ جامعى مشتمل بر تاريخ ايران از
آغاز تا پادشاهى خسرو پرويز در زمان اين پادشاه تدوين شد كه بهخصوص
سياست و جهانبينى دوران خسرو اول را منعكس مىساخت .بهطورى كه
نولدكه استدالل كرده است 2،آخرين تحرير خداينامۀ پهلوى در زمان يزدگرد
سوم،آخرين پادشاه ساسانى ،صورت گرفت كه رشتۀ وقايع را تا آخر پادشاهى
1احسان یارشاطر“ ،چرا در شاهنامه از پادشاهان ماد و هخامنشى ذكرى نيست؟” ايراننامه ،سال ،3
شمارۀ ( 2زمستان .213-191 ،)1363

Theodor Nöldeke, Das Iranisches Nationatepus (Michigan: University of Michigan
Press, 1920), 13.
2
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خسروپرويز در بر داشت .شاهنامه فردوسى و آثار مورخان اسالمى عموماً بر
اساس ترجمههاى عربی 3و يا تحريرهاى فارسى خداينامههاى پهلوى و برخى
كتب ديگر دورۀ ساسانى قرار دارد .هرچند رنگ دينى خداينامه در شاهنامه
تغيير كرده است ،از حيث حكايت وقايع به كمبود عمدهاى در آن نسبت به
خداينامهنمىتوان قائل شد.
پس بايد گفت كه خداينامهها نيز از تاريخ سلسلههاى ماد و هخامنشى و
داستانها و روايات جنوب و مغرب ايران خالى بودهاند و در آنها نيز رشتۀ وقايع
از شاهان پيشدادى و كيانى به اسكندر مىپيوسته است.
اين حذف يا فراموشى بهخصوص از آن جهت شگفتآور است كهساسانيان خود
از جنوب برخاسته بودند و داعيۀ احياى شاهنشاهى متحد و مقتدرى را داشتند
كه به گمان آنها پيش از اسكندر در ايران وجود داشته و به دست اسكندر
برافتاده بود .اين داعيه را هم مورخين اسالمى 4و هم نويسندگان رومى 5به
خوبى منعكس ساختهاند .با اين همه ،در خداينامه ذكرىاز كوروش و داريوش
و خشايارشا و فيروزىهاى آنها نبوده است و به تبع در شاهنامه هم نيست.
البته اثر ضعيف و دگرگونشدهاى از بعضى از شاهان هخامنشى در روايات
برخى از مورخين اسالمى ،كه دربارۀ آخرين شاهان كيانى آوردهاند ،مىتوان
ديد .مث ً
ال در پادشاهى بهمن وقايعى مربوط به مغرب ايران به چشم مىخورد،
6
از جمله ساختن شهرهايى در بابل و ميسان به او نسبت داده شده ،و
3
Theodor Noldeke, Geschichte der Perser und Araber zur Zeit Sasaniden aus der
Arabischen Chronik des Tabari (Leiden: Brill, 1879); Tabari, 21; Rosen, Vostoehniyo
zametki (1885), 153-193; Arthur E. Christensen, Le Règne du roi Kawādh, 23-24.

سیدحسن تقىزاده ،كاوه ،دورۀ جديد ،شمارۀ 7 ،11؛ ايوسترانتف ،مطالعاتى دربارۀ ساسانيان ،ترجمۀ
كاظم كاظمزاده 33 ،به بعد.
4محمد جریر طبری ،تاریخ طبرى (چاپ ليدن) ،جلد 814 ،1؛ حمزهبنحسن اصفهانى ،تاریخ پیامبران
و شاهان (طبع گوتوالد)23-22 ،؛ نامۀ تنسر به ُگش َنسپ ،تصحیح مجتبی مينوى (تهران :خوارزمی،
.42-40 ،)1354
Hcrodian, VI, 2:1-2; Dio cassius, LXXX, 4; Ammiadus, XVII, 5:5-6

5

6طبرى ،تاریخ طبری ،جلد 687-7 ،1؛ حمزه اصفهانی ،تاریخ پیامبران و پادشاهان38-37 ،؛
عبدالملکبنمحمد ثعالبى ،غرر السیر173 ،؛ مجمل التواريخ و القصص ،تصحیح محمدتقی
ملکالشعرای بهار ،به همت محمد رمضانی (بیجا :بینا.54 ،)1318 ،
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دينورى  7مرمت بيتالمقدس را به او منسوب مىكند ،و طبرى  8از جنگ
(الروميه) ياد مىكند .همچنين ،در پادشاهى هماى چهرآزاد،
او با يونانيان
ّ
9
دختر وهمسر بهمن ،طبرى از جنگ با يونان و بناى عماراتى عظيم در
استخر به دست اسيران يونانى سخن مىگويد و حمزه  10اين عمارات را با
“هزار ستون” (تخت جمشيد) يكى مىشمارد و گرديزى مىگويد  11كه وى
پايتخت را از بلخ به تيسفون منتقل كرد .همچنین ،گرديزى يك رشته
اصالحاتى به داراى اول منسوب مىكند كه همه يادآور اصالحات داريوش
12
بزرگ است.

منشأ روايات غربى در آثار اسالمى

با اين همه ،نبايد تصور كرد كه حتى اين خاطرات مبهم مبتنى بر روايات
اصيل ايرانى است و يا دليل بر آن است كه مقارن ظهور اسالم شبحى از اين
وقايع در خاطر ايرانيان باقى مانده بوده است .آنچه از اين قبيل در تواريخ
اسالمى ديده مىشود ،عموماً مأخوذ از منابع ُسريانى و يونانى و يهودى
است .سريانىها ،كه وارث روايات بابلى و يونانى بودند ،رواياتى غير از روايات
زرتشتى را محفوظ داشته بودند كه در آنها بسيارى از وقايع مغرب و جنوب
ايران منعكس بود .در دورۀ اسالمى ،برخى از اين روايات در آثار اسالمى
راه يافت و در كنار رواياتاصيل ايرانى قرار گرفت .اين نكته از خود تواريخ
اسالمى نيز پيداست .مث ً
ال يعقوبى مىگويد 13كه بهمن مدتى به كيش موسوى
درآمد كه انعكاسى از التفات كوروش به يهوديان است و فقط منشأ يهودى
مىتواند داشته باشد و حمزه تصريح مىكند كه بنىاسرائيل بهمن و كوروش
14
را يكى مىشمارند.
7احمدبن داوود دینوری ،اخبار الطوال ،تصحیح فالدیمیر جرجاس (لیدن.27-26 ،)1912 ،
8طبرى ،تاریخ طبری ،جلد .687 ،1
9طبرى ،تاریخ طبری ،جلد .690 ،1
10حمزه اصفهانی ،تاریخ پیامبران و پادشاهان.23 ،
11عبدالحیبنضحاک گردیزی ،زین االخبار (بیجا :بینا.15 ،)1327 ،
12گردیزی ،زین االخبار.16 ،
13احمدبن اسحاق یعقوبی ،تاریخ الیعقوبی (چاپ لیدن) ،جلد .29 ،1
14حمزه اصفهانی ،تاریخ پیامبران و پادشاهان.38 ،
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اما دليل روشنتر بر اين نكته فهرستى است كه در آثار بيرونى و ابنالعربى
استثنائاً از شاهان هخامنشى مىبينيم .بيرونى در قانون مسعودى 15دو فهرست
از پادشاهانى كه با ايران مربوطاند به دست مىدهد :يكى با عنوان “ملوك بابل و
ملوك ماداى” كه شامل  12پادشاه است و به داريوش مادى“ ،داريوس الماداى”،
ختم مىشود و ديگرى با عنوان “ملوك الفرس بعد ابطال مملكه الجبليين”
(يعنى بعد از سقوط پادشاهى ماد) كه شامل  10پادشاه است از كوروش تا داراى
سوم و فهرستى است اصوالً درست از پادشاهان هخامنشى .در اين دو جدول،
بيرونى از پادشاهان پيشدادى و كيانى نامى نمىبرد ،زيرا در اینجا فقط به منابع
غیرایرانی متکی است .در آثارالباقیه اتکای او به چنین منابعی عم ً
ال تصريح شده
است ،چه قبل از آوردن جدول شاهانى كه شامل پادشاهانهخامنشى نيز هست
لدن بختنصر االول
مىگويد“ :و قد وجدنا الهل بابل ايضاً تواريخ ملوكهم من ّ
16
الى وقت تحويل التاريخ عنهم بممات االسكندر الب ّناء نحو الملوك البطالسه”.
اين جدول را بيرونى “ملوك الكلدانيين” عنوان مىدهد كه باز حاكى از منابع
غيرايرانى اوست .جدول با بختنصر اول شروع و به اسكندر ختم مىشود و شامل
نام داريوش اول مادى“ ،داريوس الماداى االول 17”،و  9تن از شاهانهخامنشى
است ،با اماليى كه حكايت از ضبط سريانى آنها دارد.
ت مىدهد كه
بيرونى فهرست ديگرى نيز در آثار الباقيه 18از “ملوك كبار” به دس 
التقاطى است از شاهان كيانى و آشورى و بابلى و هخامنشى و با كيقباد شروع
مىشود و به دارا ،با توضيح “آخر ملوكالفرس ”،ختم مىگردد .اينفهرست كه
در آن بيرونى بختنصر را با كيكاووس و داريوش مادى (در اينجا“ :دارا الماهى
االول”) را با داريوش و كوروش را با كيخسرو و قورســكذاــرا با لهراسب برابر
شمرده است ،حاكى از مشكلى است كه مورخين اسالمى در تطبيقنام شاهانى
كه از منابع ساسانى به آنها رسيده بود (شاهان پيشدادى و كيانى) و فهرست
شاهانى كه از منابع سريانى كسب كرده بودند در پيش داشتند و نتيجۀ آن
15ابوریحان بیرونی ،قانون مسعودی (چاپ حیدرآباد).156-155 ،
16ابوریحان بیرونی ،آثار الباقیه ،به کوشش ادوارد زاخائو (لندن.88 ،)1887 ،
17برای بحثی در این اسم رجوع شود به مقالۀ نگارنده:

Ehsan Yarshater, “The List of Achaemenid Kings in Biruni and Bar Hebraeus,” Biruni
Symposium, Iran Center, Columbia University (1967), 56-94.

18بیرونی ،آثارالباقیه.111 ،
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يك رشته تطبيقها و توجيهات نامعقول است كه يكى شمردن كيومرث و آدم،
جمشيد و سليمان و كيخسرو و كوروش از موارد آن است.
مؤلف ديگرى كه نام شاهان هخامنشى را در عربى ضبط كرده ابوالفرجبنهارون،
معروف به ابنالعربى ،مورخ و متكلم مسيحى يهودىاالصل قرن سيزدهم
مسيحى است كه هم در تاريخ سريانى خود 19و هم در تحرير عربى آن ،به نام
تاريخ مختصر الدول ،فهرستى شبيه فهارس بيرونى آورده است .اثر ابنالعربى در
اين موارد مبتنى بر آثار سريانى قبل از اوست 20و مآالً به بروسوس (،)Brosos
مؤلفبابلى ،برمىگردد كه تاريخ خود را اندكى پس از اسكندر تأليف كرد .آثار
ابنالعربىنيز باز غيرايرانى بودن اطالعات بيرونی را دربارۀ تاريخ مغرب و جنوب
ايرانتأييد مىكند .اما منقوالت بيرونى و ابنالعربى به هر حال كام ً
ال استثنايى
و خارجاز دايرۀ اطالعات مورخين اسالمى بوده است.
از اين همه اين نتيجه مىشود كه خاطرۀ شاهان مادى و هخامنشى در روايات
ساسانى به كلى از ميان رفته بوده است و اشاراتى كه به اعمال اين شاهان
در آثار اسالمى ديده مىشود ،همه از منابع غيرايرانى است كه بعدها توسط
گردآورندگان اخبار التقاط شده و گاه با روايات كهن ايران اختالط يافته .حتى
21
يكىشمردن بهمن با اردشير درازدست نيز چنان كه نولدكه تذكر داده است،
نتيجۀ غلط و اشتباه مؤلفين سريانى است .جالب اين است كه بيرونى لقب
“درازدست” را اول به صورت يونانى آن“ ،مقروشر” و در يونانى ،Makrocheir
22
ضبط كرده و بعد ترجمۀ “طويلاليدين” را براى آن آورده.
به احتمال قوى ،حتى خاطرهاى كه از دارا (داريوش هخامنشى) در ايرانباقى
مانده بوده نيز مديون داستان اسكندرست .اساس همۀ اسكندرنامههاىمنظوم
و منثور كتابى در سرگذشت داستانى اسكندر است از قرن سوم مسيحى به
Wallis Budge, Makhtebānūth Zabane (Chorography).

19

برای تفصیل بیشتر دربارۀ منقوالت ابنالعبری رجوع شود به مقالۀ نگارندۀ مذکور در فوق.

Theodor Nöldeke, Orientolische Skizzen, 292, Budge, Chorography, 30.

20

ایگور میخائیلوویچ دياكونف ،تاريخ ماد ،ترجمۀ كريم كشاورز (تهران :انتشارات بنگاه ترجمه و نشر
کتاب.53-48 ،)1345 ،
Nöldeke, Geschichte, 3, no. 1.

21

22بیرونی ،آثارالباقیه.111 ،
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يونانى و از مؤلفى گمنام در مصر كه به نام يكى از مورخان معاصر اسكندر،
كاليستنس ( ،)Callistenesقلمداد شده .اگرچه ترجمۀ سريانى و پهلوى و
ارمنى اين كتاب در دورۀ ساسانى به عمل آمد 23،گمان نگارنده اين است كه
شهرت قهرمانى اسكندر مبتنى بر ترجمۀ داستان اسكندر نبوده ،بلكه بايد تصور
كرد كه در دوران دراز پادشاهى اشكانيان كه يونانىمآبى رواج داشت و ايرانيان
بهخصوص در شهرهاى يونانىنشين با يونانيان مرتبط بودند ،داستان اسكندر
اشاعه يافت .و بايد تصور كرد كه با آنكه سنت مذهبى ايران او را پيوسته دشمن
مىداشت و ملعون و اهريمنى و مخرب آيين ايران مىشمرد ،در اذهان عامه و
در شعر و داستان ،اسكندر به زودى از شهرت قهرمانان برخوردار گرديد و در
كنار شاهان ملى جاى گرفت و اين اگر موجب شگفتى شود ،بايد به ياد آورد كه
چه بسا ايرانيانى كه در ايام ما نام چنگيز و هالكو بر فرزندان خود گذرادهاند.
رواج داستان اسكندر طبعاً نام دارا را نيز كه با وى نبرد كرده بود زنده
نگاه داشت .در تحرير فارسى داستان اسكندر (اسكندرنامه) منسوب به
كاليستنس ،به منظور ارضاى غرور ملى ،فاتح مقدونى با تغييرى در نسب
وى ،نابرادرى دارا شمرده مىشود؛ يعنى از همبسترى يكشبۀ پادشاه ايران
با شاهزاده خانمى يونانى كه بعدا ً با فيلفوس مقدونى ،پدر اسكندر ،زناشويى
مىكند مىزايد .از اين رو ،ناچار پادشاه ديگرى به نام داراى اول اختراع شده
است كه پدر داراى دارايان و اسكندر است .بنابراين ،بايد گفت كه حتى اين
دو نامنيز كه نامهاى تاريخى است و در تاريخ ملى وارد شده مبتنى بر حفظ
خاطرۀهخامنشيان از طرف ايرانيان نيست ،همانطور كه از تاريخ  500سالۀ
اشكانيان نيز با آنكه به ساسانيان نزديكتر بودند ،چنان كه خواهد آمد،
چيزى در خاطرها نمانده بوده است.

باقى ماندن منظومههاى قهرمانى و زوال خاطرههاى تاريخى
طبعاً اين سؤال پيش مىآيد كه اين فراموشى از كجاست؟ چگونه ممكناست
كه مردمى كه به گذشتۀ خود چنين مباهى بودهاند و تاريخ خود را در قالب
يكى از بلندترين حماسههاى دنيا ريختهاند ،مهمترين دورۀ اقتدار تاريخى خود
را از ياد ببرند؟
Theodoe Nöldeke, Alexander Roman, 14ff; Nationalepos, 15.
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در جواب اين سؤال ،اولين نكتهاى كه بايد به آن توجه كرد اين است كهتاريخ
ملى ايران مبتنى بر “تاريخ كتبى” و يا “تاريخنگارى عينى” نيست ،بلكه از
مقولۀ “روايات شفاهى” است و جهت و غرض و برداشت آن با تاريخنويسى به
مفهوم امروزى به كلى متفاوت است .تاريخ باستانى ايران ،به صورتى كه در
شاهنامهانعكاس يافته ،مبتنى بر يك رشته منظومهها و داستانهاى قهرمانى و
نيمهقهرمانى است كه اص ً
ال در مشرق و شمال شرق ايران (تقريباً خراسان قديم)
ساخته و پرداخته شده و هستۀ اصلى آن به احتمال قريب به يقين متعلق به
قوم اوستايى بوده است.
اين حماسهها داراى خصوصياتى است كه در حماسههاى شفاهى ساير ملل نيز
ديده مىشود .حماسههايى از قبيل ايلياد و مهابهاراتا و بئوولف و هيلدبراند هم
مبتنى بر روايات شفاهىاند .نيز مردم ايسلند و روسيه و يوگسالوى و برخى
اقوام آسياى مركزى و اندونزى صاحب ادبياتى از اين نوعاند كه همه مورد
24
پژوهش محققان قرار گرفته است.
اساس اينگونه ادبيات منظومههايى است كه در وصف و ستايش قهرمانان و
سرداران و شرح اعمال آنها سروده شده و پس از آن نظر به شوقانگيز بودن آنها
و تأثيرى كه در خاطر مردم داشتند ،در ميان مردم رواج گرفته و با تغييرات و
شاخ و برگ از نسلى به نسلى منتقل شده است.
اينگونه ادبيات در دورههايى به وجود مىآيد كه آنها را “دورههاى قهرمانى”
ناميدهاند و اقوام معموالً آن را در مراحل نخستين تمدن خود و در ايا م جوانسالى
طى مىكنند .در اين دورهها ،طبقۀ فرمانروا و برتر جامعه جنگجويان و مبارزان
است و طبقات ديگر ،از جمله طبقۀ روحانى ،تحتالشعاع آنها قرار دارد .جامعه
متحرك و زيادهطلب و پذيراى خطر است .انگيزۀ عمدۀ شاهان و سرداران و
مبارزان نام و ننگ و كسب افتخار است كه عموماً به دليرى و پيروزى حاصل
مىشود .در اين مرحله ،جامعه از دورانهاى عشيرهاى و قبيلهاى گذشته و نظام
شاهى برقرار گشته و شاه بر عدهاى از رؤساى قبايل و سرداران حكمفرماست.
H. Munro Chadwick and N. Kershaw Chadwick, Growth of Literature (London:
;Cambridge University Press, 1932), vol. 1, 606ff, 614ff; vol. 2, 173ff, 309ff, 372ff, 493ff
vol. 3, 732ff, 742ff; C. M. Bowra, Heroic poetry (London: MacMillan, 1952), 23ffB.
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خدايان نيز از صورت توتمى و قبيلهاى خارج گشته و پرستش آنها عموميت
25
يافتهاست.
در اين دوره ،وفادارى نسبت به فرماندهان و شاهان و جانسپارى در راه آنها و
همچنين دفاع از سرزمين نياكان و خاندان شاهى به صورت فضايل قهرمانى
درمىآيد و در اشعار حماسهسرايان و سرودسازان منعكس مىشود .منظومهها
وداستانهايى كه در اين دورهها ساخته مىشود نيز عموماً از خصوصيات
مشتركى برخوردارست .موضوع آنها عموماً عشق و كين و نبرد است .وصف
شكار و بزم و مركب و سالحهاى جنگى نيز در آنها مكرر مىشود ،ولى شيوۀ
حماسه ،خواه بهنظم باشد خواه به نثر ،شيوۀ حِ كايى است و موضوع آن
عموماً حوادثى است كه بر قهرمان داستان گذشته .مفاخره و رجز و مباهات
به گوهر و هنر و نيز گفتارهاى خطابى و وصف صحنهها از اجزای اينگونه
داستانهاست .اگر حماسه منظومباشد ،معموالً وزن شعر در سراسر آن ثابت
مىماند و غرض از نقل و روايت آن خوش شدن و حظ خاطر شنوندگان است.
اينگونه اشعار را عموماً شاعران و سرايندگانى مىسازند كه شغلشان شاعرى
و داستانسرايى است و اشعار آنها در ميان مردم به سرايندۀ خاصى منسوب
نيست ،بلكه به صورت ميراث عمومى از نسلى به نسل ديگر منتقل مىشود،
بىآنكه كسى گويندگان آنها را بشناسد .سرودن آنها بهطور كلى با آهنگ و
اكثرا ً به همراهى ساز صورت مىگيرد 26.در دورههاى بعد ،مواد تازهاى به اين
داستانها و حماسهها اضافه مىشود؛ بهخصوص ادبيات دورههاى غيرقهرمانى
در آنها تأثير مىكند.
مهمترين دورههاى غيرقهرمانى دورههايى است كه جامعه بيشتر به مسایل
معنوى و خاصه احتياجات مذهبى و اخالقى توجه مىكند و نفوذ و قدرت از
طبقه جنگاور به طبقات روحانى منتقل مىشود و مضامين “فرهنگى ”،از قبيل
اندرز و آداب مذهبى در داستانها جا مىگيرد .اين معموالً خاص دورههاى
25برای تفصیل خصوصیات دورههای قهرمانی رجوع شود به
H. Munro Chadwick, Heroic Age (London: Cambridge University Press, 1912), 325ff,
423ff; Chadwick and Chadwick, Growth of Literature, 727ff.
26
;Chadwick and Chadwick, Growth of Literature, vol. 1, 20-23, 78-9, vol. 3, 873
Chadwick, Heroic Age, 337; Bowra, Heroic Poetry, 36, 91ff.
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پختگى بعد از جوانسالى اقوام است .در اين دورهها نيز ممكن است داستانهاى
شاهان و جنگجويان سروده شود ،اما بيشتر از ديدگاه طبقۀ روحانى .مث ً
ال به
جاىماجراهاى جنگى و حوادث عشقى آنان ،مبارزات آنها براى دفاع از مذهب
و يا شرح فضايل اخالقى و پندها و وصاياى آنان مضمون اصلى منظومه يا
داستان قرار گيرد .از اين قبيل است خطبههاى شاهان در شاهنامه هنگام به
تخت نشستن و اندرزهاى بزرگان و عهود و وصاياى ايشانــ بهخصوص ضمن
شرح پادشاهى اردشير و انوشيروانــو نيز قسمت عمدۀ تاريخ پيشداديان كه
بيشتر داستانپيشرفت و توسعۀ تمدن است.
در حماسۀ ملى ايران سه رشته داستانهاى قهرمانى و اصلى مىتوان تشخيص
داد كه هر كدام از يكى از اقوام ايرانى سرچشمه گرفته .يكى سلسله حماسههاى
كيانى كه به مناسبت اشارهاى كه در يشتهاى اوستا به آنها شده ،بايد آنها را
به قوم اوستايى پيش از ظهور زرتشت منسوب داشت .دوم حماسههاى خاندان
زال و رستم كه از سيستان برخاسته و بايد متعلق به اقوام سكايى باشد كهدر
سيستان جايگزين شدند 27.سوم حماسههايى است كه در دورۀ اشكانى و توسط
سرايندگانى پارتى سروده شده ،ولى بعدها مانند حماسههاى خاندانرستم در
قالب حماسههاى كيانى جا داده شده و به صورت وقايع دورۀ كيانى درآمده.
از اين قبيل است برخى داستانهاى گيو و گودرز و بيژن و فرهاد و ميالد و
شاپور و بالشان و به احتمالى داستان فرود .نام گودرز عموماً در فهارس شاهان
اشكانى كه مورخين اسالمى آوردهاند ذكر شده و همچنين روى سكهها ديده
مىشود .از اين گذشته ،كتيبهاى از او در بيستون باقى است به يونانى كه در
آن خود را  ،Geopothrosيعنى “گيوزاد ”،خوانده است 28و بنابراين ،نام پدر وى
29
“بى” و در دينورى“ 30،زو” (به جاى “وو”
گيو بودهاست .گيو كه در طبرى،
ّ
و در پهلوى “ويو”) خوانده شده ،بايد همان باشد كه در تاريخ قم بناى عدهاى
27در اين باب رجوع شود به مقالۀ آقای دکتر سركاراتى ،مجلۀ دانشكده ادبيات دانشگاه فردوسى،
سال  161 ،)2535( 12به بعد.
Herzfeld, Am tor von Asien, 40; Marqnart, Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen
Gesellschaft, XLIX, 641.

28

29طبری ،تاریخ طبری ،جلد .601 ،1
30دینوری ،اخبار الطوال.16 ،
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ل شاهان
قصبات به او نسبت داده شد 31.بيژن به صورت “ويجن” در بعضى جداو 
اشكانى ذكر شده 32و ميالد ،چنان كه اولبار ماركوارت توجه نمود ،صورتى
از “مهرداد” است 33.نام شاپور نيز در جدول شاهان اشكانى آمده است 34و
ظاهرا ً خاندان “شاوران” در شاهنامه 35و سايرغان در طبرى 36منسوب به اوست.
بالشان را منسوب به بالش اشكانى بايد شمرد و حادثۀ داستان فرود يادآور
كشته شدن  ،Vardanesپسر اردوان سوم 37،و به اعتبارى نابرادرى گودرزــدر
38
شاهنامه نابرادرى كيخسروــبهدست بزرگان اشكانى است.
پس بايد گفت كه از يك طرف تاريخ اشكانيان نيز ،به عنوان “تاريخ ”،عم ً
ال
فراموش شده بوده است و از وقايع گوناگون زمان آنها كه در آثار مورخان
يونانى و رومىبه جاى مانده چيزى در خاطرها نمانده بوده ،چنان كه فردوسى
و منابع او نيز با كوششى كه در جمع و تدوين وقايع داشتهاند ،به جز نامى از
آنها نيافتهاند 39.اما از طرف ديگر ،آنچه از وقايع اين شاهان و خاندانهاى بزرگ
زمان آنها به صورت حماسى و داستانى درآمده ،به عنوان “داستان” محفوظ
مانده و از نسلى به نسلىمنتقل شده ،جز آنكه هويت اشكانى آنها بهتدريج از ياد
رفته و در قالبداستانهاى كيانى جاى گرفته است و اين كام ً
ال با منطق ظهور
و تحول و بقاى اينگونه داستانها در روايات شفاهى و فراموش شدن اسامى و
40
وقايعى كه در داستانها نيامده باشد سازگارست.
31حسنبنمحمد قمی ،تاریخ قم ،تصحیح جاللالدین طهرانی (تهران :توس ،بیتا).70-69 ،
32حمزه اصفهانی ،تاریخ پیامبران و پادشاهان.14 ،

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, XLIX, 633.

33

 34برای جدول تطبيقى شاهان اشكانى در آثار اسالمى رجوع شود به
35ابولقاسم فردوسی ،شاهنامه 317 ،به بعد.
36طبری ،تاریخ طبری ،جلد .614 ،1

Seiegel, Eronische Ahertnnskunde, 3, 194ff.

Tacitus, Aunals, XI, 10.
J. C. Coyajee, Cults and Legends of Ancient Iran and China (Bombay: J. B. Karani’s
sons, 1936),193-197.

37
38

ل عم ً
ال
39از ميان مورخين اسالمى تفصيل ثعالبى دربارۀ اشكانيان بيش از ديگران است ،ولى اين تفصي 
فاقد اطالعات تاريخى است و عموماً مركب از عبارات خطابى و قصصى است كه مرسوم “ادب” عربى و
فارسى است.

40
Bowra, Heroic Poetry, 368ff; Boyce, “The Parthian, Gosan and Iranian
Miastreltradition,” Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland
(1957), 10-45.
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تدوين داستانهاى ملى

نقل داستانها و اختالط و آميزش آنها و تغييراتى كه بهتدريج در آنها صورت
گرفته حاصل كار سرايندگان و قصهپردازان و قواالن و نقاالنى گمناماست كه،
مانند “عاشق”هاى آذربايجان ،اين داستانها را براى تفريح مردم و يا بزرگان و
اميران به نوا مىخواندهاند يا نقل مىكردند .سرايندگان داستان را در زبان پارتى
“گوسان” مىخواندند كه ذكر آنها در آثار پارتى و فارسى و عربى و ارمنى و
گرجى و ماندايى جسته و گريخته آمده است ،از جمله در منظومۀ ويسو رامين
كه اصل اشكانى دارد 41.گوسانهاى اواخر دورۀ اشكانى و آغاز دورۀساسانى را
بايد وارث سه رشته داستانهاى حماسى ايران و همچنين داستانهاىديگرى
شمرد كه از منابع مختلف ،مثل منابع بابلى و يونانى ،در طى زمان اقتباس
شده بود 42،اما تدوين آنها را تقريباً به صورتى كه در شاهنامه مىبينيم ،يعنى
به صورت تاريخ مسلسلى بر حسب توالى پادشاهان ،بايد به دورۀ اخير عهد
ساسانى ،از حدود نيمۀ دوم قرن پنجم مسيحى ،منسوب داشت و آن را نتيجۀ
اقدام عامدانۀ دبيران و ديوانيان ساسانى شمرد.
دليل اين اقدام خاص را محتم ً
ال بايد در احتياج دولت ساسانى و طبقۀبزرگان
و آزادگان در تقويت غرور ملى و ترغيب وطنپرستى در اين دوره جستجو
سرحدات شرقى ايران
كرد ،چه از اواسط دورۀ ساسانى ،از حدود زمان پيروز،
ّ
مورد هجوم اقوام تازهنفس شرقى ،ابتدا هياطله و بعدا ً اقوام ترك ،قرار گرفت و
برخى از اياالت شرقى به تصرف آنان درآمد .شكست فيروز مقاومت اينواليات
و اطمينان آنها را نسبت به قدرت و حمايت دولت مركزى متزلزل ساخت و
حميت ملى
هم نگرانى خاصى در ميان وطنپرستان ساسانى به وجود آورد و
ّ
تازهاى را در آنان بيدار كرد .كوششهاى قباد در جلب رضايت مردم و اقدامات
او در كوتاه كردن دست اشراف و تحديد قدرت روحانيان زرتشتى هر چند راه را
براى اصالحات مستبدانۀ خسرو آماده ساخت ،اما عالجگر مشكل داخلى ايران
و پراكندگى افكار و تشتت دينى و تزلزل عقيده نسبت به دولت مركزى نشد و
گرويدن به مزدكيان و برخى مذاهب ديگر توسعه يافت .اين مشكل را سرانجام
ث قرار داده.
41اين منابع را پرفسور بويس در مقالۀ فاضالنۀ خود “گوسان ”،جمع كرده و مورد بح 
 42در باب داستانهايى از شاهنامه كه ممكن است منشأ خارجى داشته باشد رجوع شود به مهرداد
بهار ،اساطيرايران (تهران :بنیاد فرهنگ ایران 50 ،)1352 ،به بعد.
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اصالحات و شدت عمل خسرو براى مدتى بر طرف ساخت و حياتى تازهــاق ً
ال
براى يكى دو نسلــبه دولت ساسانى بخشيد.
يكى از خصوصيات دوران خسرو اول تقويت فوقالعادۀ غرور ملى و اهميت
بخشيدن به حفظ تماميت ارضى ايران و دفاع از سرحدات شرقى بود .خسرو
نمىتوانست اميدوار باشد كه بدون اينكه جنبشى ملى براى دفاع از تماميت
ارضى ايران به وجود بيايد و عصبيت قومى تقويت شود ،بتواند در وحدت
بخشيدن به كشور و دفاع ايران در برابر اقوام ترك و بيزانس توفيقى حاصل
كند .از اين رو ،خسرو به موازات اصالحات خود به يك رشته تبليغات شديد
براى نيرومند كردن غيرت ملى و اعتقاد به لزوم وحدت كشور و اهميتسلطنت
و “ملى” بودن خاندان ساسانى و همچنين اعتقاد به اهميت آنچه ساسانيان،
بهخصوص اردشير ،براى اعادۀ وحدت و عظمت و اعتبار ايران كردهبودند ،دست
زد .آيينۀ تمامنماى اين تبليغات را در نامۀ تنسر ،كه اصل آن هر چه باشد
43
بىشك جامۀ تبليغاتى خسرو را در بر دارد ،مىتوان ديد.
در چنين وضعى ،توجه به حماسههاى ملى و تدوين و ترويج آنها و بهخصوص
تأكيد اختالف ميان ايران و توران و تفصيل جنگهاى آنان و تطبيقتورانيان
با تركان كام ً
ال منطقى به نظر مىرسد .در حقيقت ،ترويج حماسۀ ملى را بايد
يكى از وسايل كار خسرو و حتى پيروز و قباد شمرد .اينكه قباد و فرزندان
او ،خسرو و كاووس و جم ،ناگهان با اسامى شاهان كيانى ظاهر مىشوند
خود حكايت از اشاعۀ خاص اين حماسهها در اواخر قرن پنجم مسيحى دارد.
بىشك خسرو و مجريان سياست او بايد تدوين اين حماسهها را تشويق كرده
باشند ،بهخصوص كه در تاريخ ملى ديد و نظر و سياست خسرو را حاكم
مىبينيم و اقوال و تعليمات و وصاياى اوست كه با شرح و تفصيل بسيار نقل
شده است.
به گمان نگارنده ،همانطور كه اوضاع اجتماعى و دربارى دورۀ ساسانىاست كه
بيشتر از حماسۀ ملى منعكس است ،غرور ملى و ايرانپرستى و دشمنىعميق
با توران نيز كه در شاهنامه جلوهگر است ،بهخصوص انعكاس احساس و اعتقاد
43نامۀ تنسر 39 ،به بعد؛ مقايسه شود با حمزه اصفهانی ،تاریخ پیامبران و پادشاهان 22 ،و  44و بعد و
طبرى ،تاریخ طبری ،جلد .814 ،1
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طبقۀ آزادان ساسانى بهخصوص از پيروز به بعد و به اخص در دورۀانوشيروان
است .چه ،حماسهها و داستانهاى خداينامه در اصل بيشتر متوج ه ستايش
قهرمانان و شرح ماجراهاى آنها بوده و اين نوع حماسهها ،بهطورى كه چدويك
از مقايسۀ عدۀ زيادى از حماسههاى شفاهى ملل نتيجه گرفته ،عموماً خالى
از افكار سياسى و جنبههاى “ملى” است 44.بهخصوص بايد به خاطر داشت که
حماسههاى اصلى ايران هنگامى سروده شده كه تصور “ملت” بهاندازهاى كه در
دورۀ ساسانى توسعه يافت ،توسعه پيدا نكرده بود و اختالفات و جنگها مربوط
به گروهها و نواحى كوچكترى بوده است“ .ايرانپرستى ”،به صورتى كه در
شاهنامه مىبينيم ،بيشتر انعكاس جهانبينى ساسانى و قدرت مركزى آن است.
تدوين روايات ملى در دورهاى كه حفظ وحدت ايران و ترغيب عصبيت ملى
اهميت خاص يافته و مورد توجه شاهنشاه ساسانى و بزرگان ايران قرار گرفته
بود ،طبعاً موجب آن گرديد كه آنچه در اصل به صورت داستانها و حماسههاى
جداگانه و نامرتبط وجود داشت ،در قالب تاريخ منظمى از كشورى واحد درآيد
و پادشاهان آن از كيومرث تا دارا به صورت پيوست تنظيم شود و وقايعى كه در
داستانهاى مختلف و مستقل آمده بوده ،به صورت وقايع زمان اين پادشاهان
تدوين گردد .در اين سير و تحول ،كيومرث كه اولين آفريدۀ انسانوار هرمزد
است به صورت نخستين شاه عالم درمىآيد و هوشنگ “پيشداد” كه ظاهرا ً
در زمان تأليف يشتها نخستين پادشاه شمرده مىشد 45و در روايات اخير
مذهبى و برخى آثار اسالم هم چند نسل با كيومرث فاصله دارد 46،جانشين او
قرار دادهشود و جمشيد ،كه در روايات كهن هندى انسان نخستين و در اوستا
نخستين نگاهبان جهان است ،پس از تهمورث بيايد و ضحاك ،ديو اهريمنى،
جبار به خود بگيرد و هزار سال سلطنت كند و منوچهرــكه
صورت پادشاهى ّ
47
باز بر حسبروايات دينى چندين نسل با فريدون فاصله دارد و اصوالً هم به
Chadwick and Chadwick, Growth of Literature, vol. 3, 722ff; Bowra, Heroic Poetry,
518, 524

44

45يشت پنجم23-21 ،؛ يشت نهم5-3 ،؛ يشت پانزدهم ،13-7 ،و همچنين رجوع شود به خالصۀ
چهردادنك در دينكرت ،كتاب .6-3:5 ،8
46بندهشن39-14:31 ،؛ طبرى ،تاریخ طبری ،جلد 154 ،1؛ علیبنحسین مسعودى ،مروج الذهب
و معادنالجوهر ،ترجمۀ ابوالقاسم پاینده (تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،)1356 ،جلد .110 ،2
47مسعودى در التنبيه سيزده نسل ميان آنها قرار داده .مقايسه شود با بندهشن ۲۵-۱۵ :۱۳ ،و
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نظر نمىرسدكه با فريدون ارتباطى داشته است و بلكه در روايات قديمتر ظاهرا ً
سرسلسلۀ شاهان خاص ايرانــكه بيرونى در آثار الباقيه 48آنان را “ايالنيون” به
معنی ايرانيون مىخواندــبه شماره مىرفته 49،در پى فريدون بيايد .باز بر اين
پايه است كه داستانهاى خاندان گودرز از دوران اشكانيان و داستان سياوش
كه به احتمال قوى از اساطير غربى پيش از زرتشت متأثر است 50و همچنين
حماسههاى سيستانى زال و رستم همه در قالب جنگهاى ايران و توران در
دورۀ كيانى قرار مىگيرد و خاندان رستم با خاندان گرشاسب (سام) مىپيوندند.
با اين همه ،آثار جدايى و استقالل نخستين برخى از اين داستانها و ارتباط
مصنوعى آنها با يكديگر هنوز هم در تاريخ ملى آشكار است .مث ً
ال حماسههاى
گرشاسب ،قهرمان باستانى ايران ،كه بنا بر اشارات اوستا و منقوالت كتب پهلوى
داستانهايش تفصيل خاص داشته 51،ولى بعدها در نتيجه رواج داستانهاى
رستمتضعيف شده و مختصر گرديده ،جاى روشنى در تاريخ ملى ندارد و حتى
زمان و سمت او درست مشخص نيست و در منابع اسالمى به تفاوت شريك
52
پادشاهى زاب يا جانشين وى و يا وزير وى و يا از شاهان تابع وى به شمار رفته
و بندهشن ( )۳۵-۳ :۳۲نام وى را بعد از كيخسرو مىآورد و دينكرت (كتاب ،8
 )13:12و مينوگ خرد ( )53-27:49وى را از جمله پادشاهان مىشمارند ،اما
53
ميان كيقباد و كيكاووس جاى مىدهند.
طبرى ،تاریخ طبری ،جلد  430 ،1و ابنبلخى ،فارسنامه ،تصحیح وحید دامغانی (تهران :مؤسسۀ
مطبوعاتی فراهانی.12 ،)1346 ،
48بیرونی ،آثارالباقیه.102 ،
49در اوستا  Aliyavaخوانده شده كه به معنى “يارىكنندۀ قوم آريا” است[ .بنگرید به] فرهنگ
بارتولومه .199 ،براى تعبيرات ديگر رجوع شود به

Arthur Christensen, Étude sur la Zoroastrianism de la Perse Antique (Køobenhavn: Hovedkommissionaer A. F. Høost, 1928), 32.

50در باب وجوه مختلف داستان سياوش رجوع شود به كتاب شيوا و ممتع شاهرخ مسكوب ،سوگ
سياوش (تهران :خوارزمی ،)1350 ،بهخصوص  29و بعد و  81و بعد.
51يشت سوم37 ،؛ يشت نهم11 ،؛ يشت نوزدهم44-40 ،؛ دينكرت ،كتاب 14 ،9
52طبرى ،تاریخ طبری ،جلد ۵۳۳-۵۳۲ ،1؛ حمزه اصفهانی ،تاریخ پیامبران و پادشاهان35 ،؛
علیبنحسینمسعودى ،التنبيه و االشراف ،ترجمه ابوالقاسم پاینده (تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب،
90 ،)1349؛ فردوسی ،شاهنامه282 ،؛ ثعالبى ،غرر السیر130 ،؛ بيرونى ،آثار الباقيه104 ،؛ مجمل التواريخ.40 ،
53بايد توجه داشت كه داستانهاى اصلى گرشاسب ،بزرگترين پهلوان قوم اوستايى و از جاويدانهاى
زرتشتى ،غير از داستانهاى متأخرى است كه در گرشاسبنامه و شاهنامه و روايات آثار اسالمى
ديدهمىشود .براى تفصيل داستانهاى اصلى او رجوع شود به ابراهیم پورداود ،يشتها ،به کوشش
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باز از اين قبيل است داستان زال كه ماجراى زندگىاش از زمان پيشداديان
(منوچهر) شروع مىشود و تا اواخر دورۀ كيانى (بهمن) ادامه مىيابد .پيداست
كه در اينجا با دو حماسۀ مستقل و موازى سر و كار داريم .داستانهاى منيژه
و بيژن و رستم و سهراب كه ظاهرا ً در خداينامه نيز نبودهاند و هنوز هم در
شاهنامه عم ً
ال صورت داستانهاى جداگانه دارند.
تاريخ پيشداديان بيشتر مبتنى بر يك رشته داستانهاى اساطيرى و بعضى روايات
دينى و “فرهنگى ”،مثل شرح مدارج تمدن از زمان كيومرث تا ضحاك ،است كه
جنبۀ حماسى آنها عموماً ضعيف است و بايد بيشتر به دورههاى غيرقهرمانى
متعلق باشند و پيداست كه در آغاز از هم استقالل داشتهاند و محتم ً
ال از بيش
از يك قوم ايرانى سرچشمه گرفتهاند ،بهخصوص كه از قرائن چنين برمىآيد كه
ن نخستين به
جمشيد و كيومرث و تهمورث و منوچهر هر يك در اصل شاه يا انسا 
شمار مىرفتهاند و اين در صورتى موجه است كه هر يك را يا متعلقبه قوم ايرانى
جداگانهاى بدانيم و يا به زمان متفاوتى منسوب كنيم .مث ً
ال جمشيد بر حسب
ت
ذكرش در سرودهاى ريگودا و آمدن نامش در اوستا و در لوحههاىعيالمى تخ 
جمشيد 54بايد متعلق به قوم كهن هند و ايرانى باشد و ظاهرا ً قديمترين “انسان
نخستين” در ايران است .كيومرث را بايد از اساطير خاص قوماوستايى و محتم ً
ال
ناشى از محافل روحانى شمرد .منوچهر ،برحسب قرائنجغرافيايى داستانهايش
محتمل است كه با “مازندران” 55ارتباط داشته باشد ،هرچند جزء اول نام او،
“منو ”،در ريگودا نام پسر  ،Vivasvantمعادل و وينگهان پدر جمشيد است كه
در دورۀ قديمترى انسان اول شمرده مىشده و بنابراين بايد اساس اسطورۀ او را
بهرام فرهوشی (تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،)1356 ،جلد 207-195 ،1؛

Henrik S. Nyberg, “La Legende de Keresāspa,” Oriental Studies, 336ff.
54
Hallock, Persepolis Fortification Tablets; S. Yamakka, Yamaksedda; Benvenist, Titres et Noms
;Propres, 96; Gershevitch, “Ambet in Pciseplis,” Studia Antonio Pagliaro Oblato, 2 (1969), 245
Mayrhoffer, Onamastica Persepolitana, 8 (1972), 95.

55به احتمال قوى نه طبرستان ،بلكه ناحيهاى در جنوب افغانستان و شمال غربى هندوستان كه
مدتها صحنۀ پيكار و حكومت برخى از اقوام شرقى ايران بوده است .رجوع شود به
Ehsan Yarshater (ed.), Cambridge History of Iran (Cambridge: Cambridge University

;Press, 1988), vol. 3/1, 446ff

و مقالۀ آقای دکتر جالل متينى“ ،مازندران در جنگهای کیکاووس و رستم با دیوان ”،ايراننامه،
سال  ،2شمارۀ ( 4تابستان .638-611 ،)1363
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قديم شمرد .و اگر فرضيۀ كريستنسن را در توضيح نا م تهمورث 56بپذيريم ،بعيد
نيست كه داستانهاى او منشأ سكايى داشته باشد.
پس داستانهاى پيشداديان برخى به مناسبت جنبۀ حماسى و برخى ب ه مناسبت
جنبۀ اساطيرى و مذهبى با تغيير و تحول از نسلى به نسلى ديگر رسيده تا آنكه
مآالً در دورۀ ساسانى در كنار ساير مواد تاريخ ملى جاى گرفته است.
از اين همه و از مقايسۀ داستانهاى ملى ملل ديگر اين نتيجه به دستمىآيد
كه از تاريخ اقوام كهن پس از گذشت سالها تنها آن قسمت باقى مىماند
كه در قالب منظومههايى ريخته شده باشد كه سرودگويان و خنياگران و
رامشگرانبه خاطر بسپارند و از نسلى به نسلى منتقل شود .و در جامعههايى
كه ميان آنها نوشت معمول نيست و يا نوشتن به افراد معدودى محدود است
و يا به عللتاريخى خطوط ديرين خود را از ياد مىبردهاند ،وقايع تاريخى جز
چند نسلى درخاطرهها نمىماند .اما منظومههاى حماسى و داستانى ممكن
است قرنها از سينه به سينه بگردد و گردهاى از وقايع را در قالب داستان
و افسانه نگاه دارد ،چنانكه در ايلياد و اديسه و داستانهاى آرتور و حماسۀ
روالند و اليۀ قديمى مهابهاراتا و در “ايام” عرب و همچنين در شاهنامه
مىبينيم.
پس به هر حال ،وقايع تاريخى دوران ماد و هخامنشى نمىتوانست به صورت
“تاريخ” مدت درازى در خاطرهها باقى بماند ،مگر آنكه داستانهاي حماسى
دوامپذيری از آنها ملهم شده و توسط سرودگويان منتقل شده باشد ،چنان كه
“تاريخ” اشكانيان نيز در روايات ايران عم ً
ال فراموش شد و از دوران 500سالۀ
حكومت آنان جز نامى نماند ،مگر آنچه به صورت داستان در ضمن حماسۀ
كيانيان انعكاس يافته است.
اما هنوز اين سؤال باقى است كه چرا در حالى كه تاريخ داستانى و حماسى
شرق و شمال شرقى ايران دوام يافته و سرانجام در قالب شاهنامه بهدست ما
رسيده است ،تاريخ داستانى مردم ماد و پارس در حماسۀ ملى مقامىنيافته و
Arthur Christensen, Les Types du Premier Homme (Stockholm: P. A. Norstedt,
1918), 1, 192
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بر جاى نمانده است ،بهطورى كه از شاهان مقتدر و جهانگيرى چونكورش و
داريوش حتى نامى در تاريخ ملى ايران نمىتوان يافت .و باز چرا ساسانيان كه
به تدوين تاريخ ملى و تأليف خداينامهها دست زدند ،از درج داستانهاى جنوب
ايرانــكه وطن اصلى خود آنان بودــبازماندند.
در پاسخ اين پرسش ممكن است تصور كرد كه مردم جنوب و مغرب ايرا 
ن
اهل حماسهسرايى نبودند و توفيق نيافتند كه داستانها و افسانههاى خود را
به صورتى كه در خاطرها بماند و زبانزد شود در قالب نظم بريزند .در اينكه
مرد م ماد و پارس نيز صاحب داستانها و افسانههاى خاص خود بودند ترديدى
نيست ،چه منابع مختلف وجود چنين داستانهايى را تأييد مىكنند 57.از اين
قبيل استداستانپروردن نهايى شاهزادۀ خردسال و محكومى كه از او خطرى
متصور استــدر اصل توسط حيوانى شيردهــو كاميابى و به شاهى رسيدن
شاهزاده در فرجام؛ داستانى كه صورتهاى مختلفى از آن را در داستان پروردن
كورش ،در هرودت و كنزياس ،و اردشير بابكان و شاپور اول ،در كارنامۀ اردشير
بابكان ،و همچنين دارا ،در دارابنامه طرسوسى 58،مىتوان ديد.
اما چنين فرضى تنها مبتنى بر گمان است و هيچ قرينهاى براى اثبات آن در دست
نيست .برعكس ،گمان مىرود كه قبايل ماد و پارس كه در دورههاى تاريخى
به چنان پيروزىهاى برجسته نایل آمدند و به نيروى جنگاورى و سلحشورى
فتوحات نمايان كردند ،از حماسههايى كه يادگار دوران جوانسالى و آغاز كوشش
و كشش آنها باشد بىبهره نبودهاند و دور نيست كه در بسيارى از افسانههاى كهن
آريايى ،خاصه آنها كه بيشتر در داستانهاى پيشداديان منعكس است ،با اقوام
شرقى ايران انباز بودهاند .اين را از جمله آمدن اسم جمشيد در لوحههاى عيالمى
ت جمشيد و نام اسفنديار در روايت كتزياســبه جاى برديا كه سلطنت او را
تخ 
59
گئوماتای مغ غصب كردــتأييد مىكند .اينكه تاريخ ملى فقط داستانهاى مشرق
57رجوع شود به هرودوت ،كتاب اول107-3 ،؛ كتزياس2 ،Persica ،؛

Gutschmid, Klein Scheriften, vol. 3, 133; Nöldke, Nationalepos, no. 3.

58ابوطاهربنحسن طرسوسی ،دارابنامه ،تصحیح ذبیحاهلل صفا (تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب،
 ،)1344جلد  10 ،1به بعد.
59در اين باره و منابع آن رجوع شود به
Cambridge History of Iran, vol. 3/1, 388-389.
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و صورت شرقى داستانهاى مشترك را محفوظ داشته و دو سلسلۀ نيرومند ماد و
هخامنشى را نيز به دست فراموشى سپرده است بايد موجب ديگرى داشته باشد.
اين موجب را بايد در رويدادهاى تاريخى ايران و خاصه تاريخ مذهبى ايران
جستجو كرد .آيين زرتشت و اصالح دينى او در شرق ايران و در ميان قوم
“اوستايى” پديدار شد .اين قوم ،چنان كه از يشتهاى اوستا بر مىآيد ،صاحب
داستانهاى حماسى دربارۀ خدايان و قهرمانان خود بودند كه مدتها قبل
از زرتشت در قالب سرودهاى پهلوانى ريخته شده بود .زرتشت كه بيشتر به
تفكر دينى و اصول اخالقى ناظر بود ،چندان متعرض آداب و مراسم قوم خود
نشد و همچنين بازگویی داستانهاى پهلوانى را منع نكرد ،فقط چنان شد كه
اين داستانها رنگ زرتشتى گرفت و مردم پرستش خدايان كهن را به صورت
ايزدان زرتشتى و تابع اهورامزدا و ستايش شاهان و پهلوانان ديرين را در جامۀ
ستايش پشتيباناندين بهى ادامه دادند .سرودهاى حماسى يشتها در ستايش
مهر و تير (تيشتر) و ناهيد (اردويسور) و بهرام و جز آنها ،و ياد قهرمانانى چون
كيخسرو و كيكاووس و اغريرث و بزرگدشمنانى چون ضحاك و افراسياب و
گرسيوز همه ميراثى است كه از روزگار پيش از زرتشت به جا مانده .در حقيقت،
زرتشت اين ميراثمذهبى و فرهنگى قوم خود را ابقا كرد و بر آن صحه گذاشت،
بهطورى كه آنچه در واقع ميراث قومى بود جزيى از فرهنگ مذهبى گرديد و
هنگامى كه يشتهاى زرتشتى سروده مىشد ،در آنها منعكس گرديد و طبعاً
بايد در بسيارى حماسههاو سرودههاى ديگر هم كه بجا نمانده است بازتاب
يافته بوده باشد .در اين ميراث ،از داستانهاى پادشاهان كيانى كه شاهان
كهن قوم اوستايى بودند و از جنگها و كشمكشهاى ميان اين قوم و دشمنان
همنژاد آنها ،تورانيان ،و همچنين از ديوانو جادوان و نيز از ايزدان و ياران آنها
سخن رفته بود .بهتدريج كه آيين زرتشتىنيرو گرفت و در سرزمينهاى ايرانى
منتشر شد ،اين داستانها نيز همراه آن انتشار يافت و كمكم داستانهاى رايج
نقاط ديگر را از رواج انداخت و جانشين آنها گرديد ،همانطور كه افسانهها
و حماسههاى اسالمى به علت پشتيبانى مذهبى بهتدريج داستانهاى ملى
كشورهايى مثل مصر و سوريه و عراق را كه هويت عربى پذيرفتند از اعتبار
انداخت و از خاطر برد ،و باز همانطور كه اساطير و داستانهاى مسيحى و
قديسين آن جانشين اساطير و داستانهاى كهن مردم التين و سلتى و ژرمنى
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گرديد و همانطور كه پيش از آن بسيارى از اساطير و داستانهاى اصيلرومى
با قبول تمدن و فرهنگ يونانى به دست فراموشى سپرده شده بود.
آنچه رواج و استيالى روايتها و داستانهاى شرق ايران را تقويت كرد ،گذشته از
تصويب و پشتيبانى مذهب زرتشتى ،حكومت  500سالۀ اشكانيان بود .اشكانيان
كه از حدود اواسط قرن سوم قبل از مسيح بر سرزمين پارت تسلط يافتند و
حدود يك قرن بعد بابل را گشودند و سلوكيان را به كلى از ايران راندند تا سال
 226مسيحى حكومت كردند .مردم پارت ،كه در سرزمينى نزديك ب ه سرزمين
قوم ماد مىزيستند 60،مذهب زرتشتى را از ديرباز پذيرفته بودند و اگر سابقاً
درباره كيفيت مذهبى آنان به علت كمبود منابع و وجود سكههاى يونانىمآب
آنها ترديدى بود ،پس از به دست آمدن و قرائت سفالينههاى پايتختنخستين
محرف “اَشكآباد” استــدر اين باره
اشكانيان ،نسا ،در نزديكى عشقآبادــكه ّ
مطلقاً ترديدى نيست.
در دوران حكومت دراز اشكانيان ،دين و دولت پشتيبان فرهنگ زرتشتىبود .در
نتيجه ،داستانهاى تاريخى و حماسههاى شرق ايران ضمن ساير مواد فرهنگى
و مذهبى اين آيين در دورترين نقاط ايران نفوذ كرد و استوار شد و داستانهاى
محلى را از رواج انداخت .بهطورى كه آنچه خود زمانى محلى بود ،ملى شد
و آنچه در آغاز خاص يك ايالت بود ،كشورى و عمومى گرديد .از اياالتى كه
بدينگونه داستانهاى ديرينشان در داستانهاى شرق (خراسان) تحليل رفت و
از رواج افتاد ماد و پارس بودند.
اشكانيان كه خاندان شاهى آن از قبيلۀ شرقى و تازهنفس (اَ)پرنى ،از اقوام
داهه 61،بود خود مردمى جنگجو و حماسى بودند .داستانسرايان آنان بسيارى
از سرگذشتهاى پهلوانى آنها را به نظم كشيدند و اين داستانها نيز ،مثل
داستانهاى گودرز و گيو و بيژن ،در كنار داستانهاى كهن انعكاس يافت
و هنگامى كه خاطرۀ تاريخى شاهان قديم اشكانى فراموش شد ،در دست
داستانسرايان با داستانهاى كهن درآميخت .از اين روست كه ،چنان كه
60سرزمين قوم ماد دقيقاً معلوم نيست .به احتمالى در حوالى مرو بوده است و دور نيست كه ايالت
پارت قسمتى از آن را در بر مىگرفته.
Cambridge History of Iran, vol. 3/1, 26ff.
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گذشت ،داستانهاى برخى شاهان اشكانى را در قالب سرگذشت سرداران و
پهلوانان كيانى مىبينيم .اما طبيعى است كه داستانهاى شاهان اشكانى در
اهميت و اعتبار به پاى داستانهاىاصلى و پادشاهان كيانى كه فضل قدمت را
با حرمت مذهبى جمع داشتند نمىرسيدند.
وقتى اشكانيان سرانجام جاى به ساسانيان سپردند ،مدتها بود كه داستانهاى
پهلوانى كيانى و اساطيرى پيشدادى و تاريخ مؤمنان نخستين زرتشتی 62به
عنوان تاريخ ملى ايران جايگزين داستانهاى محلى شده بود و مردم ايران جز
آن تاريخى نمىشناختند .در اين تاريخ داستانى و اساطيرى ،طبعاً از پادشاهان
ماد و هخامنشى ذكرى نبود ،چه اين تاريخ وقتى شكل پذيرفته و جزء فرهنگ
دينى شده بود كه هنوز دولت ماد و هخامنشى به وجود نيامده بودند .به عبارت
ديگر ،پيش از آنكه نوبت به شاهان هخامنشى برسد ،اين داستانها تعميد
63
مذهبى يافته و ُمهر ختام خورد بود.
اينكه برخى از داستانهاى حماسى اشكانيان بعدها با داستانهاى اصيلقبلى
آميخته باشد منافى اين بيان نيست .اشكانيان مردمى حماسهآفرين بودند و
بيش از  500سال به عنوان حامى آيين زرتشتى حكومت كردند و براى ابقای
داستانهاى خود فرصت كافى يافتند .اما اختالط داستانهاى آنها با داستانهاى
كيانى محتم ً
ال پس از خود آنها و در زمان ساسانيان صورت گرفت ،يعنى
هنگامى كه خاطرۀ تاريخى شاهان اشكانى فراموش شده بود و سرايندگانى كه
در صدد دراز كردن قصهها براى تفريح خاطر شنوندگان خود بودند ،بهتدريج
اين داستانها را به هم پيوند دادند و داستانهاى گيو و گودرز و همچنين
داستانهاى خاندان رستم را ،كه هم از يكديگر در اصل مستقل بودند ،به هم
62تاريخ زندگى اين مؤمنان و مبارزۀ آنان با بددينان پس از سقوط دولت ساسانى بهتدريج فراموششد
و تاريخ صحابه و تابعين و شهدا و ائمۀ اسالمى جاى آنها را گرفت .به نام عدۀ زيادى از آنها در اوستا و
برخى كتب پهلوى اشاره شده ،ولى سرگذشت آنها از ميان رفته است.
63پرفسور بويس در كتاب فاضالنۀ اخيرش ،A History of Zoroastrianism ،فرضيۀ تازهاى براى
فقدان نام کورش در داستانهاى ملى و خداينامه ارائه داده است كه بهموجب آن ،در اين داستانها
نام كورش با نام گشتاسب ،پادشاه كيانى و پشتيبان زرتشت ،خلط شده و كمكمگشتاسبــكه نام
پدر داريوش هم بوده استـ ـ جانشين کورش گرديده .براى تفصيل اين فرضيه رجوع شود به صفحۀ
 68به بعد کتاب ایشان و نقد نگارنده بر اين كتاب در
Journal of Royal Asiatic Society, 1 (1984), 139-141.
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مرتبط ساختند .قسمت عمدهاى از اين تنظيم و تدوين نيز بايد هنگام تأليف
خداينامههاى ساسانىصورت گرفته باشد.

ساسانيان وارث اشكانيان بودند نه هخامنشيان
عموماً ساسانيان را وارث هخامنشيان مىخوانند و تصور مىكنند كهساسانيان
با علم و آگاهى از تاريخ هخامنشيان قصد احيای پادشاهى و اقتدار آنان را
داشتند 64.اين تصور بيشتر به صورت مجازى و از اين جهت كه ساسانيان نيز
از پارس بودند درست است ،واال حقيقت اين است كه با فراموش شدن تاريخ
هخامنشيان در دوران اشكانى و رايج شدن حماسههاى كيانى در پارس بايد
گفت كه ساسانيان در صدد احياى دولت كيانى بودند ،نه دولت هخامنشى
و بازماندۀ كاخهاى هخامنشى در استخر و پازارگاد را نيز محتم ً
ال به شاهان
كيانى منسوب مىنمودند و اصوالً هيچگونه اطالعى از شاهان هخامنشى ،جز
دارا كه اسمش در داستان اسكندر آمده بود ،نداشتند .البته اين فراموشى
يكشبه روى نداد و پس از تسلط سلوكيان بهتدريج حاصل شد .از سكههاى
امراى محلى فارس كه چند قرنى پس از اسكندر در فارس حكومت نمودند
و آنان را معموالً “شاهان پارس” مىخوانند و از آنها سكههايى به جا مانده
است ،پيداست كه تا بيش از دو قرن خاطرۀ هخامنشيان هنوز به كلى محو
نشده بوده .مث ً
ال در اين سكهها به نامهاى “ارتخشتر” و “داريو” (مختصر
 ،Darayavahuداريوش) و “بگداد” (بغداد ،خداداد) كه از اسامى هخامنشى
است برمىخوريم 65و نقوش سكهها نيز يادآور نقوش و عمارات هخامنشى
است 66.اما پس از قطع اين سكهها از اواسط دوران اشكانى دليلى براى دوام
خاطرۀ هخامنشيان نداريم .برعكس ،اينكه هم اشكانيان و هم ساسانيان نسب
خود را به شاهان كيانى مىرسانندــساسانيان به بهمن و اشكانيان به تفاوت
64از جمله

Rawliason, The Seventh Great Orient of Monarchy, 12-13; Justi, Geschichte des Alten Persien, 177; De Morgan, Numismatique de la Perse Antique, 3 fase., col. 557; Ghirshman,
Iran: Parthian and Sassanians, 133; Gage, La Montee des Sassanides, 121.
65
De Morgan, Numismatique, col. 379ff. Hill in pope, A Survey of Persian Art, vol. 1,
402-403, pt.126; Nöldeke, Geschichte der Perser, 6, no. 7.
66
D. Stroncoch, JNES (1966), 22ff.
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به دارا يا اسفنديار كيقباد يا آرش پسر سياوش يا آرش كمانگير67ــدليل
بر اين است كه خاطرۀ روشنى از هخامنشيان اق ً
ال در اواخر دورۀ اشكانى و
پس از پايان دورۀ يونانىمآبى نداشتند و از تاريخ همان را مىدانستند كه در
داستانهاى قهرمانى نقل شده بود.
در اينجا بايد به نظر همكار دانشمند و گرامى خود پرفسور بويس اشار ه كنم كه
در نحوۀ انتقال داستانهاى ملى و روايات شفاهى ،چه در ميان ايرانيان و چه
در ميان اقوام ديگر ،پژوهش ممتد كرده و همۀ پژوهندگان تايخ ايران را مديون
آثار عالمانۀ خود ساخته است .چه ،نظر وى كام ً
ال با نظر نگارنده سازگار نيست.
كريستنسن كه سير و تدوين داستانهاى ملى را بهخصوص در دو اثر خود
مورد بحث قرار داده ،به وجود دو سنت در ايران معتقد شد كه به گمان وى
در كنار يكديگر باليده و ادامه يافتهاند :يكى سنت مذهبى كه در ميان موبدان
زرتشتى رشد كرده و در آن رواياتى مثل داستان خلقت برحسب روايات دينى و
كيفر ديدن يا فانى شدن شاهانى چون جمشيد و كاووس كه از راه دين گشتند
و آفات اهريمنى چون ضحاك و افراسياب و اسكندر و شرح اعمال شاهانى كه
حامى دين بهى بودند ،مانند گشتاسب و بهمن و بالش و اردشير و شاپور دوم
و خسرو اول ،و نيز ظهور زرتشت و جنگهاى مذهبى ايران و توران و همچنين
شرح معاد زرتشتى و هزارۀ هوشيدر و هوشيدرماه و ظهور سوشيانت ،موعود
فرجامين آيين زرتشتی ،و به ميدان آمدن جاويدانان و كيفر ديدن ديواناهريمنى
و دشمنان دين بهى مورد توجه خاص قرار گرفته است .اين سنت در آثار پهلوى
مثل دينكرت و بندهشن و زند وهمنيشت منعكس است .دوم سنت “ملى” كه
تمايالت سياسى و ذوق و سليقۀ شاهان و آزادان و ديوانيان را منعكسمىسازد
و در آن داستانهاى پهلوانى و فتوحات ملى و ماجراهاى عاشقانه و توصيف بزم
و شكار و جنگهاى تن به تن مورد توجه قرار دارد و تفصيل خاص مىيابد و
خداينامهها ،و به تبع شاهنامهها ،جلوگاه اين سنت بودهاند.
68

67طبرى ،تاریخ طبری ،جلد  710-708 ،1و  ،704حمزه اصفهانی ،تاریخ پیامبران و پادشاهان،
21؛ بيرونى ،آثار الباقيه 113 ،و  115و 117؛ ثعالبى ،غرر السیر157 ،؛ مسعودى ،مروج الذهب،
جلد .136 ،2
Les Kayanides, 35ff; Le Gestes des Rois, 33ff.
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پرفسور بويس چنين تقسيمى را منطبق با واقع نمىشمارد 69و اين نكته را
گوشزد مىسازد كه در ايران از دورۀ رواج آيين زرتشتى روحانيان بر فرهنگ
ملى مسلط بودهاند و سنت ملى و روايات تاريخى نيز همه به دست موبدان
ضبط شده است و از اينرو نمىتوانست با سنت دينى متفاوت و يا از آن بركنار
باشد .همچنين ،پرفسور بويس معتقد است كه روايات جنوب و مغرب ايران تا
زمان تدوين داستانهاى ملى توسط موبدان زرتشتى در زمان ساسانيان در
قرن پنجم يا ششم مسيحى موجود بوده ،منتهى كسانى كه به ثبت تاريخ ملى
پرداختند براى رعايت احوال مردم شرق و شمال شرقى ايران كه مورد هجوم
اقوام آسياىمركزى قرار گرفته بودند و به منظور تقويت حس ملى در آنها ،تنها
به ثبت و تدوين روايات آنها پرداختند و متعرض روايات جنوبى و غربى نشدند
و در نتيجه بعدا ً اين روايات از ميان رفت و خداينامهها نيز از آنها خالى ماندند.
البته اين تلخيص حق استدالل پرفسور بويس را بهدرستى ادا نمىكند و براى
تفصيل بيشتر پژوهندگان بايد به خود آثار اوــكه مذكور شدــرجوع نمايند،
ولى به گمان نگارنده قبول اين نظر متضمن مشكالتى است كه اگر بپذيريم كه
داستانهاى غرب و جنوب در زمان اشكانيان بهتدريج از ميان رفته و داستانهاى
شرقى جايگزين آنها شده و صورت “ملى” يافته دچار آنها نخواهيم شد.
اوالً بايد توجه كرد كه تأثير آثار كتبى در روايات شفاهى و در روحيه و شيوۀ
تفكر مردم در دورههايى كه جز عدۀ معدودى خواندن و نوشتن نمىدانند
محدود است و دشوار مىتوان پذيرفت كه ساسانيان تصور كرده باشند با “تأليف”
خداينامهاى كتبى و منحصر ساختن آن به روايات شرقى به تجديد حميت ملى
در ميان مردم مشرق و انگيختن حس سلحشورى در ميان آنها توفيق خواهند
يافت .گمان نگارنده اين است كه تدوين حماسههاى موجود به صورتخداينامه
بيشتر واكنشى در برابر ضعفى كه در بنيان اخالقى محسوس مىشد و بهمنظور
درمانى براى آن بوده است؛ درمانى كه محتم ً
ال تا حدى ناخودآگاه در انديشۀ
وطنپرستان ساسانى راه يافته و تخصيصى به مردم شرق ايران نداشته .قائل
“Some Remarks on the Transmission of the Kayanian Heroic Cycle,” Serta
Cantabrigiensia (1954); “Zaradies and zarrr,” Bulletin of the School of Oriental and
African Studies, 17, 463ff.
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شدن به چنين تخصيصى ،گذشته از داليل ديگر ،با حكومت ساسانى كه سير
مداومى به سوى تمركز و قدرت روزافزون دولت در برابر نيروهاى محلىداشته
سازگار نيست ،آن هم در زمان خسرو اول و دوم كه تمركز قدرت در دست
دولت مركزى به اوج خود رسيد .از اين گذشته ،اگر داستانهاى جنوب و مغرب
تا زمان خسرو پرويز هنوز رواج داشتهاند ،دليلى نيست كه تا ورود اسالم به
ايران از رواج افتاده باشند ،چه از مرگ خسروپرويز در  628مسيحى تا غلبۀ
تازيان و برافتادن خاندان ساسانى در  651بيست و چند سالى بيشتر فاصله
نيست و نمىتوان تصور كرد كه رواياتى كه قريب هزار سال يا بيشتر سينه به
سينه گشته و دوام يافته بوده ،در طى بيست و چند سال و حتى يك قرن به
علت تأليف خداينامه از خاطرها محو شده باشد .رشتۀ داستانسرايى و نقالى،
يعنى ادبياتشفاهى ،در ايران عم ً
ال هيچوقت بريده نشده و اگر روابط ايران و
بيزانس و جنگ و صلح آنها در داستانهاى قصهپردازان از سمك عيار گرفته
يا اميرارسالن منعكساست ،مشكل مىتوان پذيرفت كه داستانهاى جنوب و
مغرب ايران و داستانهاىپادشاهان نيرومند هخامنشى تا اواخر دورۀ ساسانى
محفوظ مانده باشد و سپس به علت خوددارى مؤلفان خداينامه از ضبط آنها
از ميان رفته باشد .بر فرض نيز كه مؤلفان خداينامه عمدا ً تنها به گردآوردن و
ضبط داستانهاى شرقى پرداختهباشند ،اين مانع ضبط و تدوين داستانهاى
رايج فارس ،وطن ساسانيان ،در طى آثار ديگر نمىشد ،بهخصوص كه از تأليف
داستانهاى تاريخى مثل داستانهاى مزدك و بهرام چوبين به زبان پهلوى
آگاهى داريم .و حال آنكه در فهرست مفصلى كه ابنالنديم در چند جا از
آثار پهلوى كه به عربى ترجمه شده بود به دست دادهاست 70،مطلقاً اثرى كه
حكايت از تاريخ يا داستانهاى شاهان ماد و هخامنشىكند ديده نمىشود .و
اگر تاريخ عينى اشكانيان كه به زمان ساسانيان نزديكتر بودند از خاطرها رفته
بوده ،چگونه مىتوان پذيرفت كه تاريخ هخامنشيان بهجا مانده بوده باشد؟
و اگر آنچه باقى مانده بوده در هر دو مورد روايات داستانى بوده ،غفلت از
داستانهاى پُرافتخار وطن ساسانيان و پرداختن آنها منحصرا ً به داستانهاى
سرزمين دشمنان اصلى آنان بسيار بعيد به نظر مىرسد.
70اين آثار را مرحوم تقىزاده در فهرستى با توضيحات جمع كرده است[ .بنگرید به] كاوه ،دورۀ
جديد ،شمارۀ 14-12 ،10؛ همچنین ،رجوع شود به اثر مذکور اينوسترانتسف ،صفحات .46-7
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ثانياً در تاريخ ملى ،به صورتى كه در خداينامهها آمده بود ،ما جا به جا اثر تصرف
مردم جنوب و غرب را مىبينيم .مثل اينكه درياچۀ چيچست را درياچۀ رضایيه
شمردهاند و يا آنكه افراسياب در فارس از قارون شكست مىخورد 71و كيكاووس
و كيخسرو براى طلب كمك براى فيروزى بر افراسياب به آتشكدۀ آذرگشتسب
در آذربايجان مىروند و پس از آن به فارس“ ،مسكن” خود ،برمىگردند 72و
استخر را كيومرث مىسازد و در آنجاست كه مردم با هوشنگ بيعت مىكنند
و جمشيد آن را پايتخت خود قرار مىدهد و گشتاسب اسفنديار را در آن
زندانى مىكند 73و نيز شهر فسا را بنيان مىگذارد 74.اگر داستانهاى مشرق
بود كه گردآورندگان خداينامه ثبت كردهاند ،اينگونه تصرفات در آنها محلى
نمىداشت .اين تصرفات ،برعكس ،نشان مىدهد كه داستانهاى شرقىمدتها
به صورت ملى درآمده و در فارس و جبال و آذربايجان رايج شده بوده و در اين
نواحى به سائقۀ تمايالت محلى ،برخى اسامى و حوادث محلى در آنها راه يافته و
آنچه مؤلفان ساسانى تدوين كردند ،بايد داستانهاى ملى (شرقى) بهصورتى كه
در فارس و رى و آذربايجان يعنى مراكز آيين زرتشتى رواج داشتهبوده باشد.
دليل ديگرى كه غيرمستقيم بر رواج داستانهاى شرقى در ساير نقاط ايرا 
ن
در زمان اشكانيان مىتوان اقامه نمود ،نفوذ اين داستانها در همين دوره در
ارمنستان است و اين از شكل بعضى كلمات مثل سياوش و اسفندريار كه در
ارمنى مقتبس از صورت پارتى اين اسامى است برمىآيد 75.اگر داستانهاى
ملىدر دوران اشكانيان در ارمنستان رسوخ كرده ،دشوار مىتوان پذيرفت كه
همين جريان در مورد پارس و ساير نقاط ايران روى نداده باشد.
از اين گذشته ،اگر ساسانيان چيزى از تاريخ هخامنشيان به خاطر داشتند ،بىشك
آن را در تبليغات خود بر ضد اشكانيان داير به اعادۀ وحدت و عظمتايران پيش از
71فردوسی ،شاهنامه.120 ،
72ثعالبی ،غرر السیر 232 ،به بعد.
73ابنبلخی ،فارسنامه 27-26 ،و .51-32
74حمزه اصفهانی ،تاریخ پیامبران و پادشاهان37 ،؛ ثعالبی ،غرر السیر.255 ،

Justi, Namenbuch; S. Syawarsan and 307a; Hübschmann, Pers. Stud, 261; Arm. Gram.,
74; Marquart, Untersuspungen; 21, no. 91; Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen
Gesellschaft (1895), 639; Boyce, Bulletin of the School of Oriental and African Studies
(1955), 472f
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اسكندر به كار مىبردند و اين در آثار تبليغاتى آنان منعكس مىشد .در مناظرات
ميان خسرو پرويز و بهرام چوبين ،بهرام به نسب اشكانى خود مىنازد و اشكانيان را
در خور تاج و تخت مىشمارد و ساسانيان را غاصبمىخواند و خود را در حقيقت
بازگردانندۀ حكومت به صاحبان آن قلمدادمىكند 76.اما برعكس ،در تفاخرات
متقابلخسرو پرويز مطلقاً اثرى از هخامنشيان و انتساب ساسانيان به آنها نيست،
77
بلكهانتساب به كيانيان ،از جمله منوچهر است ،كه زبانزد اوست.
همچنين ،به گمان نگارنده ،با آنكه تأثير و نفوذ محافل دينى زرتشتى را در تدوين
خداينامهها همانطور كه پرفسور بويس متذكر شدهــنبايد كوچك شمرد ،تفاوتى
ميان ذوق و خواست ديوانيان از يك طرف و موبدان راسخ زرتشتى را از طرف
ديگر نمىتوان نديده گرفت .كشمكشهايى كه ميان برخى پادشاهان ساسانى
با تشكيالت كيش زرتشتى بر سر برخى امتيازات ،مث ً
ال در زمان يزدگرداول و
قباد ،روى داده است و همچنين گروش مردم و حتى بسيارى از بزرگان ايران
به آيينهاى ديگر ،از مسيحى و مانوى و مزدكى ،همه نشانۀ آن است كه نفوذ و
تسلط موبدان بىخلل نبوده است و طبقۀ دبيران و همچنين طبقۀ رامشگران و
خنياگران ،كه از طبقات ممتاز دربارى محسوب مىشدند 78،ديد و ذوق و روشى
غير از روحانيان زرتشتى داشتند و نمىتوان آثار آنان و يا اعمال شاهان ساسانى
و اشكانى را ك ً
ال مطابق تجويزات روحانيان شمرد .اين وضعى است كه در ساير
دورههاى تاريخى ايران و ساير ملل نيز ديده مىشود .اوضاع دربار اموى و عباسى
و سامانى و غزنوى و آثارى كه در ايام آنان به وجود آمده ،از خمريههاىگوناگون
و داستانهاى عشقى و جنگى گرفته تا رديّههاى بر قرآن ،نشانى از كشمكش
دائم ميان دين و دنياست و ايران ساسانى نيز از اين وضع بر كنار نبوده است.
حتى در دوران صفويان و قاجاريان نيز كه دين و دولت رسماً و عم ً
ال متحد بودند،
كشمكش باطنى و گاه علنى ميان ديوانيان و آزادانديشان از يك سو و روحانيان
از سوى ديگر انكارپذير نيست و تسلط و نفوذ اصحاب دين در اين دو دوره به
76فردوسی ،شاهنامه 2697 ،2685 ،و .2703
77فردوسی ،شاهنامه.2705-2688 ،
78در باب اهميت مقام رامشگران [بنگرید به] عمروبنبحر جاحظ ،كتاب التاج ،ترجمۀ محمدعلی
خلیلی (تهران :کتابخانۀ ابنسینا 280 ،)1343 ،و 50؛
Christensen, Iran sou les Sassanides, 143
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ت سياسى
هيچ رو مانع به وجود آمدن آثار عشقى و پهلوانى و عرفانى و نيز اقداما 
و اجتماعى در خالف جهت توصيههاى رسمى دينى نشده است ،چنانكه تعصب
و قساوت و محتسبگمارى امير مبارزالدين محمد مظفرى نيز مانع غزلهاى
رياسوز و انديشههاى آزادوار حافظ نگرديد.
بنابراين ،به گمان نگارنده ،علت خالى بودن شاهنامه و تاريخ ملى از ذكر شاهان
ماد و پارس و داستانها و روايات جنوب و مغرب ايران اين است كه اينروايات
در دورۀ اشكانيان بهتدريج جاى به داستانها و رواياتى سپرد كه هستۀ اصلى
آن از قوم اوستايى (كيانى) برخاسته بود و اشكانيان خود وارث آن شدند و آيين
زرتشت آنها را در خود پذيرفته و پشتيبانى مذهبى بخشيده بود .از خالصهاى
كه كتابهاى هشتم و نهم دينكرت از اوستا به دست مىدهد ،آشكار است كه
موبيش به صورتى كه بعدها در خداينامه آمد در اوستا
داستانهاى كيانى ك 
م اين
وجود داشته .عامل توسعه و گسترش آيين زرتشتى در ايران را در تعمي 
داستانها كوچك نمىتوان گرفت ،بهخصوص كه به احتمال قوى بايد تصور
كرد كه داستانهاى نقاط ديگر پس از قبول كيش زرتشتى بايد به صورت
داستانهاى ديويسنان و فرهنگ مطرود درآمده بوده باشد .و دور نيست كه
ايرانيانى كه در دورههاى اسالمى اسالف خود را گبر و مجوس و كافر خواندند،
در دورههاى كهنترى اسالف غيرزرتشتى خود را اهريمنى و ديوپرست و بددين
خوانده و فرهنگ و روايات آنان را مردود شمرده و زوال آنها را سرعت بخشيده
باشند ،بهطورى كه وقتى ساسانيان به حكومت رسيدند ،ايرانيان از تاريخ خود
كموبيش همان را مىشناختند كه بعدها در خداينامهها مندرج شد و شاهنامه
نمايشگر آن است.
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فصل 23

مروری بر تاریخ سیاسی و فرهنگی
1
ایران پیش از اسالم

احمد تفضلی ،که یادش به خیر باد ،دانش و دلیری را با وارستگی جمع داشت.
موضوع تخصص او زبانهای میانۀ غربی ایران ،بهخصوص پهلوی و پارتی ،و
همچنین محتوای آثار این زبانها بود .بنابراین ،نه تنها به پژوهش در مباحث
ی این آثار میپرداخت ،بلکه مسایل کیش زرتشتی و ادبیات پیش از
زبانشناس 
اسالم ایران و نیز صورت فارسی آنها مثل شاهنامه و ویس و رامین و همچنین
محیط فرهنگی سیاسی و اجتماعی این آثار موضوع پژوهش او قرار داشت.
مشکل تعدادی از مفردات و لغات زبان پهلوی به کوشش او گشوده شد و
قرائت برخی عبارات دشوار یا نامفهوم متون پهلوی به همت او روشن گردید.
روایات مربوط به زندگی زرتشت را به فارسی درآورد (با همکاری ژاله آموزگار)
و دستوری برای زبان پهلوی درخور نیاز دانشجویان نگاشت .تاریخ ادبیات ایران
پیش از اسالم را به تفصیل کافی ،بهخصوص در آنچه مربوط به زبان پهلوی و
پارتی است ،تدوین کرد و این آخرین کتاب او بود که به طبع رسید 2.کتاب
دیگری شامل سخنرانیهای او در دانشگاه هاروارد دربارۀ طبقات ایران در دورۀ
1احسان یارشاطر“ ،مروری بر تاریخ سیاسی و فرهنگی ایران پیش از اسالم ”،ایراننامه ،سال ،17
شمارۀ ( 2بهار .214-185 ،)1378
2احمد تفضلی ،تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم ،به کوشش ژاله آموزگار (تهران :سخن.)1376 ،
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ساسانی زیر چاپ است ،اما اینها همۀ کتابهای او نیست .دایرۀ تحقیقاتش
گستردهتر بود .مقاالت متعدد او همه حاکی از پژوهشهای تازه و نکتههای
تازهیاب است.
به نوشتن “کلیات ”،جز آنچه برای دانشجویان ضرورتی داشت ،عالقهمند نبود.
هرگز مانند برخی دانشمداران عربستیز و ایرانپرست به کشفهای محیرالعقول
و دعویهای خردسوز و جگرنواز نپرداخت و مدعی دریافتهای انقالبی نشد و
سادهاندیشی و بیخبری پژوهندگان و دانشمندان غربی راــکه آگاهی ما از
ایران باستان و تاریخ و فرهنگش عمدتاً مدیون آنهاستــبه اثبات نرسانید .ولی
در عوض ،دانشمندان به قول او استناد میکردند و در میان همکارانش شهرت
جهانی یافت .مقاالت او در دانشنامۀ ایرانیکا از بهترین مقاالت شمرده میشود
و مقاالت معدودش در دایرةالمعارف بزرگ اسالمی استادانه است .آشنایی او با
ادبیات و نوشتههای سدههای نخستین اسالم از یک سو و تبحرش در ادبیات
پیش ا ز اسالم از سوی دیگر او را ممتاز میکرد و مناسبترین فرد برای تحقیق
دربارۀ مباحث مشترک ایران زرتشتی و ایران اسالمی قرار میداد.
م کنم،
امید داشتم نوشتهای درخور منزلت علمی همکار و دوست دیرینم فراه 
ولی با مشغلههای متراکم و عاجل که در پیش داشتم امیدی بیثمر بود .دوست
ارجمندم هرمز حکمت مرا از تنگنا رهانید و ترجمۀ ملخصی از مقدمۀ نگارنده
را بر جلد سوم تاریخ ایران کمبریج ،که تاریخ هزارسالۀ ایران را از پایان دولت
ی دربر میگیرد و نظری است کلی بر برخی
هخامنشی تا زوال دولت ساسان 
مسایل تاریخ ایران پیش از اسالم ،ب ه قلم شیوای خود به رشتۀ تحریر کشید و
مرا وامدار التفات خود ساخت.
این مختصر را به عنوان دیباچه به یاد دوست ارجمند درگذشتهام در آغاز
ترجمه آوردم .نیز چند سطری در پیامد برافتادن ساسانیان و رستاخیز فرهنگی
ن همه درخور
ایرانیان پس از آن به پایان مقاله افزودم ،هرچند میدانم ک ه ای 
پایگاه او نیست .تفصیل آنچه را در اینجاست ،با ذکر منابع ،در اصل کتاب که
3
به زبان انگلیسی است میتوان یافت.
Ehsan Yarshater (ed.), The Cambridge History of Iran. vol. 3: The Seleucid, Parthian and
Sasanian Periods (Cambridge: Cambridge University Press, 1983).
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ایران در هزارۀ پیش از حملۀ تازیان ،د ر سال 651م ،شاهد برآمدن و فروپاشی
سه سلسلۀ نیرومند سلوکیان ،پارتیان و ساسانیان و نیز تأسیس دولتهایی در
خاور کشور و از جمله پادشاهی یونانیــباختری و شهریاری کوشانیان بود .در
همین هزاره ،در زمینۀ مذهب نیز گرایشهای عرفانی (گنوسی) در غرب ایران
ش و گسترش آیین مانوی انجامید .نیز کیش
و میانرودان باال گرفت و ب ه پیدای 
ت مذهبی رسمی و مقتدر در شهریاری ساسانی استوار شد.
زرتشتی به صور 
زایش و سرکوبی جنبش مساواتطلب مزدک در اواخر دورۀ ساسانی به این
ی در ایران ب ه اوج و سپس به
ق است .نیز در همین دوران یونانگرای 
هزاره متعل 
ی تأثیری گسترده یافت ،نواحی عمدۀ کشور
حضیض خود رسید ،هنر ویژۀ ایران 
هریک صاحب خط و زبانی محلی شدند و سرانجام نظامهای دیوانی و قضاییای
شکل گرفت که پس از فروپاشی شهریاری ساسانی در شیوۀ خالفت عباسیان و
حکومتهای تابع آن در شرق عالم اسالم بسیار مؤثر شد.
ل و در بخشهای
حکومت سلوکیان بر نیمۀ غربی سرزمین ایران حدود  170سا 
شرقی آن نزدیک به  70سال به درازا کشید .اما سلسلههای یونانی که پس از
سلوکیان در شرق ایران به قدرت رسیدند و در شهرهایی که به نام اسکندر
(اسکندریه) و انتیوخوس (انطاکیه) بنا و یا نامگذاری شده بود مستقر شدند،
مدتها پس از افول قدرت سلوکی به پخش و نشر تمدن و فرهنگ یونانی در
این نواحی ادامه دادند.
ت اشکانیان رخنه کرد ،شهریار 
ی
ن حکوم 
با ضعف و فتوری که سرانجام در ارکا 
نیرومند آنان بهتدریج کارش به ملوکالطوایف کشید و شاهان محلی پدیدار
شدند که در رقابت با یکدیگر موجب سستی حکومت و شکستهای پیدرپی
ا ز امپراتوری روم گردیدند .در این اوضاع و احوال بود که نیروی تازهنفس
ساسانیان در فارس شهریاری تازهای را بنیاد نهاد که مصمم به احیای نام و
تمامیت و سرافرازی دیرین ایران بود .اردشیر اول ،بنیانگذار این شهریاری ،در
سال 224م بر خاندان اشکانی چیره شد و ایران را به همت خویش بار دیگر
یکپارچه ساخت و در سالهای  230و 238م به سودای گستردن مرزهای
ایران و با حمله بر سرزمینهای شرقی امپراتوری روم شماری از شهرهای آن
را به تصرف خود درآورد .شاپور اول نیز به سنت پدر ،به فرماندهی سپاهیان
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پرشور و مصمم ،فاتح سرزمینهای تازه در شرق و غرب ایران شد ،رومیان را از
سوریه و آسیای صغیر بیرون راند و امپراتور آنان ،وارین ،را در سال 259م به
ن شاهنشاهی شاپور ،شهریاری ساسانی ب ه نهایت قدرت
اسارت گرفت .در دورا 
و گستردگی خود رسید .در کتیبۀ کعبۀ زرتشت در نقش رستم ،شاپور قلمرو
خود را از آسیای مرکزی و ترکستان چین تا درۀ سند و از آناتولی و قفقاز تا
س برمیشمرد.
ی خلیج فار 
کنارههای جنوب 
در حدود چهار سده پس از آغاز شاهنشاهی اردشیر بود که خسرو دوم در
یک حملۀ برقآسای نظامی اورشلیم را تسخیر کرد و فرماندهان خویش را تا
دروازههای قسطنطنیه گسیل داشت .اما این پیروزی درخشان نشان قوتی تازه
در شهریاری نبود ،چه شکستی بزرگ در پی آن به دست بیزانس ،و به دنبال
آن آغاز هرجومرج و کشمکشهای درونمرزی ،آشکار کرد که عصر پویایی
فر و شکوه دوران پادشاهی خسروپرویز آرامش پیش
ساسانیان به سر رسیده و ّ
از طوفانی بیش نبوده است .پیدایش مدعیان گوناگون تاج و تخت خود از ضعف
درونی حکومتی راهگمکرده و بیهدف حکایت میکرد .به این ترتیب ،در دورانی
که یادآور فروپاشی حکومت اشکانیان بود ،شهریاری ساسانی در برابر هجوم
سپاهیکوچک ،اما ملهم و مصمم از تازیان ،محکوم به شکست شد .اینگونه بود
که نظام جدید اسالمی نه تنها بر ایران ،بلکه بر جوامعی که در شام و میانرودان
ی و نیروی خود را از کف داده بودند چیره شد.
و آسیای مرکزی پویای 
آثار فرهنگ و تمدن یونان در ایران
در زمانی کمتر از  10سال ،اسکندر و سپاهیانش شهریاری هخامنشی را از پای
درآوردند و نظام دیوانی آن را که دو سده قلمروی پهناور را با ملل گوناگون
آن اداره میکرد در هم کوبیدند .به آتش کشیدن کاخهای سلطنتی در تخت
جمشید نقطۀ پایان یک دوره و آغاز دورهای دیگر از تاریخ ایران بود .از احساس
خشم و سرخوردگی ایرانیانی که با فرو ریختن ستونهای بلند اقتدار دولت
ی از اوج فرمانروایی بر جهان به مرتبۀ فرمانبرداری از یک نیروی خارجی
هخامنش 
فرو افتادند سندی بر جای نمانده است .به این گمان باید اکتفا کرد که هزیمت
ن کاخهای شاهنشاهی و حضور فرمانروایان یونانی
سپاهیان ایران ،فرو ریخت 
آتشی از اندوه و اضطراب در جان مردم ایران برافروخت .تنها در ادبیات زرتشتی
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است که میتوان نشانههایی کمرنگ از آزردگی مردمان و خشم روحانیان را
مشاهده کرد .در این نوشتهها از اسکندر ملعون یاد شده است که ویرانگر
آتشکدهها ،سوزانندۀ کتب مقدس و کشندۀ مغان بود .نوشتههای تبلیغاتی اوایل
دورۀ ساسانی وضع آشفتۀ اواخر دوران اشکانی و ظهو ر ملوکالطوایف را از نتایج
فاسد حملۀ اسکند ر میشمارد و از او به عنوان برباددهندۀ وحدت و قدرت ایران
و سرچشمۀ بسیاری دیگر از آسیبهایی که به ایران رسید یاد میکند.
یونانیان ،این فرمانروایان تازه ،گرچه از رهگذر جنگهای ایران و یونان و
ن د و کشور چندان بین ایرانیان ناشناخته نبودند ،اما
مراودههای بازرگانی بی 
نژاد و کیشی دیگر داشتند ،به زبانی سوای زبانهای ایرانی سخن میگفتند
ی متفاوتی آشنا بودند .اما برخالف مهاجمان
و با حکومت و شیوههای سیاس 
ل خاوری بر ایران میتاختند ،یونانیان فرهنگی درخشان
صحراگردی که از شما 
داشتند و بسیاری از پیشرفتها و دستاوردهای آنان نه تنها در عرصۀ سیاست
و حکومت ،بلک ه در زمینههای نظامی ،هنری و معماری میتوانست مایۀ غبطۀ
هر ایرانی منصفی قرار گیرد .بیدلیل نیست که تمدن و فرهنگ یونانی از آغاز
حکومت سلوکیان تا پایان کار اشکانیان و در مواردی حتی پس از این دوران
آثاری گسترده در ایران از خود برجای گذاشت .اما این آثار با آنچه حضور تمدن
یونانی در شام و آسیای صغیر و مصر موجب شد متفاوت بود ،زیرا تمدن یونانی
در این کشورها ریشه دواند و مالط فرهنگی تازهای را فراهم آورد ،در حالی
که در ایران تنها نقشی کمابیش گذرا از خود برجای گذاشت .به سخن دیگر،
ایران در رویارویی با عناصر فرهنگ و تمدن یونانی هویت اصلی خود را از دست
ی فرهنگیاش را که بیشتر در بستر ارزشهای مذهبی آن تبلور
نداد و ویژگیها 
یافته بود رها نکرد .در واقع ،دیری نپایید که ایرانیان بهتدریج از شیوههای غربی
ی و کیش انحصارجوی
دوری گرفتند و به یاری ایرانیگری غرورانگیز ساسان 
زرتشتی به بازسازی و تثبیت هویت خود دست یازیدند.
یکی از پیامدهای حضور و نشر تمدن و ادب یونانی شوق دیوانیان ایرانی و
طالبان قدرت و جاه به فراگرفتن زبان یونانی بود 4.حتی در قرن سوم میالدی،
4دربارۀ یونانیگرایی نگاه کنید به

Yarshater (ed.), The Cambridge History of Iran, vol. 3, 12 ff, 508, 713 ff, 821 ff. and910.
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ش بر رومیان را در کتیبۀ
هنگامی که شاپور اول اراده کرد که شرح پیروزیهای 
کعبۀ زرتشت حک کند ،به دو زبان پهلوی و پارتی اکتفا نکرد ،بلک ه آوردن متن
کتیبه به زبان یونانی را نیز الزم شمرد که خود نشان اعتبا ر و اهمیت این زبان
آن هم چهار سده پس از رانده شدن سلوکیان از ایران بود .مرد م کشور باختر
(بلخ) نیز خط یونانی را در کتیبهها و سکههای خود به کار میبردند 5.کوشانیان
نیز پس از آنکه باختر را متصرف شدند ،در سنگنبشتهها و مسکوکات خود زبان
باختری و خط یونانی را به کار بردند .تعدادی از این سکهها و کتیبهها ،از جمله
کتیبۀ معروف سرخکتل در افغانستان به زبان بلخی و خط یونانی در کاوشهای
باستانشناسی اخیر به دست آمده است.
آثار تمدن یونانی را در برخی دیگر از زمینهها نیز میتوان دید“ .درهم” و
ن واحدهای اصلی پول رواج یافت و میزانهای اندازهگیری و
“دینار ” بهعنوا 
توزین یونانی مقبول افتاد .واژۀ یونانی “دانگ” ب ه معنای یکششم هر واحد
رایج گردید و واژههای سیم (نقره) ،الماس ،صدف و زمرد از واژههای یونانی
س شد .این همه نشان شیفتگی ایرانیان نه تنها به جواهرات یونانی ،بلکه
اقتبا 
ن بهعنوان مراکز زندگی اشرافی و هنرهای تزیینی بود.
به دولتشهرهای یونا 
حتی در زمینههای دینی نیز آثار حضور یونانیان ناچی ز نماند .از پنجاب تا آسیای
صغیر ،معاب د و تندیسهای یونانی در شهرهای گوناگون برپا شد .باید به یاد
آورد که پرستش شمایل و پیکرهای مذهبی را اردشیر دوم هخامنشی رواج داد
که به نوشتۀ بروسوس ،دانشمند روحانی بابلی آغاز قرن چهارم پیش از میالد،
ی بود که معابد شهرهای عمدۀ شهریاری خویش را با پیکرههای
نخستین کس 
6
ناهید ،الهۀ ایرانی و برابر آفرودیت یونانی و ونوس رومی ،مزین ساخت .گرچه
ی بسیاری از موبدان اصولی زرتشتی ،که تنها
این بدعت اردشیر ممکن است برا 
پرستش آتشکدههای عریان بیتصویر و تندیس را جایز میشمردند ،گران آمده
باشد 7،مردم از شاه سرمشق گرفتند و به تأسی از او برخاستند .بسا که آشنایی
Yarshater (ed.), The Cambridge History of Iran, vol. 3, 1254f.
Stanley M. Burstein, The Babyloniaca ofBerossu(Malibu: Sources and Monographs,
Sources from the Ancient Near East 1.5, 1978), 29 and n. 118 and 119.
7
Mary Boyce, Zoroastrians: Their Religious Beliefs and Practices (London: Routledge
and Kegan Paul, 1979), 62.
5
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ایرانیان ساکن شهرهای بزرگی چون سارد ،شوش و بابلــکه همگی کانونهای
فرهنگهای غیرایرانی بودندــبا تصاویر و تندیسهای خدایان بیگانهای چون
نانای یا ایشتار و شمش و نابو ،که به ترتیب همتایان ناهید ،مهر و تیشترا (تیر)
8
به شمار میآمدند ،رواج شمایلپرستی را آسان کرده باشد.
تشبیه ربالنوعهای یونانی به خدایان ایرانی را نباید پدیدهای یکسره تاز ه
شمرد .کورش پرستش خدایان کشورهایی را ک ه گشوده بود گردن مینهاد و
این در نظر درباریان و اطرافیان او محتم ً
ال جزیی از سیاست او در رعایت مذاهب
و جلب قلوب به شمار میرفت .اما یونانیمآبی (هلنیسم) به سنتی که در ایران
وجود داشت بعدی تازه بخشید ،بهگونهای که از آن پس برای اشراف و آزادان
ایرانی میسر بود که زئوس را همتای اهورامزدا و آپولون یا هرمس را همتای مهر
و آفرودیت را مشابه ناهید و هراکل (هرکول) را همتای بهرام بشمرند .بیدلیل
نیست که تصویر چند تن از این خدایان یونانی در سکههای بازمانده از دوران
ن منقوش است.
اشکانیان و پادشاهان جنوب غربی و خاور ایرا 
اما شاید بیشترین اثر تمدن یونانی را بتوان در زمینههای هنری یافت .هنر
هخامنشی را شکل تکاملیافته و اوج هنر ملل شرق باستان باید شمرد که
ی که دانسته و سنجیده عناصر هنرهای شرق را به یاری
هنری است التقاط 
تخیلی ظریف ترکیب کرده و تناسب بخشیده و در هیئتی همآهنگ و صیقلی
تجلی بخشیده و در اشکال عاری از جنبش خود متوقف ساخته و از حرکت
ی میگوید حد همین است هنرورزی و زیبایی را .این
بازداشته ،چنان که گوی 
هنر مآالً متأثر از جهانبینی دولت هخامنشی بود که دنیا را مجموعهای واحد
نو
از اجزای همگون میدید که پادشاه هخامنشی ب ر آن حکم میراند .هنر یونا 
بنمایههای آن از مقولهای دیگر بود .به نوشتۀ دانیل اشلومبرژه ،درست هنگامی
که سنتی که برخی از عناصر آن عمر  2500ساله داشت (یعنی هنر هخامنشی)،
ی به غایت کمال ،هنر را بهگونهای تغییرناپذیر تثبیت
در تالش برای دستیاب 
کرده بود ،در کرانههای دریای اژه هنری شکوفا شد که در جستجوی پیشرفت

Yarshater (ed.), The Cambridge History of Iran, vol. 3, 113 and 823ff; and Franz Cumont,
The Oriental Religions in Roman Paganism (London: Kegan Paul, 1911), 227, n.32.
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و کمال آرمانی از جنبش و تکاپو باز نمیایستاد و به خود خرسند نمیشد.
تجلی چنین هنری راــکه در دیدۀ ایرانیان هنری “مدرن” به شمار میرفتــ
اینان میتوانستند در معابد و نمایشخانهها و ورزشگاهها و بناهای حکومتی
شهرهای یونانی عیان ببینند .این هنر معرف بینشی متفاوت بود که زیبایی را
در صور گوناگون پیکر انسان میدید و در پویایی و تحرک میجست؛ در هنری
که از تنشی متوازن مایه میگرفت .به یاری نام و قدرت فاتحان یونانی ،هنر
ی گسترده یافت و در نهایت بسیاری از مفاهیم و شیوههای هنری
جدی د مقبولیت 
هخامنشیان را به وادی فراموشی سپرد.
9

10

نو
امروز گرچه از هنر یونانی آثار چندانی در ایران برجای نمانده ،اما در افغانستا 
ن هن ر ب ه چشم میخورد .نشان نفوذ هنر
ی هند هنوز یادگارهای نفوذ ای 
ل باختر 
شما 
یونانی در ایران را آثاری نباید دانست که یونانیان به دست و ابتکار خود در ایران
ال بناهایی که در کاوشهای اخیر در شمال افغانستان
ن ساختن د و مث ً
و افغانستا 
ی آیخانم ،بلکه آن دسته از آثار
ن شده که از آن جمله است شهر تمامیونان 
نمایا 
ن خود ،بهویژه پس از سلوکیان ،آفریدند .مانند آثاری که در
باید دانست ک ه ایرانیا 
ت قدیم اشکانیان ،و کوه خواجه در سیستان و حمص (هاترا) در شمال
نسا ،پایتخ 
ال د ر نسا گرچه معماری به شیوۀ
عراق و پایمر در سوریه به جا مانده است .مث ً
11
ی هخامنشی ،اما تزیینات و ریزهکاریهای
بومی است همراه با عناصری ا ز معمار 
12
سفالین بناها از تأثیر گستردۀ هنر یونانی حکایت دارد .همچنین است در
ی و تزیینات کوه خواجه و در معبد معروف ناهید یا آرتمیس
ی دیوار 
نقاشیها 
ص د ر هنر بودایی معروف به هنر قندهار ( )Gandharaو در
در کنگاور و بهخصو 
هنر کوشانیان که در همۀآنها تأثی ر هن ر یونانی به درجات متفاوت دیده میشود.
با این همه ،خطاست اگر داستان نفوذ تمدن یونان را به همینجا به پایان ببریم.
چه ،نتیجۀ نهایی غیر از آن است که ا ز این مقدمات ممکن است چشم داشت.
Yarshater (ed.), The Cambridge History of Iran, vol. 3, chap. 28, 1028.
Yarshater (ed.), The Cambridge History of Iran, vol. 3, chap. 28, 1028.
11
Roman Ghirsman, Iran: Parthians and Sassanians (London: Thames and Hudson,
1962), 29.
12
Yarshater (ed.), The Cambridge History of Iran, vol. 3, 1037ff; Ernst E. Herzfeld, Iran
in the Ancient East (Oxford: Oxford University Press, 1941), 275ff.
9
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ی یونانی اثر پذیرفته بود
زیرا بنمایۀ هنر ایرانی در پس هنری که از شیوهها 
ی نخست در دوران
همچنان زنده بود و هنگامی که بذر احیای هویت اصیل ایران 
اشکانیان پاشیده شد و سپس در عصر ساسانیان به ثمر رسید ،یونانیگری
ا ز ذهن واندیشۀ ایرانی بیرون رفت .به سخن دیگر ،آثار نفوذ تمدن یونان در
ایران دیر نپایید و این فرهنگ که چند سده بعد الهامبخش تمدن غرب شد،
در نهایت امر با راه و رسم و زندگی ایرانیان سازگار نیامد 13.در واقع ،بازگشت
ی خود چنان پر و پیمان بود که گاه انسان فراموش میکند
ایران به هویت اصل 
که ایران دورانی را از سرگذرانده که در آن تمدن یونان و مقدونیه تمدن غالب
به شمار میرفت و طبقۀ گزیدۀ جامعه در اقتباس از آداب و فرهنگ یونانی از
م پیشی میگرفتند.
ه
بدیهی است که واکنش ایرانیان در برابر فرهنگ یونانی یکشبه رخ نداد.
متأسفانه آگاهیهای مستند دربارۀ شیوۀ زندگی ایرانیان در دوران سلوکی در
دست نیست ،اما با توجه به اعتنایی نسبی سلوکیان نسبت به تبلیغ تمدن یا
ی در ایران 14و با عنایت به رویدادهای تاریخی دیگر شاید بتوان این
مذهب یونان 
فرض را پذیرفت که در نواحی روستایی و قصبههای ایران شیوۀ بومی زندگی
دور از تأثیر تمدن یونانی همچنان ادامه داشت.
میتوان تصور کرد که در دوران سلوکیان بسیاری از ایرانیان ،هرچند مزۀ
شکست را آزموده بودند ،نومید نماندند و همچنان در آرزوی پیدایش منجی
و رهانندهای که بتواند دوران پرافتخار گذشته را بازگرداند روزگار شکست را
ن رو ،در این دوره آثار مربوط به آخرالزمان و عالیم
سپری میکردند .از ای 
ظهور و فرارسیدن رهانندۀ موعود توسعه یافت .نمونۀ عمدۀ آن زند وهمن
یشت است که ،چنان که از نامش پیداست ،به دوران اوستایی بازمیگردد و
به روز رستاخیز و پیامبر موعود زرتشتی ،سوشیانت ،میپردازد که فرا خواهد
رسید ،گنهکاران را کیفر خواهد داد و بنیادی نو برای جهان خواهد ریخت .در
ن دست که به شکوه از تسلط یونانیان
دیگر نواحی خاورمیانه نیز متونی از ای 
میپرداختند و از روز رستاخیز سخن میگفتند نوشته میشد .افزون ب ر این ،در
Yarshater (ed.), The Cambridge History of Iran, vol. 3, 825.
Yarshater (ed.), The Cambridge History of Iran, vol. 3, 1194f.
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چنین محیطی داستانها و افسانههایی دربارۀ قهرمانان محلی یا ملی میان تودۀ
مردم شاخ و برگ پیدا میکرد 15.به این ترتیب ،در حالیکه اشراف و نخبگان
شیفتۀ غرب از شیوۀ زندگی یونانیان استقبال میکردند ،تودههای خاموش اما
امیدوار ایرانی همچنان به سنتهای دیرینۀ خود وفادار ماندند .خواستها و
گرایشهای همین تودهها بود که اشکانیان از آن خود کردند و ساسانیان ب ر آن
جامۀ تحقق پوشانیدند.
از شواهد عمدۀ پایداری آداب و رسوم دیرینۀ ایرانی ادامۀ خط آرامی بود که نه
تنها در مسکوکات متأخر اشکانی ،بلکه در مسکوکات شاهان فارس ( )Persisو
خوزستان( )Elamaisنیز که عم ً
ال استقالل داشتند به کار میرفت و این میراث
هخامنشیان بود ،چه هخامنشیان که کتیبهها و سنگنبشتههای خود را به خط
میخی مینوشتند در کارهای دیوانی و برای مکاتبات خود از خط و دبیران
آرامی استفاده میکردند .دبیران آنچه را به زبان رؤسای آنها امال میشد به
زبان خود ،یعنی آرامی ،برمیگرداندند و سپس آن را به خط آرامی مینوشتند.
هنگامی که نامه به مقصد میرسید ،دبیر گیرنده آن را به زبان کارفرمای خود،
مث ً
ال مادی یا فارسی باستان یا مصری ،برمیگرداند و میخواند .به این ترتیب،
تا هنگام حملۀ اسکندر و فروپاشی دولت هخامنشیان ،آرامی به عنوان زبان
بینالمللی در سراسر شهریاری ایشان رواج یافت .در دوران سلوکی نیز آرامی
همچنان زبان مکاتبات و دفتر و دیوان ماند ،اما از آنجا که تمرکز ناشی از اقتدار
ی از میان رفته بود ،الفبای آرامی مرسوم هخامنشیان در
شاهنشاه هخامنش 
ط پارتی و
نواحی گوناگون ایران اشکال گوناگون محلی به خود گرفت و خطو 
16
سغدی و پهلوی و خوارزمی و جز اینها پدید آمد.
تنها در باخت ر (بلخ) ،که در دورۀ فاصل میان عهد سلوکی و اشکانی شاهان
یونانی داشت (سلسلۀ یونانی باختری) ،آرامی جای خود را سرانجام به خط
یونانی داد .باید گفت که خط آرامی با همۀ برتری که ب ر خط میخی داشت،
برای زبانهای ایرانی که از گروه زبانهای هند و اروپاییاند مناسب نبود و خط
Burstein, The Babyloniaca ofBerossu, chap. 4.

15

16برای آگاهیهای بیشتر در این باره نگاه کنید به

Yarshater (ed.), The Cambridge History of Iran, vol. 3, chaps. 31 and 36.
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یونانی بر آن برتری داشت .با این همه ،نواحی گوناگون ایران همچنان به سنت
نوشتاری خویش وفادار ماندند.
هنگامی که مهرداد اول اشکانی بابل را گشود و سلوکیان را از ایران راند ،برای
ادارۀ سرزمینهای تازهای که گشوده بود و مردمان پیشرفتۀ آن خود را نیازمند
بهرهجویی از استعداد و توانایی طبقۀ دانشآموخته در شهرهای یونانی و یا
یونانیمآب نواحی غربی ایران دید 17.از همین رو ،ظاهرا ً به قصد رفع نگرانی و
جلب همکاری عناصر یونانی این جوامع لقب خود را در سکهها “دوستدار یونان”
یاد کرد .اما با تثبیت حکومت اشکانیان ،بهویژه در دوران پادشاهی مهرداد
دوم (123-191پم) ،وابستگی به یونانیان بهگونهای محسوس کاهش یافت.
ل ستاره یا هالل ماه بر
کتیبهها گاه به آرامی نوشته شد و نمادهای تازه ا ز قبی 
سکهها پدیدار گردید.
به این ترتیب ،از زیر الیهای از یونانیگری اشکانیان نشانههایی از وابستگ 
ی
به کیش و فرهنگ دیرینۀ بومی پدیدار شد .این وابستگی بهویژه در شاخۀ
گرگانی (هیرکانی) پارتها ،که گودرز مؤسسش بود 18،ژرفای بیشتری داشت.
از این پادشاه که با مهرداد ،شاهزادۀ اشکانی که روم حمایتش میکرد ،به
ستیز برخاست و بر او چیره شد ،چنین برمیآید که گویای احساسات و
ی مردم ایران بود .نام این پادشاه ،که آشکارا به نکوهش مهرداد به
آرمانها 
عنوان دستنشاندۀ روم پرداخت ،همراه با نام برخی از اخالفش در فهرستی
از نام پادشاهان اشکانی که طبری و برخی دیگر از مورخان اسالمی نگاشتهاند
آمده است .همین مورخان از بسیاری از پادشاهان نامدار اشکانی که در آثار
ی از آنها نام برده شده یادی نکردهاند .از گودرز و جانشینانش ،گیو
مورخان روم 
و بیژن ،در حماسۀ ملی ایران نیز بهعنوان جنگاوران دلیر و بزرگزادهای که در
ن برخاستند یاد شده است.
دوران نیمهداستانی کیانیان به دفاع از مرز و بو م ایرا 
Yarshater (ed.), The Cambridge History of Iran, vol. 3, 18.
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18برای هویت گودرز نگاه کنید به

Yarshater (ed.), The Cambridge History of Iran, vol. 3, 78.

برای بحثی دربارۀ تبار وی نگاه کنید به

Vladimir Minorsky, “Vis u Ramin: A Parthian Romance” (Tehran: Universirry of
Tehran Publications, 1964), 180ff.
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داستانهایی را که در باب دالوریها و قهرمانیهای این پادشاهان پرداخته شده
به یقین بیارتباط با هواداری آنان از آرمانها و سنتهای ایرانی در برابر برخی
ا ز اشکانیان غربگرا نباید دانست .ریشۀ دشمنی افسانهای میان رازی و مروزی
را ،که درشع ر قدما از جمله مولوی از آن یاد شده 19،نیز میتوان به اختالف
ن گودرزیهای سنتگرای شرقی از یک سو و خاندان قارن ،از
رأی و بینش میا 
شاهزادگان غربگرای مغرب ایران ،از سوی دیگ ر نسبت داد.
ی ب ه نام
در تأیید آنچه تاکنون گفته شد باید به رویدادهایی که در حماسۀ مل 
پهلوانانی چون گیو و گودرز و میالدــکه صورتی از مهرداد استــقید شده و
در اصل شاهان و شاهزادگان اشکانیاند اشاره کنیم .گرچه هیچ متن یا اثر
ادبی از این دوران در شکل اصلی آن در دست نیست ،اما شواهد همه حاکی
از این است که آنچه از اشعار حماسی کیانیان به اشکانیان به ارث رسیده بود،
در دوران حکومت پارتها با افزودن داستانهای خاندان اشکانی بسط یافت
ی بعدی و نواحی دیگر
و غنیتر شد و با پوششی از آیین زرتشتی به نسلها 
ن را تشکیل داد
رسید و صورت ملی به خود گرفت و اساس حماسۀ ملی ایرانیا 
و با پیشروی سپاهیان اشکانی و تثبیت حکومت آنان حماسههای غرورآفرین
ی ایران رسید و هویت و شهرتی ملی یافت.
سرزمینهای خاوری به دیگ ر نواح 
با کمرنگ شدن خاطرۀ پادشاهان ماد و هخامنشی ،که از متون زرتشتی بیرون
ن حماسهها مظهر و معرف تاریخ ملی ایرانیان شد و پس از
مانده بودند ،ای 
دگرگونیهایی که به ضرورت اوضاع و احوال دوران ساسانیان در آن صورت
گرفت ،در اواخر دورۀ ساسانی به نام خداینامه تنظیم و تدوین شد .فردوسی
ی آن بر پایۀ همین اثر آفرید و آن
شاهنامه خویش را با تعدیل مایههای زرتشت 
را جاوید کرد 20.داستانهای این حماسۀ ملی ،این مهمترین میراث ادبی ایران
پیش از اسالم ،گزارش بیتاریخ اما معتبر احساسات و عواطف ایرانیان و ترجمان
راستین جهانبینی و اندیشۀ ماندگار آنان است.
;Jalal al-Din Rumi, The Mathnavi, ed. Reinhold Nicholson

19

علیاکبر دهخدا ،امثال و حکم ،به کوشش محمد معین (چاپ 2؛ تهران :امیرکبیر ،)1338 ،جلد
857 ،2؛ و نیز نگاه کنید به
20برای آگاهیهای بیشتر در این باره نگاه کنید به

Minorsky, “Vis u Ramin,” 186ff.

Yarshater (ed.), The Cambridge History of Iran, vol. 3, chap.10.

مروری بر تاریخ سیاسی و فرهنگی ایران پیش از اسالم

433

جهانبینی سیاسی و فرهنگی ایرانیان
در این بخش ،بر پایۀ فرضیهها و مقدماتی که به آنها اشاره رفت ،به بررسی مسای 
ل
ی و راه و روش دینی و گرایشها و دستاوردهای
مربوط به جهانبینی سیاس 
هنری دوران هزار سالۀ پیش از هجوم اعراب خواهیم پرداخت .در این زمینهها
نیز گریز تدریجی ایرانیان از تأثیر فرهنگ یونان و بازگشت آنان به سوی سنن
و آداب خود کام ً
ال مشهود است.
سلوکیان که به قدرت اسلحه بر سرزمین پهناوری دستیافته بودند طبیعتاً
ش مالیات بستند و شهرهای یونانی
به بهرهجویی از آن پرداختند ،ب ر ساکنان 
را با افزودن زمینهای تازه گسترش دادند .حکومت سلوکیان وابسته و متکی
ص داشتند و از مزایایی
به شهروندان یونانی امپراتوری آنان بود که مقامی خا 
بیشتر از دیگران بهرهمند بودند .پایۀ اصلی قدرت و مشروعیت سلوکیان بر
رضایت و تأیید اتباع امپراتوری آنان قرار داشت .به سخن دیگر“ ،نه نهادی بلکه
شخصی و عاطفی” 21بود .اما با استقرار حکومت اشکانیان ،نهاد پادشاهی شکلی
سنتی به خود گرفت و مشروعیت پادشاه در اثبات همخونی با دودمان پادشاهی
هخامنشیان تجلی یافت 22.از همین رو ،پادشاهان اشکانی همانند همتایان
هخامنشی خود منشأ اقتدار پادشاهی را نه رضایت و حسن نیت شهروندان،
بلکه موهبت و ارادۀ یزدان میشمردند و به تعبیری خود را نمایندۀ او در زمین
میدانستند .به این ترتیب ،گرچه در عمل پادشاهان سلوکی و اشکانی هر دو
بر قلمرو خویش به ضرب شمشیر تسلط یافتند ،هر یک اقتدار و مشروعیت
خویش را بر بینش و فلسفهای متفاوت استوار کردند .در ایران ،چون در دیگر
سرزمینهای خاورمیانه ،قدرت سیاسی منشأ الهی داشت .خداوند هم پیامبران
را مبعوث کرده بود و هم پادشاهان را منصوب و در این میان اراده و رضایت
مردمان نقشی ایفا نمیکرد .یونان باستان نه جایگاه پیامبران بود و نه زادگاه
ی غربی زندگی اجتماعی و سیاسی مردمان
پادشاهان نامدار .برعکس ،در آسیا 
به دست و ارادۀ پیامبران و پادشاهان سامان میپذیرفت.
Elias J. Bickerman, Chronology of the Ancient World (New York: Cornell University
Press, 1968), 7.
22
See Nielson C. Debevoise, A Political History of Parthia (Chicago: Chicago University
Press, 1938), 1291.
21
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شواهد ،بهویژه آثار مورخان دوران باستان ،همه گواه بر اقتدار بیکران
شاهنشاهان اشکانی و شأن و منزلتی است که در میان اتباع خویش داشتند.
برخی از پادشاهان اشکانی خود را “مزدیسن بغ” (خداوندگار مزداپرست) و
از نژاد خدایان لقب دادند که با سنن و باورهای ایران آن روز همخوان نبود.
با توجه به سکوت مورخان عرب و ایرانی دربارۀ ادعای پادشاهان ایران به
دارا بودن تبار الهی و نیز بر پایۀ کتیبۀ شاپور اول در کعبۀ زرتشت ،میتوان
پذیرفت که این دعوی تنها در تقلیدی تشریفاتی از پادشاهان سلوکی پدیدار
شده بود و نه به نیت اجبار مردمان به پرستش شاه 23.در واقع ،چه بسا واژۀ
“بغ” به معنای خداوندگار وسرور به قیاس صورت متأخرش “بیگ” به معنی
پایهور و صاحبمقام در پایان دوران هخامنشی بار و معنایی صرفاً الهی
نداشته است.
با این همه ،حتی اگر بپذیریم که اینگونه القاب القابی تشریفاتی بیش نبودهاند،
پادشاهان اشکانی و ساسانی در جایگاهی فراتر از جایگاه افراد عادی قرار داشتند.
در جامعۀ پدرساالر ایرانی اقتدار گستردۀ بزرگ گروههای پدرتبار معرف منزلت
واالی نیاکان بود .اقتدار پادشاه نیز نه تنها در میان طایفهاش ،بلکه در نظر
مردمی که او را در مقام رفیع پدری میدیدند ریشه در باوری دیرینه به حقوق
و قدرت نامحدود رئیس خانواده داشت؛ باوری که آیین زرتشتی نیز آن را مؤکد
24
ساخته بود.
اعتقادی ژرف به تقدس مقام شخص پادشاه و ب ه اقتدار بیکران او از عوامل
اساسی سلطۀ طوالنی اشکانیان و ساسانیان علیرغم همۀ آشوبها و بحرانها
بود .شاهنامه را نیز که در عهد سامانیان و مقارن با دوران خلفای اسالمی سروده
شد باید گوا ه راستین دیگری بر مقام واال و مقدس پادشاهی در دوران پیش از
اسالم ایران دانست.
23دربارۀ خدا انگاشتن شاهنشاسان ساسانی نگاه کنید به

Yarshater (ed.), The Cambridge History of Iran, vol. 3, 1080ff.

24دربارۀ قوانین خانواده در دین زرتشتی نگاه کنید به

Yarshater (ed.), The Cambridge History of Iran, vol. 3, 64ff.

و دربارۀ ماهیت اقتدار پادشاه نگاه کنید به

Yarshater (ed.), The Cambridge History of Iran, vol. 3, 683ff.
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طبقات اجتماعی
گرچه نظام طبقاتی ایران در این دوران هرگز همانند نظام طبقاتی هند
خشک و نرمشناپذیر نشد ،با این همه درنوردیدن مرزهای طبقاتی ،بهویژه
مرزهای میان مردم عادی و طبقات ممتاز ،آسان نبود.
مردمان عادی و اشرافزادگان از حیث تملک اسب و پوشاک و خانه و باغ
ن متفاوتاند و هیچ فردی از مردم عادی
و زن و خدمه آشکارا با دیگرا 
نمیتواند در تمتع از مواهب زندگی با اشرافزادگان (آزادان) سهیم شود.
25
ازدواج میان اعضای این گروه نیز ممنوع است.
مردم ایران در دوران باستان و دستکم از زمان هخامنشیان به بعد به سه طبقۀ
روحانیان ،جنگآوران یا آزادان و برزگران تقسیم شده بودند .در دوران ساسانی،
همراه با پیچیدگی روابط اقتصادی و تخصصی شدن روزافزون مشاغل و رشد
دیوان این تقسیمبندی سنتی سهگانۀ طبقاتی پاسخگوی نیازمندیهای تازه
نبود .ا ز همینرو ،دبیران،
یعنی منشیان و دیوانیان که ظاهرا ً بیشتر از طبقۀ مغان و نیز آزادان (نجبا) بودند،
ن افزوده شد .این طبقۀ جدید شامل پزشکان و اخترشناسان
بر طبقات پیشی 
ی مشاب ه نیز میشد .بهرام پنجم چنان
دربار ،خنیاگران و اهل دیگر حرفهها 
26
ف رساند.
شیفتۀ خنیاگران دربار بود که مقام آنان را به حد طبقۀ اشرا 
عیاران نیز که حضورشان در جامعۀ پیش از اسالم ایران تردیدناپذیر است،
ب ه اعتبار شهرتی که در جوانمردی و مردانگی و استعدادهای خاص داشتند،
محتم ً
ی میگرفتند.
ال در همین طبقه جا 
امور قضایی و اداری به طبقات ممتاز تعلق داشت .به کوشش بزرگ موبدانی
چون کرتیر و آذرپاد مارسپندان آیین زرتشتی آیین رسمی ساسانی شد و
25نگاه کنید به نامۀ تنسر به گشنسب ،تصحیح مجتبی مینوی ،تعلیقات مجتبی مینوی و
محمداسماعیل رضوانی (تهران :بینا ،بیتا).
26نگاه کنید به عمروبن بحر جاحظ ،کتاب التاج فی اخالق الملوک ،به تحقیق احمد زکی پاشا
(بیروت :بینا ،بیتا)28 ،؛
Yarshater (ed.), The Cambridge History of Iran, vol. 3, 1304.

436

حکمت تمدنی

روحانیان خود را در نهادهای رسمی دولتی متشکل کردن د و بر کار قضا و
آموزش تسلطی انحصاری یافتند و بهگونهای روزافزون به مداخله در امور
سیاسی و حکومتی پرداختند .موبد موبدان بر باالترین مسند قضایی مینشست
27
و عنوانی مشاب ه عنوان قاضیالقضات دوران اسالمی داشت.
طبقۀ اشراف و نجبا خود به گروههایی تقسیم میشد و در پایینترین درجه
ی طبقۀ نجباــدر برابر کارورزان و برزگرانــنیز بود ،قرار
ن عموم 
آزادان ،که عنوا 
ن زمینهای زراعی را نیز در بر میگرفتند .گروه
ی مالکا 
ن یعن 
داشتند که دهقانا 
ت و بلندپایگان
“بزرگان” به رؤسای خاندانهای بزرگ ،فرمانروایان نیمهمختار ایاال 
دستگا ه حکومت اختصاص داشت 28.کرتیر از اینکه به فرمان بهرام دوم ب ه عضویت
این گروه درآمده بود مباهات میکرد 29.در گروه باالتر “وسپورگان” یا خواص
و نزدیکان شاه ،ک ه معموالً از خویشانش بودند ،جای داشتند .باالترین گروه
ت بزرگ و رؤسای سلسلههای محلی
ن ایاال 
“شهرداران” بودند که شامل فرمانروایا 
و برخی شاهزادگان نی ز میشد .رس م پادشاهان ساسانی این بود که پسران ،برادران
و یا دیگر شاهزادگان همتبار را به حکومت ایاالت بزرگ بگمارند تا هم امنیت
ی را به
ت تضمین شود و هم پادشاهان آیند ه را ه و رسم مملکتدار 
ی سلطن 
و بقا 
تجربه فرا گیرند .خاندانهای بزرگ د ر دربا ر از امتیازات ویژه بهرهمند بودند که از
ی آنان
ج ب ر سر شاه یا حمل شمشیر یا جام او 30.وفادار 
آن جمله بود گذاشتن تا 
ت خراج ساالنه به خزانۀ دربار ،بلکه با گرد آوردن سپاه
به شاه نه تنها با پرداخ 
ی برای جانفشانی در کنار شاه ب ه هنگا م نیا ز به اثبات
گ و آمادگ 
در زمان جن 
ی پادشاهی نیز بودند .همانگونه
میرسید31.نمایندگان این خاندانها عض و شورا 
که از فهرستی که شاپور اول از بزرگان و نجبای دربا ر اردشی ر بابکان بر جای
ی برقرار بود و نجبا و
ن رسوم 
ن محلی نی ز چنی 
گذاشته برمیآید ،در دربا ر پادشاها 
اشراف محلی در آن عهدهدار مقامات باال بودند .در دوران ساسانیان ،و به احتمالی
27
Abu ʿAbd-Allāh Moḥammad al-Khawrazmi, Mafatih al-Unlum, ed. Van Vloten
(Leiden: E. J. Brill, 1985), 116.

28در این باره نگاه کنید به

Yarshater (ed.), The Cambridge History of Iran, vol. 3, 701ff.
29
Ka’ba-ye Zardusht Inscription mid-persi 8.
30
Arthur Christensen, L’Iran sous les Sassanidess (2nd ed.; Copenhagen-paris:
Bibliothcque d’Etudedes, 1944), 107.
31
Yarshater (ed.), The Cambridge History of Iran, vol. 3, 704.
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ی که
ف د ر دفتر 
ن نیز ،نام و مقام و مزایای خاندانهای نجبا و اشرا 
پیش از آ 
32
ت میرسید.
“گاهنامگ” نامیده میشد ب ه ثب 

دین و دولت
دانستههای ما دربارۀ ساختار نهادهای دینی در دوران اشکانی و یا رابطۀ میا 
ن
دین و دولت چندان نیست .از منابع یهودی ومسیحی چنین برمیآید که
اشکانیان نیز ،چهبسا به سنت دوران هخامنشی ،نسبت به کیشهای غیرایرانی
آسانگیر و بردبار بودند.
هنگامی که نهادهای دینی زرتشتیان در دوران ساسانی سامان گرفت و بهتدریج
ش زرتشتی به قدرت سیاسی دست یافت و در کار ادارۀ شهریاری
رسمیت یافت ،کی 
نقشی عمده ایفا کرد و کشتن مانی به تحریک کرتیر در سال 276م خود نشان
ت بود .سرکوبی زنادقه ،از جمله پیروان
گسترش چتر حمایت این نهادها بر دول 
مانی ،و نیز آزار و ایذای پیاپی یهودیان ،بوداییان و مسیحیان و نیز بدعتگذارانی
چون مزدک دال بر تالش نهادهای دینی زرتشتی برای حفظ و گسترش نفوذ
ن مردم بود .اما با همۀ پیوندهای یگانگی و همبستگی بین دیوانیان
خود د ر میا 
و دینساالران ،گهگاه بر سر تقسیم قدرت و مزایای آن تنش در میگرفت و
ی چنین بر میآید که در
ی و عرب 
ی پدیدا ر میشد .گرچه از منابع فارس 
اختالف رأ 
آن دوران رأی موبدان زرتشتی که حضوری همیشگی در دربار داشتند ناشنیده
ن ه م که گمان میرود
ن چنا 
و ناپذیرفته نمیماند ،اما پیوند میان دین و دولت آ 
ن ا ز خدشه و خلل نبود .پادشاهانی بیدریغ ستوده میشدند که چون شاپور
مصو 
دوم ،بهرام پنجم و خسرو اول در حمایت از موبدان به سرکوبی بدعت و زندقه
ی ک ه در دفاع از منافع
میپرداختند و آتشکدهها بنا میکردند .اما پاداش پادشاهان 
دربار یا مردم در برابر نفوذ و قدرت روزافزون موبدان به مقاومت برمیخاستند نه
ستایش که خردهگیری و خصومت بود .نرسی (3990420م) در راه دستیابی به
ی بارها ب ه تحریک موبد کرتیر با مخالفت روحانیان زرتشتی روبهرو
ت پادشاه 
تخ 
شده بود .همو بود که آزار مانویان و مسحیان را ممنوع ساخت .یزدگرد اول نیز
ن و اشراف و رفتار مالیمش با
ن نفو ذ موبدا 
به سبب تالشش برای محدود ساخت 
اقلیتهای مذهبی“ ،بزهکار” لقب گرفت .بیشترین تنش بین دربار و روحانیان در
32نامۀ تنسر به گشنسب.20 ،
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خ داد که حمایتش از جنبش ضد اشرافی تساویجویی مزدکیان به
دوران قبادر 
ی انجامید.
خلع و تبعید و 
با همۀ تنشها و معارضههای آشکار و نهان ،دین و دولت در این دروان کمابیش
منافعی مشترک و بینشی یکسان داشتند .دولت معموالً پشتیبان روحانیان
زرتشتی بود و همانند آنان بدعت و ارتداد را برنمیتابید و اغلب به تحریک
آنان به ایذاء و آزار اقلیتهای مذهبی از جمله یهودیان ،مسیحیان و بوداییان
دست میزد و بهویژۀ زندقۀ مانویان و مزدکیان را سرکوب میکرد .روحانیان نیز
به نوبۀ خود نهاد حکومت و مزایای اشراف و منشأ الهی شاهنشاهی و ضرورت
اطاعت کامل از شاهنشاه را تأیید میکردند .وجه مشترک دیگر هر دو نهاد
اعتقاد به یک ایران زرتشتی و احساسات ایرانخواهی و ضرورت حفظ کشور و
دفاع از آن در برابر بیگانگان بود.
ط با دیگر جوامع
رواب 
از هنگام تسخیر بابل به دست مهرداد اول در سال 141پم تا انقراض
شهریاری ساسانیان ،یعنی مدت  8قرن ،ایران به عنوان قدرتی بزرگ عامل
ثبات در سرزمینی وسیع بودکه از میانرودان تا جیحون و از قفقاز تا خلیج
فارس و گاه فراتر امتداد داشت .همچنین ،ایران عاملی اساسی در متمدن
ساختن مردم بدوی سرزمینهایی بود که در این دوران بر آنها تسلط مییافت
و یا به قلمرو نفوذش میپیوست .در تالش برای حراست از قلمرو خود در
برابر تهاجم همسایگان ،ایران از سوی خاور و باختر با نیروها و حکومتهایی
مقتدر ،اما یکسره متفاوت ،به مقابله پرداخت .در مرزهای باختری خود ،ایران
به ترتیب با سلوکیه ،روم و بیزانس روبهرو شد که دارای حکومتهایی بودند
توانمند و پیشرفته و از لحاظ نظامی نیز یا با ایران پهلو میزدند و یا از آن
برتر بودند .در سمت خاوری ،تمامیت ارضی ایران آماج تعرض و هجوم مکرر
اقوام بیابانگرد بود.
جبهۀ باختری
ی از سوی باختر متوجه ایران بود از سوداها
خطر عمدهای که در دوران اشکان 
و جاهطلبیهای امپراتوری روم در خاور نزدیک ناشی میشد .اما در نبردهای
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گوناگون ،اشکانیان به یاری سوارکاران چابک و پرآوازۀ خویش به رومیان ثاب 
ت
کردن د که در دفاع از مرزوبوم خویش از روحیهای رزمجویانه و نیرویی پرتوان
و خستگیناپذیر بهرهمندند و در عرصۀ جنگ حریفی شایستهاند .در نبردی
در سال 53پم ،سورن ،فرماندۀ سپاه اشکانی ،کراسوس فرماندۀ سپاه روم را
دستگیر کرد و کشت و شماری بسیار از سربازان و فرماندهان رومی را به اسارت
گرفت .در پی همین نبرد بود که اشکانیان مرزهای باختری ایران را گسترش
دادند و به رود فرات رساندند و احترام یهودیان ساکن بابل و برخی از شهرهای
بینالنهرین و شام را برانگیختند .چندی بعد ،با شکست مارک آنتونی ،قیصر
روم در ارمنستان ،جاهطلبیهای رومیان د ر این منطقه ضربهای دیگر خورد.
ایران اشکانی ،برخالف روم ،سودای تهاجم به دیگران را د ر س ر نداشت و از
همین رو پس از آنکه سلوکیان به شام رانده شدند ،اشکانیان در پی گسترش
قلمرو خود برنیامدند 33.هنگامی که اوگوستوس ،امپراتور روم ،کوشید تا به
ن به توافقی برسد با استقبال آنان روبهرو شد و صلح بین دو
مسالمت با اشکانیا 
ع قرن دوام یافت .تنها در دوران امپراتوی نرون بود که بین
ی سه رب 
کشور برا 
این دو قدرت بزرگ ب ر سر سودای روم به تسلط بر ارمنستان کشمکشهایی
صورت گرفت .اما در اواخ ر دورۀ اشکانی که نیروی آنان با گذشت زمان به
سستی گراییده بود ،رومیان توانستند شکستهایی سخت بر آنان وارد کنند،
پایتخت باختری آنان ،تیسفون ،را سه بار به اشغال خو د درآورن د و آن را به
ن سر تسلیم فرود نیاوردند و عقب ننشستند.
ویرانی کشند .با این همه ،اشکانیا 
حتی در بحرانیترین دوران حکومت خود و در آستانۀ پیروزی اردشیر بابکان،
اشکانیان مانع دستاندازی امپراتور کاراکاال به سرزمین خود شدند و سپاهیان
ی رومیان
رومی را ب ه هزیمت واداشتند و در واقع ،اشکانیان سدی در براب ر پیشرو 
به سوی سرزمینهای خاوری ایران بودند و برنامههای آنان را برای تسلط بر
قلمرو پیشین سلوکیان نقش بر آب کردند .چنین مقاومتها و دستاوردهایی
ن بهویژه در دورانی
نشان از یگانگی و همبستگی قابل مالحظۀ جامعۀ ایرانیا 
ن قلمرو خود
داشت که شاهنشاهان اشکانی بر تسلط کامل بر نواحی گوناگو 
اصرار نمیورزیدند و در نتیجه ،فرمانروایان و اشراف قدرتمند تا حدی خودمختار
Michael I. Rostovtzeff, Social and Economic History of the Hellenistic World (Oxford:
Oxford University Press, 1941), 163.
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ب به اختالفهای توانفرسا و کشمکشها و ستیزهای
بودند و همین خود اغل 
داخلی هم میانجامید.
پس از استقرار شهریاری ساسانیان ،رومیان دریافتند که در همسایگی آنان
ت رسیدهاند که د ر بلندپروازی و توانایی از پادشاهان اشکانی
رهبرانی به قدر 
گامی پیشترند .بدون تردید از عواملی که به سقوط اشکانیان انجامید
شکستهای پیدرپی و خوارکنندهای بود که در سدۀ نهایی حکومت آنان به
ایران رسید .ساسانیان با تبلیغاتی تند و کوبنده علی ه اشکانیان درصدد بهرهجویی
از احساسات جریحهیافتۀ ایرانیان برآمدند و حکومت اشکانی را مجموعهای از
امیرنشینهای حقیر و پراکنده خواندند و امارت آنان را میراث شوم اسکندر
ن به عنوان کشوری نیرومند متباین بود.
مقدونی شمردند ک ه با احیای ایرا 
از همین رو ،ساسانیان دعوی بازگرداندن شوکت و وحدت ایران را سر دادند.
پژواک چنین دعوی نه تنها به روشنی در گفتههای اردشیر بابکان و شاپور
اول ،بلکه در آنچه مورخان رومی به نقل از این دعویها آوردهاند نیز به چشم
میخورد .باید به یاد داشت که ساسانیان از هخامنشیان که در آثار داستانی
و اساطیری و تاریخی کیش زرتشتی جایی نداشتند یاد نمیکردند ،چه جز
تاریخی که در آثار زرتشتی منعکس بود تاریخی نمیشناختند و با رواج آیین
زرتشتی در سراسر ایران ،که روایات شرق ایران را به همهجا گسترده و روایات
محلی را از خاطرهها زدوده بود ،هخامنشیان را به یاد نمیآوردند .تنها داریوش
ن پادشاه کیانی به یاد
را که مغلوب اسکندر مقدونی شده بود به عنوان آخری 
میآوردند و اشکانیان را جانشینان اسکندر میدانستند ،زیرا در باور آنان ،بر
اساس نوشتههای زرتشتی نه هخامنشیان ،بلکه کیانیان معرف و مظهر شکوه
34
گذشتۀ ایران بودند.
ت خویش مرزهای باختری ایران را تثبیت کردند و به
ساسانیان در آغاز حکوم 
پیروزیهای چشمگیری علیه رومیان رسیدند .شاپور اول به بین النهرین ،شام و
آناتولی دست یافت و ساکنان برخی از شهرهای این نواحی را به ایران کوچاند.
شرح این پیروزیها در کتیبۀ کعبۀ زرتشت شاپور در فارس آمده است .اسارت
Ehsan Yarshater, “Were the Sasanians Heirs to the Achaemenids?” in La Persia nel
Mediovo (Rome: Accademia Nazionale dei Lincei, 1971), 517-531.
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والرین ،امپراتور روم ،در سال 260م به دست شاپور مایۀ خشنودی و غرور
ایرانیان گشت و از همین رو به فرمان شاپور تصویر امیراتو ر سرافکندۀ روم بر
35
صخرههای بزرگ و از جمله در نقش رستم حک شد.
با مسیحی شدن کنستانتینوس و اعالن مسیحیت به عنوان دین رسمی
امپراتوری روم در سال 334م و تجزیۀ این امپراتوری به دو نیمۀ باختری و
خاوری ،عامل تازهای در روابط ایرن و روم پدیدار گردید .روم شرقی یا امپراتوری
تازهپای بیزانس در همسایگی ایران مدعی حمایت از ساکنان مسیحی نواحی
مرزی خود شد .مسیحیت ،بهویژه د ر سرزمینهای حائل میان ایران و امپراتوری
بیزانس ،معتقدان بسیار داشت .در واقع ،بسیاری از کهنترین جوامع مسیحی
در این نواحی ساکن بودند .با تثبیت روزافزون کیشهای رسمی زرتشتی و
ی که حقیقت را در انحصار
مسیحی در سرزمین دو همسایه ،آن هم کیشهای 
خود میدانستند ،و نیز با از میان رفتن برخی از حکومتهای حایل ،ساسانیان
به مسیحیان ایران و کشورهای دستنشاندۀ مرزی اعتماد چندانی نمیکردند و
ن کشمکشهای مرزی با روم شرقی (بیزانس) به وفاداری
بهویژه هنگام باال گرفت 
سیاسی آنان بدگمان میشدند .از همین رو ،نگرانی بیزانس دربارۀ حقوق و
آزادیهای اتباع مسیحی ایران و نیز سرکوبی زرتشتیان مقیم روم شرقی چیزی
ن مقاص د سیاسی بیزانس شمرده نمیشد .سوءظنهای متقابل اختالفات
جز نشا 
بین دو طرف و سرکوبی اقلیتهای مذهبی را تشدید میکرد .در واقع ،از جمله
ی از این
تعهداتی که در پیمانهای صلح بین دو طرف گنجانده میش د خوددار 
سرکوبیها بود.
روابط بین ایران و دو امپراتوری روم و بیزانس تنها محدود به جنگ و کشمکش
نبود ،گرچه در آن روزگار نیز توجه گزارشگران و مورخان بیشتر معطوف به
چنین رویدادهایی میشد .در واقع ،ایران و بیزانس که به منافع مشترک و مقام
ویژۀ خود در آسیای غربی به عنوان دو قدرت بزرگ آگاه بودند ،در دوران صلح
با یکدیگر روابطی دوستانه ،گرچه رسمی و محتاطانه ،داشتند و به داد و ستد و
بازرگانی و تبادل سفرا میپرداختند و به اتفاق دربندهایی را که در قفقاز سدی
در برابر اقوام مهاجم بود اداره میکردند.
Yarshater (ed.), The Cambridge History of Iran, vol. 3, 1083.
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جبهۀ خاوری
چگونگی روابط ایران د ر این دوره با همسایگان خاوری در هالهای از ابها م قرا ر
دارد ،چه مردم این سامان ،برخالف مردم نواحی باختر ایران چون رومیان و
یونانیان و سریانیان مسیحی و ارمنیان آثار مکتوب قابل مالحظهای ا ز خو د بر
جای نگذاشتهاند .افزون بر این ،هجوم پیدرپی مردمان صحرانورد خاوری به
ایران و یا رویدادها و تحوالتی که در آن سوی مرزهای خاوری ایران رخ میداد
ی را به خود جلب میکرد که
ن و مورخان غرب 
تنها هنگام توجه نویسندگا 
میتوانست بر زندگی و جریان امور در غرب تأثیری محسوس داشته باشد .حتی
پیدایش شهریاری اشکانی در خراسان نیز از دید مورخان دومی ،که تنها سالها
ن واقعیت به کرات در
بعد به آن اشارهای گذرا کردند ،پنهان ماند 36.اما به ای 
آثار آنان اشاره شده که به سبب رویدادهای ناگهانی و مخاطرهآمیز در مرزهای
خاوری کشور ،شاهنشاه ایران گاه ناچار میشد که در جبهههای باختری از
محاصرۀ شهری دست بکشد ،از پیروزی مسلم در نبردی چشم بپوشد و یا به
صلحی ناخواسته با حریف تن در دهد .به عنوان نمونه ،مهرداد اول در آستانۀ
پیروزی در جبهههای جنگ در سالهای  148و 14م ناچار شد برای مقابله با
مهاجمان بیابانگرد سپاهیان خویش را به سوی مرزهای خاوری ایران گسیل
ن مقابلههایی با
دارد .فرهاد دوم و اردوان دوم هر دو جان خویش را در چنی 
سکاها از دست دادند .شاپور دوم نیز برای عقب راندن هونها ناگزی ر به ترک
جبهۀ جنگ در مرزهای باختری شد .پیروز و قباد با هفتالیان درافتادند و هرمز
چهارم با مهاجمان ترک در خاور به نبرد برخاست.
ن را ،که در حماسۀ ملی ایرانیان
گرچه ریشههای خصومت بین ایران و تورا 
ترسیم شده ،در تاریخ حماسی ایران پیش از زرتشت باید جست ،اما تهاجم
پیاپی اقوام بیابانگرد خاوری در دوران ساسانیان خاطرۀ این خصومت را تلختر
و محسوستر کرد .در شاهنامه ،تورانیان باستانی با اقوا م ترک ،که تنها در سدۀ
ن تماس یافتند ،یکی شمرده شدهاند .این خود نشان
ششم میالدی با ایرانیا 
آن است که چگونه رویدادها و احساسات دورانهای متأخر تاریخی میتواند به
افسانهها و اساطیر دیرین ه روحی تازه دمد.
Yarshater (ed.), The Cambridge History of Iran, vol. 3, 82.
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گرچه توجه مورخان اغلب ب ه ویرانیها و آسیبهای ناشی از تهاجم اقوام بیابانگرد
ی سودمند تهاجمهایی از اینگونه غفلت
به ایران معطوف بوده است ،ا ز پیامدها 
ش با مردم شهرنشین ایران
ن گرو ه از مهاجمان در ارتباط و آمیز 
نباید کرد .چه ای 
نیرو و توان تازهای به آنها بخشیدند .بی چنین کشمکشها و درآمیختگیهای
ی و فرسودگی ،که فرجام
پیگی ر چهبسا فرهنگ ایران نمیتوانست د ر براب ر سست 
ی چنین دیرپا داشته باشد.
همۀ فرهنگها دیرسال و کهن است ،مقاومت 
نفوذ فرهنگ ایران در دیگر سرزمینها
تمدن اشکانی و ساسانی ب ر همۀ سرزمینهایی که با ایران در زمینهها و ب ه
مناسبتهای گوناگان ارتباط یافتند اثری گسترده داشت .کیش زرتشتی به
عنوان “واالترین تجلی نبوغ ایرانی” مهمترین عامل در گسترش نفوذ فرهنگی
ن اسنا د و شواهد عینی و
ایران بود 37.از آنجا که به سبب در دسترس نبود 
ت و قاطعیت به چگونگی تبادل آرا و اندیشههای فلسفی
معتبر نمیتوان با دق 
ی ک ه این جوامع
ی برد ،ابعاد تأثیر متقابل 
و دینی بین ایران و دیگر جوامع پ 
ت این
ف است .واقعی 
ث و اختال 
ن مور د بح 
در این زمینهها داشتهاند همچنا 
است که گاه اوضاع و احوال یکسان در دو جامعۀ مجزا مستق ً
ال به پدیداری
اندیشههای یکسان یا مشابه میانجامد .اما با مشابهت حیرتانگیزی که بین
برخی ا ز اندیشهها و بینشهای خاص و دیرپای ایرانی از یکسو و سنتهای
یهودیــمسیحی از سوی دیگر به چشم میخورد ،برخی از محققان دومی را
وامدار نخستین دانستهاند 38.ریشۀ جنبههایی از این تأثیر به دوران هخامنشی
بازمیگردد ،یعنی به زمانی که در اثر دخالت پادشاهان ایران دوران اسارت و
تبعید یهودیان در بابل به پایان رسید .با پیشروی اشکانیان به سوی بینالنهرین
ل پایتخت به تیسفون ،ایرانیان به پایگاه تازهای دست یافتند و نفوذ
و شام و انتقا 
خود را در میان ساکنان سرزمینهای باختری ،از جمله یهودیان ،گستردند .در
زمینۀ دینی ،تقابل میان خیر و شر یا نو ر و تاریکی ،اعتقاد به ایزدفرشتگان
Cumont, The Oriental Religions, 136.
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و فرشتگان (برابر با امشاسپندان و ایزدان در کیش زرتشتی) و به شیطان
(اهریمن) بهعنوان مظهر بدی و دشمن خدا ،مفهوم بهشت و دوزخ و اعتقاد به
آخرت و جاودانی بودن روح از جمله باورها و اندیشههایی بود که میتوان گمان
داشت مستقیم یا غیرمستقیم از ایران به ذهن این مردمان راه یافت .رستاخیز و
اعتقاد به رهانندۀ موعود (سوشیانت) ،نابودی گنهکاران و پاداش نیکان د ر پایان
زمان نیز به ظن قوی ریشه در فرهنگ ایرانی و کیش زرتشتی داشت.
آیینهای مانوی مزدکی نیز که هردو مذاهبی عرفانگرا (گنوسی) بودند و
بهخصوص مذهب مانوی که برخی اعتقادات آن ریشه در باورهای زرتشتی
داشت ،محملی برای نشر و گسترش برخی اندیشهها ،مفاهیم و بینشهای
ت که از افریقای شمالی تا چین پیروان یافت
ایرانی در دنیا شدند .بهویژه مانوی 
ک بدعت ایرانی دشمنیها برانگیخت.
و در سرزمینهای مسیحی بهعنوان ی 
میترایسم (مهرپرستی) نیز که در روم و کشورهای تابع آن پیروان بسیار داشت به
نظ ر بیشتر ایرانشناسان در اصل از ایران نشأت یافت 39،گرچه بین آداب میترایسم
رو م با آنچه دربارۀ این ایزد از اوستا به ما رسیده شباهت چندانی نیست .مراحل
تکامل میترایس م اروپایی کام ً
ال دانسته نیست ،اما به نظر میرسد که مهرپرستی
ب رسید و در سدۀ اول میالدی در
نخست از راه جامعههای ایرانی آناتولی ب ه غر 
امپراتوری روم رواج یافت .میتوان گفت که میترایسم چون ابزار مؤثری برای نشر
اندیشهها و ارزشهای معنوی ایرانیان در امپراتوری روم به کار رفت 40.ب ه گفتۀ
کومن“ ،در میان همۀ آیینهای شرقی هیچیک به استواری میترایسم نبود ،هیچیک
در معنویات به مرتبۀ واالی این آیین نرسید و دل و ذهن مردمان را چنین مجذوب
خود نکرد 41”.با همۀ اختالف آرایی که در باب رابطۀ مسیحیت و میترایسم در
میان محققان وجود دارد 42،در این تردید نیست که بسیاری از باورها و آیینهای
مسیحیان و از جمله محتم ً
ح ریشه در میترایسم دارد.
ی مسی 
ال اعتقاد به خدای 
Cumont, The Oriental Religions, 140.
Geo Widengren, “The Mithraic Mysteries in the Greco-Roman World,” La Persia e il
Mondo Greco-Romano, 363 (1966) 433ff.
41
Cumont, The Oriental Religions, 159.
39
40

42برای بحثی فشرده و آگاهی از مآخذ در این باره نگاه کنید به

Duchesne-Guillemin, The Western Response to Zoroaster, 86ff.
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نفوذ مذهبی ایران در قفقاز و خاور آناتولی از هر جای دیگر مستقیمتر و روشنتر
به نظر میرسد .از پژوهشهای اخیر چنین برمیآید که مردم ارمنستان در
واقع تا سدۀ چهارم میالدی که به مسیحیت گراییدند مذهبی قریب به مذهب
زرتشتی داشتند 43.نفوذ کیش مزدایی در گرجستان نیز بر اساس شواهد ادبی
و آثار باستانی به اثبات رسیده است.
آثاری نیز در تأیید نفوذ مذهبی ایرانیان در میان قبایل عرب در دوران ساسانی
در دست است .حضور و رخنۀ ایرانیان در شبهجزیرۀ عربستان ،که حتی تا مکه
و مدینه نیز رسیده بود ،بسیاری از مردم این شبهجزیره و خاص ه مردم حیره
را با آرا و اندیشههای مذهبی ایرانیان آشنا کرد .برخی از محققان تاریخ ادیان
به تشابه میان آرای دینی ایرانیان باستان و برخی از احکام قرآنی مانند وجود
فرشتگان ،رستاخیز مردگان و رو ز قیامت ،پل صراط ،بهشت و دوزخ اشاره
کردهاند و معتقدند که این آرا و باورها از سنت یهودیــمسیحی که پیامبر
اسالم با آن آشنایی داشت به وام گرفته شده است.
جنبش مزدکیان را نیز ،که در دوران پادشاهی قباد در اوایل سدۀ ششم میالدی به
ی د ر گسترش نفوذ مذهبی ایرانیان شمرد و بنا بر
اوج خود رسید ،باید بنمایۀ دیگر 
ن مک ه به این کیش گرویده بودند و در آغاز
پارهای از منابع اسالمی ،شماری ا ز ساکنا 
ی میزیستن د که به زنادقه معروف
ی مزدک 
پیدایش اسالم هنوز در این شهر گروه 
ی خود گواهی بر
ی و غیراسالم 
بودند 44.اعتقاد غالت شیعه به برخی از باورهای مزدک 
ی ک ه تحتتأثی ر باورهای
رخنۀ برخی از نومزدکیان و حداقل آن دسته از اعراب و موال 
ن کرد
مزدکی قرار گرفته بودند در میان آنان است .به هر تقدیر ،چندان تردی د نمیتوا 
ت بر
که اندیشههای دینی مزدکیان که پس از فروپاشی ساسانیان عمری دوباره یاف 
ی گوناگون اسالمی یا اسالمنما که بهخصوص پس از قتل ابومسلم و یا پیش
فرقهها 
ن خرمدینان و پیروان مقفع و بهآفریدــظاهر شدند تأثیر گذاشت.
از آنــچو 
کیشهای ایرانی نه تنها در غرب ،بلکه در برخی از جوامع شرق ایران نیز
رخنه کردند .گرچه آیین بودایی ارمغان هندیان بود ،اما تحول بعدی آن نشان
43برای تفصیل این نگاه کنید به

James Russell, Zoroastrianism in Armenia (London: University of London, 1981).
44
Yarshater (ed.), The Cambridge History of Iran, vol. 3, 600.
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از نفوذ فرهنگ ایرانی داشت .کیش بودایی در صورت باستانیاش (تراوادا) به
نجات فردی نظر داشت و در پی تبلیغ و رستگاری دیگران نبود و مذهبی
مخصوص عارفان دیرهای بودایی بود .گرایش تدریجی آن به رستگاری دیگران
و اعتقاد به بوداسفها ( ،)Bodhisattvasکه پس از رسیدن به کمال و دریافت
نور معرفت برای هدایت مردم به میان مردم باز میگشتند ،منجر به پیدایش
شعبۀ “مهایانۀ” مذهب بودایی شد .این تحول را دانشمندان بیشتر نتیجۀ تأثیر
فرهنگ ایرانی شمردهاند .و این فرق ه از مذهب بودایی است ک ه هم در شمال
م از راه افغانستان و آسیای مرکزی به خاور دور کشیده
توه
هند رواج یاف 
شد .همچنین ،در نتیجۀ فرهنگ ایرانیــیونانی بود که این کیش که در اصل
انتزاعی و تمثالگریز بود ،بهویژه در سرزمینهای شمالی هند به شمایلپردازی
گرایید و تصاویر و تندیسهای بودا ،پیکرههای خدایان و شیاطین در آن راه
یافتند 45.در میان مصادیق نفوذ ایرانی در کیش بودایی باید از بودا مئیتریا
( )Buddha Maitreyaنام برد که دارای ویژگیهای سوشیانت ،منجی موعود
46
زرتشتیان ،است.
گ بر هن ر
ن فرهن 
ن بودایی پیوندی نزدیک با تأثیر ای 
نفوذ فرهنگ ایرانی ب ر دی 
ل پیشرفتۀ هنر بودایی داشت .این تأثیر را در حضور عناصر و
ی و مراح 
قندهار 
ن دی د که از منطقۀ
اشکال تزیینی ایرانی در شمایلهای بودایی قندهار نیز میتوا 
ن رسی د و گرتۀ شمایلسازی د ر آیین
ی میان ه ب ه چی 
بامیان افغانستان و آسیا 
مهایانه شد .تأثیر هنر ایرانی در نقاشیهای دیواری غارهای تون هوانگ نیز مشهود
ن معرف “مکتب نقاشی ایرانیــچینی دانست ک ه از
است .این نقاشیها را میتوا 
47
ل سدۀ پنج م تا پایان سدۀ ششم دوام یافت ”.تأثیر هنر ایرانی بر شمایلسازی
اوای 
بودایی در چین تا پایان دوران ساسانیان ادامه داشت .نمونههایی از این تأثیر در
ی و پردهای ژاپنی دوران تانگ نیز مشهود است ،ازجمله در سه
نقاشیهای دیوار 
48
پردهای از دوران تانگ که اکنون در موزۀ شوسواین جای دارد.
Yarshater (ed.), The Cambridge History of Iran, vol. 3, 619.
Yarshater (ed.), The Cambridge History of Iran, vol. 3, 953.
47
William Watson (ed.), Mahayanist Art after A.D. 900, Colloquies on Art and
Archaeology in Asia (London: n.d., 1972), 556.
48
Ryoichi Hayashi, “The Iranian Animal Style on the Treasures of the Shosoin
Repository,” SPA, 3275ff.
45
46
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ط بازرگانی با آسیای میانه و خاور دور
در میان ملل ایرانی سغدیان نه تنها د ر رواب 
پیشگام بودند ،بلکه در انتقال اندیشهها به این جوامع و در داد و ستد فرهنگی با
آنان نقشی ممتاز داشتند .از جمله ترکهای اویغور را ب ه آیین مانوی گرواندند و
کیش مزدکی را به سرزمینهای دوردست خاوری ،تا حوزۀ رود تاریم چین ،بردند.
مبلغان مسیحی سغدی نیز در این سرزمینها ب ه تبلیغ فرقۀ نسطوری پرداختند
ن سغدی آیین زرتشتی را به چینیان معرفی کردند .دربار چین
و نی ز زرتشتیا 
گ در
آیین زرتشتی را در اوان سدۀ ششم به رسمیت شناخت و در اوان دوران تان 
ی بنا شد .در آن دوران ،چینیان مشتاق
سرزمینهای باختری چین معاب د زرتشت 
آرام کردن مردم مرزنشین خود بودند و از همینرو بر آیین زرتشتی ،که یکی از
ب نکردند .تنها از سال
ادیان مردم آسیای میانه بود ،سخت نگرفتند و آن را سرکو 
845م به بعد بود که کیش زرتشتی نیز قربانی احساسات بیگانهستیزی در چین
شد و مشروعیت و رسمیت خویش را از دست داد.
مانویت نیز در اواخر سدۀ هفتم میالدی به چین راه یافت و تا هنگامی که ترکان
ف دولت اویغور
اویغوری قدرتی داشتند به رسمیت شناخته میشد .اما با ضع 
ی مبدل گردید ،چنان که
در سدۀ نهم ،مانویت نیز به دینی غیررسمی و مخف 
در سدۀ چهاردهم دیگر اثری از آن در چین بر جای نماند .مانویان بودند که
چینیان را با برخی از مفاهیم و مقوالت ریاضی و ستارهشناسی که در ایران
پرداخته شده بود آشنا کردند.
از تأثیر ایران بر زندگی مردم روم نیز ،گرچه چندان نبود ،بیاعتنا نباید گذشت.
رومیان الگوی کارزار اشکانیان در عرصههای هموار را میستودند و به تقلید از
49
سواران کماندا ر آنان و نیز اسلحه و ابزار جنگی سپاهیان اشکانی پرداختند.
افزون بر آن ،رومیان از برخی شیوههای کشت و زرع و آبیاری ایرانیان اقتباس
کردند .رومیان همچنین با برخی از فرآوردههای کشاورزی ایران از جمله ریواس،
پسته ،هلو و زردآلوــدو میوۀ آخری از چین به ایران رسیده بودــمستقیم یا
غیرمستقیم آشنا شدند 50.از آنجا که دوام و گسترش نفوذ ایران وابسته به
Yarshater (ed.), The Cambridge History of Iran, vol. 3, 462f.

49

50برای آگاهی از آنچه رومیان ممکن است از ایرانیان اقتباس کرده باشند ،نگاه کنید به

Yarshater (ed.), The Cambridge History of Iran, vol. 3, 5624.
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ارتباطات بازرگانی با سرزمینهای بیگانه بود ،اشکانیان و ساسانیان در پاسداری
ی خود برای
ی نظام 
از امنیت راههای تجاری سخت میکوشیدند و از تواناییها 
تأمین امنیت راههای کاروانرو ،که منبع درآمد عمدهای بود ،به بهترین وجه
بهره میجستند و به این ترتیب بود که آثار هنری و فرآوردههای کشاورزی
ایران به غرب و شرق جهان باستان ،از روم تا چین ،راه یافت .واردات چین از
ایران یا از راه ایران شامل منسوجات پشمی ،فرش ،سنگهای قیمتی و ادویه
میشد .معروف است که در چشم درباریان خوشذوق چینی دستدوزیهای
ایرانی کمبهاتر از کاالهای مشابه چینی نبود 51.ساکنان ایاالت خاوری ایران ،از
جمله خراسان و بلخ و سغد ،دیرتر از فارسها و مادها از حالت قبیلهای درآمدند
و شهرنشین شدند 52و مردم مغرب و جنوب ایران شیوههای شهرنشینی را
ف و قبایلی که از خاور به باختر حرکت میکردند ،از جمله سکاها و
ب ه طوای 
هفتالیها و ترکها ،آموختند .گفتیم که بهویژه سغدیان از راه دا د و ستد کاال و
ی از عناصر فرهنگ ایران
اعزام مبلغان مذهبی جوامع آسیای مرکزی را با برخ 
آشنا کردند .بازرگانان سغدی که به زیرکی و تیزهوشی در کار خود شهره بودند
ی طوالنی که از آسیای میانه تا چین امتداد داشت مراکز و پایگاههای
در مسیر 
ی خود را که معرف پیشرفت و ثروت ایرانیان بود برپا کرده بودند.
تجار 
ن به بعد را نیز باید
ن اشکانیا 
رخنۀ واژگان فارسی در سرزمینهای همسایه ا ز دورا 
از شاخصهای عمدۀ نفوذ فرهنگی ایرانیان ،بهویژ ه در ارمنستان و گرجستان،
دانست .حضور واژگان ایرانی در زبانهای آرامی و سریانی نیز زاییدۀ قرنها مراوده
یو
و دا د و ست د با جوامع آرامی و سریانی بود 53.اعراب نیز یا مستقیماً یا از سریان 
ی از فارسی میانه به وام گرفتند .این واژگان بیشتر با جنبههایی از
ی واژههای 
آرام 
ت که اعراب را شیفتۀ خود کرده بود .اما به سبب قلت
ط داش 
ن ارتبا 
زندگی ایرانیا 
آثار مکتوبی ک ه ا ز جامعۀ عرب پیش از اسالم بر جای مانده ،تاریخ نفوذ برخی
ن عربی روشن نیست 54.بسیاری از شاعران نامدار عرب به
ن ب ه زبا 
از این واژگا 
Yarshater (ed.), The Cambridge History of Iran, vol. 3, 547f.
Yarshater (ed.), The Cambridge History of Iran, vol. 3, 23f.
53
Yarshater (ed.), The Cambridge History of Iran, vol. 3, 25f.
51
52

54برای آگاهی از دیگر زمينههای اقتباس اعراب از ایرانیان نگاه کنید به

Geo Widengren, Iranisch-Semitische Kulturbegegnug in Parthischer Zeit (Berlin:VS
Verlag für Sozialwissenschaften, 1960), 25f.
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امید صله به دربا ر حیر ه که دستنشاندۀ ایران بود روی میآوردند .در اشعار این
گروه از شاعران اشار ه ب ه دربا ر شاهنشاهی ایران و جنبههای اشرافی آن ،از جمله
ی گرانبها
سالحهای پیشرفته و البسۀ نفیس و تاج و جواهرات سلطنتی و پارچهها 
و آالت موسیقی ،نادر نبود .در سمت خاوری ایران داد و ستد گستردۀ سغدیان
ی مذهبی آنان را از رواج پردامنۀ زبان آنان میتوان دریافت.
ی تبلیغ 
و فعالیتها 
ج و وسیلۀ ارتباط در آسیای میانه و
ن رای 
ن سد ه زبا 
در واقع ،زبان سغدی چندی 
ی و نی ز زبان کتیبههای آنان بود
بهویژه در میان طبقۀ برگزیدۀ ترکهای اویغور 
و خط اویغوری که سرمشق خط مغولی شد از الفبای سغدی اقتباس شد ه بود.
بسیاری از واژهها و القاب اویغوری گواه نفوذ فرهنگی و مذهبی سغدیان است.
پسون د “کند” به معنای شهرــدر امثال تاشکند ،پنجکن د و غیرهــک ه در ترکی
رواجی گسترده دارد از ریشۀ واژۀ سغدی کنیش ( )knidhگرفته شده و نشان
ی میانه است .همچنین ،برخی
ی آسیا 
شهرنشینی به شیوۀ ایرانی در نواحی باختر 
ن ک ه ترکان از سغدیان اقتباس کردهاند دال
ی و وز 
ط به اندازهگیر 
ی مربو 
واژهها 
یو
ب ر نقشی است که بازرگانان سغدی در آشنا ساختن ترکها با نظام اقتصاد 
55
اقتصا د پولی داشتهاند.
پینوشت
ی هخامنشیان آغاز شد و با پیدایش اسالم ب ه
هزارهای که با فروپاشی شهریار 
پایان رسید یکی از مهمترین دورانهای تاریخ مردم ایران است .در این دوران
ج قد برافراختند و
ن اسکندر بهتدری 
بود که ایرانیان در پی شکست از سپاهیا 
هویت نژادی و فرهنگی خود را بازیافتند .نه تنها سننی را که از مادها و پارسها
به ارث برده بودن د ا ز دست ندادند ،بلکه توانستند فرهنگ ویژۀ خویش را در
میان جوامع همسایه هم بپراکنند و بارور کنند .در زمانی به درازای هشت سده،
ی یکی از چهار
تمدن ایران همراه با تمدنهای یونانیــرومی ،چینی و هند 
ق و اوایل قرون وسطی به شمار میآمد.
تمدن بزرگ عه د عتی 
انتظار میرفت که پیروزی اسکندر بر ایران و حکومت سلوکی و نفوذ تمدن
یونانی به دگرگونی فرهنگ ایرانی بینجامد ،اما واقعیت آن است که یونانیان در
ی نگذاشتند .گرچه سرآمدان و نخبگان
ایران اثری ژرف و دیرپا از خود بر جا 
Yarshater (ed.), The Cambridge History of Iran, vol. 3, 62f.

55

450

حکمت تمدنی

ایرانی راه و رسم یونایان را چندی از آن خود ساختند و در آمیزهای از دو
ی و هنری پدیدار
فرهنگ ایرانی و یونانی فرهنگی تازه و بهویژه در حوزههای دین 
گردید ،اما در نهایت امر ایران به قوت و پویایی نیروی باطن خود توانست با
جذب برخی از عناصر فرهنگ بیگانه و دفع عناصر ناخواسته و ناسازگار آن بار
ل فرهنگی خود را بازسازد.
ت اصی 
دیگر هوی 
اشکانیان و ساسانیان یکی پس از دیگری مشعلدار فرهنگی شدند که کیشی
یگانه ،هنری پرآوازه و ساختار اجتماعی و سیاسیای خاص از ویژگیهای آن
بود .در این فرهنگ ،از سویی اعتقاد به یگانگی ازلی و ثنویت مهر تأیید بر
واقعیت دو نیروی نیک و شر میزد و از سوی دیگر ،یکتاگرایی بنمایۀ تکامل
نهادهای اجتاعی و زمینهساز اقتدار فائقۀ شاهنشاه بود .از رهگذر همین اقتدار
و تمرکز قدرت ،مردمانی با نژادها و زبانهای گوناگون در کنار هم میزیستند،
آن هم در سرزمینی پهناور که با سلسله کوههای افراخته و وادیهای خشک
طوالنی چندتکه و پراکنده مینمود.
ایران گذرگاهی اجتنابناپذیر برای تبادل آرا و کاال بین سرزمینهای اروپای
جنوبی از یک سو وچین و هند از سوی دیگر شد .فرهنگ ایران نه تنها در
ی ژرف برجای گذاشت ،بلکه به
جوامع آسیای مرکزی ،قفقاز و میانرودان اثر 
سرزمینهای دوردست چین و روم نیز رخنه کرد و حتی پس از هجوم تازیان
نیز در پروردن و پرداختن و برکشیدن تمدن اسالمی عاملی نیرومند بود.
ی کوشنده و پویا در درون ایرانیان بود که
ت ثمرۀ همان نیرو 
این کامیابی به حقیق 
ن را از قبول ناتوانی
پیش از این نیز با وجود شکست از آشوریان و مقدونیان آنا 
ش و خیزش واداشته بود.
و تحلیل رفتن در تمدن قوم غالب بازداشت ه و ب ه جنب 
اسالم البته اصل عربی داشت و کتاب مقدس و زبان رایجش عربی بود ،اما تمدن
ن آیینی که در خور نیازهای فکری و معنوی مردمی پیشرفتهتر
ی وپرداخت 
اسالم 
ً
از اعراب جاهلی باش د عمدتا نتیجۀ تالش مسلمانان غیرعرب و بهخصوص ایرانیان
بود .عمدۀ دانشمندان اسالمی حتی در علوم قرآنی د ر دورهای که تمدن اسالمی
رو به نمو و توسعه داشت ،یعنی در قرنهای دو م و سوم و چهارم هجری/هشت م و
نه م و دهم میالدی،ایرانی و یا متعلق به محیط فرهنگی آن بودند.
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پس از قرن دهم میالدی این دوران به پایان آمد و کشورهای عربیزبان با
استثناهایی عموماً در کار پیشرفتهای علمی متوقف شدند و کمی بعد ،خاصه
پس از حملۀ مغوالن و فروپاشی خالفت عباسی در شیب انحطاط سیاسی و
فرهنگی افتادند و اندک زمانی بعد در زمرۀ مستملکان دولت عثمانی درآمدند.
اما در خاور سرزمین خالفت اسالمی ،یعنی در ایران و فرارود (ماوراءالنهر)،
چنین نشد .از اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری /نهم و دهم میالدی،
همان نیروی زایندهای که در طی  200سال حکومت ستیزهجوی تازیان در
ن میزیست و به جذب و هضم و مقتضیات تازه و سازش دادن خود
حال کمو 
با آیین نوین مشغول بود در خراسان و فرارود جوانه زد و با جسارت صفاریان
ن را در پوششی نو زنده کرد و
و همت سامانیان بالید و بارور شد و رسوم ایرا 
جو مساعد و مشوقی برای دانشاندوزی و سخنسرایی به وجود آورد .بیرونی
و ابنسینا و رودکی و فردوسی فرزندان این محیط و این فرهنگاند .شاهنامه
ن است.
جلوۀ واالی این بازگشت ب ه خود و مظهر پویندگی شکستنیافتۀ ایرانیا 
آنچه در دوران سامانی روی داد آغاز فصل جدیدی در تمدن اسالمی شد که تا
ل غربی ترکیه تا خلیج بنگال ،حکمفرما بود.
چند قرن بر خطۀ وسیعی ،از ساح 
این مرحله از زایش و آفرینش تمدن اسالمی را که مقارن با رکود و فسردگی
ناحیۀ غربی کشورهای اسالمی و جامعههای عربی است باید “مرحلۀ ایرانی” این
ن خواند؛ تمدنی که بیشتر به دست ترکان و مغوالن و تاتارهایی که پروردۀ
تمد 
تمدن ایران و محیط فرهنگی آن بودند و علمدار رواج فرهنگ ایرانی گردیدند
از چپ و از راست گسترش یافت .زبان فارسی زبان ادبی و اداری خاندانهای
ترکزبان و آناتولی و ایران و هندوستان گردید .برخی جلوههای این تمدن تا
اوایل قرن هفدهم میالدی ادامه یافت .نقاشان چیرهدست صفوی تا دوران شاه
عباس از مظاه ر آناند .اینکه این مرحله از تمدن را باید صورتی از تمدن اسالمی
شناخت که جامۀ ایرانی پوشیده و خصوصیات ایرانی را پذیرا شده و یا برعکس
صورتی از تمدن ایرانی شمر د که پوششی اسالمی به تن گرفته نکتهای است که
در خور توجه پژوهشگران است.
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1

تقدیم به دوست ارجمند گرانمایهام دکتر ذبیحاهلل صفا،
استا د مسل م ادب فارسی و خادم راستین فرهنگ ایران

تاریخ ایران و بهخصوص تاریخ ادبی آن را معموالً به دو دورۀ پیش از اسالم و
ی تقسیم میکنند .در دانشگاهها ،تاریخ و ادبیات و هنر پیش از اسالم ایران
اسالم 
ً
مقولۀ جدایی به شمار میرود و استادان آن اکثرا به تمدن اسالمی ایران چندان
توجهی ندارند و بعید نیست که زبان فارسی را نیز درست ندانند .همچنین،
ن پیشاز اسالم را
کسانی که به تاریخ ادبیات و تمدن اسالمی میپردازند ،ایرا 
بیرون از مدار کار خود میشمارند .آغاز درس و بحث آنها از اسالم است و از
شبهجزیرۀ عربستان .پس از بحث از گسترش اسالم و تاریخ خلفا به سلسلههای
حاکم در ایران میپردازند و طوری از نخستین اشعار و اولین آثار منثور فارسی
گفتوگو میکنند که گویی پیشاز آن ایرانی وجود نداشته و در ایران اسالمی
همهچیز از نو آغاز شده و از عدم جوانه زد ه و اولبار است که آفرینشهای ادبی
و هنری روی میدهد.
این از آنجاست که مسلمانان ،از جمله خود ایرانیان ،اسالم را آغاز زندگی نوین 
ی
شمردهاند و آنچه را پیشاز آن بوده کفر انگاشته و نه تنها آن را در خور اعتنا
ندانستهاند ،بلکه به نکوهش آن نیز پرداختهاند .چنین برداشتی از نظر اسالم و
1احسان یارشاطر“ ،پیوستگی تاریخ ایران ”،ایرانشناسی ،سال  ،3شمارۀ ( 9بهار .20-14 ،)1370
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ن مردم عربستان به
بهخصوص از نظر تازیان ناموجه نیست .کیش تازهای در میا 
وجود میآید و آنان را به هم میپیوندد و نیرو میبخشد و به نبرد با کشورهای
مجاور و تبلیغ آیین خویش برمیانگیزد و این هنگامی روی میدهد که دو
ابرقدرت زمان ،دولتهای بیزانس و ایران ،فرسوده شدهاند و ضعف و اختالل
درون آنها را ساییده و پوک کرده است .به سرعتی شگفتانگیز مغلوب سپاه
عرب میشوند و دولت تازهای بر اساس کیش اسالم استوار میشود و زبان تازی
بهتدریج ب ر سراسر قلمرو این دولت ،از اسپانیا تا هندوستان و سر حد چین ،به
عنوان زبان فرهنگی و اداری رواج مییابد.
از نظر این دولت و از نظر مسلمانان و مروجان زبان تازی تمدن اسالمی تمدن 
ی
نوین است و با گذشته ارتباط چندانی ندارد ،مگر با عربستان جاهلی که زبانش
را اسالم در همهجا گسترده است و برخی از آداب و رسومش را همچنان بر
ن نظر ،ایران پیش از اسالم هر چه بوده از میان رفته و
جا نگاهداشته .از ای 
ایران اسالمی چون طفل نوزاد حیاتی

رشتۀ زندگیاش بهکلی برید ه شده و
نو آغاز کرده است .اما از دیدگاه ایران و تاریخ آن میتوان ماجرا را به صورت
دیگری در نظر آورد .چه ایران در طی تاریخ خود دچار تحوالت گوناگون شده
و همانطور که بر جامعههای دیگر اثر گذاشته ،از اقوام و جامعههای دیگر تأثیر
پذیرفته .گاهی این تأثیر چنان شدید بوده است که گویی ایران در تمدن و
فرهنگی غیر از فرهنگ و تمدن خود غرق شده و هویت خود را از دست داده
است .اما نادرست بودن این تصور از آنجا آشکار میشود که میبینیم ایران پس
از چندی از جا برخاسته و با خصوصیاتی که فرهنگ آن را از فرهنگ دیگران
ی تغییرات ادامه داده و چون پهلوانی که در
ی خود با برخ 
ممتاز میکند به زندگ 
ی برخیزد و نبر د را از سر بگیرد و نیروی
نبرد بر زمین بیفتد و باز پساز چند 
خود را آشکار کند ،حیات خود را با آرایشهای تازه و آفرینشهای نوین از سر
گرفته است.
یکی از این موارد تأثیری است که قوم ایرانی د ر دورۀ مفرغ در آغاز سکونتش
در ایران از تمدن بابلی و آرامی و مصری پذیرفته است .اثرات آن یکی اقتباس
نجومی دربارۀ آسمان و زمین و ستارگان و گردش سال و ماه و

معلومات
گاهشماری است و دیگ ر اقتباس خط .اثر آموختن خط را از بیگانگان محتم ً
ال
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در افسانۀ تهمورث که بنا ب ر روایات کهن دیوان به او خط آموختن د میتوان
س دید .شاید در  800سال پیشاز مسیح تشخیص جوه ر ملی ایرانیان با
منعک 
آن همه اقتباسات از مردمی که زودتر به تمدن دست یافته بودند دشوار به نظر
میآمد .اما سرسختی ایرانیان در مبارزه با آشوریان و سرانجام پیروزی بر مردم
آشو ر و بابل و شام و مصر است که نشان میدهد جوهری نیرومند و پویا در
این مردم وجود داشته که در دورۀ نوآموزی در حالت کمون میزیسته و سپس،
بهموقع ،وجود خود را با پیافکندن دولتهای مادی و هخامنشی و بر پا داشتن
اساس تازهای در حکومت آشکار ساخته است.
ن پیش آمد .شکستی
ی از این نوع تأثیرپذیری با غلبۀ اسکندر بر ایرا 
مورد دیگر 
که از ضعف درونی دولت هخامنشی در مراحل نهاییاش نتیجه شد ،ایران را در
ب نقاط
مدار تمدن هلنی درآورد .مقدونیان و یونانیان بیشاز  150سال بر غال 
ت دورافتادهای چون بلخ برای نوشتن زبان
ایران حکم راندند .خط یونانی در ایال 
محلی به کار رفت و تحصیل زبان یونانی و پرداختن به ادبیات آنــبه صورتی
که امروز در مورد ادبیات غربی میبینیمــمیان طبقۀ ممتاز رواج گرفت .تقلید
از هنر یونان مرسوم شد و شاهان اشکانی عنوان “دوستدار یونان” را بر سکههای
خود نقش کردند.
با این همه ،میبینیم که پس از چند قرن این تأثیرات تخفیف میپذیرد و
ایرانمنشی ایرانیان بهتدریج نیروی خود را آشکار میکند و اثر بیگانگان را به
کنار میزند تا آنکه در زمان ساسانیان با اعالم دولتی ملی و با رسمی نمودن
مذهبی ملی ،ایران زندگی اصیل خود را از سر میگیرد و بیشاز چهار قرن خود
منشأ تأثیرات فرهنگی و اداری و سیاسی در اقوام دیگر میشود.
نمونۀ دیگری از کسوف هویت ملی با غلبۀ تازیان پیش میآید .باز ایران ،که
پس از  400سال حکومت ساسانی خسته و ناتوان شده است ،شکست میخورد
ن میان از جمله مذهب و خط و
و تحت تسلط قومی دیگر در میآید و در ای 
طبقات اجتماعی خود را فرو میگذارد و کیشی تازه میپذیرد .بیشاز  200سال
کمر به تقویت آیین تازه میبندد و آن را با اندیشه و ذوق خود رونق میبخشد
و با تجارب و سنتهای خود توسعه میدهد ،چنانکه در ساختن و پرداختن
ی را که نامشان در
تمدن اسالمی سهم عمده به وی اختصاص مییابد و بزرگان 
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سرلوحۀ افتخارات فرهنگ اسالمی میدرخشد ،از ابنمقفع و ابنقتیبه گرفته
ی و ابنسینا ،به عالم اسالم میبخشد .اگر کسی به طومار دراز
تا رازی و بیرون 
ً
اسامی این بزرگان نگاه کند و مثال به جا بیاورد که از شش تنی که کتب
احادیثشان برای اهل سنت سند است (صحیح بخاری و غیره) هر شش ایرانی
بودهاند و پیشوایی در تمام رشتههای علوم دینی و علوم ادبی و غیر آنها به گفتۀ
ابنخلدون تقریباً انحصار به آنان داشته 2،گمان خواهد برد که ایرانیان خود را
از یاد برده و در تمدن دیگری مستحیل شده بودهاند .اما خالف این نظر را در
ی وتالطم درونی ایرانیان که منجر به یک سلسله طغیانهای مذهبی و
بیقرار 
سیاسی و نیز نهضت شعوبی و سرانجا م تشکیل حکومتهای مستقل محلی شد
آشکارا مشاهد ه میکنیم.
نشان عمدۀ پایداری هویت ایرانی در درجۀ اول حفظ زبان ملی ،با وجود
تسلط تازیان ،است .گفتنی است که با آنکه جمعیت کثیری از قبایل عرب
در خراسان سکنی گرفتند ،خراسانیان به خالف مردم مصر و شام ،عربزبان
نشدند .برعکس ،تازیانی که در شهرها و دهات خراسان ساکن شدند ،به خالف
ن گردیدند 3و در
آنها که جدا از ایرانیان به صورت قبیله میزیستند ،فارسی زبا 
4
حملۀ ابومسلم به عراق در زمرۀ سپاهیان او در آمدند.
البته باید گفت که تأثیری که اسالم بر ایران بخشیده است با تأثیر تمدنهای
دیگر تفاوتی اساسی دارد و آن قبول کیشی تازه است ،بهخصوص که اسالم
مانند سایر ادیان خاورمیانه تنها ناظر به مسایل روحانی و ارتباط میان بنده و
پروردگار نیست ،بلکه روابط اخالقی و اجتماعی و مسایل مالی و قضایی و به
ت دیگر کلیۀ شئون زندگی را در بر میگیرد .از اینرو ،فرهنگ تازهای که
عبار 
از زمان صفاریان و سامانیان و مقارن فتور دولت عباسی در ایران شکفتن آغاز
کرد در محدودۀ آیین اسالم روی داد.
2عبدالرحمن ابنخلدون ،مقدمة ابنخلدون لکتاب العبر (مصر :املطبعة البهیة المصریة.543 ،)1930 ،
Mohamad Jarir al-Tabari, The History of al-Tabari, ed. Ehsan Yarshater (New York:
SUNY, 1989), vol. 1, 16, 50 and 65.
4
M. A. Shaban, The ‘Abbasid Revolution (Cambridge: Cambridge University Press,
1970), 156.
3

مؤلف این کتاب معتقد است سپاهیان ابومسلم عمدتاً اعراب خراسان بودهاند ،اما تناقضات کتابش برخی از
نظرات او را ،که عمدتاً بر مدار کاستن اهمیت ایرانیان در تأسیس دولت عباسی است ،بیاعتبار میسازد.
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اهمیت این فرهنگ در خور توجه است .اگر به کشور ایران محدود بود،
فقط اهمیت ملی و محلی میداشت ،اما این فرهنگ قلمروی بسیار وسیعتر
دارد .توینبی ( ،)Arnold J. Toynbee, 1889-1975مورخ نامدار این قرن که
تمدنهای مختلف دنیا را موضوع تحقیق خود قرار داده و به تمدن ایران و اسالم
توجه خاص مبذول داشته ،میگوید:
اگر به عقب برگردیم و بخواهیم ریشه و منشأ جامعۀ اسالمی امرو ز را جستج و
ن از شرق دریای
ی آ
کنیم به جامعهای برمیخوریم که حوزۀ جغرافیای 
مرمره شروع میشود و به خلیج بنگال منتهی میگردد و شامل آناتولی
نو
ن و افغانستا 
و آذربایجان و خراسان و حوزۀ رودهای جیحون و سیحو 
5
ن (پهنۀ شمالی هند از پنجاب تا مصب رودخانۀ گنگ) است.
هندوستا 
این جامعه یا فرهنگ را توینبی “جامعۀ ایرانی” ( )Iranic Societyمیخواند ،زیرا
در سراسر قلمرو آن فرهنگ ایرانی فرمانروا بود و زبان فارسی زبان فرهنگی آن
به شمار میرفت .همین پهنه است ک ه مآ الً به صورت شاهنشاهیهای عثمانی
و صفوی و گورکانی تشکل یافت .در قلمرو این سه دولت ،تا زمانی که تمدن
مغربزمین پا در صحنه گذاشت و رهبری فرهنگی را به دست گرفت ،زبان و
ادبیات و هن ر و اندیشۀ ایران پیشوایی داشت و سرمشق و اساس فرهنگهای
محلی به شمار میرفت.
در زمانی که فرهنگ ایرانی دورۀ شکوفایی و گسترش خود را میگذراند،
جامعهای که در مغرب عالم اسالم قرار داشت و توینبی آن را “جامعۀ عربی”
خوانده است و زبان رایج آن زبان تازی بود ،روزگار ضعف و انحطاط را میگذراند
و به زودی از مغرب فرات و سوریه تا الجزایر به تصرف دولت عثمانی درآمد .از
شکوه و شوکت دولت عباسی و اعتالی علم و ادب در سدۀ اول و دوم آن و از
آن همه آثار گرانقد ر ک ه به زبان عربی و بیشتر توسط ایرانیان نوشته شده بود
ن جامعه که وارث آن به شمار میرفت
جز خاطرهای و سایۀ رنگرفتهای در ای 
به جا نمانده بود.
Arnold J. Toynbee, A Study of History (2ed ed.; Oxford: Oxford University Press,
1935), vol. 1, 68 and 83.
5
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حقیقت امر این است ک ه تمدن اسالمی دو مرحله یا دوران اساسی را پیموده
است .یکی “دوران تازی” که در طی آن ،زبان تازی زبان اداری و فرهنگی و
ادبی است و در قرن سوم و چهارم به اوج میرسد و پسا ز آن دچار رکود و
تنزل میشود .و دیگر “دوران ایرانی” که از قرن چهارم و بلکه کمی زودتر شروع
به نمو میکند و با سرودن شاهنامه شکوفا میشود و استقالل خود را در دایرۀ
ن اسالمی آشکار میسازد .کمال باروری این فرهنگ د ر شع ر حافظ متجلی
تمد 
میشود .این فرهنگ است ک ه از قرن پنجم و بهخصوص پساز سقوط بغداد و
افتادن خالفت عباسی به دست مغوالن فرهنگ زاینده و پویای عالم اسالم است.
ن میگویند ،به
م که در آن به زبان عربی سخ 
حتی قسمت غربی عالم اسالم ه 
علت تسلط عثمانیان بر آن ،به گفته توینبی از دهۀ دوم قرن دهم به تبع تحت
6
گ ایرانی قرار میگیرد.
نفوذ فرهن 
ت متأسفانه چنانکه باید مشهود نیست و با آنکه برخی از مورخان و
این حقیق 
مؤلفان مثل گیب و براون و هاجسون بهدرستی به آن توجه کردهاند ،بسیاری
ن بازماندهاند .علت عمده این است که تحقیقات اسالمی
دیگر از تقریر و تأکید آ 
ی آغازین اسالم و دورۀ شکفتگی تمدن عباسی است؛
بیشتر متوجه سدهها 
دورهای که زبان تازی رواج و غلبه داشت .و هم از این جهت است که عالقههای
استعماری نسبت به کشورهای اسالمی سواحل مدیترانه که همه تازیزباناند
عم ً
ن کشورها ،خاصه مصر و شام،
ال تتبعات اسالمی قرن نوزدهم را متوجه ای 
ی است که در قرن بیستم نی ز ادامه یافت ه و مانع توجه الزم به
کرد و این سنت 
فرهنگ ایرانی شرق اسالم که قلمروی وسیعتر داشته و مدت زمانی درازتر بارور
7
بوده گردیده است.
ن نظ ر را پیش کشیده که تمدن عباسی را ک ه د ر درجۀ او 
ل
هاجسون حتی ای 
ی از کوشش فرهنگی ایرانیان محسوب میشود به جای آنکه مرحلهای
جلوۀ تازها 
ن عربی بخوانیم که ایرانیان یا سریانیان در تکوین آن مؤثر بودهاند ،میتوان
از تمد 
ن ایرانی یا سریانی خواند که در تکوین آن تازیان اثر
جلوهای و مرحلهای از تمد 
Toynbee, A Study of History, 71-72.
Marshall G. S. Hodgson, The Venture of Islam (Chicago: University of Chicago Press,
1974), vol. 1, 32ff.

6
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ن اساس ،ایران در طی سرگذشت فرهنگی خود یک دورۀ اسالمی
داشتهاند 8.بر ای 
ن عل م و ادب ایران تازی ،ولی سنت و سابقه و
نیز گذرانده است که در آن زبا 
نیروی فرهنگی آن ایرانی بود ه است .اگر ه م چنین نظری انقالبی و مبالغهآمیز به
نظر برسدــبهخصوص که زبان جان فرهنگ استــدستکم ما را ب ه نگرش تازهای
در سنجش و ارزیابی تمدن ایران متوج ه میسازد.
از این همه ممکن است رایحۀ مباهات یا تعصب ملی به مشام برسد و یا تصو ر
شود که ایرانیان در هوش و ذکا برتر از دیگران به قلم رفتهاند .چنین نظری
البته معقول نیست ،زیرا که اوالً نژادهای خاورمیانه ،از جمله ایرانیان ،در طی
تاریخ چنان آمیزش یافتهاند که هیچگونه ادعای امتیاز نژادی نمیتواند اساس
علمی داشته باشد و اگر جز این هم بود ،اثبات برتری مردمی بر مردمی دیگر،
خاصه در زمانهای گذشته ،امکانپذیر نیست .به گمان نگارنده ،آنچه ایرانیان
را در دورههایی از تاریخشان از معاصران آنها ممتاز میکند سن آنهاست .مردم
شام و مصر مردمانی کهنسالترند .زودتر از ما وارد صحنۀ تاریخ شدند و زودتر از
ما بار تمدن خود را به دوش کشیدند .زودتر از ما نیز فرسوده شدند و در نتیجه
زبان و فرهنگ خود را در قبال زبان و فرهنگ عربی به آسانی از دست دادند.
در حقیقت ،مصر و بابل حتی هنگامی که هخامنشیان برخاستند و بر آنها غلبه
کردند فرتوت شده بودند و با وجود سابقۀ تمدنی چنان پرشکوه و درخشان به
سهولت درهم شکستند .پس از آنهم تا ایام اخیر هرگز روی استقالل سیاسی
یا فرهنگی ندیدند و پیوسته از تسلط غالبی ب ه تسلط غالب دیگری دچار شدند.
ایرانیان دیرتر به صحنۀ تاریخ پا گذاشتند و گرچه در مرحلهای مغلوب اعراب
شدند ،ولی هنوز نیروی جوانی و همت درونی در آنها به آخ ر نرسیده بود .نه تنها
ن خود را با وجود تسلط تازیان نگاهداشتند ،بلکه پس از چندی به تأسیس و
زبا 
توسعۀ فرهنگ تازهای نیز کامیاب شدند که چند قرن بر جهان اسالم سایهگستر
بود .پیری و ناتوانی آن از اواخر دولت صفوی آغاز شد و در این مرحله است که
با تمدن جسور و نافذ غربیان و مقاصد استعماری آنان روبهرو گردیدند .اینکه
آیا نیروی فرهنگی ما از این معرکه نیز پیرو ز بیرون خواهد آمد پرسشی است
که پاسخش در دل زمان نهفته است.
Hodgson, The Venture of Islam, 41.
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آنچه شایسته تأکید است این است که تاریخ ایران و تمدنش با همۀ پست و بلند
آن تاریخ و تمدنی پیوسته است و اگر آن را بدینگونه در نظر بیاوریم و بیاموزیم
به بینش ژرفتری در سنجش آن دست مییابیم .یکی از مزایای گوناگون آثار
استاد صفا ،که بهخصوص در کتاب حماسهسرایی در ایران جلوهگر است ،تأکید
گ کهنسال ایرانی است.
این پیوستگی در فرهن 
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1

یادداشت مترجم

مقالۀ زیر از جلد چهارم مجموعۀ گرانبهای تاریخ بشریت ()History of Humanity
که به اهتمام یونسکو نشر گردیده ترجمه شده است .این مجموعه که توسط
جمعی از پژوهشگران شرق و غرب نگاشته شده ،در  7مجلد سرگذشت انسان
را از دوران پیش از تاریخ تا قرن بیستم مورد مطالعه قرار میدهد .مجلد چهارم
اختصاص به قرن هفتم تا قرن شانزدهم دارد و طبعاً چون ظهور اسالم در قرن
هفتم میالدی واقع شده ،مقاالت فراوانی به رشد و توسعۀ این دیانت اختصاص
یافته است .در این مجلد احسان یارشاطر ،استاد ایرانشناسی دانشگاه کلمبیا
( )emeritusمقالهای تحت عنوان “رستاخیز ایران و ظهور و ادبیات ملی” دارند
که ترجمۀ آن در زیر به نظر خوانندگان میرسد.
مقالۀ حاضر را میتوان از سویی خالصۀ رسالۀ عالمانه و ممتازی دانست که
استاد یارشاطر در کتاب حضور ایران در جهان اسالم (The Persian Presence in
 )the Islamic Worldنگاشتهاند .این کتاب از جمله کتبی است که به نام استاد
اسالمشناس ایتالیایی ،جورجیو ل ِوی دال ویدا ( )Giorgio Levi Della Vidaبه
طبع میرسد .مرکز مطالعات خاورمیانۀ دانشگاه کالیفرنیا در لوسآنجلس هر دو
1احسان یارشاطر“ ،رستاخیز ایران و ظهور زبان و ادبیات ملی ”،ترجمۀ فریدون وهمن ،ایرانشناسی،
سال  ،13شمارۀ ( 2تابستان .288-273 ،)1380
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سالیکبار جایزهای به نام آن استاد به پژوهشگرانی که دستاوردهای چشمگیر
و پایداری در مطالعات اسالمی داشتهاند تقدیم میدارد .استاد یارشاطر
سیزدهمین فردی است که به دریافت این جایزۀ ممتاز نایل شده است .در
مراسمی که برای تقدیم این جایزه برگزار میشود ،استاد مدعو خطابهای در
زمینۀ تحقیقات خود ایراد میکند و نیز از جمعی دیگر از محققین دعوت
مینماید که در همان زمینه سخنرانی نمایند .کتاب حضور ایران در جهان
اسالم سیزدهمین مجلد از سخنرانیهای این مراسم به شمار میرود.
نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که استاد یارشاطر در رسالۀ
یادشده در باال و نیز در مقالۀ کنونی پس از بیان رستاخیز فرهنگی ایران و
نمایاندن نیرو و نفوذ معنوی این فرهنگ در حوزۀ وسیعی از جهان آن روز ،به
این استدالل میپردازند که همین فرهنگ بود که دومین دورۀ تمدن اسالمی را
بنا نهاد و این امر در زمانی رخ داد که دورۀ نخست آن تمدن ،یعنی تمدنی که
بیشتر صبغۀ عربی داشت بهتدریج رو به انحطاط گذاشته بود و با متالشی شدن
دستگاه خالفت عباسی به خاموشی گرایید.
رسالۀ استاد یارشاطر در  125صفحه و همراه با صدها یادداشت آمده و همانطور
که خود در مقدمۀ آن نوشتهاند ،کوشش ایشان بر آن بوده است که تا حد ممکن
آرا و عقاید دانشمندان و مورخین شرق و غرب را نیز از آغاز اسالم تاکنون دربارۀ
مباحث کتاب عرضه دارند تا نظریاتشان بر بستر وسیعتری از دالیل و مدارک
موجود متکی باشد.
سوای رسالۀ استاد یارشاطر ،که به زندهیاد دکتر احمد تفضلی تقدیم شده ،کتاب
شامل مقاالت دیگری از جمعی از اساتید ممتاز در رشتۀ تمدن دورۀ اسالمی است
که هر یک نفوذ فرهنگی ایران و نقش مؤثر دانشمندان ایرانی را در رشتههای
گوناگون هنر و علم و ادب مورد بررسی قرار دادهاند .مقدمۀ کتاب به قلم استاد
امین بنانی ،استاد تاریخ در دانشگاه کالیفرنیا در لوسآنجلس ،است.
مقالۀ زیر بهطور فشرده ،ولی روشن ،نکتههای مهم رسالهای را که در باال از آن
نام بردیم در بر دارد.
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پایان یک شاهنشاهی و آسیب دیدن یک دیانت و فرهنگ

برای دریافت اهمیت رستاخیز فرهنگی ایران ،پس از آنکه اسالم در این کشور
استقرار یافت ،ضروری است که نظری به آنچه بر اثر فتح مسلمین به خاموشی
گرایید و یا نابود شد بیفکنیم و ببینیم در فاصلۀ نابود شدن شاهنشاهی ساسانیان
و تجدید حیات فرهنگ ایران در آن کشور چه گذشت و آن رستاخیز در چه
شرایطی و به چه صورتی انجام پذیرفت.

در سال 642م ،در جنگ نهاوند که اعراب آن را “فتحالفتوح” نامیدهاند ،ایران از
لشکر مسلمانان عرب شکستی فاحش خورد و ناقوس مرگ شاهنشاهی نیرومندی
که قرنها اعراب با احترام و تحسین به آن نگریسته بودند به صدا درآمد .نواحی
بزرگ ایران در طی ده سال یکی پس از دیگری به تسخیر نیروهای پیشتاز عرب
درآمد و قتل شرمبار یزدگرد سوم ،آخرین شاهنشاه ساسانی ،در سال 652م به
دست آسیابانی که شاه به او پناهنده شده بود ،سرنوشت سلسلۀ دیرپای ساسانی
(652-224م) ،یکی از دو ابرقدرت زمان خودــدیگری امپراتوری بیزانسـ ـ را برای
همیشه رقم زد .پیروزی اسالم همچنین سلطۀ نیرومند سازمان دینی زرتشتی را
که دوشادوش با ساسانیان بر کشور چیرگی داشت به پایان آورد.
مقارن ظهور اسالم ،ایران به سبب جنگهای طوالنی با بیزانس ،مالیاتهای
هنگفت که موبدان و اشراف از آن معاف بودند ،و بیعدالتیهای ستوهآور دربار
و دینمداران به ضعف گراییده بود .آخرین پادشاهان سلسلۀ ساسانی ظاهری
پُرتجمل و خیرهکننده ــچون صدفی درخشنده ،ولی درون خالیــبه جهان
خارج ارائه میدادند که اشغال ایران به دست اعراب فرسودگی و پوکی آن را
نمایان ساخت .اختالفات داخلی و رقابت خاندانهای بزرگ با یکدیگر مدتی بود
که سازمان اداری کشور را فلج ساخته بود و ایران آمادۀ دگرگونی اجتماعی بود.

فرارسیدن اسالم و دگرگون شدن جامعۀ ایرانی

اسالم از نظر مسلمانان در فرصتی بسیار مناسب ،با پیامی معنوی و شورانگیز
و با لشکری بیباک و غنیمتجو به ایران روی آورد .مقاومت در برابر جمع این
دو نیرو بیهوده بود و گرویدن ایرانیان به اسالم آغاز گردید .برخی به اجبار و به
نیروی شمشیر مسلمان شدند و گاه به چشمداشت نفعی و یا به رغبت ایمان
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آوردند .برای مثال ،در ماوراءالنهر و خراسان که ساکنان برخی از شهرهای
بزرگ مقاومت نظامی از خود نشان دادند و گاه پس از شکست نیز سر به شورش
برمیداشتند ،قبول اسالم به اجبار پیش رفت .با آنکه سرانجام زرتشتیها نیز
مانند یهودیان و مسیحیان در عمل “اهل کتاب” شناخته شدند و اجازه یافتند
با پرداخت جزیه دین خود و آیینهای آن را حفظ کنند ،رو آوردن به اسالم
مخصوصاً در شهرها ادامه یافت و گاه سرعت گرفت .عاملی که این جریان
را قوت بخشید پیش گرفتن سیاست تحقیر و آزار نسبت به کسانی بود که
دیانت خود را حفظ کرده بودند؛ از جمله محرومیت ایشان از کارهای عمومی،
تعیین مجازاتهای کمتر در مورد کسانی که ایشان را مورد جنایت یا ستم قرار
میدادند و در ارث ،ترجیح دادن افراد مسلمان خانواده به کسانی که هنوز در
دیانت قدیمی پایدار مانده بودند.
اما جمعی هم بودند که برای رهایی از این خواری ترجیح دادند به هندوستان
مهاجرت کنند .بازماندگان آنان پارسیان هند و پاکستاناند که با تماس و همبستگی
با برادران دینی خود در ایران توانستند متون دینی و آداب و رسوم کهن خود را
حفظ نمایند .اما در دهات و نقاط دورافتادۀ ایران مردم سختیها را برای حفظ
ایمان خود تحمل مینمودند .فارس ،زادگاه ساسانیان ،هنوز در قرن دهم جمعیت
قابل مالحظهای زرتشتی داشت و گروههایی از زرتشتیان تا به امروز در نقاطی از
یزد و کرمان به رسوم و آداب زرتشتی وفادار ماندهاند .برخی که به اسالم ایمان
آورده بودند ،گاه ضروری میدانستند که بنا به سنتی عربی که به پیش از اسالم
بازمیگشت ،خود را به قبیله و یا عشیرهای عرب پیوند دهند و “موالی” ایشان
شوند تا بتوانند از حمایتهای قبیلهای بهرهمند گردیده و یا از لحاظ اجتماعی
جاپای محکمتری بیابند .تعداد موالی چنان افزایش یافت که به سرعت به صورت
یکی از نیروهای مهم در صحنۀ سیاسی و فرهنگی اسالم درآمدند.
در همین زمان زبان عربی ،زبان فاتحین و زبان قرآن و نمازهای روزانه ،به
سرعت در میان نخبگان ایرانی ریشه دواند .در زمان حجاجبنیوسف که در
سالهای  661تا 714م فرماندار ایران و عراق بود ،زبان عربی در دفاتر دیوانی
و دولتی جایگزین زبان پهلوی شد و راه را برای آنکه خط ایرانیان به خط عربی
تغییر یابد باز کرد.
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ایمان به اسالم تحوالت بزرگی در جهانبینی و آداب و رسوم زرتشتیان،
که اکنون مسلمان شده بودند ،به وجود آورد .اهورامزدا جای خود را به اهلل
نیرومندی داد که وحدت مطلقهاش اجازۀ حضور هیچ شریکی را در ساحتش
نمیداد؛ اهریمن ،سلطان شرارت و زشتی و تاریکی ،مقام مستقل خود را از
دست داد و در افکار عامه به صورت شیطانی درآمد که مخلوق خداوند بود؛
آتشکدهها جای خود را به مساجد سپردند و روزه گرفتن که کاری اهریمنی
شناخته میشد ،چون در دین زرتشتی گرسنگی از پدیدههای اهریمن است ،و
سفر به مکه برای انجام مراسم حج بر مؤمنان که اینک در وقت نماز رو به مکه
میایستادند و مردگان خود را به جای گذاردن بر صخرهها تا خوراک پرندگان
شوند به خاک میسپردند ،واجب گشت .آب و آتش و خاک و هوا قداست خود
را از دست دادند و سگ که حیوانی محبوب بود و حضورش در برخی از مراسم
و آداب مذهبی ضرورت داشت نجس شناخته شد .موبدان و رهبران زرتشتی،
که پاسداران آداب و دانش دینی بودند ،از جایگاه بلند خود فروافتادند و هر آنچه
ذرهای بوی مانویت یا آیین مزدک و یا راه و رسم مجوس میداد مورد سوء ظن
قرار گرفت .ایرانیان به تبلیغ اسالم و شرکت در جهادهای دینی دست یازیدند.
حیات فرهنگی نیز دستخوش تحوالت عمده شد .کتابهایی که به زبان پهلوی
نگاشته میشد و اینک به سبب ناشناس شدن خط دیگر قابل فهم نبود به
کناری افتاد و در نتیجه ،رشتۀ ارتباط مهمی با ایران گذشته بریده گشت و ایران
هرچه بیشتر به مدار فرهنگ اسالم جذب شد .لغات عربیــابتدا لغات دینی،
سپس اصطالحات و لغات اداری و سرانجام سایر لغاتــهرچه بیشتر وارد زبان
فارسی گردید .ایرانیان به عربی شعر گفتند ،اوزان شعر فارسی با اوزان عربی
تطبیق داده شد و پژوهشگران در بحث و نقد اشعار اصطالحات عروضی و معانی
و بیان عربی را به کار گرفتند.

سهم ایرانیان در پیشبرد تمدن اسالمی

با قبول دین جدید ،اینک ایرانیان مانند مسلمانان سایر مراکز فرهنگی مثل عراق،
سوریه ،مصر و اسپانیا کوشش خویش را وقف تحکیم اسالم نمودند و جوابگوی آن
در برابر اهل علم خاورمیانه در مسایل کالمی و فلسفی و فقهی و حقوقی شدند.
کتابهای عمدۀ ادبی و تاریخی خویش ،از جمله خداینامک را که تاریخ ملی پادشاهان
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و قهرمانان کهن ایران بود و نیز کلیله و دمنه ،مجموعهای از افسانههای رایج در
ایران را که اصلی هندی داشت ،همراه با بسیاری داستانهای تاریخی ،اندرزنامهها،
کتابهایی در آداب ملوک و سالطین و رساالت علمی به عربی ترجمه نمودند.
ایرانیان همچنین به غنی ساختن علوم در جهان اسالم همت گماشتند .فهرست
اسامی دانشمندان اسالمی در دوران شکوفایی اسالم با نام بسیاری از ایرانیان آراسته
است 2.برتری ایرانیان چه از لحاظ تعداد و چه از لحاظ کیفیت تحقیقاتشان به حدی
بود که مورخ عرب ،ابنخلدون ،در قرن چهاردهم به این نتیجه رسید که
جز چند استثنا ،بیشتر عالمان و محققین اسالمی چه در زمینههای دینی
و چه در زمینههای علمی ،ایرانی(عجم) بودهاند و اگر هم محققی اصل
عربی داشته ،تربیتش ایرانی و زبانش فارسی بوده و معلمین ایرانی داشته
است و همۀ اینها علیرغم این حقیقت است که اسالم در محیطی عربی
3
و از پیامبری عرب برخاست.
در همین زمینه جوینبول ( ،)Juynbollیکی از پژوهندگان اسالم در زمان ما،
مینویسد:
در یک تجزیه و تحلیل نهایی ،به نظر من ممکن نیست بتوان انکار کرد
که اسالم خیلی بیش از آنچه به جمعی قبایل فاتح عرب مدیون باشد،
مدیون نودینان غیرعرب است که مغلوب اعراب شدند و این حقیقتی
است روشن و غیر قابل تردید  . . .اسالم به عنوان دین و به عنوان نظریۀ
4
سیاسی ،رشد کنونی را مدیون موالی است.
سوای تعداد فراوان محققین ایرانی ،سهم عظیم ایرانیان در پیشبرد دیانت
اسالم 5و غنی ساختن فرهنگ آن را میتوان با این مقیاس هم اندازه گرفت
2
R. Hovannisian and G. Sabagh (eds.), The Persian Presence in the Islamic World
(Cambridge: Cambridge University Press, 1998), 44-54.
3
Ibn Khaldun, The Muqaddima: An Introduction to History, Trans. Franz Rosenthal
(2ed. ed.; Princeton: Princeton University Press, 1967), vol. 3, 311.
4
Juynboll, Journal of the American Oriental Society, 115:3 (1955), 483.
5
E. G. Browne, Literary History of Persia (Cambridge: Cambridge University
Press,1902-1924), 251 ff; W. Brinner, Encyclopadia of Islam, vol. 1, 112; M. G. S.
Hodgson, The Venture of Islam (Chicago: University of Chicago Press, 1961-1974),
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که درخشندهترین علما و پژوهندگان مسلمان عموماً ریشۀ ایرانی داشتهاند،
6
مثل عبدالحمید کاتب ،بنیانگذار سبک انشاء و ترسل و “پدر نثر عربی؛”
ابنمقفع (م756 .م) ،نویسنده ،مترجم ،نظریهپرداز سیاسی و بنیانگذار نثر
عربی مرسل؛ 7ابناسحق (م767 .م) ،از نخستین کسانی که تاریخ حیات پیغمبر
را نگاشتند؛ 8ابوحنیفه (م767 .م) ،از برجستگان علم قضا و بنیانگذار مذهب
حنفی؛ سیبویه (م793 .م) ،از پیشروان علم دستور زبان عربی؛ محمد خوارزمی
(م847 .م) ،ریاضیدان و جغرافیدان بزرگ و پدر علم جبر؛ ابراهیم موصلی (م.
804م) و فرزندش اسحاق (م850 .م) ،موسیقیدانان برجسته؛ ابنقتیبه (م.
887م) ،پژوهشگر و مورخ معروف؛ بایزید (م875 .م) ،جنید (م910 .م) و حالج
(م932 .م) ،عارفان مشهور؛ محمد جریر طبری (م923 .م) ،مؤلف مهمترین
تاریخ در زبان عربی؛ ابوبکر رازی (م925 .م) ،طبیب و فیلسوف نامآور؛ ابنسینا
(م1037 .م) ،برجستهترین طبیب ،مؤلف کتاب قانون در طب و بزرگترین
فیلسوف جهان اسالم؛ ابوریحان بیرونی (م1050 .م) ،عالم برجستۀ جهان اسالم
و متخصص در رشتههای گوناگون علوم؛ غزالی(م1111 .م) ،بانفوذترین فقیه
جهان اسالم؛ همچنین مؤلفان شش جلد صحاح احادیث سنی که جملگی اصل
ایرانی داشتند 9.اما از این نکته نیز نباید گذشت که دین مشترک پژوهندگان،
یعنی اسالم ،و زبان عربی که به عنوان زبان علمی به کار میبردند تفاوت
ملیتها را بین محققان اسالمی بیرنگ میساخت.
با مسلمان شدن ایرانیان و شرکت همهجانبه و صمیمانۀ ایشان در عمارت و
پیشبرد تمدن نوپای اسالمی ،ممکن بود این تصور پیش بیاید که ایران نیز
446; Hovannisian and G. Sabagh (eds.), The Persian Presence, 90-94.
6
Wadad al-Qardi, “Early Islamic State Letters: The Question of Authenticity,” in The
Byzantine and Early Islamic Near East, 1, Problems in Literary Source Material, eds. A.
Cameron and L. I. Conrad (Princeton: Darwin Press, 1992), 223.
7
J. D. Latham, “Ibn al-Muqaffa‘ and Early Abbasid Prose,” in The Cambridge History of
Arabic Literature, ‘Abbasid Bells-Lettres, eds. J. Ashtiany et al (Cambridge: Cambridge
;University Press, 1990), 154-164; J. D. Latham, Encyclopaedia Iranica, vol. 8, online access
Sh. Shaked, “From Iran to Islam: Note on Some Themes in Transmission,” in Jerusalem
Studies in Arabic and Islam, 4 (1995), 31-40.
8
C. C. Gillepsie, Dictionary of Scientific Biography (New York: Charles Scribner’s Sons,
1970).

9ذبیحاهلل صفا ،تاریخ ادبیات در ایران (تهران :ابنسینا ،)1331 ،جلد .74 ،1
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مانند سوریه و عراق و مصر بهکلی سنتهای کهن و نهادهای بارز فرهنگی
خود را از دست بدهد .ولی چنین امری روی نداد .ایران بار دیگر ،اگر نه از نظر
سیاسی ،الاقل در زمینههای فرهنگ و زبان بهپا خاست و با این بهپا خاستن
بنیان دورۀ دوم تمدن اسالمی را بنا نهاد.

تجدید حیات زبان فارسی و از سرگیری فعالیتهای ادبی
رستاخیز فرهنگی ایران در قرن نهم میالدی ،یعنی تقریباً دو قرن پس از
سقوط سلسلۀ ساسانی ،رخ داد .دلبستگی شدید نسبت به میراثهای ملی
و افتخارات گذشته که چون آتش زیر خاکستر در بطن جامعه وجود داشت،
گاهی خود را در برابر تمایالتی که ایران را در راستای عربی ساختن و
یکدست شدن جامعۀ اسالمی پیش میبرد نشان میداد .از جمله ،کاتبان
و دیوانیان ایرانی و مخصوصاً در دورهای که “عصر طالیی اسالم” نامیده
میشد (847-749م) 10،به صورت روشنی تمایالت افتخارآمیز ملی خود را
ظاهر میساختند .جاحظ ،دانشمند معروف قرن دهم ،در بخشی طوالنی از
رسالۀ خود که به نکوهش این کاتبان اختصاص داده ،ایشان را به این متهم
ساخته که فقط دانش و آگاهیهای عالمان زمان ساسانیان را مورد پژوهش
قرار میدهند و علوم اسالمی را به تمسخر میگیرند و سنن عربی را تحقیر
میکنند 11.نهضت شعوبیه یکی از بازتابهای چنین احساسی بود .هدف این
نهضت ،که در قرون هشتم تا دهم میالدی قوت گرفت ،برتر شماردن ملل غیر
عربــمخصوصاً ایرانیانــبر اعراب با تمجید از دستاوردها و خصایل ایرانیان
12
و نشان دادن کاستیها و کسریهای اعراب بود.
10ابوالحسن مسعودی ،التنبیه و االشراف ،به کوشش م .ی .دوخویه (لیدن :بریل 87 ،)1894 ،و 100؛

V. V. Barthold, Turkistan down to the Mongol Invasion, trans. V. Minorsky (Gibb Memorial Series, no. 5), ed. C. E. Bosworth (3ed ed.; London: Luzac Co., 1968), 197 ; H.
A. Gibb, “The Social Significance of the Shu‘ubiyah,” in Studia Orientalia Ioanni Pedersen Dicata (Copenhagen: Munksgaard, 1953), 63-64.

11جاحظ“ ،کتاب الذم اخالق الکتّاب ”،در رسائل الجاحظ (بیروت :مکتب الهالل125-122 ،)1988 ،؛

Bosworth in Elr, vol. 1, 91; Qadi, op.cit, 238.
12
I. Goldziher, Muhammedanische Studien, trans. S. M. Sten and C. R. Barber, ed. S. M.
Stern as Muslim Studies (London: George Allen and Unwin, 1967-1971), vol. 1,137198; Barthold, Turkistan down, 62-73.
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چندین واقعه در پیشبرد و تشویق چنین احساساتی تأثیر خاص داشت .یکی
رهبری و درایت ابومسلم و موفقیت چشمگیر او در برانداختن سلسلۀ امویان در
سال  749و به ثمر رساندن انقالب عباسیان .امویان معتقد به سروری و رهبری
اعراب و حکومت آنان بر مسلمانان غیرعرب بودند و برخالف دستور قرآن،
ایشان را خوار میداشتند .عباسیان در تبلیغات خود دیدگاه وسیعتری از اسالم
را عرضه میکردند و اطمینان میدادند که با موالی رفتار بهتری خواهند داشت.
لشکری که امویان را شکست داد ،اگرچه از ملیتهای گوناگون تشکیل شده
بود ،ولی بهطور مشخص کیفیت خراسانی داشت 13و زبان فارسی را برای مکالمه
و ارتباط به کار میبرد 14.پیروزی شگفتانگیز ابومسلم و به سلطه رسیدن
عباسیان که به وفاداری قبائل عرب بدگمان بودند ،راه را برای شرکت همهجانبۀ
ایرانیان در تمام امور دنیای اسالم باز کرد 15.این امر به ایرانیان اعتماد به نفس
تازهای بخشید .هنگامی که منصور ،خلیفۀ دوم عباسی ،دستور قتل ابومسلم را
داد ،خراسانیان قتل وی را به توطئهای خائنانه تعبیر کردند و در چندین نقطه
از خراسان شورشهای مذهبیــسیاسی برپا نمودند.
در سال 821م ،یکی از فرماندهان ایرانیتبار لشکر مأمون ،خلیفۀ عباسی ،به
نام طاهر به فرمانروایی خراسان منصوب شد .وی و فرزندانش مدت  52سال به
صورت سلسلهای نیمهمستقل بر شرق ایران حکومت کردند .قسمتی از دوران
حکومت ایشان همزمان با ضعف سیاسی خالفت عباسی ،قدرت یافتن لشکریان
ترک در دستگاه خلیفه ،بهپا خاستن دودمانهای محلی و سستی گرفتن تسلط
خلیفه بر نواحی دوردست بود.
13عمروبنبحر جاحظ ،البیان و التبیین ،به کوشش محمد هارون (چاپ 2؛ بیروت :عبدالسالم،
 ،)1950-1948جلد 366 ،3؛
M. Sharon, Black Banners from the East (Leiden: E. J. Brill, 1983), 19ff.

14محمدبنجریر طبری ،تاریخ الرسل و الملوک ،به کوشش م .ی .دوخویه و دیگران (لیدن :بریل،
 ،)1953جلد  50 ،3به بعد؛

E. L. Daniel, The Political and Social History of Khurasan under Abbasid Rule 747-827
;(Minneapolis and Chicago: Bibliotheca Islamica, n.d.), 74; Sharon, Black Banners, 67
R. Levy, “Persia and the Arabs,“ in The Legucy of Persia, ed. A. J. Arberry (Oxford:
Clarendon Press, 1953), 74.
15
Tabari, Tārikh, vol. 3, part 1, 25, 414, 444; Daniel, The Political and Social History,
46, 112-114.
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یکی از این دودمانها صفاریان (دورۀ اول901-867 :م) آغازگر رستاخیز ایران
بودند .بنیانگذار این سلسله یعقوب لیث (ح879-867 .م) سربازی باشهامت
و با قابلیت استثنایی بود که از خانوادهای از مردم عادی و از پدری مسگر
برخاست و حکمران شرق و جنوب ایران گشت ،تا بغداد لشکر راند و قدرت
معتمد ،خلیفۀ عباسی ،را به مبارزه طلبید .وقتی شاعری بنا بر رسم زمان
قصیدهای به عربی در مدح او سرود ،وی او را مالمت کرد که چرا به زبانی که
نمیفهمد برایش شعر سروده است .با شنیدن این سخن ،محمدبنوصیف که
ادارۀ امور دیوان یعقوب را بر عهده داشت قصیدهای به فارسی در مدحش سرود
و این قصیدهــبراساس روایت مؤلف ناشناس تاریخ سیستان که قصیده را نقل
نمودهــآغاز سرودن شعر درباری به این زبان گردید.
این نظریه که نخستین شعر فارسی در زمان صفاریان سروده شده باشد البته
درست نیست .شواهد و حتی نمونههایی از اشعار فارسی که در زمان طاهریان
سروده شده در دست است 16،شامل دو قطعه از حنظلۀ بادغیسی 17و میتوان
بهآسانی تصور نمود که زودتر از آن هم کوششهایی برای سرودن شعر به اوزان
محلی و یا در قالب شعر عربی بهطور پراکنده اینجا و آنجا صورت گرفته باشد،
اما از آنها چیزی به دست ما نرسیده است 18.اقدام یعقوب محرکی در سرودن
شعر فارسی شد و آغاز سنتی گردید که سامانیان ،پیشروان راستین رستاخیز
ادبی ایران ،آن را برگرفته و گسترش دادند.
سامانیان (1005-819م) از بلخ در شمال افغانستان برخاستند و نسب خود را
به بهرام چوبین ،سردار مشهور هرمز چهارم پادشاه ساسانی ،میرساندند .جد
آنان سامان نام داشت که خود اسالم آورده بود و مأمون چهار نوۀ او را حکومت
نواحی مختلف در ماوراءالنهر داد .یکی از ایشان ،نصربناحمد ،در سال 875م
بر تمامی آن نواحی حکومت یافت .برادر و جانشین او ،اسماعیل ،این قدرت
J. Rypka, History of Iranian Literature (Dordrecht: D. Reidel Publishing Co., 1968),
135-136.
17
G. Lazard, Les premiers poets persans (Paris aand Tehran: Librairie d’Amerique et
l’Orient, 1962-1964), vol. 1, 53; vol. 2, 12; Safa, Tārikh Adabiyāt,163-182.
18
F. De Blois, Persian Literature: A Bio-bibliograpical Survey: Poetry to AD 1100 (London:
Royal Asiatic Society, 1992), vol. 5, part 1, 42-58.
16
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را استوار ساخت و مرزهای خود را در برابر حمالت ترکهای غیرمسلمان در
شمال شرق مستحکم نمود.
در سال 900م معتمد ،خلیفۀ عباسی ،به پاس آنکه اسماعیل سامانی
عمروبنلیث ،جانشین یعقوب صفاری ،را شکست داده بود ،حکومت خراسان را
که تا آن زمان طاهریان و سپس صفاریان داشتند به او داد .از آن پس ،فرمان
اسماعیل از سیردریا در شمال تا مرزهای هند در افغانستان جاری شد ،چه وی
برخی از حکمروایان محلی در حاشیۀ منطقۀ خود ،مثل خوارزم در شمال و
سیستان در جنوب ،را نیز تحت سلطۀ خویش درآورد.
سامانیان توانستند با محکم کردن مرزهای خود ،با مطمئن ساختن راههای
تجاری و تأمین امنیت کاروانها و با به دست آوردن اعتماد خلیفه ،قلمرو خود
را آباد و پرنعمت سازند .رفتارشان با رعایا عادالنه بود و شهرهای عمدهشان،
بخارا و سمرقند ،مرکز دانش و پناهگاه دانشمندان و نویسندگان و شاعران
شد .حکمروایی ایشان بر روش عباسیان بود که آنان خود تا حد زیادی شیوۀ
حکومت ساسانیان را اقتباس نموده بودند 19.ادارۀ امور کشور را به دست وزیرانی
سپردند که مردانی بافرهنگ و پرتجربه بودند و دیوانیان و عامالن کشور را زیر
نظر داشتند .سازمان اداری و مالی و قضایی سامانیان سرمشقی برای سلسلههای
بعدی شد .غزنویان آن را اقتباس نمودند ،سلجوقیان و جانشینان ایشان همان
روش را تا حملۀ مغول ادامه دادند و اصول کلی همان شیوه تا قرن نوزدهم هم
ادامه یافت.
اهمیت سامانیان نه تنها در اتخاذ یک نظام اداری دیرپا بود ،بلکه مهمتر از
آن در پشتیبانی و تشویق بیدریغ ایشان در پرورش فرهنگی نیرومند و پربار
و نیز کوشش در ایجاد آثار نظم و نثر به زبان فارسی بود .در همان حال ،به
کار بردن عربی را نیز از دست نگذاشتند .دربار ایشان که محسود و سرمشق
جانشینانشان قرار گرفت آراسته به حضور کسانی بود چون رودکی ،پدر شعر
فارسی و مدیحهسرای دربار نصربناحمد سامانی (ح943-914 .م) ،مسعودی
مروزی ،شهید بلخی ،محمد فراالوی ،ابوشکور بلخی ،ابوشعیب هراتی ،حکیم
;Barthold, Turkistan down, 197; Goldziher, Muhammedanische Studien, vol. 1, 108ff
B. Lewis in E12, vol. 1, 176.
19
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میسری مؤلف کتابی طبی به نظم ،ابوطاهر خراسانی ،ابوالمؤید بلخی ،بدیع
20
بلخی ،منجیک ترمذی ،طاهر چغائی و بسیاری دیگر.
به این فهرست خیرهکننده از بزرگان ادب باید نام فردوسی ،حماسهسرای
بزرگ ،را نیز بیفزاییم که حماسۀ واالی خود ،شاهنامه ،را نخستین بار پیش از
سال 1000م در زمان سامانیان سرود ،ولی آن را به محمود غزنوی (ح-998 .
1030م) که اهمیت آن را به جا نیاورد هدیه نمود.
دربارۀ شعر دورۀ سامانی نخستین نکتهای که توجه انسان را جلب میکند ،تنوع
آن است .آثار منظوم این دوره شامل اشعار غنایی (عاشقانه) ،حماسی ،پندآمیز،
روایی ،فلسفی و مدح و هجاست.
نکتۀ دیگر پختگی این اشعار با وجود جوانی و نوسالی ،چه از حیث مضمون و
اندیشه و چه از حیث زبان و بیان ،است .اشعار خوب دورۀ سامانی به هیچرو
خام و بدوینما نیست ،هر چند در مقایسۀ با اشعار دورههای بعد ساده و موجز
و خالی از زینتهای شعری است .این اشعار در حقیقت نمایندۀ فرهنگی غنی
و بارور است که ریشههای دیرین دارد.
نکتۀ سومی که دربارۀ اشعار دورۀ سامانی جلوه میکند شادابی و نشاط آنهاست.
ناامیدی و بدبینی محیط این اشعار را تیره نمیکند و رویهمرفته سرخوشی و
امیدواری و بهرهگیری از نعمات زندگی است که در این اشعار به چشم میخورد.
و هرچند شعر سامانی خالی از تأمالت فلسفی نیست ،ولی اندیشۀ ترک لذات
دنیوی و پیش گرفتن زهد و فقر و اندیشههای عرفانی و خوار شمردن امور این
جهانی از خصوصیات شعر سامانی به شمار نمیرود .عشق به طبیعت و زندگی
است و تحسین آنچه لذتبخش و زیباست که از این اشعار میتراود.
لحن نیرومند و پرتوانی با مکثها و سکونهای مناسب بر آهنگ فاخر این اشعار
20محمد عوفی ،لبابااللباب ،به کوشش ادوارد براون (London and Leiden: E. G. Luzac Co.
 ،)and E. J. Brill, 1903جلد 28-2 ،1؛ رضاقلیخان هدایت ،مجمع الفصحاء (تهران :امیر کبیر،

 130 ،)1340-1336به بعد؛

Browne, Literary History of Persia, vol. 1, 445-480; Safa, Tārikh Adabiyāt, vol. 1, 369456; De Blois, Persian Literature, vol. 1; Lazard, Les premiers poets persans, vol. 2, 23-194.
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حاکم است .تشبیهات کوتاه و استعارههایی که در آنها دو چیز به هم ماننده
شده باشند (مانند لب و لعل ،ابرو و کمان ،دندان و مروارید) و صنعت “تناسب”
که در آن کلماتی که با هم نسبتی دارند (مثل شب و روز ،دست و پا ،آب و
خاک و باد و آتش) و استعاراتی که مبتنی بر ّ
تشخص یا جاندار شمردن مفاهیم
است (مثل دست تقدیر ،دیدۀ عبرت ،دل شب) صنایع عمدهای هستند که در
مشبه
این اشعار به کار میروند .برعکس ،تشبیهات درازگونه و مرکب که در آنها ّ
مشب ٌهبه هرکدام دارای اجزایی هستند و این اجزاء متقاب ً
ال به هم شبیهاند (مثل
و ّ
تشبیهی که برزویۀ طبیب در مقدمه بر کلیله و دمنه آورده است و در آن زندگی
آدمی را به وضع کسی تشبیه کرده است که هنگام سقوط در چاهی پایش بر تن
چهار مار قرار میگیرد که از دیوارۀ چاه سر بیرون کردهاند و با یک دست بوتهای
را که کنار دهانۀ چاه روییده است محکم میگیرد و در این میان با دست دیگر
به خوردن عسلی که بر دیوارۀ چاه یافته است مشغول میشود و از اژدهایی که
در بن چاه دهان گشوده و نیز امکان نزاع میان ماران و همچنین از دو موش
سیاه و سفید که ریشۀ بوتهای را که دستاویز اوست میجوند غافل میماند .در
این تشبیه ،اژدها مرگ است و ماران طبایع چهارگانه و عسل نعمات زندگی و
موشهای سیاه و سفید شب و روزند که ریشهخوار عمر ایام آدمیاند) چندان
مورد توجه شاعران سامانی نیست.
اشعار غنایی ،که موضوع آنها بیشتر عشق شاهدان جوان است ،عموماً اشعاری
پرنشاط و و سبکروح و حتی گاه طیبتآمیزند .شعر سامانی کمتر از غم فراق
و بیوفایی معشوق و جفاکاری روزگار که مایۀ غالب غزلهای فارسی پس از
قرن پنجم است اثر دارد و از زاری شاعر بر جور معشوق و خاکساریاش در برابر
وی خالی است .هرچند باید گفت که این اشعار از تأمل در ناپایداری روزگار و
بیوفایی ایام خالی نیست.
غرور ملی و فخر به گذشتۀ ایران موجب عالقۀ عمیق به تاریخ پیش از اسالم
ایران و داستانهای حماسی آن گردید .چندین اثر پهلوانی که تاریخ ملی ایران
را بازمیگفت در این دوران به رشتۀ تحریر درآمد؛ مث ً
ال یکی توسط مسعودی
مروزی و دیگری به نثر به قلم ابوالمؤید بلخی که هردو از میان رفتهاند .و باز
یکی به نثر توسط ابومنصور معمری ،وزیر و دستیار ابومنصور محمد عبدالرزاق
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طوسی ،سپهساالر خراسان که تنها مقدمۀ آن باقی مانده و به “مقدمۀ قدیم
شاهنامه” معروف است و باز یکی دیگر که دقیقی طوسی آغاز کرد و تاریخ
گشتاسپ و ظهور زرتشت و جنگهای پیروان زرتشت را با لشکر ارجاسب به
نظم آورد ،ولی به اتمام آن کامیاب نشد و در جوانی درگذشت.
این کوششها با سرودن شاهنامه توسط فردوسی به اوج رسید .این حماسۀ واال
که نزدیک به  50هزار بیت استــاز جمله شامل  1000بیت دقیقیــتاریخ
ملی ایران را ،به صورتی که ایرانیان باور میداشتند و از این رو تاریخ ملی ایران
به شمار میرفت ،از زمان نخستین پادشاه اساطیری ،گیومرث ،تا آخرین پادشاه
ساسانی ،یزدگرد سوم ،بیان میکند .تاریخی است حماسی در نهایت زیبایی
با وقایعی جذاب و حوادثی پرمخاطره ،همراه با پندهای اخالقی و داستانهای
عاشقانه و نکتههای فلسفی که قدرت شاعرانۀ فردوسی آن را در قالب شعری
فخیم که شایستۀ محتوای آن است ریخته است .صفحات شاهنامه سرشار از
دلبستگی ژرف به عقاید و آرمانهای ایران کهن و سنن قهرمانی آن است.
سرگذشت قهرمانان دالور آن ،که گویاترین و زیباترین بخش این حماسه را
تشکیل میدهد ،حاکی از ایمان این پهلوانان به وظیفۀ ملی خود است که دفاع
از تمامیت کشور و مظهر آن پادشاهی است .شاهنامه بهتر از هر اثری نمایندۀ
روح ایراندوستی مردم خاور ایران است ،مردمی که آغازگر رستاخیز فرهنگی
ایران و زندهکنندۀ نهادهای هنری و ادبی و اداری کشور بودند ،نهادهایی که تا
قرنهای بعد نیز ادامه یافت .در این رستاخیز فرهنگی ،شاهنامه ستون استوار
افتخار و هویت ملی ایران شد و موجب گردید تا در طول قرنهای آشفته و
طوفانزای آینده که کشور دستخوش حمالت ترکان و مغوالن و تاتارها شد این
هویت پایدار بماند.
همچنین ،در زمان سامانیان و دستنشاندگان ایشان بود که نثر فارسی به
عنوان زبان علم و دانش پا گرفت و بدین ترتیب ،انحصار زبان عربی در این
زمینه پایان یافت .سبک منشیانۀ فارسی که در زمان امویان و با منشآت
ابوالعالء سالم و عبدالحمید کاتب سرمشقی برای نگارش به زبان عربی گردیده
بود ،توسط منشیان فرهیختۀ سامانیان تجدید حیات یافت .رونق اقتصادی
همراه با تداوم و ثبات سیاسی موجب رو آوردن به فعالیتهای فرهنگی و افزونی
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یافتن شوق پژوهش و مطالعه و ازدیاد تولید کتاب و ایجاد کتابخانهها گردید.
شرحی که ابنسینا از کتابخانۀ غنی نوحبنمنصور سامانی (ح997-976 .م) در
بخارا نگاشته شاهدی بر شکوفایی فرهنگ در آن دوران است.
چندین اثر مهم که نخستین آثار نثر فارسی شمرده میشوند در این عصر به وجود
آمد .از جملۀ این آثار ترجمۀ فارسی تاریخ طبری اثر ابوعلی بلعمی است که به
امر منصوربننوح سامانی (ح976-961 .م) انجام یافت .دیگر ترجمۀ تفسیر مفصل
قرآن طبری است که به فرمان همین پادشاه صورت گرفت .هم او بود که گروهی
از علمای طراز اول اسالم را در قلمرو خود گرد آورد و از آنان جواز گرفت که در
دایرۀ حکمفرماییاش خواندن تفسیر قرآن به زبان فارسی مجاز باشد .از دیگر
آثار این دوره حدودالعالم از مؤلفی ناشناس است در شرح جغرافیای جهان ،دیگر
نورالعلوم اثر عرفانی ابوالحسن خرقانی است .از آثار علمی یکی هدایهالمتعلمین
فی الطب تألیف ابوبکر اخوینی است که متنی درسی در علم طب است .دیگر
التفهیم اثر ابوریحان بیرونی در علم نجوم است و دیگر دانشنامۀ عالیی اثر ابوعلی
سیناست که شامل فلسفۀ ماوراءالطبیعی ،منطق ،ریاضیات و علوم طبیعی است.

آغاز و گسترش دومین دورۀ تمدن اسالمی

فرهنگ ایران پس از آن که قریب  200سال در حال کمون به سر میبرد ،چنان
که گذشت ،در خاور و شمال خاوری ایران دوباره سر برکشید و این در زمانی
بود که نخستین مرحلۀ تمدن اسالمی که گرایش و رنگ عربی داشت رو به رکود
میرفت .تمدن اسالمی که پایههای آن در حجاز بنیان گرفته بود ،بعدا ً در دمشق
به دست امویان و سپس در بغداد به دست خلفای عباسی نیرو گرفت و هرچند
اقوام مختلف ،بهویژه ایرانیان ،در ساختن و پروردن این تمدن سهمی بزرگ
داشتند ،ظاهر عربیاش بر باطن آمیختهاش میچربید ،چه اوالً زبان این تمدن
در این مرحله مشخصاً زبان عربی بود که زبان علمی و اداری و ادبی همۀ اقوام
مسلمان به شمار میرفت .دوم آنکه مذهب رسمی این تمدن مذهب اسالم بود که
از مکه و مدینه برخاسته بود و کتاب آسمانی آن ،قرآن ،نیز به عربی نازل شده بود.
سوم آنکه پیشوایان و رهبران این دوره از تمدن اسالمی که در درجۀ اول خلفا
بودند نژاد عربی داشتند ،هرچند برخی از آنان از مادر غیرعرب زاده شده بودند.
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این تمدن که از قرن هفتم میالدی آغاز شد و در قرنهای هشتم و نهم میالدی
نیرو گرفت ،یکی از تمدنهای عمدۀ تاریخی به شمار میرود ،ولی عنصر حجازی
در این تمدن به زودی کمرنگ شد .سازندگان آن بیشتر مردم عراق و سوریه و
مصر و بهخصوص ایرانیان بودند .به کمک آنان مسلمانان دانش یونانی و شیوۀ
اداری و آداب و رسوم و اندیشههای ایرانی را اقتباس کردند و از آنها آمیزۀ پررونقی
ساختند که میتوان گفت در قرن نهم و در دوران خالفت هارون و مأمون و
متوکل به اوج رسید .شوق تحقیق و تألیف در آن وافر بود و کنجکاوی و پویایی
علمی از خصوصیات آن شمرده میشد .این مرحله از تمدن اسالمی تا قرن دهم و
حتی یازدهم میالدی نیز ادامه یافت ،اما با گذشت زمان مثل هر تمدن دیگری آثار
سستی و فتور در آن ظاهر شد و به رکود گرایید و سرانجام شوق پژوهش و نیروی
ابداع در آن خاموش شد و جای به نشخوار آثار پیشینیان و شرح نوشتن و حاشیه
پرداختن بر آنها سپرد .قدرت سیاسی آن نیز نقصان گرفت و از خالفت عباسی
که بهتدریج بازیچۀ سپاهیان ترک گردید جز سایۀ ضعیفی باقی نماند تا آنجا که
در قرن سیزدهم میالدی مغولها توانستند با هجوم پردامنۀ خود بساط خالفت
اسالمی را یکسره در هم نوردند و وحدت نسبی تمدن اسالمی را پایمال نمایند.
با این حادثه ،سرزمینهای غربی اسالم یعنی کشورهای عربنشینــاز
سرحدات عراق تا شمال افریقا سریعاً رو به انحطاط گذاشتند و به زودی از
استقالل سیاسی نیز محروم شدند و جزو متصرفات دولت قدرتمند عثمانی
21
درآمدند و هنگامی که این دولت ناتوان شد ،عموماً مستعمرۀ اروپاییان شدند.
تاریخ فرهنگی کشورهای عربی از قرن سیزدهم میالدی به بعد تا ایام جدید
در حقیقت و بهطوری که نیکلسون ،مؤلف کتاب معتبر تاریخ ادبیات عرب ،نیز
نوشته است 22،بیشتر به صورت بیابان بیحاصلی درآمد که فقط بهندرت و
استثنائاً جنبشی در آن دیده میشد .در این کشورها از آن همه شکوه دیرین
سرافکندگی حال کار به مباهات به دورانهای گذشته
اثری نماند و از ضعف و
ِ
افتاد؛ سرانجامی که ایرانشهر نیز چند قرن دیگر از آن نصیب یافت.
Yarshater, op. cit, 74ff.
R. A. Nicholson, A Literary History of the Arabs (2nd ed.; Cambridge: Cambridge
University Press, 1962), 442-443.
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رستاخیز ایران و ظهور زبان و ادبیات ملی

477

اما مقارن این احوال در ایران وضع بهکلی متفاوت بود .هنگامی که تمدن عربی
در کشورهای غربی اسالم به سستی میگرایید ،در خراسان و فرارود نهال
فرهنگ پرباری ،چنان که گذشت ،جوانه زد .این نهال را سامانیان و دولتهای
کوچکتر این سامان پروردند .سپس ،برخی از خاندانهای دیگر نیز در این
کوشش شریک شدند .زبان فارسی زنده شد ،شعر فارسی رونق گرفت و آثار
علمی به زبان فارسی به وجود آمد .نظام اداری شایستهای مستقر گردید و
سنت تازهای در کشورداری و پژوهش علم و تشویق شعر و بسط فرهنگ پدیدار
شد؛ سنتی که پس از سامانیان ،غزنویان و سپس سلجوقیان پاسدار آن شدند.
بیرونی و ابنسینا زادۀ این سنت بودند ،هرچند عمدۀ آثار خود را به عربی ،که
23
هنوز زبان علمی کشورهای اسالمی بود ،تألیف کردند.

ویژگیهای تمدن ایرانی اسالمی

ویژگیهای این تمدن ،که “مرحلۀ دوم” تمدن اسالمی محسوب میشود ،با
خصوصیات مرحلۀ اول یا مرحلۀ عربی متفاوت است .در این تمدن ،گرایش
به هنر و ادب بسیار محسوستر است و توجه به استدالالت خشک عقالنی و
منطقی کمتر .اندیشۀ غالب اندیشۀ عرفانی است و شعر است که وسیلۀ عمدۀ
ابراز تأمالت فلسفی به شمار میرود .در این دوره و در بستر این تمدن است که
بزرگترین شاعران ایران چون فردوسی و فرخی و منوچهری و ناصر خسرو و
انوری و مسعود سعد و نظامی و سعدی و مولوی و امیرخسرو دهلوی و صائب و
بیدل پرورش یافتهاند .نقاشان و خطاطان بزرگ ایران نیز مانند بهزاد ،آقامیرک
و سلطانعلی مشهدی و میرعماد نیز محصول این دوره و این فرهنگاند .عرفان
و تصوف در ایران که پایههای کهنتر آن را در سلوک امثال جنید شیرازی و
موبیش
بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی و ابوسعید ابوالخیر باید جست ،ک 
عمومیت یافت و اگرنه به صورت “مذهب عامه ”،دستکم به صورت “مشرب
عامه” درآمد و بر جهانبینی ایرانیان و به پیروی آنان به جهانبینی عثمانیان
و مسلمانان هند سایه افکند .مکتب فلسفی اصفهان که بیشتر با نام میرداماد
و میرفندرسکی و شیخ بهایی و بهخصوص مالصدرای شیرازی متبادر است
نیز بیشتر بر این بینش استوار است .صور خیال و نگارههای شعر فارسی در
23توضیح مترجم :قسمت آخر مقاله با نظر مؤلف کمی بسط داده شده است.
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سرزمینهای شرقی اسالم رایج شد و در شعر ترکی عثمانی و جغتایی و شعر
اردو نفوذی کامل یافت.
اینکه برخی از مورخین تمدن اسالمی را یککاسه تصور کردهاند و گفتهاند که
از حدود قرن یازدهم و دوازدهم میالدی این تمدن به رکود گرایید و سپس رو
به انحطاط گذاشت و سپس فرسوده و سترون شد ،به هیچ روی درست نیست.
چنین نظری مبتنی بر معتبر شمردن جریانهای فرهنگی کشورهای عربیزبان
و غفلت ناموجه از تمدنی است که مقارن انحطاط تمدن عربی اسالمی در ایران
سر برداشت و از سواحل غربی ترکیه تا سواحل شرقی بنگال را ،چنان که
گذشت ،زیر تأثیر عمیق خود قرار داد و مدت چند قرن فرهنگی زاینده و پویا
بود تا آنکه از اواسط دورۀ صفوی خود رو به انحطاط گذاشت و دامان پویندگی
و ابداع فرهنگی را رها نمود و میدان را به تمدن جوانتر و پرنیروی غرب سپرد
و بهتدریج وامدار آن گردید.
چگونه میتوان فرهنگی و دورانی را که فردوسی و سعدی و حافظ و بهزاد و
میرعماد و درویش را در دامان خود پرورده و مورخانی چون بیهقی و جوینی
و رشیدالدین را به وجود آورده دورۀ انحطاط شمرد؟ این فقط مشتبه ساختن
“اسالم” با “عرب” است که موجب چنین نظری میتواند شد .کوتاهی در
فراگرفتن زبان فارسی و تشخیص خصایص ادبی شعر و نثر آن است که موجب
چنین اشتباهی میشود .نگارنده کوشیده است تا در رسالهای با عنوان حضور
ایران در عالم اسالم 24نادرست بودن این نظریه را به تفصیل بیشتر آشکار کند
و نشان بدهد که تمدن اسالمی دو مرحلۀ متمایز دارد :یکی “مرحلۀ عربی” که
در آن زبان عربی زبان انحصاری علم و زبان اداری است .مشرب فلسفیاش
مبتنی بر علم کالم است و هنر عمدهاش در نثر عربی آشکار میشود .دوم
“مرحلۀ ایرانی” است که مشربش مشرب عرفانی است و دستاوردهای آن بیشتر
دستاوردهای هنری است که در درجۀ اول در شعر و سپس در نقاشی و معماری
و خطاطی و کاشیکاری جلوه میکند.

E. Yarshater, The Persian Presence in the Islamic World (Cambridge: Cambridge
University Press, 1998).
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فصل 26

در جستجوي راز بقا:
1
مسئلۀ رستاخيز فرهنگي خراسان
پرسشي در جستجوي پاسخ

گزاويه دو پالنول ( ،)Xavier de Planholدانشمند نامدار فرانسوي ،در اثر اساسي
خود ،ملتهاي پيامبر :راهنماي جغرافيايي سياست مسلمانان (Les nations
 ،)du Prophète Manuel géographique de politique musulmaneپرسشي را
مطرح نموده كه ديري است پژوهندگان تاريخ ايران را به خود مشغول داشته
و آن اينكه چرا در ايران كه با يك استثنا 2،نزديك به  1000سال از سدۀ
پنجم تا پانزدهم (يازدهم تا بيستم ميالدي) زير فرمانروايي امرا و پادشاهان

1اين نوشته ترجمة سخنراني دكتر احسان يارشاطر به زبان انگليسي است با عنوان In Search of the
 ، Secret of Survival: The Case of Cultural Resurgence in Khurasanبا برخي اضافات مؤلف،
كه در  24مارس  1997در برنامة سخنرانيهاي نوروزي استادان ممتاز ايرانشناسي كه هر سال به
دعوت مشترك بنياد مطالعات ايران و دانشگاه جورج واشینگتن در اين دانشگاه برگزار ميشود ،ايراد
شد .احسان یارشاطر“ ،در جستجوی راز بقا :مسئلۀ رستاخیز فرهنگی خراسان ”،ايراننامه ،سال ،15
شمارۀ ( 4پاييز .568-539 ،)1376
2استثنای مذکور دورانی بود که بیش از یک سده ،از  625تا 755ق .برابر با  1337تا 1353م و
در ماوراءالنهر تا 772ق ،مغوالن در ایران فرمانروا بودند .اما حتی در این دوران نیز سپاهیان مغول
بیشتر ترک و ترکزبان بودند .چه ،مغولها طبق رسم معمولشان قبایلی را که در مسیر خود
مغلوب مينمودند موالی خود ميساختند و در سپاه خود مندرج ميکردند .بیشتر سپاهیان مغول
در خاورمیانه ترکان آسیای مرکزی بودند که به خدمت مغوالن درآمده بودند .حکومت خاندان زند
میان نادرشاه و قاجاریه کوتاهتر از آن بود که استثنای عمدهای محسوب شود.
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ترك يا تركزبان بهسر برده و زيستگاه قبايل گوناگون ترك و تركمن بوده،
زبان تركيــآنگونه كه در تركيه پاي گرفتــزبان ملي نشد؟ آنگاه پالنول
ميپرسد“ :اين مقاومت فرهنگ ايران را در برابر هجوم تركان چگونه ميتوان
توجيه كرد ،بهويژه هنگامي كه در نظر بياوريم كه تمدن بيزانس در مسافتي
دورتر در برابر آنان تاب مقاومت نياورد؟”
اين پرسش را ميتوان بهطريق اولي در مورد حكومت اعراب بر ايران نيز مطرح
نمود .چه ،پس از فروپاشي شاهنشاهي ساساني در نيمۀ قرن هفتم ميالدي،
اعراب بيش از  200سال متوالي بالمنازع بر ايران حكومت راندند .از اين گذشته،
مردم ايران نهتنها سرانجام اسالم آوردند و مذهبي را پذيرفتند كه آداب نيايش
و كتاب مقدسش به عربي بود ،بلكه در گسترش و قوام تمدن اسالمي نيز نقشي
بسزا ايفا كردند .حال اين پرسش پيش ميآيد كه چرا ايرانيان ،همانند مردم
عراق و سوريه و مصر كه هر سه از تمدني كهن و پيشرفته نيز بهره داشتند ،زبان
عربي را جانشين زبان خود نساختند و هويت تازهاي را برنگزيدند؟
اين هر دو پرسش را بهويژه دربارۀ خراسان بزرگ ،كه شامل ماوراءالنهر و
سيستان نيز ميشود 3،بايد پاسخ گفت .چه ،پس از فتح ايران ،قبايل عرب بيش
از هر ايالت ديگر در خراسان اقامت گزيدند .همچنين ،خراسان نخستين خطۀ
ايران بود كه آماج هجوم تركان باديهنشين و مأواي سكونت ممتد آنان شد.
ن همه و با وجود هجوم پيدرپي قبايل ترك آسياي مركزي به خراسان
با اي 
و ،مهمتر ،تسلط ديرپاي سلسلههاي تركزبان بر ايران اين سرزمين نه تنها
زبان فارسي را رها نكرد ،بلكه سنگرگاه زبان فارسي و سنتهاي بومي و مهد
رستاخيز ادبي ايران شد .حتي در دوران پادشاهي صفويان تركزبان ،كه قبايل
ترك قزلباش را دستكم براي يك سده بر سراسر ايران مسلط كردند و تجاوز
سياسي خود را به جامۀ مشروعيت مذهبي آراستند ،زبان تركي بر فارسي چيره
نشد و بر جاي آن ننشست .امروز فارسي نهتنها رايج در تاجيكستان و بيشتر
نواحي افغانستان است ،بلكه تاحدودي در سمرقند و بخارا و نواحي اطراف
3دربارۀ گسترش دامنۀ خراسان به ماوراءالنهر و سیستان نگاه کنید به مقدسی ،احسنالتقاسیم (چاپ 3؛
لیدن 260 ،)1967 ،و بارتولد ،ترکستان (چاپ 3؛ لندن 197 ،)1968 ،که به تسلط خراسان بر ماوراءالنهر
اشاره ميکند.
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آنها در ازبكستان نيز رایج است و اين با وجود فشار ممتدي است كه از طرف
حاكمان محلي براي ت ِ
َرك هويت تاجيكي و زبان فارسي بهكار برده شده است.
به اين ترتيب ،وضع خراسان با آناتولي ،كه در زماني كوتاه آن هم به دست
تعدادي نسبتاً اندك از قبايل ترك كه در آنجا ساكن شدند زبان و هويتي تركي
يافت ،تفاوتي آشكار دارد .پالنول در اينباره مينويسد:
در پي شكست سپاهيان ديوژن ،امپراتور بيزانس ،در نبرد مالزگرت
(464ق1071/م) ،سرزمين آناتولي به روي ايالت ترك گشوده شد و
مأواي شمار كثيري از آنان گرديد .سدهاي نگذشت كه در نوشتههايي
كه غربيان دربارۀ سومين دوره از جنگهاي صليبي به سرداري فردريك
باباروسا به جاي گذاشتهاند (585ق1189/م) ،آناتولي بهنام ‘تركيه’
4
خوانده ميشود ،نامي كه تا امروز بر آن مانده است.

توانايي و پويايي مردم خراسان

جلوۀ ديگري از نيروي دروني و معنوي مردم خراسان را در قدرت هضم و تحليل
اقوام بيگانه ميتوان يافت .خراسانيان نه تنها زبان و فرهنگ قبايل مهاجم را
مورد اعتنا قرار ندادند ،بلكه زبان و فرهنگ خود را نيز به آنان پذيراندند .جاحظ،
مؤلف نامآور عرب (254-160ق) ،در رسالهاي كه دربارۀ مناقب تركان پرداخته
است ميگويد كه مردم خراسان آداب و رسوم و ويژگيهاي نژادي خود را بر
ساكنان اين سرزمين ،چه ترك و چه تازي ،تحميل كردند و بدينسان مرزهاي
نژادي را كمرنگ ساختند .هم او دربارۀ تازياني كه در خراسان ساكن شدند
مينويسد“ :هنگامي كه به اوالد اعراب و باديهنشيناني كه خراسان را مسكن
خود ساختند بنگريد و آنان را با مردم بومي فرغانه مقايسه كنيد ،تفاوتي بين
5
آنان نميبينيد”.
آنچه در بيان جاحظ مستتر است ،به گفتۀ ژاکوب لسنر ( )Jacob Lassnerاين
است كه “ويژگيهاي ديرپاي فرهنگي هر سرزميني را ميتوان به مردماني

4
Xavier de Planhol, Les Nations du Prophète: Manuel Géographique de Politique
Musulmane (Paris: Fayard, 1993), 480.

5رسالۀ فتحبنخاقان فی مناقب الترک ،طبع فان فلوتن (لیدن.40 ،)1903 ،
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كه در آن رحل اقامت افكندهاند منتقل ساخت .از همين رو ،تازياني كه در
خراسان اقامت گزيدند ،خود به رنگ بوميان آن سرزمين درآمدند 6”.موشه
شارن ( )Moshe Sharonدر كتابش بانام َعلَمهاي سياه از جانب شرق (Black
 )Banners From the Eastبه تأثير خراسان در مهاجران و مهاجماني كه در آن
ساكن شدند با صراحت بيشتري اشاره ميكند:
نسل دوم تازیانی که در خراسان به دنیا آمده بودند زبان روزمرۀ عربی را
بهتدریج فراموش کردند .گویش فارسی عربی یا آنچه در برخی از منابع
‘لغت اهل خراسان’ و ‘لسان اهل خراسان’ نامیده شده بر جای عربی
نشست  . . .نه تنها زبان عربی به عنوان وسیلۀ محاوره و ارتباط روزمره از
یادها رفت ،نه تنها از میراث آداب و سنن تازی در میان نسل دوم و سوم
اعرابی که در خراسان ،و بیشتر از مادران ایرانی ،زاده شده بود نشانی نماند،
7
بلکه صورت و سیمای تازی نیز بهتدریج ناپدید شد.
تجلی این توانایی بر جذب و تحلیل اقوام بیگانه را در این واقعیت مسلم نیز
ميتوان دید که همۀ سلسلههای ترکزبان که بر خراسان فرمان راندند ،از
غزنویان و سلجوقیان در سدههای یازدهم و دوازدهم میالدی گرفته تا تیموریان
در قرنهای چهاردهم و پانزدهم و قاجاریان در سدۀ نوزدهم و اوایل سدۀ بیستم،
همه بیاستثنا مسخر و مجذوب فرهنگ ایرانی شدند و به حمایت از فرهنگ و هنر
ایرانی ،بهویژه زبان و ادب فارسی ،و تبلیغ و ترویج آنها همت گماشتند.
نخستین نشان عمدۀ دوام پویندگی و توانمندی مردم خراسان و ماوراءالنهر و
نیروی درونی آنان را در جریان دو رویداد تاریخی و به غایت مهم ميتوان دید.
رویداد نخست شورش و جنبش انقالب خراسان به رهبری ابومسلم است که به
نام “انقالب عباسي” خوانده ميشود .در این قیام پیروزمند ،سپاهیان خراسان
به انجام آنچه ناشدنی مينمود موفق شدند :لشکر امویان را درهم شکستند و
Jacob Lassner, The Shaping of ʻAbbāsid Rule ( Princeton: Princeton University Press,
1980), 117.
7
Moshe Sharon, Black Banners From the East: The Establishment of the ʻAbbāsid State,
Incubation of a Revolt (Jerusalem: Magnes Press, Hebrew University; Leiden, Holland:
E. J. Brill, 1983), 67.
6
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عباسیان را بر جای سلسلۀ مقتدر اموی به تخت خالفت نشاندند؛ سلسلهای که
از پیامدهای مسلمان شدن بخشی بزرگ از مردم ایران ،بهویژه در سرزمینهای
شرقی و شمال شرقی آن ،و به هم خوردن توازن قوا در سرزمینهای خالفت
اسالمی غفلت ورزیده بود .هرچه دربارۀ اهمیت این رویداد و دگرگونیهای
ژرفی که در جهان اسالم به بار آورد گفته شود ،گزاف نیست .چه ،در پی این
رویداد بود که مسلمانان غیرعرب ،بهویژه ایرانیان ،در ادارۀ حکومت اسالمی و
استوار ساختن و توسعۀ تمدن اسالمی مانند اعراب صاحبدست شدند.
از آنجا که شماری از سپاهیان خراسانی ابومسلم که انقالب عباسی را به پیروزی
رساندند از قبایل عرب ساکن آن خطه بودند ،برخی از مؤلفان معاصر که داعیۀ تجدید
نظر و بازنگری در عقاید دانشمندان سلف دارند ،به تازگی به تفسیری عربگرا از قیام
عباسی و سپاهیان خراسانی دست زدهاند 8.من در جای دیگری به نقد این تفسیر
تازه پرداختهام 9.در اینجا کافی است به این نکته اشاره کنم که مؤلفان اسالمی نه
تنها “خراسانی” بودن قیام ابومسلم و سپاهیان او ،بلکه بهخصوص نقش “ایرانیان” را
در استقرار خالفت عباسیان تأکید کردهاند .برای نمونه ،جاحظ ،مؤلف ضد شعوبی،
حکومت عباسی را “ایرانی و خراسانی ”،اما خالفت امویان را “عرب” و لشكريان آنان
را “شامي” ميخواند 10.همچنين مقريزي ،مورخ مشهور عرب (قرنهای چهاردهم
و پانزدهم میالدی) ،در کتاب النزاع و التخاصم سلب قدرت از امویان و به خالفت
رساندن عباسیان را کار ایرانیان و توسط مردم خراسان ميشمارد 11.افزون بر این،
پیامدهای این قیام و شرکت مؤثر و گستردۀ ایرانیان را در زندگی اداری ،اجتماعی و
عقالنی نخستین دوران خالفت عباسی از سویی و ضعف عنصر عرب و بیاعتمادی
خلفای اولیۀ عباسی به اعراب قبیلهای و روی آوردن آنان به موالی را از سوی دیگر به
هیچ روی نشان پیروزی سپاهیان یا عنصر “تازی” نميتوان شمرد.
Richard Hovannisian and George Sabagh (eds.), The Persian Presence in the Islamic
World (New York: Cambridge University Press, 1998).
9
Hovannisian and Sabagh (eds.), The Persian Presence in the Islamic World.
“10ان دولت ُهم عَ َجمیة خراسانیة و دولة بني مروان عربیة و فی اجناد شامیة ”.نگاه کنید به عمروبنبحر
8

جاحظ ،البیان و التبیین ،طبع محمد هارون (بیروت ،)1948 ،جلد .366 ،3

C. E. Bosworth, Al-Magrizi’s Book of Contention and Strife Concerning the Relation
between the Banu Umayye and Banu Hashim (Manchester: University of Manchester,
”1980), 88; Elton L. Daniel, “Arabs, Persians and the Advent of Abbasids Reconsidered,
American Oriental Society, 117:3 (1997), 542-548.
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رویداد مهم دوم مربوط به اختالفی است که بین امین ،جانشینهارونالرشید
و برادرش مأمون که از مادری ایرانی و هنگام مرگ هارون والی خراسان بود،
پدیدار شد .چه ،امین کوشید تا برادر را از امتیازاتی که پدرش به او عطا کرده
بود محروم کند .سپاهیانی که از میان مردم خراسان و ماوراءالنهر بسیج شده
بودند ،به فرماندهی طاهربنحسین ،مشهور به ذوالیمینین ،در چند جبهه بر
لشکریان امین تاختند و پس از پیروزی بر آنان مأمون را به خالفت نشاندند
و آغازگر دورانی شدند که هر چند به علت اصرار مأمون در تحمیل عقاید
معتزلی ،بهخصوص عقیده به خلق قرآن و قدیم نبودن آن ،نميتوان آن را
دورۀ آزاداندیشی شمرد ،ولی بیشک از حیث گرم بودن بازار بحث و تحقیق در
مسایل دیگر و برخورد آراي متفاوت نظیری در دوران خالفت عباسی نیافت.
کامیابی خراسانیان در این دو رویداد مهم تاریخی نشان وجود نیرویی هنوز
پویا و طبعی چالشگر در مردم خراسان بود که آنان را از مردم سایر خطهها
ممتاز ميکرد .همچنین ،هیچیک از دیگر نواحی ایران مانند خراسان پذیرای
آرا و اعتقادات بدیع و بدعتگرا نبود و این نیز خود نشانی از دلزندگی و دوری
از خمود فکری و رکود عاطفی در مردم خراسان است .تصادفی نیست که در
انقالب عباسی پیشوایان شیعه و سپس رهبران عباسی به مردم خراسان بود که
توسل جستند و آنان را پنهانی به خیزش علیه امویان و علیه غصب و کفری
که به آنان منسوب ميداشتند خواندند و از میان همۀ مردم مسلمان ،مردم
خراسان را درخور اعتماد خود شمردند .اینکه برخی دلیل اختیار خراسان را از
طرف عباسیان دوری خراسان از مرکز خالفت اموی و ضعف قدرت امویان در
خراسان دور دست دانستهاند ،به دلیلی نارسا و سطحی توسل جستهاند.
اقتدار و نفوذ امویان در خراسان ،که عدۀ کثیری از قبایل مضر و خزرج در آن
ّ
توطن گزیده بودند و از پایگاههای حمله به سغد و خوارزم و فرغانه و سرزمين
ترکان به شمار ميرفت ،نیرومند بود و فتوحات امویان در آسیای مرکزی به یاری
مقاتالن عرب و همرزمان خراسانی آنها به دست ميآمد .دلیل عمدۀ پیروزی قیام
را در عامل انسانی ،یعنی در مردم خراسان ُخلقیات آنان ،جستجو باید کرد
زمانی هم که عباسیان به ابومسلم خیانت ورزیدند و منصور خلیفه او را به نیرنگ
به قتل آورد ،مردم خراسان همان واکنشی را از خود نشان دادند که از آنان انتظار

در جستجوي راز بقا :مسئلۀ رستاخيز فرهنگي خراسان

485

ميرفت :پس از کشته شدن ابومسلم ،شماری جنبشهای سیاسیــمذهبی ،از
12
جمله جنبش مقنع ،استاذسیس ،بهآفرید و سنباد در خراسان ظهور یافت.
پیش از آن نیز جنبش ابوخالد 13و هم جنبش “سپیدجامگان” و “سرخجامگان”
روی داده بود که همگی جنبشهایی عربستیز بودند و به کیش مزدکیان ،که
ریشهای دیرینه در آن منطقه داشت ،گرایش داشتند.
از اینها مهمتر ،در خراسان بود که در سدۀ نهم میالدی ادب فارسی تولدي تازه
یافت و دوران شکوهمند شعر فارسی آغاز گردید .در آنجا بود که رودکی ،پدر
شعر فارسی ،غزلها و قصیدههای خود را سرود و در خراسان بود که شاعران
بزرگ دوران غزنوی (عنصری و فرخی و منوچهری) شعر فارسی را به اوج تازهای
از فصاحت و شیوایی رساندند .باالتر از همه ،در خراسان بود که نخستین گامها
برای تدوین “تاریخ ملی” و گردآوری داستانهای کهن ایرانی به نثر و نظم
برداشته شد و سرانجام در خراسان بود که شاهنامه فردوسی ،این اثر شکوهمند
زبان فارسی و استوارترین هویت ملی ایرانیان ،پا به عرصۀ وجود نهاد.
اما پویندگی و همت خراسانیان منحصر به پهنۀ زبان و ادبیات نبود ،بلکه در
زمینۀ دانش و اندیشه و تدبیر ُملک نیز جلوه کرد .برگهای تاریخ خراسان آکنده
از نام دانشمندان پرآوازه و دولتمردان تواناست .در خراسان بود که وزرا و دبیران
دانشمندی چون فضلبنسهل و حسنبنسهل پیدا شدند و در دوران کشمکش
امین و مأمون و سپس در خالفت مأمون منشأ خدمات ارزنده گردیدند .ابوعبداهلل
جیهانی ،ابوالفضل و ابوعلی بلعمی ،ابوالعباس اسفراینی ،احمدبنحسن میمندی،
حسنک وزیر ،ابوالحسن ُعتبی و نیز شخصیت نامداری چون نظامالملک طوسی از
جملۀ این دولتمردان بودند .خراسان همچنین زادگاه تاریخنگارانی چون گردیزی و
12دربارۀ این شخصیتها و آرایشان نگاه کنید به غالمحسین صدیقی ،جنبشهای دینی ایرانی در
قرنهای دوم و سوم هجری (تهران :پاژنگ)1372 ،؛

Ehsan Yarshater, “Mazdakism,” in Ehsan Yarshater (ed.), Cambridge History of Iran
(Cambridge: Cambridge University Press, 1983), vol. 3, part 2, 1001ff.

13
عمار خداش ،از نخستین داعیان بنیادگرای هاشمی در خراسان .او رهبر فرقهای به نام خالدیه بود
پیرو ّ
که پس از مرگ ابراهیم امام حمایتش را از علویان ادامه داد و در نیشابور سر به شورش برداشت ،اما در
نبرد با ابومسلم شکست خورد .همین فرقه بود که در دوران خالفت منصور فاطمیه نام گرفت .در این باره
نگاه کنید به اخبار الدولة العباسیة ،طبع دوری و مطلبی (بیروت404-403 ،)1973 ،؛

Encyclopaedia Iranica, vol. 2/5, 2b; Elton L. Daniel, The Political and Social History of
Khurasan (Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1979), 747-820.
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ابوالفضل بیهقی و مؤلف ناشناختۀ تاریخ سیستان بود .از دانشمندان بنام ،ابوجعفر
محمدبنموسی خوارزمی ،ریاضیدان و اخترشناس و جغرافیدان و مخترع علم
جبر؛ 14ابوعبداهلل محمدبناحمد خوارزمی ،مؤلف مفتاحالعلوم؛ ابومعشر بلخی ،منجم؛
ابوالوفا بوزجانی و عمر خیام نیشابوری ،منجم و فیلسوف و ریاضیدان؛ ابوريحان
بيروني ،جامع علوم زمان خود؛ فارابي ،بنيانگذار واقعي فلسفۀ اسالمي؛ ابوسلیمان
ی او بر محافل علمی و فلسفی
َسجستانی ،منطقشناسی که در قرن دهم میالدی آرا 
بغداد چیره بود؛ ابنسینا ،فیلسوف و پزشک شهیر؛ ابوزید بلخی ،متکلم و فیلسوف؛
ن ُقتیبۀ دینوری ،ادیب مورخ و متکلم مشهور و متفکران اسماعیلی چون ابویعقوب
اب 
سجستانی و ناصر خسرو ،همه از جمله فرزندان نامدار خراسان بزرگاند.
در زمینۀ علوم اسالمی نیز بزرگانی چون غزالیَ ،ز َمخشری و شهرستانیــکه
در تاریخ ادیان نیز دست داشتــزادۀ خراسان بودند .در عرصۀ تصوف و عرفان
اسالمی نیز کسانی چون ابویزید بسطامی ،ابوسعید ابیالخیر ،ابوالحسن خرقانی،
عبداهلل انصاری ،احمد غزالی و نجمالدین کبری که سرسلسلۀ بسیاری از طریقههای
صوفیه به شمار میرود ،خراسان را پرآوازه کردند .به فهرست نام بزرگان خراسان
بیش از این نیز ميتوان افزود ،اما همین بس که در گسترۀ دانش و اندیشه به
کسانی چون فارابی ،خوارزمی ،ابنقتیبه ،بیرونی ،ابنسینا و غزالی و در عرصههای
سیاسی و نظامی به ابومسلم ،طاهربنحسین ،یعقوب لیث و اسماعیل ساسانی
بیندیشیم تا به همت سازنده و نیروی کوشندهای که در سدههای نخستین اسالم
و در بحبوحۀ رستاخیز خراسان در این سرزمین فعال بوده پی ببریم.
تالشهای خراسانیان برای بازیابی و احراز هویت خود پس از هجوم تازیان
سرانجام با ایجاد حکومتهای محلی و نیمهمستقل شکل گرفت .طاهریان به
نرمی ،صفاریان به ستیز و سامانیان به مدارا به برپاساختن چنین حکومتهایی
دست زدند و هر کدام به سهم خود به جنبش سیاسی و فرهنگی خراسان ،و به
تبع آن ایران ،یاری رساندند.
باز در خراسان بود که نظام مالی و اداری بر ُگردۀ نظام “دیوانی” عباسیان ،که
خود کمابیش اقتباسی از ساختار اداری ساسانیان بود ،شکل گرفت که سدهها
Cambridge History of Islam, vol 2, 596 and 759; Encyclopaedia of Islam, vol. 5, 1070-1071.
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و دستکم تا حملۀ مغول و حتی پس از آن بدون تغییر عمدهای برجای ماند.
هیچیک از این رویدادها و دگرگونیها در دیگر ایاالت ،بهویژه ایاالت ماد قدیم
که خاستگاه نخستین شهریاری ایرانیان بود و ایاالت جنوبی ایران که زادگاه
شاهنشاهی هخامنشی و ساسانی و پایگاه استوار کیش زرتشتی بود ،رخ نداد.
تنها استثنا قیام بابک خرمدین در آذربایجان و شروان بود .وی در برابر حمالت
خلیفۀ بغداد  16سال پایداری کرد تا سرانجام در زمان مأمون به دست افشین،
از نامداران اَُسروشنه در ماوراءالنهر که سرداری ایرانی و در خدمت عباسیان بود،
شکست خورد و اسیر شد و به شکنجه درگذشت.
پایداری و نیرومندی خراسانیان که در پیروزیهای نظامی ،در خالقیت چشمگیر
علمی و ادبی ،در سیاست و تدبیر ُملک و نیز در قبول عقاید پُرشور مذهبی و
بدعتهای دینی تجلی یافت ،برای تاریخ جهان اسالم اهمیتی ویژه دارد ،چه
رستاخیز فرهنگی ایران که مآالً بر همۀ سرزمینهای شرقی اسالم از کشور
عثمانی تا هندوستان پرتو افکند و به فرهنگ و ادب آنها جانی تازه بخشید ،در
همین نیروی درونی خراسانیان نطفه بست و ریشه گرفت .اما گسترش و تأثیر این
فرهنگ باز زاده را ،که فارسی زبان رسمی و ادبی آن بود ،تنها مدیون ویژگیها و
تواناییهای اصیل این فرهنگ نیستیم ،بلکه حمایت امرا و سرداران ترکی که بر
ایران و آسیای صغیر و آسیانۀ میانه و هندوستان فرمان راندند و شیفته و پشتیبان
این فرهنگ شدند نیز در گسترش نفوذ آن نقشی اساسی داشت.

مرحلۀ ایرانی تمدن اسالمی

این نکته را باید بهخصوص به خاطر داشت که فرهنگ ایرانی زمانی به شکوفایی
و باروری رسید که “مرحلۀ عربی” تمدن اسالمی ،که از آغاز نیمۀ سدۀ هشتم
میالدی کانونش به بغداد انتقال یافته بود ،پویاییاش رو به کاستن گذاشت و در
آستان رکود قرار گرفت ،تا آنکه پس از حملۀ مغول در سدۀ سیزدهم و سقوط
بغداد ،سرزمینهای خالفت عباسی در امپراتوری عثمانی ،که خود عرصۀ نفوذ
فرهنگ ایرانی بود ،مستحیل گردید .بدینگونه ،کشورهای عربی و سرزمینهای
غربی اسالم نیز از راه اندراج در امپراتوری عثمانی در معرض نفوذ فرهنگ ایرانی
قرار گرفتند و بسیاری از برگزیدگان آنها با شعر و ادب و نقاشی و دیگر صنایع
ایران آشنا شدند .نسخ نفیس شاهنامه و گلستان و مجموعۀ کتب خطی فارسی
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در قاهره و برخی دیگر از شهرهای تازی یادگار این دوره از آشنایی با آثار ایرانی
و شیفتگی نسبت به آنهاست.
دوره یا مرحلۀ دوم شکوفایی و باروری تمدن اسالمی که پس از ضعف و انحطاط
دورۀ عربی پیش آمد و پیامد جنبش و رستاخیز خراسان بود ،مرحلهای است
که باید آن را “مرحلۀ ایرانی” تمدن اسالمی نامید .آرنولد توینبی Arnold
 ،Toynbeeمورخ نامی ،دربارۀ قلمرو این دوران ميگوید:
در این امپراتوری پهناور فرهنگی [از سواحل بسفر تا خلیج بنگال] زبان فارسی
را باید وامدار اسلحۀ سرداران و جنگاوران ترکزبان دانست .این سرداران ،که
در دامن سنتهای ایرانی پرورده شده و مسحور ادب فارسی بودند ،از یک
سو امپراتوری عثمانی را در جای کانون کلیسای ارتدکس پایهگذاری کردند
و از سوی دیگر ،سلسلۀ سالطین گورکانی را در هندوستان بنا نهادند .این دو
امپراتوری که با شالودۀ فرهنگ ایرانی بر دو بستر مسیحیت و آیین هندویی
بنا شده بودند ،در همان مسیری افتادند که گرایش فرهنگی بنانهندگان آنها
را نشان ميداد و در فالت ایران و حوزۀ رودهای سیحون و جیحون ،یعنی در
مهد زبان فارسی و تمدن ایرانی ،به هم ميپیوستند .در اوج قدرت سلسلههای
گورکانی و صفویه و عثمانی ،حاکمان و نخبگان سیاسی این خطۀ پهناور حامی
و پشتیبان زبان فارسی ،به عنوان زبان همگانی ادب ،بودند و در دوسوم این
پهنۀ گسترده که صفویان و سالطین گورکانی بر آن حکومت ميراندند ،فارسی
15
زبان رسمی اداری نیز بود.

فرضیۀ دو پالنول

دو پالنول سبب اختالف بارزی را که در واکنش آسیای صغیر و فالت ایران
در برخورد با هجوم ترکان مشهود است ،چنان که گذشت ،بیشتر در عوامل
کشاورزی و اقلیمی ميبیند .به اعتقاد او ،ایرانیان در نخستین مراحل تاریخ
خود به روشهای پیشرفتهای در کشاورزی و آبیاری دست یافتند و از آنجا
که سرزمین آنان بیشتر خشک و کمآب بود ،به تجربه آموختند که چگونه از
آب روخانهها برای آبیاری کشتزارها در کوه پایهها و تپهها بهره بجویند .مهمتر
A Study of History, vol 5, 515.
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اینکه ایرانیان توانستند با حفر چاه و نقب قنات آبهای زیرزمینی را به مزارع
خود در دشتها برسانند .با استثناهای اندک ،همۀ شهرهای عمدۀ ایران از این
نوع شیوۀ آبیاری بهره ميجستند .استدالل پالنول این است که گرچه مهاجمان
صحرانورد شهرها را ویران کردند و بسیاری از چاهها و قناتها را از میان بردند،
اما به انهدام کامل نظام آبیاری در ایران موفق نشدند .از همین رو ،ریشههای
فرهنگ ایرانی ،که اصوالً فرهنگی مبنی بر نظام کشاورزی بود ،همچنان به قوت
خود باقی ماند.
برعکس ،در آناتولی که از آب و هوایی مساعد برخوردار است و ریزش ساالنۀ
باران در آن هرگز کمتر از  200میلیمتر نیست ،کشاورزی عمدتاً کشاورزی
دیم است و به آب باران متکی است و نه چندان به قنات و در نتیجه ،کشاورزان
آن دستخوش قهر و آشتی طبیعتاند و اگر بهاری خشک یا زمستانی سخت
به سراغ آنان بیاید ،از نظایر خود در فالت ایران درماندهتر ميشوند .به سخن
دیگر ،کشاورزی در آناتولی دستخوش هوس طبیعت است ،گر چه کشاورز
آناتولی از همتای خویش در ایران سرنوشتی بهتر دارد .افزون بر این ،هنگامی
که آناتولی بهتدریج ،و بهویژه پس از دوران هلنیسم جذب حوزۀ مدیترانه شد،
تولید محصوالت سردرختی چون زیتون و انگور و انجیر رایجتر شد و کشت
غالت را بهنوبۀ خود تضعیف کرد .به این ترتیب ،غلبۀ فرهنگ و شیوۀ زندگی
قبیلههای مهاجم ترک بر سرزمینی که بهسبب نداشتن سنت ریشهداری در
کشاورزی توان مقابله و پایداری در خود نميدید ،آسانتر بود.
در این گفتار ،من نميتوانم آن چنان که باید حق نظریۀ بدیع و هوشمندانۀ
پالنول را در جزییات آن ادا کنم .با این همه ،معتقدم مشکل ميتوان دو واکنش
مختلف در برابر تسلط ترکان را در فالت ایران و آناتولی تنها و یا حتی عمدتاً به
عوامل اقلیمی و شیوههای آبیاری و بهرهجویی از آبهای زیرزمینی نسبت داد.
شیوههای کشاورزی ایرانیان ،بهویژه نظام آبیاری و کشاورزی آنان ،در آذربایجان
و نواحی مرکزی و جنوبی ایران نیز رواج داشت .اما آذربایجان ،برخالف خراسان،
نه چنان که باید در برابر عوامل فرهنگی و عناصر بیگانه پایداری نشان داد و نه
در دوران رستاخیز فرهنگی ایران پیشگام و پویا شد ،چنان که در سدۀ هشتم
هجری/چهاردهم میالدی ،مردم شهرهای عمدۀ آذربایجان بیشتر ترکزبان
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شده بودند .و اگر هم این وضع را بیشتر نتیجۀ سکنی گرفتن عدۀ زیادی از
ایالت ترک توسط مغوالن در سرزمین حاصلخیز و علوفهزای آذربایجان بدانیم،
باز این نکته باقی است که مردم مغرب و شمالغربی ایران سهم عمدهای در
رستاخیز فرهنگی و سیاسی سدههای نهم و دهم ایران نداشتند .همچنین ،با
اینکه قنات رایجترین شیوۀ آبیاری در ایاالت مرکزی و جنوبی ایران هم بود،
عوامل دیگری که خراسان را پرچمدار رستاخیز سیاسی ایران کرد در آنها فراهم
نبود و این ایاالت نقش شایستهای در آغاز شکوفایی ادبیات فارسی ایفا نکردند.
در دورانهای بعدی بود که آذربایجان و فارس و کرمان نقشی مهم در عرصۀ
سیاست و ادب ایران به عهده گرفتند و فرهنگ ایرانی را رونق بخشیدند.
فروپاشی جامعۀ ساسانی در برابر یورش تازیان یا شکست هخامنشیان به دست
یونانیان یا زوال شتابان سنن فرهنگی ایران در برابر نیروی روزافزون فرهنگ
غربی از قرن نوزدهم به بعد را نیز مشکل بتوان با توسل به شیوههای آبیاری در
ایران توجیه کرد .ناچار باید گفت که هم ضعف جامعۀ ایران ساسانی و شکستش
از اعراب و هم سر برداشتن ایرانیان پس از این شکست که با رستاخیز فرهنگی
خراسان شروع شد ،هر دو ،همچنان نیازمند توضیح و سببیابی است.
اما توضیح اینگونه رویدادها ،جدا از رویدادهای مشابه ،مشکل ميتواند ما را
به نتیجۀ مطلوب برساند ،زیرا با محدود ساختن خود به یکی دو مورد مجال
مقایسه و به محک زدن نتایج خود را نخواهیم یافت .ولی اگر افق دید خود را
بگستریم و این پدیدهها را در منظری وسیعتر قرار بدهیم و به عنوان مواردی از
یک نظام کلی که در آن پدیدههای مشابه توجیهی مشابه ميیابند ،در آنها نظر
کنیم ،شاید بتوانیم به الگویی دست یابیم که نیاز ذهنی ما را به یافتن نظمی
و قانونی و منطقی در امور برآ َو َرد و ارتباط میان موارد مشابه را روشن سازد.
در تاریخ بشر ،نه جامعۀ ساسانی تنها جامعهای است که پس از شکستی نظامی
فرو پاشیده و نه خراسان تنها نمونۀ رستاخیز فرهنگی است .توضیح و سببیابی
ما هنگامی درخور اعتماد کافی خواهد بود که از نظر کردن در حوادث ایران به
صورت وقایعی منفرد و یکتا بپرهیزیم ،تا اگر توضیحی به دست آوردیم نه تنها
توالی شکست و رستاخیز خراسان را روشن سازد ،بلکه مث ً
ال روشنگر شکست
نهایی عیالمیها از آشوریان و سپس غلبۀ مادها بر اینان در 612پم و یا توالی
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شکست و قیام آلمان پس از دو جنگ جهانی اخیر نیز باشد .در نظر آوردن
موارد مشابه محتاج مطالعۀ تاریخ است و طبعاً این سؤال پیش ميآید که آیا
مطالعۀ تاریخ عمومی ميتواند ما را به طرحهای کلی و الگوهای عامی در توضیح
وقایع رهنمون شود که روشنگر رویدادهای تاریخی ایران نیز باشد؟

زادن و فرسودن فرهنگها

اگراصل علیت را حاکم بر رویدادهای تاریخی بشمریم ،ناگزیر باید بپذیریم که
پدیدههای مشابه معلول علتهای مشابهاند .حال اگر با توجه به این معنی به
تاریخ بشر در منظری گسترده بنگریم ،بیدرنگ به این واقعیت برميخوریم
که همۀ فرهنگهای پیشرفتۀ بشری با یک استثنا از میان رفته یا به سستی
گراییدهاند .امروز از فرهنگهای کهن و درخشان سومر و مصر جز یادی کمرنگ
در خاطرهها نمانده .از میان دیگر فرهنگهای مشهور باستانی ،فرهنگ بابل،
آشور ،هیتی ،عیالم ،اورارتو ،اوگاریت ،فینیقیه ،آناتولی باستان ،سوریۀ باستان،
اقریطس (کرت) ،میسنه ،مایا ،آزتک ،سلت ،و روم باستان همگی مرده و رفتهاند
و در برخی دیگر ،چون فرهنگهای هندی و یونانی و اسالمی ،که دوام آوردهاند،
از پویندگی و خالقیت و شکوه گذشتۀ آنان خبری نیست.
استثنایی که نام بردم تمدن و فرهنگ کنونی غرب است که جوانترین تمدن
پیشرفتۀ بشری است و بهرغم پیشگویی بدبینانی چون اُزوالد اشپنگلر هنوز
کوشنده و پویاست و بر دیگر فرهنگها ميتازد و آنها را به زیر سلطه یا نفوذ
خود درميآورد .اگر ظهور و زوال دیگر فرهنگها را مالک داوری خود قرار
دهیم ،ناگزیر به این نتیجۀ محتوم ميرسیم که فرهنگ غربی نیز سرانجام از
نفس خواهد افتاد و چون فرهنگهای بابلی و مصری و فنیقی و یونانی و رومی
محکوم به ضعف و زوال خواهد شد .به این نکته نیز باید اشاره کرد که فرهنگ
غربی که آغاز شکوفاییاش در قرن چهاردهم مسیحی در “رنسانس” ایتالیا رخ
عربی اسالمی مدتها قبل
نمود ،هنگامی رو به بالیدن گذاشت که فرهنگ
ِ
در مسیر انحطاط افتاده بود و فرهنگ ایرانی اسالمی نیز که ریشه در نهضت
فرهنگی خراسان داشت ،فاصلۀ چندانی با دوران رکود و فرسودگی نداشت و
اینک تمدن اسالمی که قرنها در خاورمیانه و شمال افریقا و اسپانیا تمدن
فائق و تازنده به شمار ميرفت ،کمکم جای به تمدن نوخاستۀ غربی ميسپرد.
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در یک سخن ،فرهنگها نیز مانند هر موجود زندهای روزی زاده ميشوند ،در
طول زمان ميبالند و شکوفا ميشوند ،اما سرانجام نیروی آنها به پایان ميرسد
و به سراشیب انحطاط ميافتند و آنگاه یا مثل عیالم وکارتاژ از میان ميروند
و یا در سایۀ تمدن جوانتری لنگلنگان به زندگی کمنور و حیات فرسودۀ خود
ادامه ميدهند ،چنانکه در کشورهای “جنوبی” و در میان بومیان کانادا و بومیان
امریکای جنوبی مشهود است.
عامل جغرافیایی یا عامل انسانی

در بررسی زایش و فرسایش فرهنگها و توضیح و تفسیر خصوصیات آنها طبعاً
دیدهها نخست به اوضاع و احوال جغرافیایی و اقلیمی آنها معطوف ميشود.
پیوند بین ویژگیهای فرهنگی هر جامعه و محیط طبیعی و جغرافیای آن توجه
مردمشناسان و دانشمندان علوم اجتماعی را دیری است به خود جلب کرده
و به ارائۀ نظریههای گوناگون انجامیده است .از جمله نظریهای است که عامل
جغرافیایی را در تکوین فرهنگ و کیفیت آن عامل قطعی و اساسی ميشمارد.
دیگر نظریهای است که بر عکس عامل انسانی و رفتار آدمی را در واکنش به
طبیعت و سایر عوامل اصل و اساس خصوصیات جامعه ميداند .البته مشکل
بتوان انکار کرد که شیوه و نحوۀ زندگی ،بهویژه در مراحل آغازین هر فرهنگی،
متأثر از اوضاع و احوال جغرافیایی و اقلیمی محیط آن است .آرنولد توینبی
اقلیمی را مساعد رشد و شکوفایی فرهنگهای برتر ميداند که حد معتدلی از
دشواری را در بر داشته باشد؛ حدی که وی آن را “میانگین زرین” (golden
 )meanميخواند .به اعتقاد او ،استفاده از طبیعت و یا مبارزه با آن نباید
چنان دشوار باشد که کوشش مردم یکسره صرف برآوردن نیازهای نخستین
شودــمانند نواحی قطبیــو نه چنان آسان که زندگی روزمره با اندک تالشی
میسر گرددــمانند سواحل آمازون .مث ً
ال وی بینالنهرین و یونان و مسیر رود
یانگتسه در چین را در زمره سرزمینهایی که برای رشد فرهنگ بشری از
میانگین زرین بهره داشتهاند ميشمارد .همچنین ،بر اساس نظریۀ هواداران
“محیط فرهنگی” ( )Kulturkreisعناصر اصلی فرهنگ هند و اروپایی در آغاز
در دشتهای مغرب آسیا و مشرق اروپا ( )Eurasian steppesنشأت گرفت و از
آن رنگ پذیرفت و اساس شیوهای از زندگی مبتنی بر کوچ و صحراگردی گردید
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که بهتدریج به سایر نقاط اروپا سرایت کرد و در دورههای پیش از شهرنشینی
در این قاره مرسوم شد .تأثیر محیط زیست را در برخی نقاط دیگر نیز به آسانی
ميتوان دید .مث ً
بوشمنها در قلب
ال شیوۀ زندگی اسکیموها در نواحی قطبی و
َ
افریقا را با محیط طبیعی آنها ميتوان توضیح داد .همچنین ،زندگی در سواحل
دریای اژه طبعاً با آنچه در تبت یا مغولستان ميگذرد تفاوتی اساسی دارد.
با این همه ،باید گفت که پس از آنکه فرهنگی ریشه گرفت ،رشد و تکاملش
بیش از آنکه تابعی از عوامل جغرافیایی باشدَ ،
متأثر از تالش و رفتار و ویژگیهای
مردم آن است .در واقع ،دربارۀ اثر عوامل طبیعی اغلب راه گزاف گرفتهاند و به
گمان من از توجه کافی بهخصوصیات عامل انسانی بازماندهاند.
کافی است توجه کنیم که طبیعت و محیط جغرافیای یونان از دوران پریکلس
و فیدیاس در سدۀ پنجم پیش از میالد ،یعنی هنگامی که فرهنگ یونان در
اوج اعتالی خود بود ،تاکنون تغییری نیافته است ،اما فرهنگ جامعۀ یونان
امروز به فرهنگ جوامع کنونی خاورمیانه شباهت بیشتری دارد تا به فرهنگ
باستانی آن کشور .نکتۀ مشهود دیگری که اصالت عامل انسانی را نشان ميدهد
این است که برخی فرهنگها با آنکه در اقلیمهای جغرافیایی مختلف به بار
آمدهاند ،در بسیاری وجوه با یکدیگر همساناند ،مثل شباهتی که میان فرهنگ
بسیاری از کشورهای امریکای التین و خاورمیانه و پرتغال و جزیرۀ سیسیل و
قفقاز ميبینیم .از سوی دیگر ،گاه تفاوتهای فاحشی میان دو قوم که محیط
جغرافیایی واحدی داشتهاند مشاهده ميکنیم ،مانند تفاوتی که میان فرهنگ و
شیوۀ زندگی بومیان امریکای شمالی و تمدن کنونی این سرزمین دیده ميشود.
به این ترتیب ،باید برای پی بردن به دالیل اختالف یا شباهت میان فرهنگها
به جستجوی عواملی غیر از عوامل جغرافیایی برآمد.
برای پی بردن به دالیل اختالف ،مث ً
ال میان فرهنگ باستانی و امروزی مردم
یونان یا مصر ،در بادی امر عوام گوناگونی از جمله هجوم بیگانگان یا تن دادن به
کیشی تازه به ذهن ميآید .اما چون نیک بنگریم آشکار ميشود که هجوم بیگانه
همیشه فرهنگ بومی را نابود نميکند و یا مانع بالیدن آن نميشودــبهویژه اگر
توش و توان فرهنگ بومی یکسره از میان نرفته باشدــبلکه حتی ممکن است
هجوم بیگانه عاملی تازه در حرکت جامعهای به سوی مراحل برتر شود.
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در دنیای معاصر ،آلمان و ژاپن که از ویرانههای شکست کامل خود در جنگ
دوم جهانی سر بر کشیدند و به پیروزیهای تازۀ صنعتی و اقتصادی دست
یافتند ،نمونههای بارز امکان تأثیر مثبت تهاجماند .نمونۀ دیگر بالندگی
فرهنگی خراسان در دوران سامانی است .اما هنگامی که جامعهای به
سراشیب انحطاط افتاد یا توان خویش را یکسره از دست داد ،هجوم خارجی
بر شتاب زوالش ميافزاید ،همانگونه که آشور بانیپال عیالم را متالشی کرد
و کوروش بابل را از نیرو انداخت و رومیان تمدن اتروریا را مضمحل نمودند و
ُگتها تمدن روم را درهم نورديدند و تازیان هویت مصر و سوریه را دگرگون
کردند و اسپانیاییها و پرتغالیها تمدنهای بومی امریکای مرکزی و جنوبی
را محو نمودند.
در مورد تحمیل یا پذیرفتن کیشی تازه نیز دلیلی در دست نیست که چنین
تغییری لزوماً به انحطاط و زوال فرهنگی بینجامد .برعکس ،چنین به نظر
ميرسد که تغییر کیش و آیین اغلب موجب تحرکی تازه ميشود .اسالم
آوردن تازیان بتپرست ،بودایی شدن َسکاهای ختن ،یهودی شدن ترکان
خزر و مسیحی شدن ارامنه را از موارد آن ميتوان شمرد .اگر گسترش
مسیحیت به سوی غرب دوران تاریک قرون وسطا را با خود به اروپا آورد ،باید
به خاطر آورد که در این زمان نیروی درونی رومیان و متصرفات سِ لتنشین
آنها خود نقصان گرفته بود و بهطوری که گیبون ،مورخ انگلیسی ،نیز یادآور
شده است ،هنگامی که کنستانتین (م337 .م) به کیش مسیحی گروید و
کوشید تا دین مسیحی و دولت روم را به هم بپیوندد ،فرهنگ رومی خود به
مرحلۀ انحطاط رسیده بود و باید گفت که اقوام ژرمنی هم هنوز آمادۀ جنبش
فرهنگی نبودند.
به هر حال ،اگر به پرسش نخستین باز گردیم و بپرسیم که عامل ضعف و
فتور فرهنگی در بینالنهرین و مصر و یونان و روم و ایران چه بود و فرهنگ
چین و هند و مایا و اینکا و آزتک و سِ لت را چه عاملی از نیرو انداخت و
طعمۀ فرهنگهای جوانتر و مهاجم ساخت ،به شگفتی در خواهیم یافت که از
شدت سادگی است که پاسخ از نظر ما دور مانده است؛ و این عامل جز عامل
سالخوردگی نیست.
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اصل اول :عمر محدود فرهنگها

اگر راهنمایی تاریخ را بپذیریم ،از این نتیجه گریز نیست که هیچ فرهنگی پیوسته
در اوج بالندگی نميماند .فرهنگها نیز ،مانند همۀ موجودات زنده ،عمری
محدود دارند که در طی آن از دوران شباب ،که با شور و نیرویی خروشنده قرین
است ،به دوران میانسالی و شکفتگی ميرسند و سرانجام بهتدریج راه انحطاط
ميپیمایند و جای خویش را به فرهنگی تازه واميگذارند و سپس خود عموماً
به صورت پیرو و تابعی از تمدن تازه درميآیند و یا در آن مستحیل ميشوند.
نه تنها فرهنگ جوامع بشری ،بلکه دولتها و سلسلهها و نهادها نیز راه پیری
و کهنسالی ميسپرند و با عبور از دوران نیرومندی و بالندگی و رکود فرتوت
ميشوند و از درون ميکاهند .تاریخ بینالنهرین گواه بارزی بر این مدعاست.
فرهنگها و سلسلههای سومریان ،اکدیان ،کاسیان ،آشوریان ،بابلیان ،پارسیان،
سلوکیان ،اشکانیان ،ساسانیان ،اعراب و عثمانیها هر یک به نوبت دورهای بر
این خطه مسلط شدند و حکم راندند ،اما هیچیک ابد ُم ّدت نبودند و جز نوبت
پنجروزهای نداشتند و آخر منزل به دیگری پرداختند.
اینکه سالخوردگی عامل اساسی در فروماندگی جوامع بشری است ،با نگاهی بر
دیگر نواحی جهان روشنتر ميشود .به عنوان نمونه ،ميتوان فرهنگهایی را
که در یونان و ایتالیا ظهور کردند در نظر آورد .در یونان ،ميتوان به ترتیب از
فرهنگ مینوآ در کِرت ،فرهنگ میسنه پایتخت آگاممنون در پلوپونز و سپس
فرهنگ کالسیک یونان نام برد که یکی پس از دیگری بارور شدند .در سرزمین
ایتالیا ،از فرهنگ اتروسک در اتروریا و فرهنگ رومی و سپس فرهنگ رنسانس
یاد ميتوان کرد .هر یک از این تمدنها زاده شدند ،به مرحلۀ بلوغ و باروری
رسیدند و سرانجام راه زوال گرفتند ،مگر تمدن رنسانس که هنوز به صورت
تمدن غربی پویاست.
البته این اصل که جوامع نیز چون موجود زندهای دیر یا زود از نیرو ميافتند و
از میان ميروند ،اصل تازهای نیست .برخی از فالسفۀ تاریخ از جمله ابنخلدون،
جان باتیستا ریکر ،ازوالد اشپنگلر و آرنولد توینبی به سیر تمدنها و جامعهها
اشاره کردهاند .همۀ آنانی نیز که به “نظریۀ ادواری” تاریخ معتقدند ،تلویحاً از
معتقدان این اصل شمرده ميشوند .آنچه در اعتقاد صاحبان این نظریه مستتر
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است این است که با پژوهش در تاریخ و مطالعۀ گذشتۀ بشری ميتوان به
الگویی و قاعدهای از بروز حوادث تاریخی دست یافت که به نوبۀ خود فهمیدن
و شناختن رویدادهای منفرد را ،که به ظاهر غیرعادی و بیارتباط و نامفهوم
مينمایند ،ممکن ميسازد.
عنوان اثر مشهور گیبون ،تاریخ انحطاط و سقوط امپراتوری روم ،خود بر نظریۀ
ادواری تمدنها داللت ميکند ،همانگونه که طعنۀ طنزآمیز و معروف اسکار
وایلد بر امریکاییان“ :امریکا از مرحلۀ توحش به مرحلۀ انحطاط رسیده است،
بیآنکه از مراحل میانی گذشته باشد ”.اما واضع نظریۀ ادواری قدرت همان
مورخ نامی سدۀ هشتم هجری ابنخلدون است که پیدایش و زوال دولتها و
سلسلهها را به تفصیل بر رسیده است .به نظر وی ،منشأ قدرت در جامعههای
بشری چیزی است که او “عصبیت” نامیده و آن همبستگی و پشتیبانی استوار
از یکدیگر و از رئيس گروه است ،مثل همبستگی که در قبایل دیده ميشود و
در ایران منشأ تشکیل دولت ماد و هخامنشی و اشکانی و سلجوقی و صفوی و
قاجار و برخی سلسلههای دیگر گردید و در جامعههای غربی اکنون عصبیت
حزبی جانشین آن شده است .ابنخلدون مراحلی را که خاندانی یا قومی که
به قدرت دست ميیابد و ميتواند از خامی و خشونت و جنگ آرمانی ،که
مخصوص اقوام بدوی یا صحراگرد است ،بگذرد و به مرحلۀ سازندگی و تمدن
برسد و توجه به حرفه و صنعت و دانش پیدا کند ،دقیقاً از نظر ميگذراند.
مرحلۀ اخیر که با پیشرفت اقتصادی و کسب ثروت مالزمه دارد ،سرانجام به
تنآسايی طبقۀ حاکم و عشرتجویی و غفلت از مصالح زیردستان ميانجامد
و این وضع به اعتقاد ابنخلدون به سست شدن مالط همبستگی اجتماعی
(عصبیت) از سویی و توسل حاکمان به زور و خشونت برای سرکوب مخالفان
و معاندان ،از سوی دیگر ،منتهی ميشود؛ قدرت پایه و جوهر باطنی خود را از
دست ميدهد و سرانجام دولت و سلسلۀ تازهای که از “عصبیت” بهرهمند است
جانشین قدرتی که درونمایۀ خود را باخته است ميشود 16.از میان مورخان
16نگاه کنید به عبدالرحمن ابنخلدون ،المقدمه ،ترجمۀ فرانتس روزنتال (چاپ 2؛ پرینستون،
 ،)1967جلد  278 ،1به بعد .ابنخلدون در بخشهای گوناگون این اثر نظریۀ خود را دربارۀ ادواری
بودن تاریخ و زایش و فرسایش دولتها و سلسلهها و مراحلی که هر قدرت سیاسی ،از پیدایش و
توسعه و باروری ،تجملخواهی و تنآسايی و سرانجام انحطاط و شکست ميپیماید ،تشریح کرده
است .از جمله در چاپ دوم ترجمۀ فارسی محمد پروین گنابادی (تهران :علمی فرهنگی،)1352 ،
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معاصر شاید کسی بهتر از آرنولد توینبی عوارض و پیامدهای فرسودگی و
17
فروپاشی جوامع را بررسی و تشریح نکرده باشد.
شگفتآور این است که گرچه نظریۀ فرسوده شدن فرهنگها و نهادها
قرنهاست که مطرح و معلوم شده ،باز هنگام بحث دربارۀ احوال جوامع
سالخوردۀ امروزی و انتظاری که از آنان ميتوان داشت ،کمتر سخن از مرحلۀ
سنی آنها به میان ميآید .در چنین بحثهایی از هر عاملی و سببی ،از اوضاع
اقلیمی و جغرافیایی گرفته تا وضع آموزشی و ترکیب نژادی و عوامل موروثی
و ژنتیک تا رویدادهای ناسازگار تاریخی و مطامع و توطئههای استعماری
سخن ميرود ،جز عاملی که از همه مؤثرتر و اساسیتر است :عامل طول عمر
فرهنگی .حتی ساموئلهانتینگتون در نظریۀ خود دربارۀ “نبرد تمدنها” و
کشمکشهای آینده میان ملل ،که در سالهای اخیر بحثهای پُرشوری را
برانگیخته است ،به مسئله عمر تمدنها توجهی نشان نداده است .به اعتقاد او،
نبرد مرامهای مذهبمانند سیاسی و اقتصادی که تا چندی پیش در رویارویی
میان اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای عضو ناتو منعکس بود ،حال به پایان
رسیده و از این پس و در دهههای آینده ریشۀ اختالف و ستیز نه سیاسی و
اقتصادی ،بلکه فرهنگی خواهد بود .به گمان او ،تضاد اصلی در عرصۀ سیاست
جهانی میان کشورهایی زبانه خواهد کشید که تمدنهایی متفاوت و ناسازگار
دارند .به گفتۀ او“ ،جبهۀ نبردهای آینده در امتداد شکاف میان تمدنها شکل
خواهد گرفت 18”.هانتینگتون در این نظریه به تمدنهای گوناگون غربی،
چینی ،اسالمی  ،هندی ،امریکای التینی ،مسیحی ارتدوکس و افریقایی چنان
نگریسته که گویی همه عمری برابر و توانی یکسان دارند .به اعتقاد من ،در
این مورد او از توجه به نکتهای اساسی غفلت کرده است .نبردهای سدۀ آینده
اگر هم چنان که او ميگوید میان گروههایی از ملتها روی دهد که فرهنگی
مشترک دارند ،مثل مسلمانان یا چینیان یا اروپاییان ،چنین نبردی بیشک
ميتوان به جلد  ،1صفحات  317به بعد و بهخصوص صفحات  344-333و  579-566رجوع نمود
و در ترجمۀ انگلیسی بهخصوص به صفحات  299-280و  345-344و  .355-353صفحات متن
عربی طبع کاترمر را روزنتال در ترجمۀ خود منظماً به دست ميدهد.
A study of History, vol 5, 11ff.
Samuel P. Huntingtom, “The Clash of Civilization,” Foreign Affairs, 72:3 (Summer
1993), 22.
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میان گروههای همقوه نخواهد بود ،بلکه میان دستههایی از ملل خواهد بود
که طول عمر فرهنگی آنها متفاوت است .نتیجۀ این نبردهای احتمالی را به
گمان نگارنده میانگین عمر ملتهای متخاصم تعیین خواهد کرد.
بهطور کلی ،جوامعی که پیشتر از دیگران به مرحلۀ برتر فرهنگی یا توان سیاسی
و اجتماعی خود رسیدهاند زودتر از دیگران نیز از نفس افتاده و رو به انحطاط
گذاشتهاند ،هرچند این سخن البته به این معنا نیست که عمر فرهنگی جوامع
گوناگون برابر است .برای نمونه ،ميتوان جامعۀ سومر را ،به عنوان یک واحد
سیاسی مستقل و کهنترین جامعۀ متمدنی که تاریخ ميشناسد ،در نظر آورد.
سومر از حدود  5هزار سال پیش از میال دهنشینی را آغاز کرده بود .با قدرت یافتن
سامیان اکدی که به پیشوایی سارگن همۀ بینالنهرین را در 2340پم به زیر
سیطرۀ خود درآوردند ،عمر سیاسی سومر عم ً
ال به پایان رسید و پس از تجدید
حیات کوتاهی اقوام عموری و گوتی مقاومت آن را در هم شکستند و سرانجام
جامعۀ سومری در 1950پم پس از حدود  2هزار سال تالش فرهنگی و سیاسی
از تاب و توان افتاد ،هرچند تمدن پیشتاز آن قرنها در فرهنگ فاتحان سومر
تجلی داشت ،چنانکه تمدن یونان نیز در دل تمدن رومیانــکه دولت یونان را
برانداخته بودندــتا فرا رسیدن اقوام ژرمنی و آغاز قرون وسطی پاینده ماند و
همانطور که تمدن ایرانی و تمدن هلنیــاین یکی به وسیلۀ مترجمان و ناقالن
سریانیــدر بطن تمدن اسالمی به حیات خود ادامه دادند.
عیالم نیز هنگامی که دیگر توانی برایش نمانده بود ،در سدۀ هفتم پیش از
میالد در حملۀ آشور بانیپال ویران شد و دیگر برنخاست و دیری نپایید که
منقاد قوم پارس گردید .هنگامی که کوروش در 539پم وارد بابل شد ،جامعۀ
سامی بینالنهرین نیز پس از قرنها باروری از توان افتاده بود و دیگر هرگز
به عنوان یک واحد مشخص و مستقل سیاسی کمر راست نکرد و سرانجام نیز
جذب جامعۀ عرب شد و هویت تازی به خود گرفت .بر سر مصر نیز همین
ماجرا گذشت ،زیرا هنگامی که ایرانیان در سال 525پم بر آن چیره شدند،
جامعهای فرسوده بیش نبود .از آن پس ،مصر نیز هرگز به اعتالیی که درخور
تمدن درخشان دیرینهاش بود دست نیافت و پس از دورانی که بطالسه فرهنگ
هلنی را بر آن پیروز کردند ،اسالم آورد و هویت تازی پذیرفت .شکست و سقوط
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دولتهای بومی در امریکای مرکزی و جنوبی به دست مشتی مهاجمان اسپانیا
نیز بیش از آن که نتیجۀ استفادۀ مهاجمان از معدودی اسب و تفنگ باشد،
نتیجۀ از رمق افتادن این جوامع و فتور فرهنگی آنان بود .ازین مثالها امیدوارم
این قاعده روشن شده باشد که اوالً به نوبتاند “دول” اندرین سپنجسرای و دیگر
اینکه عموماً آنان که زودتر رسیدهاند ،زودتر نیز بدرود ميگویند.
اگر این نمونهها برای اثبات این نکته کفایت نکند که تالش مستمر سیاسی
و اجتماعی و فرهنگی پس از چندی سرانجام نیروی خالقه و توان ذهنی
جوامع پیشرو را ميساید و آنان را به فتور سالخوردگی ميکشاند ،شاید بررسی
جامعههای معاصر خاورمیانه به عنوان مثال دیگری از عهدۀ این مقصود
برآید .نخستین نکتهای که در این بررسی به چشم ميخورد آن است که این
جوامع ،از آن جمله جوامع بینالنهرین و مصرکه از نظر فرهنگی متعلق به
خاورمیانه استــو آناتولی و سوریه و ایران ،همه کمابیش کهنسالاند .شاید
شکی نباشد که هیچیک از این جوامع کهنسال که همه در گذشته صاحب
تمدنهای درخشان و فرهنگهای بارور بودهاند نتوانستهاند خود را دوباره به
سطح خالقیت فرهنگی و حتی خودکفایی اقتصادی دیرینه برسانند .امروز اینان
با همۀ انکارها برای بقای خویش نیازمند فرهنگ پویا و چیرۀ غربیاند .پانزده
سده پیش ،اعراب و اسالم جان تازهای در کالبد جامعههای خاورمیانه دمیدند.
جامعۀ اسالمی ،که در طی تاریخ خود مسیری طبیعی پیموده است ،در دوران
خالفت امویان و آغاز حکومت عباسیان در سدۀ دوم هجری /هشتم میالدی به
باالترین حد اقتدار سیاسی دست یافت و در سدههای چهارم و پنجم هجری/
دهم و یازدهم میالدی با خوارزمی و فارابی و رازی و ابنقتیبه و بیرونی و
ابنسینا در زمینۀ دانش و اندیشه به اوج رسید 19و در پهنۀ ادب در قرن هشتم
هجری/چهاردهم میالدی با حافظ ،و در عرصۀ هنر در سدۀ نهم هجری/پانزدهم
میالدی با بهزاد به برترین درجه ارتقا یافت .حال اگر اوضاع امروز خاورمیانه
را در مقایسه با سابقۀ درخشان آن چندان غرورآفرین و امیدبخش نميیابیم،
19ظهور ابنخلدون را که در قرن چهاردهم میالدی ميزیست و از نامآوران اندیشۀ اسالمی است
باید به گفتۀ رینولد نیکلسون استثنایی بر این قاعده دانست .نگاه کنید به
Raynold Nicholson, A Literary History of the Arabs (Cambridge: Cambridge University
Press, 1929), 442-443.
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سبب را باید در ضعف نیروی درونی و رکود قوای خالقهای بدانیم که با طول
عمر عارض جوامع خاورمیانه شده و نه آنچنان که برخی منتقدان گمان بردهاند
در گرویدن به کیش اسالم و یا در توطئهها و دسیسههای پنهانی غربیان .سخن
برخی نقادان شرقی را که در فرار از مسئولیتهای فردی و ملی و انداختن هر
تقصیری به گردن “دیگری” تخصص یافتهاند و مدعی شدهاند که توطئۀ غرب
مانع پیشرفت و موجب رکود جامعههای خاورمیانه شده ،نميتوان جدی گرفت.
اگر این جوامع خود فرسوده نشده بودند ،در برخورد با غرب و دول استعماری
شکست نميدیدند .ناموجهتر از این شکوۀ واهی و سخن فریبنده ،اما بی اساس،
دیگری است که این ایام با انتشار کتاب شرقشناسی ( )Orientalismادوارد
سعید رواج یافته و حربهای به دست ملتگرایانی داده است که هیچ تقصیری
را به گردن نميگیرند و “دیگری” را که غرب باشد مسئول همۀ مصائب و
عقبماندگیها و کوتاهیهایی که محصول سالخوردگی است ميشمارند .در
دید آنان ،این همه ُجرم شرقشناسان غربی است که با تحقیقات خود در آگاهی
از احوال و سابقۀ ملل شرقی و زبانها و مذاهب آنان کوشیدهاند و آنگاه علم
خود را وسیلۀ تضعیف و بهرهبرداری از این ملل کردهاند .بیش از یک قرن است
که مردم خاورمیانه در مدارس به فراگرفتن تاریخ و جغرافیا و زبانها و نیز علم
غربی مشغولاند ،اما این علم و آگاهی از غرب موجب تفوقی برای جامعههای
خاورمیانه نشده است.
نه تنها احوال خاورمیانه ،بلکه تاریخ تمدن و فرهنگ در افریقا و اروپا نیز
نظریهای را که گذشت ،اگر مثالهای دیگری الزم باشد ،تأیید ميکند .بنا
بر نظریۀ گروهی از باستانشناسان به پیشوایی باستانشناس مشهور لیکی
( ،)L.S.B. Leakey, 1903-1973کاشف آثار باستانی درۀ الدورای در تانزانیا
که امروز قبول عامۀ یافته است 20،بشر نخستین گامها را در راه تمدن که
ساختن ابزار و اشیاء ساده از استخوان و چوب و سنگ بود ،در افریقا برداشته
است .کاویلی اسفرزا ( )Cavalli-Sforzaنیز در کتاب تاریخ و جغرافیای ژن بشر
( )History and Geography of Human Genesدر تأیید نظریۀ لیکی استدالل
ميکند که افریقا زادگاه نخستین جامعۀ انسانی بوده است .اگر این نظریه را
S. J. De Laet et al (eds.), UNESCO History of Humanity, vol. I: Prehistory and the
Beginning of Civilization (New York: Routledge Reference, 1944), 31-43.
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بپذیریمــو دلیلی بر رد آن در دست نیستــباید در برابر تالش سازنده و
نیروی خالقه افریقاییان ،این کهنترین جامعۀ انسانی جهان ،سر تحسین فرود
آوریم که با اختراعات خود راه را برای پیشرفت و ترقی سایر جامعههای انسانی
گشودند و اجتماعات بشری را وامدار خود کردند.
اما شاید اروپاست که بارزترین دالیل درستی این نظریه (نظریۀ اعتبار سنی
فرهنگها) را به دست ميدهد .حتی در مروری گذرا ميتوان دید که تواناترین
عناصر تمدن غرب ــکه تمدن چیرۀ دوران ماستــجوانترین عناصر این
تمدناند؛ یعنی آن گروه از مردم اروپا که دیرتر از ساکنان دیگر این قاره
در عرصۀ این تمدن فعال شدند .مردم اروپا در دورانهای جدیدتر به ترتیب
سن فرهنگیشان یعنی فعال شدنشان در صحنۀ تمدن عبارتاند از سِ لتها،
ایتالیکها و ژرمنها که کمابیش با طبقهبندی دیگری از مردم اروپا ،یعنی
تقسیم آنها به آلپی ،مدیترانهای و شمالی (نوردیک) برابر ميافتد.
مردم بیشتر نواحی اروپا آمیزهای از الیههای مختلفاند ،اما ترکیب آنها یکسان
نیست .از این رو ،رفتاری متفاوت دارند و در نیروی باطنی و آفرییندگی و
واکنشهای اجتماعی یکسان نیستند .چون درست دقت کنیم ،ميبینیم که این
تفاوت رفتار ،مث ً
ال تفاوت رفتار میان مردم پرتغال و دانمارک ،بیشتر بسته به این
است که هر یک تا چه حد از الیههای کهنتر و الیههای جوانتر در بر داشته
باشد .هرچه نسبت به الیههای جوان به الیههای کهن بیشتر باشد ،مردم آن
جامعه کوشاتر و سازندهترند .برای نمونه ،ميتوان مردم سیسیل و جنوب ایتالیا
را با ساکنان نواحی شمالی این کشور ،که بیشتر در معرض هجوم قبایل جوانتر
یعنی قبائل ژرمنی بودهاند و بیشتر امور صنعتی و اقتصادی ایتالیا را در دست
دارند ،مقایسه کرد .تفاوت مشابهی بین ایرلند ،که بخش بزرگی از جمعیتش از
تبار مردم سلتاند و انگلستان که در آن عنصر شمالی (نوردیک) بر عنصر سِ لتی
و رومی ميچربد ،محسوس است .در مقایسۀ میان اتریش و آلمان یا میان پرتغال
و کاتالونیا در شمال اسپانیا نیز که عدۀ بیشتری از قبایل تازهنفس ژرمنی در آن
سکنی گرفتند باز چنین تفاوتی به چشم ميخورد .حتی تفاوت میان مردم باواریا
در جنوب آلمان ،که الیۀ سِ لتی در آن مثل اتریش قوی است ،با ناحیۀ صنعتی
راین در شمال آلمان را ميتوان بر این اساس توضیح داد.
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در اروپا باز متوجه ميشویم که مذهب غالب جوامعی که میانگین سنیشان
بیشتر است ،یعنی کموبیش اروپای جنوبی و ایرلند ،مذهب کاتولیک است که
ولی و مرجع معصوم و بری از خطایی چون پاپ دارد؛ تصمیم خیر و شر و روا و
ناروا با اوست و با توکل بر او و تکیه بر دستگاه کلیسا مؤمنان از خارخار اندیشه
و لزوم اخذ تصمیمهای فردی فارغاند و به شکوه بارگاه کلیسا دلخوش .برعکس،
در شمال اروپا مذهب غالب یکی از مذاهب پروتستان است که مرجع تقلید و
اتکایی ندارد و مؤمنان آن عموماً به واسطۀ میان خلق و خدا کمتر باور دارند
و به ظواهر و زرق و برق کلیسا چندان پایبند نیستند و مصرند که آیینها و
ادعیۀ مذهبی به زبان رایج آنها باشد تا معنی آن را دریابند .به قدیسها کمتری
معتقدند و کشیشها را در طلب اعتراف و بخشودن گناه و تخصیص قسمتی از
اختیارات خداوند به خود مجاز نميدانند.
با اندک دقتی باز متوجه ميشویم که جامعههای جنوبی اروپا و ایرلند بیشتر
اهل شعر و موسیقی و دلدادۀ سرخوشی و اهل احساساند و در ابراز و شادی
کمتر خودداری نشان ميدهند و آیینهای سوگواری و عروسی و جشنها و
عزاداریهای مذهبی میان آنان رواجی بسزا دارد .طبعاً ميتوان به تفاوتهای
دیگری نیز از قبیل تفاوت در مراعات مصالح جامعه در برابر مصالح فردی و یا
دقت و وقتشناسی و تشکیل نهادهای مدنی و شیوۀ تربیت فرزندان و رفتار با
مجرمین اشاره کرد .در حقیقت ميبینیم که هر چه مردم این جوامع کهنتر
باشند ،در شیوۀ زندگی و رفتار بیشتر شبیه مردم خاورمیانه و مردم امریکای
مرکزی و جنوبیاند .در جزیرۀ کِرت ،که الیهای از مردم بسیار کهن دارد ،برخی
از این خصوصیات پُررنگتر از نقاط دیگر اروپاست .مقایسۀ میان ایرلند شمالی
و جنوبی نیز آموزنده است.
همانگونه که در مورد افراد آدمی مشاهده ميشود ،فرسودگی و رکود و سپس
انحطاط تدریجی سلسلهها ،دولتها ،ملتها و فرهنگها را باید تابعی از طول عمر
آنها دانست 21.بنابراین جای شگفتی نیست اگر جامعۀ ایرانی پس از اق ً
ال 1500
21به اعتقاد ابنخلدون ،نیروی سلسلهها یا خاندانهایی که به مسند قدرت ميرسند ،عموماً بیش
از سه نسل یا  120سال نميپاید و در نسل چهارم آثار فتور در آنها نمایان ميشود نگاه کنید به
ترجمۀ فارسی مقدمه 426-424 ،و ترجمۀ انگلیسی 278 ،و بعد و  .345در حقیقت ،این اصل غالباً
مصداق دارد ،حتی در مورد سلسلههایی که عمر بیشتری داشتهاند ،مانند سلسلههای ایرانی پیش
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سال کوشش سیاسی و تالش فرهنگی ،که پس از آمدن اقوام آریایی به ایران و
غلبۀ آنها بر مردمان کهنتر این سرزمین آغاز شد ،فرسوده شده باشد و تاب و
توان مقاومت در برابر موج خیزندۀ تازیان نومسلمان را در خود نیافته باشد .در این
 1500سال ،ایرانیان به تشکیل اق ً
ال پنج سلسلۀ مقتدر ،یعنی سلسلههای مادی و
هخامنشی و اشکانی و ساسانی و کوشانی ،و چند سلسلۀ کوچکتر مثل سلسلۀ
پارسی (350پم تا 334م) و خاندانهای سکایی در مشرق و شمال هند کامیاب
شدند و مهمتر آنکه کیش جامعی مشتمل بر اصول اخالقی و آیینهای عبادی
در جامۀ کیش زرتشتی به جهان آوردند که قرنها ستون استوار حیات معنوی
و پایۀ قوانین قضایی و اصول تربیتی و ضابطۀ روابط اجتماعی ایرانیان بود .این
کوشش مستمر در ادارۀ کشوری پهناور و دفاع از مرزهای آن و نبرد با اقوام مهاجم
و مجاهدت در حفظ متصرفات و مبارزه با مدعیان داخلی و بدعتهای مذهبی و
منع گرایش به کیشهای بیگانۀ طبعاً مستلزم صرف نیرویی درونی است که در
طول زمان به کندی و ناتوانی ميگراید.

اصل دوم :فرسودگیهای موقت

حال پرسش این است که آیا سستی و ضعفی که در سدۀ هفتم میالدی
موجب سقوط دولت ساسانی و زوال قدرت کیش زرتشتی شد فتوری گذرا و
عالجناپذیر بود ،مثل شکست ایرانیان از اسکندر و فروپاشیدن دولت هخامنشی،
و یا ناتوانی و ماندگی پایداری چون سقوط بابل و مصر در رویارویی با سپاهیان
ایران و پریشیدگی جوامع اینکا و مایا به دست مهاجمان اسپانیایی؟
پاسخ این پرسش را باید در پیامد مصاف با اعراب جستجو کرد .همانگونه که
اشاره شد ،فروماندگی جامعۀ ایرانی پس از تهاجم تازیان دیر نپایید و هنگامی
که دهشت و آشفتگی نخستینی که از شکست حاصل شده بود از میان رفت،
از اسالم و خلفای اموی و عباسی و امویان اسپانیا .چنین به نظر ميآید که نیروی واقعی سلسلهها
عموماً در این حدود و گاه حتی زودترــمث ً
ال در مورد صفاریان و تیموریان و زندیه و افشاریهــرو به
کاهش ميگذارد .پس از آن ،سلسلهها یا در ضعف فزاینده به حکومت ادامه ميدهندــآنگونه که
در مورد عباسیان پس از مأمون و سلسلۀ مائوریا پس از آشوکا یا صفویان پس از شاهعباس اتفاق
افتادــیا در پی یک انقالب درباری نیروی تازهای در سلسله دمیده ميشود ،چنان که در مورد
هخامنشیان پس از تسلط داریوش به مسند پادشاهی و در مورد امویان با تسلط مروانبنحکم پس
از وفات معاویۀ دوم روی داد.
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ایران چون سمندر از درون خاکستر شکست سر برآورد و در جهان نوپای
اسالمی هویتی تازه برای خویش رقم زد .رستاخیز فرهنگی و سیاسی ایران،
چنان که گذشت برای جهان اسالم پیامدهایی اساسی در بر داشت زیرا سنگ
بنای دومین دوران شکوفایی تمدن اسالمی ،یعنی “دوران ایرانی” این تمدن را
فراهم آورد و عالم اسالم را در پایان “دوران عربی” آن نیرو و حیاتی تازه بخشید
و از خطر ادامۀ رکود و فتور فرهنگی رهانید.
آنچه دربارۀ برخاستن و قد علم کردن مجدد ایران پس از شکست از یونانیان و
تازیان گفته شد و در مورد شکست از مغول نیز مصداق دارد ،اصل دومی از نظریۀ
بقا و زوال فرهنگها را روشن ميسازد و آن اینکه هر فروپاشی و شکستی دلیل
ضعف کلی و نهایی و نشان به پایان رسیدن نیروی پویندگی جامعه نیست ،بلکه در
زندگی هر ملتی گاه شکستهایی روی ميدهد که نتیجۀ خستگی و فتور دولتی
یا سلسلهای یا نحوه ای از حکومت یا حیات دینی است ،ولی گذرنده است و پایدار
نیست ،بلکه جامعه پس از مدتی ،مانند رهنوردی که از طول راه و دشواری آن
فرسوده شده و به زمین مينشنید و نفس ميگیرد و پس از مدتی استراحت و
خستگی از تن به در کردن به پا ميخیزد و چون هنوز نیروی جوانی در او باقی است
باز به راه ميافتد ،به مسیر خود ادامه ميدهد ،هر چند با اثری از فرسودگی پیشین.
اینگونه توالی فروپاشی و بازپیوستگی ،یعنی برخاستن دولتی یا سلسلهای
یا آیینی و رونق کار آن و آبادی قلمروش ،و سپس رواج تنپروری و فساد و
غفلت از حال مردم و آنگاه طغیان داخلی و یا حملۀ اقوام مجاوز که موقع را
برای هجوم و غلبه و تشکیل دولتی تازه مناسب ميیابند ،در زندگی طوالنی
بیشتر جامعهها دیده ميشود .مث ً
ال در هند ،پس از استیالی هخامنشیان بر
شمال غربی این سرزمین و سپس غلبۀ اسکندر بر آن ،چاندراگوپتا بنیانگذار
سلسلۀ مائوریا ( )Mauryaدر 172-225پم ،دورۀ بسیار درخشانی را در تاریخ
هند آغاز کرد که در پادشاهی نوادهاش آشوکا به اوج رسید .پس از سقوط این
خاندان ،هند نزدیک دو قرن دستخوش هجوم اقوام آسیای مرکزی مثل سکاها
و اشکانیها و کوشانیها و مغلوب آنان بود تا آنکه خاندان گوتیا (325-550م)،
که شاهان آن معاصر ساسانیان بودند ،برخاست و دورۀ شکوفا و درخشان
دیگری در ایام حکومت آنان برای هند پیش آمد که به آثار مهم هنری و ادبی
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و فلسفی و علمی ،بهویژه در ریاضیات و نجوم ،ممتاز است و عصر زرین تمدن
هند به شمار ميرود .باز پس از آنکه خاندان گوتیا دچار سستی شد و هونها بر
قسمت عمدۀ شمال هند مستولی شدند ،این جامعه توانست در نیمۀ اول قرن
هفتم میالدی دورهای از رونق فرهنگی را تجدید نماید.
از این همه بر ميآید که همۀ شکستها نهایی نیستند و فراز و نشیب تاریخ
را با تحلیل رفتن تدریجی نیروی اجتماعی و فرهنگی نباید اشتباه کرد .تاریخ
ایران نمونههای روشنی از این اُفت و خیزها به دست ميدهد .از بارزترین آنها
فروپاشی شاهنشاهی هخامنشسی به دست اسکندر مقدونی است که  150سال
حکومت سلوکیان را در پی داشت .اما با برخاستن اشکانیان تازهنفس در سدۀ
سوم پیش از میالد و گسترش فرمانروایی آنان به سوی غرب ،تا حدود فرات و
سوریه ،حکومت بیگانه از ایران رخت بر بست و دولتی مقتدر در ایران پا گرفت
که با سرسختی و جنگآزمایی خود توسعۀ دولت توانای روم را در خاور عم ً
ال
محدود و متوقف ساخت .این دولت نیز پس از چند قرن دچار سستی شد و چند
بار از رومیان شکست خورد و آشفتگی در کشور پدید آمد و نارضایی باال گرفت
و ناتوانی در ارکان حکومت افتاد و خانخانی رواج یافت .اما اگر اشکانیان از
نفس افتاده بودند ،ایرانیان هنوز نیرو داشتند .اردشیر بابکان در اوایل سدۀ سوم
میالدی از فارس به پا خاست و آخرین شاهنشاه اشکانی را در 224م برانداخت
و به پنجۀ قدرت و تدبیر همۀ ایران را مسخر و متحد ساخت و دوباره سلسلهای
نیرومند پی افکند و مدعی میراث پدران خود از رومیان شد و فرزندش ،شاپور
اول ،رومیان را شکست داد و بینالنهرین و قسمتی از سوریه را از آنان باز گرفت.
پس از چهار قرن ،حکومت ساسانی نیز به سراشیب ضعف و انحطاط افتاد و
تجملپرستی و تنآسایی و مالاندوزی و رعیتآزاری باال گرفت و کشور آشفته
و مهیای شکست شد و شاهنشاهی ساسانی که از درون کاسته بود به دست
معدودی از تازیان تهیدست و پیکارجو ،که همتشان از نیروی کیشی نوخاسته
و امید غنایمی ناشنیده الهام گرفته بود ،فرو ریخت و کشور بار دیگر خواری
شکست و کوتاهدستی را آزمون کرد .اما این شکست عمیق نیز ،به خالف آنچه
در برخی کشورهای دیگر روی داد ،حکایت از پایان نیروی درونی ایرانیان
نميکرد .جنبش تازهای از خراسان آغاز شد و دوران پرفروغی از فرهنگ و
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ادب و هنر پیش آورد .این نیرو تا قرن هفدهم میالدی و زمان شاه عباس به
صورتهای مختلف و با وجود بحرانهای سخت ،بهخصوص بحرانهایی که در
نتیجۀ هجوم مغوالن و تاتاریهای تیموری روی داد ،جلوهگر بود.
از وفات شاه عباس به بعد است که ضعف واقعی ایران ،نخست با حکومت آخرین
شاهان صفوی و شکست از افغانان ،سپس در حکومت قاجاریان و شکست از
روسیه و انگلیس و مداخالت اینان در امور داخلی ایران و ناتوانی ایران در رفع این
مداخالت و از همه مهمتر سپر انداختن ایران در برابر علم و صنعت غرب و تقلید
و اقتباس ظواهر آن آشکار ميشود.
مختصر آنکه تمدن و فرهنگ ایرانی دیرتر از تمدن و فرهنگ بینالنهرین و مصر
و آناتولی و فنیقیه و فلسطین باستان در صحنۀ تاریخ ظاهر شد و ایرانیان دیرتر
از مردم آن جامعهها تالش تاریخی خود را آغاز کردند و به همان ترتیب تمدن
آنان نیز دیرتر زیست و هنگامی که آنان ،غیر از آناتولی که هویت ترکی یافت،
همه هویت تازی پذیرفتند ،ایران که نیرویش پایان نیافته بود هویت و زبان
خود را به پیشوایی خراسانیان نگاه داشت و منشأ فرهنگی زاینده و فروزان شد.

اصل سوم :اثر پیوند نو بر ساق کهن

حال با بینشی که از مطالعۀ جامعههای دیگر به دست ميآید ،ميتوانیم به
مسئلۀ خراسان بازگردیم و سبب پیشوایی آن را جویا بشویم .در اینجا اصل
سو ِم نظریهای که در این گفتار مطرح شده کارساز ميشود و آن اینکه وارد
شدن خون تازه در بدن جامعهای کهن آن را نیرو میبخشد و موجب تحرک
و پویندگی تازهای در آن ميشود .به عبارت دیگر ،پیوند قوم تازهنفستر و
جوانتری با قوم کهنتر ميتواند از لحاظ فرهنگی اثری مثبت و سازنده داشته
باشد و قومی را که نیرویش نقصان گرفته تقویت نماید.
این معنی را در تاریخ اروپا و امریکای التین به روشنی ميتوان دید .هجوم اقوام
جوانتر ژرمنی به والیات روم و سکونت جستن در آنها خونی تازه در جامعههای
آنها وارد کرد و با وجود ویرانگریهای نخستین ،مآالً موجب نیرویی تازه در آنها
شد که در کشورهایی مثل ایتالیا و فرانسه و انگلیس و اسپانیا در طی رنسانس
فرصت بروز یافت .ميتوان تصور کرد که اگر سرزمین ُگ ِل سِ لتنشین (فرانسۀ
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بعدی) نخست مورد هجوم رومیان و سپس اقوام ژرمنی فرانک و ویزی ُگت و
بورگندی قرار نگرفته و از آنها کسب نیرو نکرده بود ،امروز جامعهای فرسوده
و بیرمق در آن ميزیست و یا اگر اسپانیا ،هر چند به اکراه ،میزبان واندالهای
ژرمنی و سپس پذیرای اقوام عرب و بربر که در 711م از جبل طارق گذشتند
و جنوب اسپانیا را متصرف گردیدند نشده بود ،امروز اثری از نیروی زاینده در
ساکنان آن دیده نميشد .امروز که به جامعههای اروپایی مينگریم ميبینیم که
هر کدام که بیشتر در معرض هجوم اقوام شمالی (نوردیک) قرار داشته و بیشتر با
آنها اختالط یافتهاند ،به همان نسبت از پویندگی و سازندگی بیشتری برخوردارند
و هر کدام کمتر به این آمیزش دست یافتهاند ،عوارض کهولت و فرسودگی در
زندگیشان نمایانتر و سهمشان در بالندگی تمدن غرب کمتر بوده است.
در امریکای التین نیز آنچه از تحرک و پویایی در کشورهایی چون آرژانتین،
شیلی و برزیل به چشم ميخورد ،بیشتر از آنکه دستاورد ساکنان بومی آنها
باشد ،ارمغان جمعیت نسبتاً جوانتر اروپایی و بهویژه اسپانیایی است که به این
کشورها کوچ کردهاند.
حال اگر به پرسش نخستین باز گردیم و در صدد توضیح تفاوت میان خراسان و
ایران غربی برآییم ،باید به یاد آوریم که آذربایجان و ایران غربی و مرکزی جزیی
از سرزمین مادها بودند و مادها پیش از دیگر اقوام ایرانی به اقتدار سیاسی و
تشخص فرهنگی دست یافتند و به عرصۀ تاریخ گام نهادند و دوران درازی
توان خود را صرف مقابله و کشمکش با آشور و دیگر همسایگان خود کردند
و در نتیجه زودتر از دیگر اقوامی که در سایر نقاط فالت ایران اقامت گزیده
بودند فرسوده شدند .اگر مردم این نواحی در نهضت ادبی و سیاسی ایران کمتر
شرکت چشمگیری داشتند و اگر زبان مردم شمال غربی ایران بهتدریج جای به
زبان ترکی سپرد ،باید گفت این نتیجۀ قدمت کوششهای سازندۀ آنان بود که
زودتر نیز آنها را نیازمند استراحت و سهلگیری نمود .اما جنوب ایران نیز ،که
زادگاه دو سلسلۀ بزرگ هخامنشی و ساسانی بود و قرنها کانون کوششهای
سازنده به شمار ميرفت ،هنگامی که سپاهیان اسالم به ایران سرازیر شدند،
چندان توش و توانی برای مقاومت و خالقیت نداشت .از سوی دیگر ،خراسان
نقش رهبری سیاسی و مسئولیت تأسیس دولت و دفاع از مرزهای ایران را تا
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سدۀ سوم پیش از میالد ،یعنی تا هنگامی که قبیلهای از ایرانیان 22به نام داهه،
که در نواحی مرزی شمال شرق شهریاری ایران 24ميزیستند ،وارد صحنه شدند
و حکومت اشکانیان را تأسیس کردند ،بر دوش نگرفته بود.
23

اما تأخیر نسبی ورود اشکانیان به صحنۀ فعالیت تاریخی و جوانی نسبی آنان
را نميتوان تنها عامل پویایی خراسان در سدههای نخستین اسالمی شمرد.
عامل مهمتر را باید در اصل سوم نظریهای که در اینجا مطرح شده ،یعنی پیوند
عناصر تازهنفس با اقوام کهنتر ،جستجو کرد .چه ،خراسان پیوسته در معرض
هجوم اقوام صحراگرد قرار داشت و امواج متوالی مهاجمان که از آسیای مرکزی
و دیگر نقاط به طرف خراسان سرازیر ميشدند و در آن سکنی ميگرفتند
و سپس در آن مستحیل ميشدند ،هر بار مردم خراسان را نیرو و توان تازه
ميبخشیدند .از آن جمله ،نخست یونانیان و مقدونیان بودند که در پی پیروزی
اسکندر در شمال شرقی ایران اسکندریههای چند بنا نهادند و چندی پس از آن
نیز پادشاهی یونانیــایرانی باختر را بر پا کردند ،سپس ،اقوام گوناگونی چون
سکانیها ،تخاریها ،هونها ،هیاطله ،کیدرها ،ترکها ،و سرانجام تازیها 25،که
پس از پیروزی اسالم شماری انبوه از آنان در خراسان اقامت گزیدند ،به این
خطه روی آوردند و خونی تازه در رگهای آن وارد نمودند 26.به این ترتیب،
Walter B. Henning, “Mitteliranische,” Iranistik (Lieden, 1958).
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23نام این قوم برای نخستینبار در یشت  13بند  144آمده است و در کتیبۀ معروف به  Daivaاز
خشایارشا در تخت جمشید .نگاه کنید به
Roland G. Kent, Old Persian (New Heaven: American Oriental Society, 1953), 151.

این قوم در همسایگی دو قوم از سکاها ،که نامشان در کتیبۀ بیستون داریوش آمده است ،یعنی
 Haumavargaو  ،Tigraxaudaميزیست .نگاه کنید به
The Cambridge History of Iran, 851-852.
Encyclopaedia Iranica, vol 4, 581-582.
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25دربارۀ این اقوام نگاه کنید به

The Cambridge History of Iran, vol. 3, part 1, 146-184, 156, 191; vol. 3, part 2, 770,
851-852.

باید توجه داشت که نخستین هجوم قبایل ترک به نواحی شمال خاوری ایران در سدۀ ششم میالدی
بود و هرمزد چهارم (ح590-579 .م) ،که خود از مادری ترک زاده بود ،با آنان به نبرد پرداخت .نگاه
کنید به تاریخ طبری ،جلد .990 ،2
26ژولیوس ولهاوزن فصلی از کتاب خويش ،Das arabische Reich und sein Sturz ،را به بحث و
بررسی قبایل تازی در خراسان اختصاص داده است .به تخمین او ،شمار افراد این قبائل به  200هزار
بالغ ميشده است .این رقم با رقم ربع میلیون موشه شارون در ،Black Bannersو رقم مشابهی که
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خراسان مکرر به منبعی سرشار از نیروی انسانی که تا این حد در دسترس
ساکنان دیگر بخشهای فالت ایران نبود ،دست ميیافت و از آن نیرو ميگرفت
و جان تازهای که از این رهگذر به کالبد خراسانیان ميدميد ،سرچشمۀ نیروی
فزایندۀ این خطه ميشد و به جذب و حل عناصر تازه توانا ميگردید .پس جای
شگفتی نیست اگر خراسان رهبری انقالب عباسی را بر عهده گرفت و جایگاه
نخستین سلسلههای ایرانی پس از فتح اعراب و مهد تجدید حیات ادبی و هنری
و علمی ایران در سدههای نهم و دهم و اوایل سدۀ یازدهم میالدی شد.
نظریۀ زادن و بالیدن و فرسودن تمدنها و جامعهها هرچند تازه نیست ،نتایجی
که از آن حاصل ميشود ،بهخصوص در نقد احوال مللی که روزگار برنایی
آنان سپری شده ،کمتر مورد توجه قرار گرفته و در توضیح وجوه تاریخ ایران
در سدههای اخیر به کار نرفته است .در اینجا البته فرصت پرداختن به همۀ
پرسشهایی که طرح این نظریه برميانگیزد نیست .با این همه ،بجاست که
اق ً
ال به یک پرسش عمده پاسخ داده شود .یکی در مورد قوم اوستایی است و
آن اینکه این قوم ،که کیش زرتشتی از میان آنان برخاست ،در خراسان و به
احتمال قوی در ناحیهای از توابع مرو یا بلخ یا هرات ميزیستند .سابقۀ کهن
آنان با جوانی نسبی مردم خراسان چگونه سازگار ميتواند بود؟ در جواب باید
گفت که آیین زرتشت در میان قومی روی نمود که همۀ نیروی خود را در
کشمکش با “بددینان” و مبارزه با مخالفان و استوار کردن کیش تازه صرف
کرد .آنگاه رسالت این آیین به اقوام دیگر ایرانی منتقل شد ،محتم ً
ال مادها و
شاهان اخیر هخامنشی ،و با قدرت سیاسی آنان رواج گرفت .قوم اوستایی از
تحرک افتاد ،چنانکه زبان آن هم بهتدریج متروک شد و حتی به دوران ساسانی
نکشید .آنچه در خراسان بعدها روی داد ،در حقیقت دستاورد اقوام تازهنفسی
بود ،بهخصوص سکاها ،که پس از دورۀ اوستایی به خراسان روی آوردند و در آن
ساکن شدند و مآالً کیش اوستایی را نیز پذیرفتند.
اینکه کیشی در میان قومی ظهور کند و سپس رسالت دین به دست قومی دیگر و
خارج از حیطۀ اصلی آن بیفتد نظایر تاریخی دارد .مث ً
ال اسالم در حجاز و در میان
مردمی نسبتاً بدویــنظیر قوم اوستایی؟ــبرخاست ،اما توسعه و ترویج آن پس از
دانیل در “ ”Arab Settlements in Persiaارائه ميکند ک موبیش برابر است.
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اندک زمانی به دست مردم عراق و سوریه و ایران افتاد و مآالً ترکها و تاتاریهای
تازهنفس بودند که آن را در آسیایی صغیر و قارۀ هندوستان و ترکستان چین و
برخی نقاط دیگر پراکندند .همچنین ،آیین بودایی که در هندوستان آغاز شد از
میان هندوان رخت بر بسته و رسالتش آخر در چین و ژاپن و هندوچین و تبت
بود که فرصت گسترش یافت .مذهب مسیح نیز هر چند از فلسطین برخاست ،در
دست رومیان قوام گرفت و در اروپا منتشر شد و در فلسطین جز سایۀ کوتاهی از
آن نماند .حتی شاید بتوان این معنی را در مورد کیش یهود ساری دانست که در
مصر و به تأثیر مذهب مصری آغاز شد ،اما در فلسطین و میان اقوام آن پا گرفت.
کیش زرتشت نیز کانون قدرت و توسعهاش ظاهرا ً دیرزمانی در زادگاه آن نپایید و
مثل اسالم که زادگاهش ،حجاز ،جز نیمقرنی کانون اصلی اسالم نماند ،در شمال
غربی و مغرب و جنوب ایران بار افکند.
و این طنزهای شگفت تاریخ است که خراسانی که پس از اسالم پرچمدار
نهضت ادبی و سیاسی ایران و به همت و نیروی خود پیشوای رستاخیز فرهنگی
ایران گردید ،این نیرو را به برکت هجوم اقوام خودی و بیگانه و شکست از آنان
و جای دادن آنها در دامان خود به دست آورد .چه ،خراسان پیوسته بیش از
دیگر نواحی ایران در معرض هجوم و حمله و اشغال مردم تازهنفس و پرتوان
بیگانه بوده و در هر موج تهاجمی که از آسیای میانه برخاسته ،همواره در صف
اول آتش قرار داشته است .این مهاجمان در خراسان اقامت گزیدند ،با ساکنان
درآمیختند ،به زندگیاش جان و نیروی تازه بخشیدند و چنان توانایش ساختند
27
که توانست در تاریخ جهان اسالم سهمی اساسی بر دوش گیرد.

27موضوعی که در سالهای اخیر نظر برخی از محققان را به خود معطوف کرده نقش خراسان در قیام
عباسیان است .متأسفانه در این بحثها به سنن فرهنگی و صفات ذهنی و نیروی درونی خراسانیان کمتر
توجه شده و این گرچه عینی و قابل اثبات نیست ،ولی قرائن آن را نميتوان از یاد برد .به حقیقت نزدیکتر
خواهیم شد اگر در اینگونه بحثها و پژوهشها نقش خراسان را در گسترۀ وسیعتری بررسی نماییم.
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برخی از ویژگیهای مشترک شعر فارسی و
1
هنر ایرانی

 در این نوشتهها از دید رمانتیک.دربارۀ ویژگیهای هنر ایرانی بسیار نوشتهاند
 ظرافت و رقصان، لذتپسندی و نفاستجویی آن،و ذوق لطیف در هنر ایرانی
2
. از شکوه رنگها در آن و نیز از زینتی بودن آن سخن میرود،بودن خطها
 (زمستان1  شمارۀ،8  سال،” ایراننامه، “برخی از ویژگیهای شعر فارسی و هنر ایرانی،احسان یارشاطر1
 این مقاله در اصل به زبان انگلیسی در چهارمین کنگرۀ هنر و باستانشناسی ایران در.67-58 ،)1368
. ترجمۀ ایـن متن زیرنظر نویسنده انجام شده است. ارائه شده است1959 مه
نگاه کنید به2

Ernst Kuhnel, Miniaturmalerei im Islamischen Orient (Berlin, 1922), 9ff; Sir Thomas
W. Arnold, Painting in Islam: A Study of the Place of Pictorial Art in Muslim Culture
(Oxford: Oxford University Press, 1928), 133ff; Roger Fry, “Persian Art,” in Persian
Art, ed. Edward DenissonRoss(London: Luzac and Company, 1930), 25-37; Laurence
Binyon, “Painting,” in Persian Art, 72; Laurence Binyon, J. V. S. Wilkinson and Basil
Gray, Persian Miniature Painting (Oxford: Oxford University Press, 1933), 4-15, 83,
92, 110, 153ff; Arthur U. Pope (ed.), A Survey of Persian Art(London and New York,
1938-1939): see the subjectindex compiled by Theodor Besterman and particularly vol.
2, 1258ff and vol. 3, 1850ff; Rory P. Wilson, Islamic Art (London: Benn, 1957), 7-11;
Arthur Lane, Early IslamicPottery (4th ed.; London: Fable and Fable, 1958), 18, 3031, 40-42, 46-48; Oleg Grabar, “Introduction,” Catalog oftheexhibitionof Persian Art
before and after the Mongol Conquest (Ann Arbor: Museum of Art, 1959); ErnstKühnel,
Persische Miniaturmalerei (Berlin: Safari-Verlag, 1959), 17-18; Basil Gray, Persian
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اما در این بحثها به شعر ،که دستمایۀ عظیم هـنری ایران است ،عنایت
چندانی نشده و دربارۀ ویژگیهای مشترک آن با هنرهای تجسمی ایران بررسی
گستردهای انجام نگرفته است.
شعر مهمترین دستاورد هنری ایران است .هنری است که به دلیل وسعت
دامنه و نیروی متداوم و شیوع عام آن گستردهترین عرصۀ تجلی اندیشهها و
احساسات و خالقیت هنری و فکری ایرانیان به شمار میرود .از همین روست
که اگر بخواهیم به بررسی وجوه مشترک هنرهای ایرانی در مجموع بپردازیم،
توجه ما بیشتر از هر هنر دیگری باید بـه شعر معطوف شود.
در چنین بررسی و سنجشی نه تنها وجوه اشتراک ،بلکه ابعاد اختالف در ساخ 
ت
و محتوا و گسترۀ هنر اهمیتی خاص دارد و هریک به نوبۀ خود در تکمیل تصویر
نهایی مورد نظر ما مؤثرند و به همین دلیل ،در این مقاله من نخست به وجوه
مشترک و سپس ب ه موار د اختالف شعر و نقاشی ایرانی و مواردی که مکمل
یکدیگرند خواهم پرداخت.
شاید نخست تعریف برخی از اصطالحات بیفایده نباشد .مقصود من از شعر
کالسیک فارسی شعر استادانی است که بین سدۀ چهارم و دهم هجری ،یعنی
کمابیش از زمان رودکی تا جامی سروده شده و تا آنجا که به قصیده مربوط
میشود ،در آن دو مرحلۀ جداگانه میتوان تـشخیص داد .در مـرحلۀ نخستین،
قصاید عموماً به نشاط و تازگی مضامین و توجه به امیال و احساسها ،همچنین
به بیانی استوار و نیرومند ممتازند .در دوران بعدی ،قصاید به تکلف ،تصنع و
تقلید بیروح از گذشتگان میگرایند .اما غزل راه دیگری سپرده است .در دوران
کالسیک ،غزل از طراوت و نشاط نخستین و گرایش به سوی لذات محسوس
دور میشود و به تأمل و سیر در احوال درونی رو میآورد و نیز از عرفان مایه
میگیرد .زبان آن نیز به موازات این تحول ظریفتر میشود و بر لطافت آن
افزوده میگردد .حافظ در اوج این مسیر قرار دارد .کمال صورت و معنا در
ت که راهی برای اعتالی بیشتر پس از او باقی نمیماند .در
شعر او چنان اس 
حقیقت ،شعر فارسی با حافظ به مرزی میرسد که سوی دیگر آن شیبی است
Painting (Skira: Rizzoli, 1961),15, 110-112.
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که سرانجام به انحطاط میپیوندند .غزلیاتی کـه پس از حافظ سروده شده،
غالباً از تازگی و روانی و طراوتی که نشانگر اشعار بهت ر فارسی است تهی است
و نـه تـنها زندانی قالبهای خشک صوری است ،بلکه اندیشهها ،استعارات
ت آنها نیز عموماً قـراردادی و تقلیدی اسـت .در اینگونه غزلیات،
و تشبیها 
مضمون و معنا اغلب پایبند قالب و صورتاند و اوزان بیروح آنها مایهای جز
کلیشههای کهنه و فرسوده در برندارد.
اکنون باید بهخصوصیتی ا ز شعر فارسی بپردازم که همۀ دورانهای ادبیات
ایران را شامل میشود و جلوۀ مشخص و گویای خو د را در نقاشی ایرانی و
در حقیقت در انواع نگارههای هنری ایران یافته است و آن همانا جنبۀ ذهنی
و انتزاعی شعر فارسی است .شاعر ایرانی بیشتر از آنکه دلمشغول جلوههای
ت باشد ،دلبستۀ برداشت ذهنی و خیالی خود از آن است و نگاه او
عینی واقعی 
ی ن ه به صورت فردی آنها ،بلکه به صورت نوعی آنها است.
به اشیاء و واقعیات عین 
شبیهسازی و تصویر فردی همانقدر از شعر شاعر ایرانی دور است کـه از پردۀ
مینیاتورساز ایرانی .در انبوه غزلیات و قصاید شعرای ایرانی کمابیش محال است
ک شاعر را از محبوب شاعر دیگر بازشناخت یا تازهجوانی
ق یـ 
که بتوان معشو 
را که ساقی رودکی بوده است و برای او موسیقی مینواخته از نوجوانی که
الهامبخش فرخی و مسعود سعد بود ه تشخیص داد .همینگونه ،ا ز پادشاهان
یا فرمانروایان یـا بزرگانی ک ه ممدوح مدیحهسرایان یا موضوع مرثیههای پر
آب و تاب شاعران دربار و زمان خود بودهاند؛ نمیتوان از این راه چهرههای
مشخص و جداگانهای به دست آورد“ .واعظ ریایی” و “مفتی” و “پیر بادهفروش”
و “محتسب” و“رند الابالی ”،که از شخصیتهای اصلی حافظ و شاعران همانند
اویند ،بیش از آنکه موجودات واقعی زنده و مشخصی باشند ،صورتهای نوعی
و انتزاعیاند.
بهتدریج در شـعر کالسیک ،طی جریانی معکوس ،مفاهیم انتزاعی چون زیبایی،
عشق ،عقل ،سرنوشت ،مرگ و زنـدگی تشخص و فردیت مییابند و در قالب
افراد زنـده و مـلموس درمیآیند .خـزانۀ ذهنی ،کـه از یک طرف یک رشته
ف دیگر ،عدهای مفاهیم فردیتیافته را شامل است ،مبنای
ی و از طـر 
صور نـوع 
ی شاعر
مضامین سنتی است کـه زمینۀ خالقیت شاعر را فراهم میکند .کامیاب 
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در آفریدن گردههای تازه از مـضامین کهن و توانایی او در بارور ساختن اثرش
3
بـا الهام از عواطف انسانی و اندیشههای واالست.
ن از شعر
چون به هنرهای تجسمی ایرانی برگردیم ،میبینیم که برداشتهایما 
ش با دیدی انتزاعی از
در مورد آنها نیز صادق است .در نقاشی نیز ما کموبی 
جهان روبهرو میشویم .نـقاش بیش از آنکه تحتتأثیر صورت فردی و پدیدار
چیزها باشد ،با کنار گذاشتن سایهروشن و چشم پوشیدن از ضروریات مناظر
و مرایا (پرسپکتیو) ،بیزحمتی بـه چنین صور نـوعی دست مییابد .به این
ترتیب و بـا به کار بردن چنین شیوۀ سادهای است که ما ناگهان خود را در برابر
جهانی مییابیم کـ ه یـک پله از خصوصیات فردی و جزیی ،چنانکه به چـشم
میآیند ،دور است و در مـحدودۀ زمان و مکان خاصی نیست .چـنین جهانی به
مرزهای گذرا و ناپایدار اشیای فردی و موجودات مشخص محدود نیست ،بلکه
از جاودانگی و پایداری ناملموس “نـوع” بـرخوردار اسـت .هنرمند با رهانیدن
خود از قید ویژگیهای فردی میتواند آزادانه به آنچه از نظر او برای هنرش
مهم است ،بپردازد.
این فرا ر از طبیعتنگاری (ناتورالیسم) حالت صفا و سبکباری و آرامشی به نقاشی
ایرانی میبخشد و نقاش با تجرید اشیاء و نمایاندن صورت نوعی ،همانگونه که
ی انتزاعی نزدیکتر میشود.
در شعر فارسی میبینیم ،باز پلهای دیگر به نقاش 
نقاشی نه تنها خود را بیشتر در چارچوب موجودات و مقوالت متعارف و نوعی
مانند “عاشق“ ”،معشوق“ ”،ساقی“ ”،رامشگر“ ”،شاهزاده” و “حکیم” محصور
میکند ،بلکه برای ترسیم صحنههای “شکار” و “نبرد” و “باغ” و “بزم” و “درگاه”
نیز از صور نوعی و صحنههای متعارف و مکرر بهره میجوید .چنین صحنهها و
تصاویر نوعی عناصر و دستمایههای اصلی هنر نقاشیاند ،همانگونه که شاعر
نـیز در بیان احساسات و اندیشههای خود به وصفها و استعارهها و تشبیهات و
تمثیلهای محدود و مکرر نوعی روی میآورد .مضامینی چون “شکوه از رقیب”
3این مالحظات در مورد شاعران نخستین ایرانی کمتر مصداق پیدا میکند .چه در آثار آنان،
و همینطور در آثار نقاشان پیش از دوران تیموری ،توجه بیشتری بـه فرد و چهرهسازی از او
دیده میشود .اما به هرحال ،مالحظات من ناظر به روندها و جریانهای اصلی هنر ایرانی است تا
گرایشهای زودگذر و سبکهای فرعی و یا تـوجه به شاعران و هنرمندانی انگشتشمار.
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چه بسا خیالی“ ،گرو نهادن جـامه در طـلب باده” یا “نوشیدن می در فـصل
گل” همانقدر در شعر ایرانی متداول است که صحنۀ بزم و باغ در نقاشی ایرانی.
نقاش در اثر خود حتی از صحنههای نوعی کهاز شعر فارسی اقتباسشده بهره
میگیرد .بـرای مثال ،همانگونه که صحنههای “زادن عـیسی“ ”،نیایش مغان”
به هنگام زایش او و “زاری مریم” بر پیکر مصلوب او در هنر عصر رنسانس
مکر ر نمایش داده میشود ،در آثار نقاشان ایرانی نیز صحنههای مکرری مانند
“پروراندن سیمرغ زال را“ ”،کشته شدن سهراب به دست رستم“ ”،آبتنی کردن
شیرین و دزدیده نگریستن خسرو او را“ ”،کوهکنی فرهاد در بیستون“ ”،فرو
رفتن یونس در دهان ماهی” و “ورود اسکندر به وادی ظلمات در طلب آب
حیات” را مشاهده میکنیم.
چهرهسازی و پرداختن به حاالت و جزییات دقیق صورت ،که در نـقاشی دوران
پس از رنسانس اروپا مقامی برجسته یافت ،در نقاشی ایرانی مورد اعتنا نیست؛
همانگونه که افراد مشخص در شعر فارسی به چشم نمیخورد .البته این
درست است که نقاشی ایرانی در آغاز تا حدی نمایانگر مضامینی نوگونه و
گـویای توجهی “بدوی” به جزییات است که در سدههای نهم و دهم و یازدهم
بهتدریج فرو مینشیند ،این نیز درست است که ،همانگونه که از نقاشیهای
نسخۀ کهن دموت ( )Demotteشاهنامه برمیآید ،نقاشی ایرانی با تصویر
عواطف و ویژگیهای فردی بهکلی بیگانه نیست .با این همه ،روش و گرایش
اساسی نقاشی ایرانی در مجموع ما را به نتایجی میرساند کـه در پیش به آن
اشاره کردیم.
این تالش مداوم برای کشیدن تصاویر و صحنههای نوعی ،ایـن گرای 
ش
همیشگی به تـعمیم دادن جـزء و مجرد کردن فرد ،این پرداختن به جزییات
به جای دنیای واقعی ،برخالف نظر ماسینیون 4و اتینگهاوزن 5،که آن را نشانی
از نظر منفی نسبت به دنیا و اعتقا د به ناپایداری همهچیز جز خدا شمردهاند،
”LouisMassignon, “LesMethodes de lar Realisation Artistques de Peuples de l’Islam,
Syria, 2 (1921), 47-53, 149-160.
5
Richard Ettinghausen, “The Character of Islamic Art,” in The Arab Heritage, ed. N. A.
Faris (New Jersey: Princeton University Press, 1949), 151-267.
4
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باید بیشتر ناشی از میل و رغبتی به سویِ یافتن و به ثبت رساندن صور نوعی
ی نمایاندن
و تصویر ماندگارها و ماندنیها شمرده شود 6.این گرایشی است برا 
مشترکات پایدار اشیاء و مردم .این میلی است به ضـبط و جـاودان ه ساختن
نوعی چیزها که هنرمند را از توجه به ویژگیهای ناپایدار و گذرای آنها
جوهر
ِ
دور میکند.
شگفت این است ک ه گرچه شاعر ،همانند نقاش ،به آنچه مشخص و ملموس
و خصوصی است بیاعتنا میماند ،اما اثـرش را با بهرهگیری از عواطف و
احساسهای اینجهانی نیرو و نشاط میبخشد و گیرا میکند .کافی است به
توصیفهای جاندار و درخشانی که از بهار و خزان و زمستان در اشعار کهن
فارسی آمد ه است بنگریم یا از حـضور مـداوم باده در صور گوناگونش یا از
صحنههای دلکش با غ و بوستان یاد کنیم تا به یاد آوریم که جهان شعر فارسی
از دنیای فرش و نقاشی ایرانی هم سرشارت ر و باشکوهتر است.
در حقیقت ،آنجا که نـقاش بـه دلیـل غیبت سایهروشن و پرسپکتیو نـمیتوان د
بـرداشت خـود از دگرگونیهای رنگ و فضا را بنمایاند ،شاعر فارغ از چنین
محدودیتهایی در تکمیل تصویری که مقصود نقاشی است،کامیاب میشود.
حساسیت حیرتانگیز نخستین شعرای کالسیک ایـران نسبت به دگرگونیها
و تنوع رنگ در طبیعت از حساسیت نـقاشانی چـون ترنر (Joseph M. W.
 )Turner, 1775-1851و مونه ( )Claude Monet, 1840-1926کمتر نیست و
ی باغ و بوستانی که به نظم آوردهاند یادآور تأللو و درخشندگی
شکوه صحنهها 
اینگونه صحنهها در آثار رنـوا ر ( )Pierre-Auguste Renoir, 1841-1919و بـونار
( )Pierre Bonnard, 1867-1947است.
گذشته از تضاد میان تجریدپسندی از سویی و توجه به عواطف انسانی از سـو 
ی
دیگر ،در هنر ایرانی تضاد نمایان دیگری نیز دیده میشود و آن تضاد میان
صورت و محتواست که سرچشمۀ دیگر کشش و نـیروی آن است .صورت شعر
فارسی را کالسیک و برداشت و محتوایش را رمانتیک باید شمرد .شعر فارسی
6بـرای ارزیابی این نظریه نگاه کنید به

MehmetAge-Oglu, “Remarks the Character of Islamic Art,” The Art Bulletin, 36:3
(September 1954).
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در صورت نخست پایبند بحرهای عروضی و قوالب سنتی است که از اعراب
گرفته و در طی سالها آنها را موزونتر و خوشآهنگتر و اسـتوارتر سـاخته
اسـت .اما در محدودۀ همین قوالب انعطافناپذیر ،شاعر در آفرینش معانی و
ترکیب مضامین و تنظیم مـحتوا از آزادی بینظیری بهرهمند است .از همین
روست که در یک غزل ،شاعر میتواند مث ً
ال در بیت نخست حسن بیمثال
معشوق را توصیف کند ،در بیت دوم به هجو زاهد قشری بپردازد ،بیت سوم را به
ک استعارهای
بیقراری خو د در فراق دلدار اختصاص دهد ،در بیت چهارم به کم 
به ناپایداری زندگی اشاره کند ،در بیت پنجم از پیروزی رقیب شکوه سر دهد و
ت اندیشه و معنای تازهای عرض ه کند.
همینگونه تا پایان در ه ر بی 
حتی در منظومههای روایی ،شاعر اغلب از صراط مطلب اصلی دور میشود و
ی میپردازد کـه با موضوع اصلی
از متن به حاشیه میرود و به توصیف امور 
داستان ارتباط چندانی ندارد؛ درست همانند نقاشی که در کار خود با صرف
دقت بسیار در تصویر گلی یا درختی یا دیواری یا کوهی ک ه الزمۀ مـوضوع
ن اصلی دور میافتد.
اصلی او نیست ،در حقیقت از حصر در مضمو 
این تنوع مضامین و بیاعتنایی ظاهری شاعر به رعایت نظم و ارتباط آنها در
ی آن را “رشتهای از مرواریدهای ناهمگون” نامیده
غـزل به اوج میرسد که برخ 
صـدفه و اتفاق شمردهاند و سبب شده است
و پراکندگی مضامینش را حـاصل ُ
که برخی نقادان شتابکار غزل فارسی را از هر نوع نظم منطقی مضامین و
وحدت موضوع تهی بدانند .اما ،همانطور که ا .ج .آربری تأکید کرده 7،چنین
نقادانی همگونی ظریفی را که در حال و هوای شعر ایرانی وجود دارد در
نیافتهاند و توجه نکردهاند که رشتههای پیوند باریکی میان مضامین و صور
ی پیوندی پنهان و ناخودآگاه که اغلب
خیال و الفاظ غزل وجود دارد؛ رشتهها 
همانند پلی نامریی ابیات یـک غـزل را به هم ارتباط میبخشد .وحدت صوری
غزل ،که زادۀ وزن و قـافیۀ آن است ،همانند وحدتی است که در طرح فرش
ایرانی میبینیم که مرزی معین و طرح و زمینهای منظم دارد ،در قالبی به هـم
پیوسته .اما گذشته از این وحدت صوری ،در غزل نوعی هماهنگی ناملموس و
ن بهظاه ر از هم گسیخته را به یکدیگر پیوند میدهد.
ناپایدار مضامی 
Arthur J. Arberry, Immortal Rose: An Anthology of Persian Lyrics (London, 1948), vi-vii.
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این “وحدت در تنوع” را در کار نقاش ایرانی نیز به آسانی میتوان دید .بر
پردۀ نقاشی او عناصر گوناگونی چون انسان ،حیوان ،نبات و بنا را میبینیم
کـه بـه هریک از آنها ،جدا از دیگری ،تـوجهی خاص شده ،بیآنکه ناگزیر
ارتباطی مستقیم میان آنها و موضوع اصلی نقاشی پدیدار باشد .در نتیجه ،انسان
منتظر نوعی ناهمگونی و ناسازی باید باشد .با این هـمه ،نقاش بـه هماهنگی
حیرتانگیزی در کارش دست مییابد که به خالف شعر ،از حال و هوا و ربط
پنهان تصاویر پدید نمیآید ،بلکه محصول بههـمپیوستگی و هماهنگی رنگ و
طرح است .چنین است کـه اشیاء و عناصر بهظاهر از هم گسیخته در قـالب
طرحی دقیق ،که نشانگر تسلط هنری نقاش است ،هماهنگ و یگانه میشوند.
ش انتزاعی هنر ایرانی و تـوجه آن بـه لذت حسی و بصری و
پس از ذکر گرای 
وحدتی که در عین پراکندگی مضامین دارد ،اکـنون بـایدبـ ه جنبۀ تـزیینی و
آرایشی هنر ایرانی پرداخت که پژوهندگان بهحق بر آن تأکید کردهاند .آیا شعر
در روشن ساختن این جنبه از هنر ایرانی نقشی دارد؟
ایران سخت کوشیده است تا ثـابت کند شعر ایرانی در
ادوارد براون در تاریخ ادبیات 
8
اساس مصنوع و زینتشعا ر نیست .چنین نظری ،بیگمان ،دربارۀ شعرای نخستین
و غزلسرایان برجستۀ ایرانی صادق است .چه اینان نخست به عرضۀ اندیشهها و
عواطف و انتقال معانی توجه داشتند و سپس به آرایشهای لفظی و صنایع بدیعی.
با این همه ،نمیتوان انکار کرد ک ه شعر فارسی ،مانند نقاشی و معماری و
خوشنویسی ایرانی ،در مسیر خود جایگاه مهمی به وجوه تزیینی و بدیعی
بخشیده است ،ولی نـتیجۀ این گرایش به آرایش و زینت در شعر با نتیجه و اثر
آن در معماری و نقاشی یکی نیست.
در معماری ،همچنان که از تزیینات سادۀ آجری در سدههای چهارم و پنجم
بـه گچبریهای دوران مغول و سپس به کاشیهای رنـگین و خـوشطرح و
ی و صفوی میرسیم ،میبینیم تزیینات
ن تیمور 
معرق دورا 
کاشیکاریهای ّ
به کارکرد بنا زیانی نمیرساند .در معماری مذهبی سدههای نهم و دهم ،که
Edward G. Browne, A Litarary History of Persia (4th ed.; Cambridge: Cambridge
University Press, 1928), vol 2, 17.
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شاهکارهایی چون مـسجد گوهرشاد و مسجد شاه اصفهان را پدیده آورده است،
هنرمن د بیآنک ه به ساخت معماری آسیبی برساند ،توانسته است پیچیدهترین
رویههای تزیینی را بیافریند و به نمایش خیرهکنندهترین نقشها بپردازد .از همین
روست که منارههای رفیع ،گنبدهای شاهانه ،شبستانهای بزرگ و صحن محاط
ی خو د را نگاه داشتهاند.
ی طاقدار همه سادگی و بیپیرایگی ساختار 
بـا حجرهها 
چنین دستاورد هنری به یاری یک شگرد ساده میسر شده و آن دوبُعدی یا
رویهای بودن تزیینات روبنایی است که به هنرمند اجازه میدهد بیآنکه در
ساخت بنا و کارکرد فضا دخالت کند ،به ایجاد پیچیدهترین طرحها و تزیینات
بپردازد .گیرایی برخی از این تزیینات روبنایی در سدههای نهم و دهم چنان
است ک ه گویی نقاش و کاشیکار بیشتر از معمار میدان آفرینندگی داشتهاند.
در برخی از این بناها تضاد میان تزیینات شاد و دلنشین روبنایی با طرح ساده و
بیآذین معماری یادآور تضاد میان صورتو محتوا در شعر پارسی است.
ا ّما در نقاشی عنصر تزیینی جزو جداییناپذیر و ذاتی آن است و تکیه بـر ایـن
عنصر در هنری که در آن حظ بصری مقامی عمده دارد کام ً
ال طبیعی است
و گرچه گرایش بیحد به ایـن جنبه رفتهرفته جوشش و تنش نقاشی ایرانی
را از اواخر سدۀ دهم میکاهد ،امـا مایههای تزیینی با چنان ذوق و ظرافتی
در نقاشی ایرانی ب ه کار رفتهاند که خود به تنهایی و نه به عنوان عاملی فرعی
میتوانند بیننده را ،چون طرحهای تزیینی فرش ایرانی ،غرق در لذت کنند.
ی لفظی و تزیینی بیش از اندازه را
ب پیرایهها 
اما طبیعت و غایت شعر فارسی تا 
ندارد .همانگونه که در بسیاری از آثار منظوم و منثور فارسی میتوان دید ،این
پیرایهها وقتی از حد معینی فراتر روند ،از مایۀ شعر میکاهند ،حال و هوای آن
را سنگین و زبان آن را دشوار میکنند.
ش ب ه تعادلی مطلوب در این زمینه دست یافته است.
شعر فارسی در بهترین نوع 
ش در غزلیات سعدی و حافظ میتوان یافت ،چه
ن وجه 
این تعادل را د ر عالیتری 
ی با اندیشههای ژرف و
ع بدیع 
در شعر آنان میان پیرایههای ظریف لفظی و صنای 
ی صنایع شعری
عواطف پُرمایه ترازی برقرار است .اما در نمونههای نازل شع ر فارس 
به استعارهها و تشبیهات دور از ذهن و باریکاندیشی بیش از حد و هنرنماییهای
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ل یافتهاند .در چنین مواردی ،شاعر بیش از آنکه نگران معنا
ی تنز 
پُرپیچوتاب لفظ 
و محتوای شع ر خو د باشد ،متوجه ظاهر مصنوع و آرایش آن است.
ی قربانی
خوشنویسی نمونهای دیگر از هنرهایی است که در آن،گاه هدف اصل 
جنبههای تزیینی میشود .در دورههای متأخر این هنر ،خطاط آنچنان شیفتۀ
نمایش دایرهها و سیر منحنیها و رقص خطوط است کـه دیـگر انتقال معنی،
که غرض اصلی است ،از نظر دور میماند .تماشای قطعهای از خط شکسته
ش بیگمان تجربهای سـخت
با پیچوخمهای ظریف و لطیف بیش ا ز اندازها 
لذتبخش است ،اما خواندن آن به دشواری حل معماست.
با آنچه تا اینجا دربارۀ جنبههای مشترک شعر و نقاشی ایران گفته شد ،شاید این
ی هر دو ،در
ی ایران 
ی تجسم 
ن شد ه باشد کـه شـعر فـارسی و هنرها 
نکته روش 
ی تحول خود ،یک راه سپردهاند .تحول را میتوان سیری از پویایی و سادگی و
ط
ی بعد وصف
ی دورانها 
نیرومندی نخستین به سوی لطافت و رقت و زینتپسند 
ی و کمال صوری همراه بوده است.
کرد؛ تحولی کـه پیوست ه با گرایش ب ه تصوی ر زیبای 
برای تکمیل آنچه تاکنون گفته شد ،اکنون باید به برخی از وجوه اختالف
ی ایـرانی ،شـعر ب ه سبب
میان شعر و نقاشی بپردازیم .در میان همۀ هنرها 
گستردگی دامنۀ آن ا ز مقام ویژه و برجستگی خاصی برخوردار است .چـه نـه
تـنها کاملترین عرصۀ ظهور احساسات هنری و ذوقی مردم است ،بلکه گنجینۀ
ژرفترین اندیشهها و احساسات آنان نـیز هـست .با بهرهجویی از عامترین
عالیق هنری و گرایشهای فکری ،شعر فارسی به صورت مهمترین صحنۀ تجلی
جهانبینی مردم ایران در آمده است تا آنجا که دیگر هنرهای ایرانی ،در مقایسه
با شـعر ،همه میدانی تنگ دارند و منظری محدود.
در نقاشی ایرانی تنها با تصویر بخشی از واقعیت روبهرو هستیم .در نـتیجه،
ایـن تصویر از چند جهت محدود است .یکی اینکه نقاش ایرانی چندان در
بند تأمالت فکری و برداشتهای اندیشمندانه از زندگی نیست و از همین رو،
جای مفاهیم و نمادهایی که تنها از چنین برداشتهایی برمیآید در آن خالی
است .دیـگر آنـکه نقاشی کالسیک ایرانی با انگیزههای مذهبی ،که بر آثار
بسیاری از نقاشان بودایی و مسیحی سایه انداخته و آثارشان را عرصۀ نمادین
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عواطف ژرف معنوی و احساسات عمیق مذهبی کرده ،بیگان ه مانده است .عالوه
بـر ایـن ،نقاش ایرانی کمابیش هیچگاه بهدرستی در انتقال مفاهیم “تراژیک”
توانا نبوده است ،زیرا چنین توانایی نیازمند آگاهی ژرف از نیروها و ارزشهای
ن است .در نقاشی ایرانی ،تنها پارهای
ت انسا 
همستیز حاکم بر زندگی و سرنوش 
از وجـود انسان و بخشی از جهان و فضای آن ترسیم میشود؛ برخالف نقاشی
چینی که دیدی نامحدود از عـالم دارد کـه در آن ،انسان به صورت عارضهای
گذرا جلوهگر مـیشود .نـقاش ایرانی تنها به این قانع است که فضایی تـنگ و
محصور را صحنۀ نمایش پدیدههای مورد نظر خود سازد.
در چنین قالب محدودی است که نـقاش ایرانی توصیف شکوه و درخشش
ج از هدف خو د قرار میدهد و میکوشد با بهره گرفتن از رنگهای
جهان را خار 
دیدهنواز ،پردههای دلانگیز بیافریند .در نقاشی ایرانی ،با آنگونه استاد رنگ و
خطی سروکار داریم که مانند آدم خـوشخوراک که جز به خوراکیهای لذیـذ
التفات ندارد ،از نمایاندن روی زشـت زنـدگی گریزان است .کار چنین نـقاشی
ی ایرانی که دردی عمیق را با تفکری درونی و
بـا نغمههای محزون موسیق 
آرامیبخش و صفاپرور آمیخته اختالفی آشکار دارد .این محدودیتهایی را که
در مورد نـقاشی برشمردم ،در شعر فارسی نمییابیم؛ شعری کـه آدمی را با
همۀ شادی و انـدوهش ،با همۀ عشق و کینهاش ،با همۀ عقل و جنونش در طی
ی رازناک و بیکرانه و ناشناختنی وصف میکند .با جذب
حیاتی ناپایدار در جهان 
مایههای عرفانی ،شعر فارسی بـه اندیشههای ژرفتر ،به دیدگاهی وسیعتر و
احساسی شریفتر دست مییابد .این مایۀ فلسفی و دید عرفانی شعر فارسی را
نه تنها عرصۀ تجلی احساسات و عـواطف هنری انسان ساخته ،بلکه آن را به
پنـاهگاهی مبدل کـرده است کـه در آن افراد جوینده و اندیشهگر میتوانند هم
به طلب رضا و آرامش باطن و هم به دریافت الهام و ارشا د برخیزند.
گرچه موسیقی و معماری ایرانی نیز مـیتوانند بهحق مدعی ویژگیهای واال و
الهامبخش باشند ،اما این شعر فارسی است کـه بـه علت غنای معنی و ژرفای
بینشش در طی قرون بر دیگر هنرهای ایرانی پیشی گرفته است .به سبب چنین
ویژگیها و به اعتبار وسیلۀ کار پربارش ،که کلمه باشد ،گویاترین وسیلهای است
ی رهنمون شود.
که میتواند ما را به یافتن ویژگیهای مشترک هنرهای ایران 
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فصل 28
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ی ک ه
ن که از مقاالت دانشمندان 
هویت ملی از احساسی درونی میزاید .چنا 
بو
ن در اینجا به طبع رسیده برمیآید ،عواملی چند مثل زبان و مذه 
اکثرشا 
ن مؤثر است.
نژاد و وطن و از هم ه مهمتر ،اشتراک در تجارب تاریخی در تکوین آ 
ل در خطر
ی یا بیشتر از این عوام 
ی روی میدهد که یک 
بحران هویت هنگام 
بیفتد یا در اثر رویدادها و دگرگونیها پریشان شود .ایران در طی تاریخ پرفراز و
نشیب خود چند بار با چنین بحرانی روبهرو شد ه است .سرزمین آنگا ه به تصرف
بیگانگان (آسوریان ،مقدونیان ،تازیان ،ترکان و مغوالن) درآمده ،مذهب ملی آن به
مذهبی دیگر جای سپرده ،اقوام دیگر در آن سکنی گرفته و نژادی آمیخته در آن
ن شد ه و زبان آن پاکی خود را از دست داده است .با
ساختهاند ،خط آن دیگرگو 
ی به
این همه ،ایران به پای ایستاده و هویت خود را از معرکه بدر برده است .نظر 
بحرانهای گذشت ه میتواند ما را در فهم و درمان بحران کنونی یاری کند.
ن سرازیر شدند،
آریاییهایی ،که از هزارۀ دوم پیش از میالد بهتدریج به طرف ایرا 
ی متمدنتر از خود ،از جمل ه عیالمیان ،روبهر و دیدند که برخی
خود را با بومیان 
1احسان یارشاطر“ ،هویت ملی ”،ایراننامه ،سال  ،12شمارۀ ( 3تابستان  .430-423 ،)1373این
نوشته بر اساس گفتاری است که نگارنده در بحث از هویت ملی در کنفرانس ایرانشناسی ،که از 24
تا  26اردیبهشت  1372به اهتمام انجمن مطالعات ایرانی در شهر واشینگتن تشکیل شد ،ایراد نمود.
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ف سفالین و پیکرهها و اشیایی که در
خط داشتند و نقشهای ظریف آنان بر ظرو 
ک و شوش و تپهحصار و مارلیک و
گورها با مردگان به خاک میسپردندــد ر سیل 
جز اینهاــحکایت ا ز قرنها سیر در طریق تمدن میکرد .اما زمانی که آریاییها به
ت رسیده بودند و
ن ب ه کهول 
ن حملهور شدند ،بومیان ایرانزمین با گذشت زما 
ایرا 
نیروی درونی آنها رو به کاهش نهاده بود .از اینرو ،در برابر آریاییهای تازهنفس،
باوجود بدوی بودن اینان ،تاب نیاوردند و مقهور آریاییها شدند و آریاییها با
ی حکومتهای محلی کامیاب گردیدند .اما
ن آنان به تشکیل برخ 
س تمد 
اقتبا 
ل میالدی ،با اوج قدرت دولت آشوری مواجه شدند و
ن پس از هزارۀ او 
یکی د و قر 
ن شاید اولین خطری بود که هویت ایرانیان را
ن گردیدن د و ای 
مغلوب و خراجگزار آ 
ل ایالم را در قرن هفتم پیش از میالد
ت کهنسا 
تهدید میکرد .همین آشو ر دول 
ن کرد و پیکرۀ خدایان آن را به غارت
ن را ویرا 
از میان برداشت و شهرهای عمدۀ آ 
ی انداخت و اقوام دیگری را
ی ایران از هست 
ل غرب 
برد .و نیز دولت اورارتو را در شما 
نیز در آسیای صغیر و میانرودان فرمانبردا ر خو د کرد.
اما نیروی جوان و سختکوش ایرانیان از میدان بدر نرفت .قبایل ایرانی دولت
ماد را پی افکندند و در 612پم با همکاری بابل دولت آشور را برانداختند.
حکومت مادها نیر و گرفت و سرآمد دولتهای خاورمیانه شد .اما نیمقرن بعد
جای به هخامنشیان سپرد و کورش و کمبوجیه استقالل بابل و مص ر را ،که با
وجود تمدنهایی چنان درخشان اینک فتور پیری بر آنها دستیافته بود ،در
هم نوردیدند .اقوام اصلی این دو سرزمین ،که ثروتمندترین و تواناترین مردم
جهان باستان بودند ،پس از آن هرگ ز بپا نخاستند و هویت آنها به افول گرایید
و در قرن هفتم یکسره در هویت عربی تحلیل رفت.
از مادها سند مکتوبی در دست نیست و آنچه به حدس گفته میشو د براسا 
س
آثار بابلی و آشوری و یونانی و عهد عتیق و نیز برخی کاوشهای باستانشناسی
است .اما هویت خودآگاه ایرانی را در کتیبههای داریوش (486-522پم) آشکار
میبینیم که مکرر خود را از خاندان هخامنشی و قبیلۀ پارسی و قوم ایرانی و
برکشیدۀ اهورمزدا میخواند و به آن مینازد.
ی ا و و
نخستین خط ر مسل م و مستند برای هویت ایرانی با هجو م اسکندر و استیال 
ن ا ز آن سلوکیان شد و
فر و ریختن شاهنشاهی هخامنشی پیشآمد .حکومت ایرا 
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ب ا ز رونق پیشین افتاد و موبدان،
یونانیمآبی از جهات بسیار مانند تمدن امروز غر 
ن که ا ز سنت زرتشتیان پیداست ،خوا ر شدند .شهرهای یونانی ،خواه نوبنیان
چنا 
و خوا ه نونام ،در ایران پاگرفت .بسیاری از شهرها حتی در افغانستان و آسیای
س نزدیک خرمشهر و هرات و بلخ و مر و و شای د قندهار
مرکزی ،از جمل ه خاراک 
ج یافت و بسیاری لغات
ی روا 
و آیخانم و غزنی اسکندری ه خوانده شد .زبان یونان 
ی آرامی برگزید.
آن وارد زبانهای ایرانی گردید .زبان بلخی خط یونانی را ب ه جا 
ن عبارت را بر سکههای
شاهان اشکانی ناچار خو د را “دوستار یونان” خواندن د و ای 
ت سکههای خود نگاشتند.
خود نقش کردند و پیکرۀ برخی خدایان یونانی را بر پش 
ن نی ز رواج
ی آراستند .هن ر یونا 
ن نی ز سکههای خود را به خط یونان 
پادشاهان کوشا 
ی بودا در جنوب افغانستان و شمال غربی هند با چهره
ت و پیکرهها 
روزافزون یاف 
ی یونانی
ن اشکانیان ،نگارهها 
و قامت یونانی پرداخته شد و در نسا ،پایتخت نخستی 
ن هخامنشی
ی بادهخواری نقش بست و دا د و ست د با سکه ،ک ه د ر ایرا 
بر شاخها 
عم ً
ال رواج نداشت ،مرسوم شد و درهم و دینار ،که هر دو یونانیاند ،به بازار آمد و
ی در میان بزرگان
اوزان و مقادیر یونانی رواج گرفت و اشعار و نمایشنامههای یونان 
ن اشکانی خواهان یافت .حتی اسناد خرید و فروش گاه به یونانی
و دربار شاها 
ل پیش از میالد که در اورامان
نوشته میشد ،چنانکه دو قبالۀ متعلق به سدۀ او 
کردستان در غاری کشف شد ه ب ه یونانی است .در پشت یکی عباراتی به خط
آرامیآمده و قبالۀ سومی نیز یافت شده که فقط به پارتی است .این همه با آنکه
ن و یا تحمیل مذهب خود را به ایرانیان نداشتند.
یونانیان قصد یونانی کردن ایرا 
یونانیمآبی در سراسر دوران اشکانی ادامه یافت .حتی کتیبۀ معروف و مفصل
شاپور اول ساسانی (270-240م) در کعبۀ زرتشت ،با وجود نفرت و کینهای
که ساسانیان نسبت به اسکندر ابراز میداشتند ،شامل روایتی به خط و زبان
یونانی است و آثار حضور یونان را حتی در برخی فصول دینکرت میتوان دید.
با این همه باید گفت که ایران از این بوتۀ آزمایش بدون دگرگونی اساسی بیرون
آمد و هویت و شیوۀ زندگی و جهانبینی خود را باز یافت و فرهنگ یونانی
هرچند دیر پایید ،در طول زمان رنگ باخت و از اندام فرهنگ ایران فرو چکید و
از آن جز اثر خفیفی به صورت برخی لغات یونانی (کلید ،کلم ،مروارید ،الماس،
زمرد ،یاقوت ،نرگس و قپان) باقی نماند.
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آغاز پایداری در برابر نفوذ یونان و میراث سلوکیان راــبا وجود یونانیمآبی
اشکانیانــ باید از قیام آنان در خاور ایران و تشکیل سلسلۀ اشکانی که به راندن
سلوکیان از ایران انجامید به شمار آورد .بیگانهزدایی با اشکانیان در پرده آغاز
شد و در پادشاهی مهرداد اول نیرو یافت و با قیام اردشیر ساسانی ،که به سنت
مذهبی ایران تعلق داشت ،چون عقدهای سر باز کرد و با قدرت یافتن کرتیر،
موبد نیرومند و سختکوش ساسانی ،اوج گرفت و با استقرار کیش زرتشتی به
گ ساسانی
عنوان آیین رسمی ایران ،خاص ه پس از بهرام دوم ،استوار شد .فرهن 
فرهنگی دینی و ایرانی است.
ن خاندان
بحران دیگر با هجوم تازیان و درهم شکستن سپاه ایران و فرو افتاد 
ساسانی پیش آمد .اینبار ،مذهب ایران دگرگون شد و از آنجا که اسالم مانند
کیش زرتشتی ناظر به همۀ امور دنیا و آخرت استــاز اعتقاد به رستاخیز و
نبوت و فرشتگان گرفته تا آداب تطهیر و اجرای کیفرهای بدنی و قواعد ازدواج و
طالق و معامالتــتغییر مذهب جهانبینی و راه و روش تازهای را به ایران آورد.
توحید را جانشین ثنویت و مسجد را جانشین آتشکده و گور را جانشین دخمه
کرد و شیخ را به جای موبد نشاند و آب و آتش و خاک را از حرمت انداخت و
آفتاب و ماهو مهر و ناهید و بهرام و دیگر ایزدان ایرانی را از تخت فرود آورد.
با پذیرفتن خط عربی ،خط پهلوی جز در میان معدودی موبدان به دس 
ت
فراموشی سپرده شد و با ترک آن پیوند ایرانیان با پیشینیان بیش از پیش سستی
گرفت .قرآن و حدیث معیار رفتار شد و بر اعتقادات و روابط مؤمنان حکمفرما
گردید .گرو ه کثیری از قبایل تازی بهتدریج در ایران سکنی گرفتندــتنها در
ت ایران نیز چون هویت مصر
خراسان حدود  250هزار تن 2.بیم آن بود که هوی 
و سوریه در هویت تازیان ادغام شود.
ن پایداری کرد و هرچند با پذیرفتن دین و آیین نو رنگی
اما این بار نیز ایرا 
تازه به خود گرفت و در قلمرو خالفت تازی و خدمت فرهنگ اسالمی درآمد،
2نگاه کنید به

Julius Wellhausen, Das Arabische Reich und sein Sturz (BerIin: Nabu Press,1902), 247306; EIton Danie, “Arab Settlements inPersia,” in Encyclopaedia Iranica, ed. Ehsan
Yarshater (New York: Mazda Publisher, 1987), vol. 2, 210-214; M. Sharon, Black
Banners from the East (Leiden: ACLS, 1983), 65.
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زبان خود را ترک نگفت و ساختار اجتماعی و اصول اقتصادی و روش ادار 
ی
و مالی خویش را با برخی تغییرات ،چون حذف یا تخفیف طبقات ،نگهداشت
و چون پس از چندی از سوز ضربت نخستین ب ه خود آمد ،در اثبات و تحکیم
هویت خود کوشید .مظهر برجستۀ این کوشش شاهنامه فردوسی است که
ن کهن را جلوه بخشید و استوار کرد.
ایراندوستی و پایبندی به میراث ایرا 
ش فرهنگ ایران 
ی
در نتیجه ،در خاطر برخی از ایرانیان اندیشهمند از دیرباز آمیز 
و تازی آمیزهای ناسازگار جلوه کرده است .نهضت شعوبی قرنهای هشتم و
نهم میالدی و نفی سیادت تازیان و تفاخر به نسب ایران از مظاهر آن است .در
دوران معاصر که از یکسو تاریخ ایران باستان به همت دانشمندان غربی از پردۀ
ی گرامی داشتن مفهوم ایران
ابهام پیشین بیرون آمده و موجب روشنتری برا 
کهن پیش پای درسخواندگان گذاشته و از سوی دیگر با رواج ملتپرستی،
ی غالباً به صورت تعصب ملی بروز میکند ،تخالف دو عنصر ایرانی و
وطندوست 
تازی شدت گرفته و شکافی در ضمیر بسیاری ایجاد کرده که از نهضت مشروطه
تاکنون چندبار به آشوب و تخاصم انجامید ه است.
تازهترین بحران بحرانی است که اکنون با آن روبروییم .این بحران از برخور د
ما با تمدن فائق زمان ما برخاسته و شاید دشوارترین بحرانی باشد که ما با
آن روبهرو شدهایم .زیرا برخورد ما با نفوذ و گسترش تمدن غربی در روزگاری
روی داده که دوران جوانی و چاالکی ما سپری شده و نیروی آفرینش و ابداع
ما سستی گرفته و ما نیز مثل غالب ملل جهان سوم در اثر قرنها کوشش
ن از آفتهای
در آراستن و پرداختن حیات مادی و معنوی خود و پاسداری آ 
گوناگون فرسوده شدهایم و بار تمدن چند هزار سالهای که به دوش میکشیم ما
را مثل همۀ اقوام کهنسال خسته کرده است .این بحران نتیجۀ شکست نظامی
ی ما برمیخیزد .چند قرن در رخوت
نیست .نتیجۀ نیاز ماست ،نیازی که از ناتوان 
و غفلت گذراندیم و چون به خود آمدیم و چشم به دنیای تازه گشودیم خود را
ش غریبان یافتیم .از آنان مدد گرفتیم .ماشین را
مانده از کاروان و نیازمن د دان 
ن درازگوش و اسب و ارابه کردیم ،پارچۀ دستباف و رنگ نباتی و طب
جانشی 
اجدادی را فرو گذاشتیم و جارچی و قلمدان و دیگ سفالین را به امان خدا
سپردیم ،صندلی جانشین فرش شد و انگشتان لقمهگیر جا به کارد و چنگال
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سپرد و دبستان جای مکتب را گرفت .در تالش رسیدن ،انقالب مشروطه را پی
ریختیم ،اما چون دستگیر نش د و به آشفتگی انجامید به سلطۀ زورمندی تیزران
و ترقیطلب رضا دادیم و در پیامد آن یکسره دل ب ه شیوۀ غریبان سپردیم و
چون بیشتر دگرگونیها را سودمند و با دانش جدید سازگارتر یافتیم ،پس از
تشبه به آنان سر از پا نشناختیم.
جنگ جهانی دوم در اقتباس فنون غریبان و ّ
در این میان ،آداب دیرینۀ ما رو به زوال گذاشت .پاس پدر و مادر کاهش یافت.
ن از اعتبار افتاد .خرید
آموختن زبان ملی نقصان گرفت و آشنایی با ادبیات آ 
ب فرنگی مایۀ فخر و نازش
ی حقارت گرفت و پیروی از آدا 
ی بو 
ساختههای وطن 
شد .برخی که هویت ملی را در خطر دیدند ،گفتند باید فنون غربی را بپذیریم،
ولی ا ز آداب غربی بپرهیزیم؛ مغز را برداریم و پوست را بگذاریم .غافل از آنکه در
کار اقتباس د ِر اختیار بر هیچ ملتی گشوده نیست .هر فنی و دانشی ناچار آداب
خود را همراه میآورد .با اعتقاد به میکروب ادامۀ لقمه پیچیدن با انگشتان و
در کاسۀ مشترک غذا خوردن و مآالً گلودرد زنان را از پس پرده درمان کردن
ممکن نخواهد شد.
فرنگیمآبی به غربزدگی کشید ،بیآنکه از نیاز ما چندان بکاهد.
کارها رویهای آراسته و درونی کاسته یافت .خرما هنوز بر نخیل بود ،بیآنکه پای
ما دیگر بر زمین باشد .صاحبدالن به رنج بودند و عِرق ملی پیروی و چاکری
بیگانگان را برنمیتافت .هرچند رفاه مادی فزونی یافته بود ،دلها از زبونی و
م زبانه کشید و
کوچکابدالی رمیده و د ر خشم بود و سرانجام آتش این خش 
بسیاری از آنچه را طی سالها کوشش به عنوان دستمایه فراهم کرده بودیم
در شعلۀ خود سوخت .در گریز خود از مکروه مجاور به اقصای مقابل تاختیم
و بازگشت به روزگاری دوردست را ک ه گمان داشتیم مظهر عدل و تقوی بوده
است عالج دردهای خود شمردیم و با شکستن و بستن و درهم ریختن مظاهر
نوآوری چند صباحی آبی بر آتش خشم درون پاشیدیم.
جنبش و پوشش ما غالباً ریشه در دلهای ما دارد .انقالب اخیر ایران نیز ،به
گمان من بیش از آنکه نتیجۀ تحوالت اقتصادی باشد ،پاسخی خشمآمیز به
مجموعۀ احوالی بود که هویت و غرور ملی ما را تهدید میکرد و میکند و در
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دلها منافی سرافرازی و موجب شرمساری به شمار میآمد .چنین واکنشی
چ ناشناخته نیست و یکی از واکنشهای مألوفی است که ملل دیرپای از
هی 
ل به آن دست میزنند.
ت حا 
خف 
کوشش در حکومت مردم بر مردم ،استبداد ترقیخواه ،مساوات اجتماعی و
ی دیگری است
اقتصادی ،حکومتکارگ ر و دهقان ،ترویج اصول بازار آزاد راهها 
که جامعههای بازمانده در شوق عالج به آن روی میآورند .ولی باید گفت که
هیچیک از این طریقهها ،از جمله قهر کردن از تجدد و بازپس نگریستن و سر
در الک گذشته پنهان کردن ،تاکنون را ه به جایی نبرده است و اگر برخی از
نهضتهای درماننما چند روزی نشان کامیابی بر پیشانی داشته ،ضعف درون
دیر یا زود چهره نموده و حسرت دیرین را زنده کرده و نیاز به جنبشی از نوع
دیگر را آشکار ساخته است.
با این همه ،باید گفت ایران برای حفظ خودی خود و پرهیز از گمنامی وسیلهای
در اختیار دارد که از دیرباز وی را در پاسداری هویت ملی یاری کرده و از بر
افتادن هخامنشیان تاکنون پیوسته دستگیر و مددکار ما بوده است و آن تجارب
مشترک تاریخی و حاصل آنهاست که به صورت میراث ملی به ما رسیده
است .ظرف این میراث و پاسبان قوام آن زبان فارسی است که صرف نظر از
زبانهای محلی از روزگار ساسانیان زبان رسمی و ادبی ایران بوده است .زبان
فارسی بستر فرهنگ و تمدن و تاریخ ما ،گنجینۀ افکار ما و دستمایۀ شاعران و
نویسندگان ماست .تنها با گرامی داشتن زبان فارسی و آموختن و آموزاندن آن
و مهر ورزیدن به آن و بارورتر کردن آن است که میتوانیم امیدوار باشیم که
م و از زوال هویت
ن کنونی نیز برهیم و خطر را از سر بگذرانی 
از تنگنای بحرا 
دیرپای خود مصون بمانیم.
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وطنپرستی

فصل 29

وطنپرستی

1

به دوست فاضل و شیرینسخنم دکتر محمدجعفر محجوب

وطنپرست کسی است که ایران را مایۀ فخر عالم بشمارد و دیگران را خوار بدارد.
هر کس ترک و تازی را زشتتر ترسیم کند و بر آنها تیزتر بتازد وطن پرستتر
است ،خاصه اگر هنگام فخرپردازی مشتها را هم گره کند و خون به چهره بدواند
و رگهای گردنش برخیزد .هر که بانگش در نکوهش ناایرانیان بلندتر باشد و
کینهاش نسبت به آنان ژرفتر در وطنپرستی بلندنامتر است .هر چیزی را به
ضدش میتوان شناخت .میزان مهر ما به وطن کینهای ست که به همسایگان ابراز
کنیم .حماسهسرایی در مدح و تهنیت خود روی دیگر این سکه است .فروتنی و
تواضعی که در فرد پسندیده است ،آنجا که پای جامعه و کشور به میان میآید
بهکلی ناپسند است .خودستایی است که فضیلت به شمار میرود.
اینگونه خوددوستی و کینهتوزی با همسایه و بیگانه مخصوص ما نیست .در
بیشتر نقاط دنیا به صورتی خفیفتر یا شدیدتر به چشم میخورد .در سیری
که از تعصبات عشیرهای آغاز شده و به اندیشۀ یگانگی جهان و وحدت عالم
انسانی انجامیده ،برخی هنوز در مراحل نخستین آن قرار دارند .جنگهای
قبیلهای که در بعضی از نقاط افریقا با صحنههایی وحشتانگیز از خشونت و
1احسان یارشاطر“ ،وطنپرستی ”،ایرانشناسی ،سال  ،5شمارۀ ( 1بهار .19-14 ،)1372
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قساوت هنوز بروز میکند از این قبیل است .آنچه امروز در یوگسالوی پیشین
میگذرد و یا سودان و لبنان و افغانستان را به خاکوخون کشیده نیز به واقع از
نوع جنگهای قبیلهای و فرقهایست و از آنجاست که مردم آن در طی تاریخ
خود از آنگونه تربیت ذهنی و عادات اجتماعی که مث ً
ال مردم اسکاندیناوی
یا انگلستان یا سویس را از جنگهای نژادی و مذهبی بازمیدارد برخوردار
نشدهاند و اصل بردباری و تساهل میان آنان پایگاه محکمی نیافته است .در
بسیاری کشورهای دیگر نیز چنین وضعی بالقوه موجود است و اگر ترس از
حاکم مستبدی که بر سریر قدرت نشسته است مانع نشود ،انفجار کینههایی
که از دیرباز با فخریههای قومی و حماسههای میهنی تقویت شدهاند ،مردم را
به کشتار یکدیگر خواهد کشاند .نمونههای آن گاهگاه در کشورهای آسیایی و
امریکای مرکزی و جنوبی بروز میکند و اکنون شاهد منظرههای خونینی از آن
در امپراتوری سابق شوروی و اروپای شرقی هستیم.
این کینهای که صربها و کرواتها و مردم بوسنی را به جان هم انداخته
و زندگی آنها را ویران ساخته ،عمدتاً پرداختۀ همان جدااندیشی و شورهای
میهنی و نازشهای وطنپرستانه است که در حماسههای آنها و تبلیغات “ملی”
آنها جلوهگر است و در دنیایی که هنوز از بند ستیزهخویی بدوی نرسته است،
ممدوح و مقدس شمرده میشود .قدرت این ستیزهخویی و کینهتوزی ،که در
لباس معصومنمای وطنپرستی روی مینماید ،در بعضی جامعهها هنوز به حدی
است که اگر کسی به علت مظالم و شقاوتهایی که از آن میزاید حتی تأملی در
ترویج خودستایی ملی نشان بدهد ،نه تنها به بیعالقگی به وطن متهم میشود،
بلکه دور نیست که به خیانت به وطن و مقدسات ملی و مذهبی نیز محکوم
گردد ،تا چه رسد به این که خالف آن را بگوید.
با این همه ،تردید نمیتوان کرد که اگر بناست روزی صلح و صفای پایدار در
عالم برقرار شود ،باید دست از خودپرستی در جامۀ “وطنپرستی” برداشت و
از پیشوایان سیاسی و فرهنگی که با بهرهبرداری از احساسات بدوی افراد َعلَم
برتری ملی برمیدارند و به عنوان حفظ خانه و النه ،دلهای مردم را به خشم
و کینه میآالیند دوری گزید .همچنین ،باید به همۀ کسانی که به افغانی بودن
یا چینی بودن یا بلغاری بودن خود “افتخار” میکنند به دیدۀ تردید نگریست
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و از خود پرسید “افتخار” از چه روست؟ به مناسبت فضل پدر و نیاکان است و
یا دستاوردهای شخصی؟ اگر کسی خود کاری کرده است ،آیا زشت نیست که
فخرفروشی کند؟ و اگر نا ِزش او به فضل پدران است که باید گفت پهلوانی به
زور بازوی مرده کردن است .البته میتوان در دنیا به اموری افتخار کرد ،ولی
مطلق زاده شدن در کشوری یا شهری یا قبیلهای .زادگاه ما از اختیار ما
نه به
ِ
بیرون است و در رویداد آن تصرفی نداشتهایم .این افتخارها و وطنپرستیهای
کاذب در نهایت مانع صلح و سالمت ماست و مؤید جنگ و شقاوت.
خوانندۀ تیزبین خواهد گفت پس در این جهان آشفته که هر کس دستش برسد
کاله از سر دیگری برمیدارد ،چگونه باید در حفظ منافع خود کوشید و کاشانۀ
خود را از گزند دشمن نگاه داشت؟ اگر حس وطنپرستی مردم تقویت نشود،
چگونه میتوان چشم داشت که روز حادثه نگریزند و پایداری و جانفشانی
نمایند؟ آیا جز این است که حس وطنپرستی افراد را تنها با یادآوری دالوریها
و افتخارات ملی و پیروزیهای گذشتگان میتوان نیرو بخشید؟ کسی که به
خانمان و میهن خود عشق نورزد ،چگونه از آن پاسداری تواند کرد؟
این نکته بیوجه نیست ،هر چند در اساس با استداللی که ممکن است پیشوایان
قبیلهای برای پایداری در برابر هجوم محتمل قبیلهای دیگر پیش بکشند یکسان
است .راست است که در دنیایی که هنوز دستگاه عادلی بر امور آن حکمفرما
نیست ،هر کشوری ناچار است برای نگاهداری خود سپاهی داشته باشد و مردم
خود را ذهناً برای جانبازی اگر ضرورتی پیش آمد آماده کند .همچنین ،در
دنیایی که دستبرد به مفاخر فرهنگی کشورهای دیگر هیچ نادر نیست و یا
هویت ملتی دستخوش مطامع پنهانی یا تعصبات کور فرقهای قرار میگیرد ،هر
جامعهای باید در حفظ میراث خود بکوشد و کاله خود را نگاهدارد ،چنان که
خود نگارنده نیز به ضرورت مکرر پیسپر این طریق شدهام و در مقالهای که به
نام “ ”Persian Presence in the Islamic Worldبرای طبع در دست تهیه دارم،
همه سخن از کارهایی است که ایرانیان انجام دادهاند ،هر چند غرضم روشن
ساختن رویدادهای تاریخی است ،نه مباهات .در حقیقت بیش از آنکه موجب
مباهات باشد ،مایه تأسف و حتی شرمندگی است که روزگاری نظایر بیرونی و
بیهقی و بهزاد از این آب و خاک برخاستهاند و امروز ما نتوانیم چیز قابلی به
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گنجینۀ علم و ادب جهان بیفزاییم و در دانش و شیوۀ پژوهش ریزهخوار خرمن
دیگران باشیم.
اما باید ضرورت نامطلوب را با آرمانی که میباید جهت ما را تعیین کند و مسیر
ما را روشن سازد فرق گذاشت .زندگی معنوی و اخالقی بشر تالش مداومی
در مهار کردن نفس ستیزهگر و درندهخو و عادت دادن افراد به پاسداری حق
دیگران بوده است .جنبۀ اخالقی ادیان نیز متوجه این معنی است .زندگی
صلحآمیز جامعه وقتی بهدرستی امکانپذیر میشود که زیادهطلبی در درون
ما حدی بشناسد و مهر و آشتی و نیکخواهی در ذهن و وجود ما ریشه بگیرد
و فقط ترس از زور نباشد که ما را از تجاوز بازدارد و این محتاج تربیت است.
ترویج “وطنپرستی ”،آنگونه که مرسوم غالب نقاط دنیاست ،منافی تربیت و
تلقینی است که به صلح و آسایش راهبر شود .وطنپرستی کاذب در واقع تعمیم
خودخواهی است؛ وسیلۀ پوشیدهای برای بزرگداشت خود و تفاخر و تشویق
تعرض است .اما وطندوستی میتواند معنی شریفتری داشته باشد ،معنیای
که منافی آزادگی و صلحجویی نباشد و به رفاه و بهزیستی همگانی بینجامد.
به گمان من ،وطندوستی راستین بیش از همه این است که هر کس در
هر کاری که هست ،به مقتضای آن وفا کند و داد آن را بدهد .اگر پزشک
است ،صمیمانه در درمان بیماران بکوشد و وقت خود را همه صرف زمینبازی
و قمارهای شبانه نکند ،بلکه عمدۀ آن را به فراگرفتن پیشرفتهای پزشکی
بگذراند .اگر معلم است ،همه در بند تربیت شاگردان خود باشد و از پژوهش و
افزودن دانش خود غافل نماند .اگر بقال است ،کمفروشی و گرانفروشی نکند.
اگر کارمند اداره است ،خود را خادم مردم بداند ،رشوه نگیرد و از کار ندزدد .اگر
پاسبان است ،با دزد نسازد و هدیه نخواهد و در اندیشۀ جان و مال مردم باشد.
اگر بازرگان است ،به نفعی عادالنه خرسند باشد و احتکار و سودجویی از فرصت
را روا ندارد .اگر قاضی است ،به حق داوری کند .اگر وکیل دعاوی است ،راست
را دروغ نکند و موکل خود را نفریبد .اگر در کار سیاست است ،بهبود حال مردم
و مصالح راستین کشور را راهنمای گفتار و کردار خود قرار دهد و اگر سرباز
یا فرمانده است ،خود را برای دفاع آماده بدارد و از دشمن نگریزد .این اصلی
است که اگر رعایت شود و به تربیت در ضمیرها خانه بگیرد ،مردم را از جنگ و
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ویرانیها و مصایب آن در امان نگاه خواهد داشت .چنان که عبید زاکانی دریافته
بود و در لطیفهای آورده است“ :قزوینی با کمان بیتیر به جنگ میرفت که تیر
از جانب دشمن آید ،بردارد .گفتند :شاید نیاید .گفت :آن وقت جنگ نباشد”.
وطنپرستی راستین و خدمت به جامعهای که ما را پرورده است این است .فراتر
از این ،کسی که وطن خود را بهراستی دوست دارد در آبادانی آن میکوشد،
اگر بتواند به علم و فرهنگ و ادب آن خدمت میکند و هم غافل نمیماند که
آسایش او به آسایش دیگران وابسته است .عواطفی هست که برتر از عالقههای
شخصی و ملی است .راستی و خیرخواهی و ترحم و آنچه آدمیت و انسانیت
خوانده میشود از اینگونه است ،هر چند “وطنپرست” کذایی فغان بردارد
که وطن مقدس و مقدم است و دینمدار ریاکار فریاد واشریعتا سر دهد.
پیشوایان آزمند و زیادهجوی سیاسی و نظامی پیوسته افراد سادهدل را به
عنوان وطنپرستی و دفاع از منافع ملی فریفتهاند و با انگیختن احساسات بدوی
در آنها آنان را روانه میدانهای جنگ کردهاند تا پایههای قدرت و مالاندوزی
خود را با استخوان درخاکخفتۀ این فریفتگان استوارتر کنند و سفرۀ خود را از
خون این کشتگان رنگینتر نمایند .پیشوایان به ظاهر آراسته و به باطن کاستۀ
مذهبی نیز که داعیۀ قدرت در دل آنها میجوشد و از دیرباز مردم سادهدل
را به همین نحو فریفته و به عنوان دفاع از “مذهب بر حق” به کشتار و غارت
یکدیگر واداشتهاند ،به جای آنکه پیام آنها مبشر صلح باشد ،در عمل مروج
جنگ بوده است .کافی است جنگهای خونین میان کاتولیکها و پروتستانها
در اروپا و منازعات معتقدان به یگانگی یا دوگانگی ذات عیسی در خاورمیانه
و آزار مانویان و مزدکیان در دوران ساسانی و زندیقزدایی در خالفت مهدی
و تعقیب معتقدان به قدم قرآن در ایام مأمون و معتصم و نزاع سنی و قرمطی
در قرن چهارم و سنیکشی شاه اسماعیل و شیعهکشی ازبکان و قتل عام چهل
هزار علوی به دست سلطان سلیم عثمانی در قرن دهم و بابیکشیهای ایران و
مقاتالت امروزی شبهقارۀ هند را به یاد بیاوریم .پیروان مذاهب خاورمیانه غالباً
طبع خودپرست و بیدادگر خود را راهنمای تأویل دین قرار داده و به این نتیجه
رسیدهاند که راه رسیدن به حق یکی بیش نیست و آن راهی است که صاحب
داعیه گزیده است؛ هر کس اعتقادی جز آن داشته باشد ،ملحد و بیدین است و
مرگارزان ،هر چند بیآزار و نیکوکار باشد .بد نبود که درسی از سنت دینداری
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در خاور دور میآموختیم که حتی التقاط ادیان را روا میدارد و از آن نزدیکتر
راه و روش عرفای خود ماست که از مسجد و کلیسا و کنشت و حتی میخانه نیز
راهی به خدا یافتهاند و خوبان آنها در ترک تعصب و دوبینی و عناد کوشیدهاند
و دین درست را در مهرورزی و خدمت به خلق و شکستن نفس و فروتنی و
پاکی دل دانستهاند و به باطن دین توجه کردهاند ،نه ظواهر تفرقه افکن آن.
در بیشتر نقاط دنیا کتابهای تاریخ و ادب که مروج وطنپرستی و ملتخواهی
و دینداریاند ،در اساس سر در خدمت حرص و قدرتجویی پیشوایان سیاسی
و مذهبی دارند و هدف باطنی آنها آماده ساختن عامه برای کشته شدن در راه
آز و شهوت این پیشوایان در روز مباداست.
خواهید گفت تا دیگران سالک این راهاند چاره نیست ،واال دستخوش تجاوز
دیگران خواهیم شد .اما اگر تن به این استدالل بسپاریم ،از این دور باطل رهایی
نخواهیم داشت .مطلوب آن است که نخست ریای وطنپرستی به معنی رایج آن
را بشناسیم و زبان آن را دریابیم .دیگر آنکه کوشش ما همه برای آماده کردن
ذهنها برای دفاع از خود باشد نه هجوم و دستبرد به دیگران .سوم آنکه در
عین آنکه در حفظ آب و خاک و فرهنگ خود و ذخایر و مفاخر ملی میکوشیم،
از این نکته غافل نمانیم که اگر ملتپرستی مرحلۀ پیشرفتهتری از قبیلهپرستی
و کشمکشهای عشیرهای است ،جهاندوستی نیز مرحلۀ تکاملیافتهای از
وطنپرستی است .میتوان آن را ترویج کرد و عشق آن را در دلها نشاند
و امیدوار بود که کوششهای آغازین در راه این هدف که امروز شاهد آنیم و
جستهگریخته به گوش میرسد و طرح وحدت اروپا از گامهای نخستین آن
است ،روزی پیروز شود و رنج جنگ و زبان ستیزه و کشتار بهتدریج از میان
برخیزد .روزی برسد که “وطنپرست” بیدغدغۀ خاطر “جهانپرست” شود و
همۀ عالم را خانۀ خود بشمارد و در آبادی و بهروزی آن بکوشد.
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