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از  که  است  ماهنامه ای  اندیشه«،  »دیده بان  الکترونیکی  نشریه 
سال 1399 آغاز به کار کرده و در تالش است تا برونداد تقابل های 
اندیشه ای در فضای مجازی را به صورت تحلیلی بازتاب دهد. 
»ژورنالیسم اندیشه« در واقع با بسط فضای مجازی تحوالت مهمی 
بنیادی،  مفاهیم  عملیاتی سازی  در  خوبی  ظرفیت  و  کرده  پیدا 
تغییر باورها و افکار ذهن جمعی دارد.  از همین رو ضرورت توجه 
در  موجود  اندیشه ای  محتواهای  به  مضاعف  تحلیلی-انتقادی 

فضای رسانه ای را مبرهن می سازد.
کیدات مقام معظم رهبری )حفظه اهلل(  »دیده بان اندیشه« مبتنی بر تأ
نخبگان  گاه سازی  آ و  تبیین  را  خود  رسالت  تبیین،  جهاد  برای 
جامعه از جریان تحریف در حوزه اندیشه می داند؛ بر همین اساس 
با ارائه خطوط محوری جریان های مختلف فکری در حل و توضیح 
مسائل انضمامی، به نقد منصفانه و عالمانه پروژه های روشنفکرانه 

و خوانش های ناصواب می پردازد.
این نشریه با انجام رصد هوشمندانه و هدفمند از فضای مجازی، 
و  حوزوی  اندیشمندان  مختلف  نظریات  و  ایده ها  از  گزارشی 
دانشگاهی در مورد موضوعات پایه ای و اقتضائی ارائه داده و تحلیل 
خود را مبتنی بر محورهای گزارش، بیان می دارد. ارائه جریان شناسی 
کالن طیف های مختلف اندیشه ای به منظور تبیین تقابل های 
که تولیدکنندگان این  مبنایی و بنایی آنها، هدف دیگری است 

نشریه دنبال می کنند.
تولیدات  از  است  گزارشی  اندیشه،  دیده بان  از  شماره  هر  ع 

َ
َمطل

دل  از  که  کشور  علمی  و  رسانه ای  فضای  در  موجود  اندیشه ای 
می گردد.  استخراج  پژوهش،  نیاز  مورد  محورهای  مهمترین  آن، 
گزارش نفیًا و اثباتًا مورد تایید یا رد  که مطالب این  بدیهی است 
کدام از این محورها، موضوع  تولیدکنندگان نشریه نمی باشد. هر 
مقاله ای ویژه برای تکمیل بخش دوم نشریه یعنی بخش »تحلیل« 
خواهد بود؛ در نهایت نیز اگر راهکارهای نظری و اجرایی نسبت 
به  مقاالت  نویسندگان  توسط  باشد،  داشته  وجود  محورها  آن  به 

مخاطبین عرضه خواهد شد.
این نشریه محفلی برای تبادل اندیشه هاست و بدین منظور از همه 
اساتید، نخبگان و مخاطبین خود دعوت می کند تا با ارائه مباحث 
کنند و با ایراد  کمک  و دیدگاه های خود به غنای مطالب نشریه 
انتقادات و پیشنهادات خود در باب موضوعات مطرح شده در 

شماره های مختلف، بر ارتقای فضای اندیشه ای نشریه بیفزایند.

موسسه شناخت پژوهان رسانه فعال 
محتواهای  تحلیل  و  رصد  زمینه  در 
توسعه  و  مجازی  فضای  اندیشه ای 

علوم شناخ�ت و سواد رسانه.

www.shenakht.net
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 یوم اهلل 13 آبان

در حالی که انقالب اسالمی مردم ایران به رهبری امام خمینی به روزهای سرنوشت سازی 
نزدیک می شد، همه اقشار مردم ایران از زن و مرد و پیر و جوان، سعی در ایفا نمودن نقش 
تاریخی خود و عمل به تکلیف الهی داشتند. در این میان دانش آموزان و نوجوانان شور و 
حال دیگری داشتند. صبح روز 13 آبان 1357، دانش آموزان در حالی که مدارس را تعطیل 
کرده بودند، به سمت دانشگاه تهران حرکت کردند تا صدای اعتراض خود را به گوش همگان 
، گروه گروه، داخل دانشگاه شدند و به همراه دانشجویان  برسانند. این جوانان پر شور و خداجو

و گروه های دیگری از مردم در زمین چمن دانشگاه اجتماع کردند. 
ساعت یازده صبح، مأموران،  ابتدا چند گاز اشک آور در میان این جمعیت خروشان پرتاب 
کردند؛ اما، اجتماع کنندگان در حالی که به سختی نفس می کشیدند، صدای خود را رساتر 
، لرزه بر اندام مأموران مسلح شاه افکندند. در این هنگام تیراندازی آغاز  کرده و با فریاد اهلل اکبر
 ، شد و جوانان و نوجوانان بی گناه، یکی پس از دیگری، در خون خود غلتیدند. در این روز

56تن شهید و صدها نفر مجروح شدند.
 این عزیزان بودند که در 13 آبان 1357 از آیینه احساس و شعور مردم انقالبی و مسلمان ایران 
غبار برگرفتند و هویت مسلمانی، خوداتکایی و مبارزه با استکبار را به همگان آموختند. این 
جوانان شجاع بودند که با قیام خویش، به مستضعفان آموختند که برای به دست آوردن حقوق 

از دست رفته خود، باید با ستم گران جهانی بستیزند. 
کشور  یوم اهلل سیزده آبان، یادآور حماسه ها، ایثارها و فداکاری های دانش آموزان عزیز این 
« نامیده شد، تا خاطره فرزندان دلیر انقالب  است. این روز باشکوه بدین سبب روز »دانش آموز
برای همیشه جاودان بماند و درسی فراموش ناشدنی برای تمام دانش آموزان در سراسر گیتی 
که با ابرقدرت های چپاول گر به مبارزه بی امان بپردازند و عّزت را بر زندگی ذلت بار  باشد 

ترجیح دهند. 
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وفات آیت اهلل اختری

مهم ترین رویدادهای جهان اندیشه/ آبان  1401

6

 آیت اهلل عباسعلی  اختری  در سال 1318  
در سمنان  به  دنیا آمد و تحصیالت  خود  را 
تا  اخذ دیپلم  ادامه  داد. بعد از آن به مدت 
بیست سال در حوزه علمیه مشهد و سپس 
حوزه قم، به تحصیل در محضر اساتیدی 

همچون محمدعلی  گرامی  مشغول شد. 
توسط  زندانی شدن  سابقه  که  ایشان 
دارد،  خود  مبارزاتی  کارنامه  در  را  ساواک 
به   ابتدا  اسالمی   انقالب   پیروزی   از  بعد 
سمت  ریاست  کمیته       انقالب    شهرستان  
جمعه    امامت   به   آن  از  بعد  و  شیروان  

شهرستان  سمنان  منصوب  شد. 
ایشان در انتخابات  ششمین  دوره  مجلس    
اسالمی   شورای   مجلس   به   توانست   
انتخابات  در  وی  همچنین  یابد.  راه  
میان دوره ای خبرگان رهبری  با کسب آرای 
الزم توانست به جمع نمایندگان خبرگان 

رهبری اضافه شود.
به   سیاسی   فعالیت های   با  هم زمان   او 
تدریس  در دانشگاه های  شهید بهشتی  و  
تهران  می پرداخت . از جمله آثار علمی وی 
می توان به مواردی همچون »درخشش  علی  
در قرآن« ، »مدیریت  فرهنگ  کار« و »سیمای  

کارگزاران  از دیدگاه  اسالم«  اشاره کرد.
شامگاه  در  سرانجام  وارسته  عالم  این 
دوشنبه ٩آبان ١۴٠١ بر اثر بیماری سرطان 

دار فانی را وداع گفت.  6
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درگذشت علیرضا صدراهمایش معرفی اسالم شیعی در سطح بین المللی

و روح این استاد ذوفنون ملکوتی شد.

در   1337 سال  صدرا  علیرضا  دکتر 
گشود.  جهان  به  چشم  دزفول  شهرستان 
سیاسی  علوم  رشته  در   1356 سال 
آن  از  پس  و  شده  قبول  عالمه  دانشگاه 
ارشد و دکتری را در دانشگاه تربیت مدرس 

با گرایش اندیشه سیاسی ادامه داد.  
علمی  هیئت  عضو   1367 سال   از 
شده  تهران  دانشگاه  حقوق  دانشکده 
اندیشه  همچون  موضوعاتی  تدریس  و 
سیاسی اسالم و غرب را در پیش گرفت. 
از  برجسته ترین اساتید ایشان می توان به 
عالمه محمدتقی جعفری، عالمه مصباح 
ابراهیم  دکتر  داوری،  رضا  استاد  یزدی، 
دینانی، عبدالکریم سروش وآیت  اهلل عمید 

زنجانی اشاره کرد. 
علمی،  امور  بر  عالوه  صدرا  دکتر 
است.  داشته  نیز  سیاسی  فعالیت های 
شورای  مجلس  چهارم  دوره  در  ایشان 
دزفول  مردم  نماینده  عنوان  به  اسالمی 
عنوان  به  نیز  آن  از  بعد  و  داشته  حضور 
مشاور وزیر کار و رئیس موسسه علمی کار 

و تامین اجتماعی معرفی شد. 
همچون  سمت هایی  همچنین  وی 
»عضویت شورای راهبردی پژوهشگاه دفاع 
سیاست  اندیشکده  »ریاست  مقدس«، 
و  پیشرفت«  ایرانی  اسالمی  الگوی  مرکز 
اسالمی  سیاسی  فلسفه  گروه  »عضویت 
مجمع عالی حکمت« را در کارنامه دارد. 
این استاد دانشگاه در تاریخ چهارم آبان 

1۴01 از دار دنیا رفت.

به همت نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات 
»البیان  با همکاری مؤسسه  و  قم  در  اسالمی 
للتواصل و التأصیل«، مرکز بین المللی طلوع 
، دانشگاه ادیان و مذاهب، مرکز ارتباطات و  مهر
بین الملل حوزه های علمی و مؤسسه بین المللی 
ع(،    اولین نشست علمی »معرفی  المرتضی )
حضور  با  بین الملل«  عرصه  در  شیعی  اسالم 
ـ  فرهنگی  تفکر  عرصه  صاحبان  و  اساتید 
بین المللی شیعی در محل سالن همایش های 

ع( برگزار شد. مؤسسات بین المللی المرتضی)
مرکز  رئیس  ملکی،  رضا  نشست،  این  در 
سازمان  فرهنگی  روابط  راهبردی  مطالعات 
اسالمی،  حجت االسالم  ارتباطات  و  فرهنگ 
صلح  مرکز  رئیس  مظفری،  حسین  محمد 

دین،  جامعه شناسی  استاد  دارابی،  طالبی  باقر  مذاهب،  و  ادیان  دانشگاه  گفت وگو  و 
حجت االسالم عباسعلی براتی عضو هیأت علمی جامعه المصطفی العالمیه، حمیدرضا 
شریعداری، مدیر گروه دانشکده فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب در مورد شاخص های اثر 

مطلوب برای معرفی اسالم شیعی در عرصه بین الملل به ایراد سخنرانی پرداختند .

شه
دی

ن ان
ها

 ج
ای

ده
دا

روی
ن 

ری
م ت

مه

7

و  سایبر  فضای  اهمیت  رشد  به  توجه  با 
کاربردهای آن، وسعت فراگیری و چالش های 
نوظهور حاکمیتی آن، ضرورت بررسی علمی 
و  دانشگاهی  محیط  در  آن  مختلف  ابعاد 
هم اندیشی اندیشمندان مرتبط، بیش از پیش 
نخستین   ، منظور به همین  می شود.  حس 
کنفرانس ملی فضای سایبر توسط دانشکده 
مهندسی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران در 

تاریخ 10 تا 1۲ آبان 1۴01 برگزار شد. 
در این کنفرانس آخرین یافته های پژوهشگران 
سایبرنتیک  دانش  و  سایبر  فضای  درحوزه  
تکنیکی  و  تاکتیکی  استراتژیکی،  سطوح  در 
این  محورهای  مهمترین  از  شد.   معرفی 
کنفرانس می توان به مواردی همچون چارچوب 

، تئوری سیستم ها و سیستم های سایبرنتیکی،  نظری و مفهومی زیرساخت فضای سایبر
، جنگ  دانش سایبرنتیک و شاخه های این دانش، جنگ سایبری، جنگ در فضای سایبر
، فضای سایبر و هوش مصنوعی، کالن داده ها و یادگیری ماشینی،  به وسیله فضای سایبر

واقعیت ویرچوال و واقعیت افزوده، متاورس و زندگی دوم اشاره کرد.
 106 مقاله در محورهای پیش بینی شده به کنفرانس ارسال شده که از این میان، 67 مقاله 

پذیرفته شده که 11 مقاله به صورت پوستر و 56 مقاله به صورت شفاهی ارائه گردید.

کنفرانس ملی فضای سایبر

7
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بحث و جدل در باب وقایع اخیر

اغتشاشات اخیر در مهرماه، صاحب نظران زیادی را برای بحث در باب رابطه مردم و نظام 
و همچنین عملکرد حاکمیت در مسائل مختلف به میدان آورد. در آبان ماه نیز مناظرات و 

سخنرانی های متعددی در باب این موضوعات برگزار شد. 
به عنوان مثال صدا و سیما که اخیرا بحث های 
اندیشه ای خوبی را تولید کرده است، در این ماه 
نیز  مناظرات جدی در مورد مسائل فرهنگی و 
کرد.؛ برای مثال در برنامه شیوه  سیاسی برگزار 
آقایان احمد زیدآبادی و مهدی کوشکی مقابل 
هم قرار گرفتند و از روابط دیپلماسی جمهوری 
اسالمی با دیگر کشورها سخن گفتند؛ در دیگر 
خسروپناه،  و  جمشیدی  آقایان  نیز  مناظره 
کنشگری  با  موجود  نظریات  بین  شکاف  از 
آقایان  همچنین      کردند.   گله  مسئولین 
قرار  یکدیگر  مقابل  در  قوچانی  و  روانبخش 
گرفته و درباره نقش زنان در جمهوری اسالمی 

مطالبی را مطرح نمودند.
گفت وگوهای  سلسله  از  نشست  دهمین 
انتقادی موسوم به ارغنون خرد نیز در آبان ماه 
نشستی را با حضور رضا غالمی، لیال فالحتی، 
ناظمی  سیدمهدی  و  نبوی  سید عبداالمیر 
قره باغ ترتیب داد تا در باب تکثرات فرهنگی 

موجود در کشور بحث و تبادل نظر نمایند. 
علیرضا شجاعی زند نیز در مصاحبه با روزنامه 
شکاف  پازل  در  را  رویداد  این  فرهیختگان  
شکاف های  و  کرد  تحلیل  مدرنیته  و  اسالم 

قومی و نسلی و جنسیتی را غیرموثر دانست.

انتشار کتاب تباکی
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تأثیر عاشورا بر فرهنگ معاصر ایرانی فقط 
نمی شود.  محدود  سیاست  عرصه  به 
روابط اجتماعی، هنر و حتی ساختار زبان 
تأثیر این مقوله  عامیانه به شدت تحت 
بوده است؛ از همین رو جریان روشنفکری 
، تحلیل های متعددی  نیز متأثر از این أمر
از عاشورا ارائه می دهد که بعضا شاذ و در 

مقابل قرائت مشهور است. 
سالها  که  طباطبایی  هادی  سید  آقای 
در مورد جریان روشنفکری دینی پژوهش 
با عنوان  اثر خود  می کند، در جدیدترین 
افرادی  نظرات  تا  کرده  تالش  »تباکی« 
داماد،  محقق  سیدمصطفی  همچون 
فیرحی،  داود  محالتی،  سروش  محمد 
سروش دباغ و مصطفی ملکیان را درباره 

واقعه عاشورا و عزاداری گردآوری کند. 
بر اساس جمع بندی ایشان در این کتاب، 
روشنفکران دینی سعی دارند تا قرائتی صرفا 
ارائه  عاشورا  از  معنویت گرایانه  و  اخالقی 
داده و وجه عمیق تر واقعه عاشورا یعنی امر 
به معروف و نهی از منکر را  کتمان کنند؛  
به نظر نویسنده،  که  این در حالی است 
اجتماعی  و  سیاسی  و  اعتراضی  ُبعد 
واقعه عاشورا در سخنان این افراد به شکل 

تحریف گونه ای نادیده گرفته می شود. 8
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روز جهانی فلسفه

، با خرد خود سعی دارد تا به کشف حقایقی درباره هستی،  انسان به عنوان تنها موجود متفکر
گاهی و اینکه جهان هستی از چه چیز به وجود آمده است، بپردازد. برای درک و یافتن  آ
پاسخ این پرسش ها، اندیشمندان از دانشی به نام فلسفه بهره می برند. فلسفه، انسان ها را به 
اندیشیدن مستقل و بدون تعصب و تفاهم متقابل و صلح دوستی فرا می خواند. فلسفه یک 

، باعث تحول جوامع می شود.  رشته الهام بخش است که با بیدارکردن ذهن برای تفکر
سازمان یونسکو به دلیل جایگاه واالی فلسفه در بین علوم، از سال ۲00۲، ۲1 نوامبر را به عنوان 
روز جهانی فلسفه نامگذاری کرد. این روز در تقویم شمسی مصادف با ۲7 آبان است. از آنجا 
، توسعه و صلح  که دغدغه فکری بیشتر اندیشمندان ایجاد شرایط مساعد فکری برای تغییر
پایدار است و ایران نیز به عنوان یکی از مهدهای حکمت و تفکر جهان، با دارا بودن فالسفه 
بزرگ از ظرفیت مناسبی برای توسعه و گسترش این امر برخوردار است، هرساله به مناسبت 
روز جهانی فلسفه مراسم هایی با موضوع های مختلف در کشورمان برپا می شود. در این روز 
مناظره ها، گفتگوهای، کنفرانس ها وکارگاه های فلسفی زیادی در سطح ملی و بین الملی 

برگزار می گردد.

برنامه رادیویی فقه پویا
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»فقه پویا« عنوان برنامه ای رادیویی است 
ساعت  هرروز  شنبه  سه  تا  یک شنبه  که 
1۴:50 به تهیه کنندگی محمد جواد طوسی 
و مجری گری هادی مومنی از رادیو معارف 

پخش می شود. 
کار  به  آغاز  از سال 139۴  که  برنامه  این 
موضوعات  تناسب  به  هفته  هر  کرده، 
روز جامعه، از اساتید دعوت می کند تا 
موضوع  آن  با  فقه  مواجهه  از  را  تحلیلی 

ارائه دهند. 
در  پرمخاطب  موضوعات  جمله  از 
همچون  مواردی  به  می توان  برنامه  این 
آسیب شناسی فقهی عزاداری اهل بیت با 
بیان استاد اکبرنژاد و ارتباط امر به معروف 
استاد  بیان  با  قدرت  با  منکر  از  نهی  و 

محمود حکمت نیا اشاره کرد. 
که  برنامه  این  از  قسمت  تازه ترین  در 
استاد  شد،  برگزار  امسال  آبان ماه  هشتم 
فرج اهلل هدایت نیا به تبیین فقهی مساله 
خانه نشینی زنان و جایگاه آنان در جامعه 
اسالمی و همچنین پاسخ به ادله قائلین به 

مردانه بودن فقه سنتی پرداختند.  

انتصابات جدید وزیر علوم

آقای احمدحسین شریفی، استادتمام فلسفه 
و عضو هیات علمی موسسه امام خمینی)ره( 
و  حکمت  موسسه  سرپرستی  تازگی  به  که 
فلسفه ایران را در دست گرفته بود، از سوی وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری، با حکمی جدید به 

ریاست دانشگاه قم منصوب شد. 

از سوی دیگر آقای عسکر دیرباز استاد فلسفه 
ریاست  این  از  پیش  که  نیز  اسالمی  کالم  و 
دانشگاه قم را بر عهده داشت، با حکم وزیر 
علوم، عهده دار سرپرستی موسسه حکمت و 

9فلسفه ایران گردید. 
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   سرمقاله

تمدنی  میراث دار  ایران  پهناور  سرزمین 
کهن به بلندای هفت هزار سال است که 
روزهای تلخ و شیرین زیادی را تجربه نموده 
است؛ از جنگ ها و ظلم های پادشاهان 
و ایام نخوت تا صلح و پیروزی ها و ایام 
محنت؛ همه و همه در یک بسته تاریخی 
واحد قرار دارند. آنچه معهود و معمول در 
نزد مورخان است، برای پژوهش و مطالعه 
تاریخ ایران، آن را به سه دوره ایران باستان؛ 
معاصر  ایران  نیز  و  اسالم،  از  بعد  ایران 

تقسیم می کنند.  
برای بررسی و روایت این تاریخ هفت هزار 
ساله؛ گاه می توان آنرا بر اساس سلسله ها، 
که مطرح  پادشاهان و یا ادوار سه گانه ای 
شد، مطالعه کرد و گاه، می توان بر اساس 
کفر  و باطل،  ارزش گذاری دو جبهه حق 
ظلم،  و  عدل  طاغوتی،  و  الهی  ایمان،  و 
صالح و فساد و به طور خالصه ارزش های 

مثبت و منفی بررسی کرد. 
این روش، باعث می شود که ما در روایت 
و تحلیل تاریخ، از هرگونه تعصب دوری 
کرده و محوریت را به ارزش های واقعی و 
درست بدهیم تا از هرگونه افراط و تفریط 
افراد و ملت ها به  یا نکوهش  در تمجید 

دور باشیم. 
برای »روایت صحیح از تاریخ«، باید ابتدا 
هدف از روایت و بررسی آن مشخص گردد؛ 
اگر هدف تجلیل محض از یک تمدن به 
منظور تقویت روحیه خودبرتربینی و درمان 
جنبه های  قطعا  باشد،  روانی  عقده های 
اما  می شود؛  گرفته  نادیده  تاریخ  تاریک 
اگر هدف خود را »عبرت گرفتن از تاریخ« 
تنظیم کنیم و فرصت محوری را سویه نگاه 
خود قرار دهیم، عالوه بر افتخار به نقاط 
مثبت تاریخ برای ساخت آینده ای روشن، 
از نقاط ضعف و منفی آن نیز »عبرت« و 

دست به »روایت سازی« نمی بریم. 
سفید محض و تمامًا مثبت معرفی کردن 
کشور به همان اندازه  تاریخ یک ملت یا 
که  است  تعصب آمیز  و  غیرواقع بینانه 
از  منفی  تمامًا  و  سیاه  روایت  بخواهیم 

ملت ها ارائه دهیم. رویدادهای فرهنگی چندسال اخیر در کشور ما که اغلب تحت تأثیر 
بازی های رسانه ای شکل گرفته اند، برگ تازه ای از تاریخ نگاری را پیش روی عالقه مندان باز 

کرده است. 
اگرچه که حب وطن امری فطری بوده و جریان های سیاسی مختلف در سده اخیر تالش 
کردند تا با انگشت نهادن روی این مسئله، روایت های مورد عالقه خود از تاریخ ایران را بیان 
کنند، اما در چندسال اخیر این مساله وارد فاز جدیدی شده و مناسک و آیین های تازه ای 

پیش روی ایران دوستان قرار گرفته است. 
برخی با »جعل تاریخ« و به هدف »تغییر حافظه تاریخی مردم« ایران، روز هفتم آبان را به 
عنوان روز بزرگداشت کوروش معرفی کرده و عالقه مندان به تاریخ کشور را به سمت سجده 
بر مقبره مشکوک آن پادشاه هخامنشی سوق می دهند. با گسترش فعالیت این جریان، 
تحلیل گرا ن و اندیشمندان حوزه تاریخ نسبت به روایت تاریخ ایران باستان جدی تر شده و 

تحقیقات جدی در این زمینه شکل گرفت. 
ارائه  به  شماره  این  در  خود،  تبیین گرایانه  رسالت  اقتضای  به  اندیشه  دیده بان  نشریه 
جریان شناسی کالنی از تحلیل ها و رویکردهای مختلف نسبت به روایت رسانه ای از ایران 

باستان می پردازد. از این رو این شماره در چهار فصل عمده دسته بندی شده است:
فصلاول:جریانباستانگرایی

باستان گرایی در واقع نوعی از سلفی گری است که سلف صالح خود را در معبد ساسان 
گروی افتخارکردن  و تخت جمشید جستجو می کند. ایرانی بودن در این ایدئولوژی در 
به فرهنگ ایران باستان و مظاهر بازمانده از آن است. به عبارت دیگر در این تلقی تن 
ایرانی شریف است به لباس ملیت و اینکه خود را ساکن مملکت پیشینیانی همچون 
کی قباد، اردشیر و کوروش بداند؛ طبیعی است که در این نوع نگاه، فرهنگ اسالمی عامل 

عقب ماندگی خوانده شده و واژه ایران صرفًا به ایران قبل از ورود اسالم اطالق گردد.
فصلدوم:جریانباستانستیزی

»باستان ستیزی« در واقع با تمام مؤلفه های تاریخ ایران باستان ستیز داشته و بعضا به 
انکار دستاوردهای این مقطع می پردازد. این رویکرد که شباهت زیادی به »ایران ستیزی« 
دارد، امروزه در قالب نفی تاریخ و تمدن ایران، تبلیغات ایران هراسانه در جهان، فعالیت  
انواع گروه های تجزیه طلب، تحقیر هویت ایرانی،  نژادپرستی عربی، اسالم و شیعه ستیزی و 
حتی مواردی مانند نفی خلیج فارس و انجام اقدامات خرابکارانه در ایران نمود یافته است. 
نویسندگان  و  کمونیست، برخی مستشرقان  گروه های تجزیه طلب، احزاب  و  اشخاص 
غربی، وهابیت، پان عربیسم، همفکران ناصر پورپیرار و بخشی از تولیدات هالیوود مانند 

فیلم سیصد در جریان باستان ستیز قرار می گیرند.
فصلسوم:جریانایرانشهری

ایرانشهری پروژه فکری افرادی همچون سید جواد طباطبایی است که اولویت و اصالت 
گاهی تاریخ پیشااسالم ایران  را به اندیشه ایرانی داده و کانون توجه خود در مسئله خودآ
قرار می دهند. البته این جریان به تمام مؤلفه های ایران باستان نیز توجه نکرده و با سویه ای 
تقلیل گرایانه، مدل سیاسی حاکم بر ایران باستان را برجسته می سازد وبه نفی حاکمیت 

دینی می اندیشد.
فصلچهارم:جریانایرانتمدنی

برخی نیز همچون رهبر معظم انقالب آیت اهلل خامنه ای با اذعان به وجود ریشه های تمدنی 
را در واکاوی  در تاریخ ایران باستان، صحیح ترین و عبرت آموزترین روش مطالعه تاریخ 
سیر صعود و سقوط تمدن ها دانسته و تالش می کنند تا دو مورد از ادوار تاریخی که مظاهر 
عقب ماندگی را در این ریشه ها اصالح نموده و باعث رشد جهشی این تمدن شده اند، مورد 

بررسی قرار داده و هویت امروز انسان ایرانی را بر اساس همان ادوار تمدن ساز روایت  کنند.
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توان و انرژی حرکتی،  هر ضروریات  از
قاعده این  از  نیز ملتها حرکت است؛
مستثنانیست؛پیشینهغنیوتاریخپرافتخار
با و بهدرستیشناختهشود اگر ملت، هر
گردد، مراجعه آن به صحیح رویکردی
پیشرانآنملتبهسمت میتواندموتور

قلههاباشد.
ایران،مهدتمدنهایشکوهمند سرزمین
بوده بزرگ انسانهایی زادگاه و کهن و
است؛وازاینروتمامظرفیتهایالزمبرای
رویکرد اما دارد؛ را شگرف پیشرفتهای

صحیحوکارابهتاریخباستانچیست؟
سرمایههایتمدنی وتفکر کدامگونهرفتار
آن  از گزارشهایی چه میدهد؟  هدر را
تمدنهاقابلاعتمادهستند؟چهکسانی
آنهارانوشتهاند؟پیشینهتمدنیماتاکجای
تاریخامتداددارد؟جایگاهحکومتهای
شناسنامهتاریخیماکجاست؟ مختلفدر
پیشینه هویتماتشکیلیافتهاز

ً
آیااساسا

تمدنیماست؟
فضایعلمی تحلیلهایرصدشدهاز در
باب رامیتواندر ومجازی،هفتمحور
تاریخایرانباستانیافتکههرکدامبهطور
بهبحثهایجدیدارند؛ نیاز جداگانه
به مراجعه به را مشتاق خواننده ازاینرو

اصلارجاعاتدعوتمیکنیم.

1. اصل توجه به تاریخ باستان

الف( صحت توجه به تاریخ باستان 

نویسندگان،باقبولپیشفرض بسیاریاز
باستان، تاریخ به توجه لزوم و صحت
تاریخ صحیح روایتگری برای را لوازمی

بیانکردهاند:

یک: لزوم نگاه حکمی به تاریخ

قاسمپورحسنمیکوشدباستانگراییرااز
پادشاهگراییتفکیککندوآنرابهمفهوم

سنتوودایعگذشتگانپیونددهد:
می خواهند  وقتی  هم  نوشته ها  اکثر  »در 
به گذشته ایران یعنی پیش از اسالم نقد 
کنند، تحت عنوان باستان گرایی از آن یاد 
از باستان گرایی تاریخ  می کنند. اگر مراد 
هم  را  قبل  سال  هزار  می توانیم  ما  باشد 

باستان بنامیم و همین طور 500 سال قبل را، بنابراین حیث زمان نباید حیث بنیادین باشد. 
ایران و هر سرزمینی بدون گذشته بی هویت است و سرزمینی که بی تاریخ باشد، بی آینده و 

بی هویت خواهد بود. 
ما نمی توانیم حال خود را بدون گذشته بخوانیم بنابراین وقتی ما می گوییم گذشته، گذشته 
را به اسم باستان گرایی نمی نامم؛ بلکه به آن میراث تواریخ و ودایع می گویم. پس اگر ودایع 
که فقط پادشاه را  گذشته ایران تنها این گونه نیست  باشد، سنت ما را شکل می دهد؛ 
که به تعبیر ابن سینا می شود مشرق و  ببینیم، ما در ایران بنیادهای حکمتی می بینیم 

حکمت مشرقی.«1
مطالعاتتأکیدمیکند: نفیرویکردتقابلیمیاناسالموایراندر سیدجوادمیریبر

باستانی محسوب می شود  از تمدن های  یونان، چین، مصر  کنار تمدن های  در  »ایران 
و حدود 3 یا ۴ هزار سال قدمت دارد، تاریخ ایران شامل دوره تاریخ باستان، تاریخ دوران 

اسالمی و تاریخ دوره تشیع، دوره بعد از مشروطه و دوره بعد از انقالب اسالمی است. 
ما وقتی از ایران به عنوان یک مفهوم صحبت می کنیم این مفهوم فقط مساوی با ایران 
سیاسی امروز نیست که مرزهای آن مشخص است بلکه ایران به مثابه یک قاره فرهنگی 

مطرح است. 
ایران به مثابه قاره فرهنگی یک تاریخی دارد که برای اینکه بتوان این تاریخ را فهمید یقینًا 
باید دوران باستان آن را در نظر گرفت و فراز و فرود آن را دید. ولی اینکه بیاییم تقابل ایجاد 
کنیم و بگوییم ایران یقینًا دوران باستان بوده است یا ایران باستان را حذف و به ایران 
اسالمی توجه کنیم یا ایران اسالمی را حذف و فقط ایران شیعی را در نظر گرفتند و غیره، با 
این نوع نگاه تقابل گرایانه نمی توانیم مفهوم ایران را در کلیت و ساحات گوناگون و متفاوت 
بشناسیم. اگر از منظر دینی بخواهیم نگاه کنیم، ایران هیچ گاه یک دین واحد نداشته 
یعنی در این قاره فرهنگی، ادیان بسیار گوناگونی بوده و هستند که نمی توان فقط یکی از 

آن ها را برجسته کرد.«۲ 

دو: پرهیز از تعصب  نژادی

نسبتبینباستانگراییونژادپرستیوپادشاهدوستیمیگوید: سیدجوادمیریباتاکیدبر
باستان گرایی  گفت  و  کرد  این همانی  را  نژادپرستی  و  باستان گرایی  »به سادگی نمی توان 
از  ردپایی  باستان گرایی  نحله های  برخی  در  می توان  ولی  است؛  نژادپرستی  با  مترادف 

راسیسم را دید. 
آنجایی که روی نژاد و ترکه ایرانی به صورت یک موجودیت خالص و نوعی از خلوص گرایی 
در برخی از نحله هایی که خود را مرتبط با باستان گرایی می دانند، می توان مشاهده کرد. ولی 
اینکه بگوییم تمام کسانی که ذیل مفهوم باستان گرایی قرار می گیرند، نژادپرست هستند، 

این به نظر من نوعی عدم فهم این پدیده چندوجهی و چندضلعی است.«3 

سه: لزوم نگاه منتقدانه به روایت های تاریخی

روایاتمختلفوعدم برابر گاهبودندر مهمترینلوازمروایتصحیحتاریخباستان،آ یکیاز
پذیرشهمهآنهابدونتحقیقوتفحصاست.شهبازیدراینبارهمیگوید:

کار درستی است. به خصوص در حوزه تاریخ قطعًا ما به  کار علمی  »اصوًال تشکیک در 
تشکیک نیاز داریم. مورخین ما، چه در حوزه تاریخ ایران باستان و چه در حوزه تاریخ ایران 

اسالمی، دیدگاه های متفاوتی داشتند و بعضی از آن ها مغرضانه عمل کردند. 

1.  قاسم پورحسن، نشست با عنوان شباهت باستان گرایی و نژادپرستی، سایت باشگاه خبرنگاران جوان، 6 آبان 1397.
۲.  سیدجواد میری، نشست با عنوان شباهت باستان گرایی و نژادپرستی، سایت باشگاه خبرنگاران جوان، 6 آبان 1397.

3.  همان.
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گذشته تسّری  این افراد الگوهای ذهنی خودشان، الگوهای ایدئولوژیک خودشان، را بر 
گفته شده مانند وحی منزل بپذیریم و برخورد  که  دادند. ما نباید تمامی آن چیزهایی را 

نقادانه نکنیم.«1 

چهار: تاکید بر فرصت محوری در نقل تاریخ

بهآناست: نکتهدیگریکهبرایمطالعهباستانپیشنهادمیشود،رویکردفرصتمحور
»رویکرد فرصت محور نسبت به ایران باستان که در بیانات رهبر معظم انقالب قابل ردگیری 
است،  عالوه بر برجسته سازی مفاخر تاریخی، به حکومت های طاغوت هخامنشی افتخار 
نمی کند. رهبر انقالب حتی در مواجهه با آثار باستانِی حکومتی نیز نظرات منصفانه و 

مثبتی داشته و به عنوان نمونه درباره تخت جمشید می فرمایند: 
»...یک جنبه دیگر هم وجود دارد و آن این است که این بناها محصول سرپنجه هنرمند 
ایرانی است؛ محصول فکر راقی و روشن بین ایرانی است در سال ها و قرن ها پیش ازاین؛ 
که از لحاظ تاریخی چه در اینجا، چه در  این جنبه مثبت قضیه است. همه بناهایی 
اصفهان، چه در بقیه نقاط کشور – وجود دارد، از این قبیل است. درست است که جباران 
استفاده کردند، اما خالق و آفریننده این مجموعه ها کیست؟ ذهن ایرانی است، سرانگشت 
هنرمند ایرانی است، روحیه بلندنظر ایرانی است، ابتکار و ذوق ایرانی است؛ این برای یک 
ملت افتخار است. با این دید وقتی نگاه بکنیم، می بینیم این ها مثبت است؛ چه تخت 

. این ها را نشان بدهید....«  جمشید، چه بقیه مناطق دیگر
با  اسالم  نظام  نقاط ضعف  و جبران  نقاط قوت  تقویت  دنبال  به  روایت فرصت محور 
استفاده از عمق تاریخی ایران است. از ایران باستان می توان در جهت مسائلی مانند 
اسالمی،  انقالب  کارآمدی  پهلوی،  تطهیر  با  مقابله  دین،  کارآمدی  خودتحقیری،  نقد 
مقاومت،  اقتصادی،  جنگ  با  مقابله  اسالمی،  تمدن  رسانه ای،  سواد  دشمن شناسی، 

1.  عبداهلل شهبازی، مصاحبه با رادیو گفتگو - یکشنبه اّول مرداد 1385، ساعت ۲0:۲0.

تمدن  و  امیدافزایی  زندگی،  سبک 
اسالمی بهره برد. 

استعداد  »برجسته سازی  نمونه  به عنوان 
تاریخی ایرانیان در تولید علم و صنعت«، 
»بازنمایی فرهنگ، رفتارها و رسوم غنی، زیبا 
و ریشه دار مردم ایران« و »تبیین مقاومت 
بیگانگان  برابر  در  ایران  مردم  تاریخی 
مانند مقاومت سورنا یا مردم اردبیل در برابر 
مغول ها« »نقد رژیم پهلوی با مقایسه رفتار 
سیاسی این رژیم با ایران باستان در زمینه 
باستانی«  آثار  و  زندگی  سبک  مقاومت، 
عمق  از  فرصت محور  روایت  راهبردهای 

تاریخی ایران هستند.«۲

ب( عدم صحت توجه به تاریخ باستان

کهبامعقولدانستن مقابلاینرویکرد در
معنایی پی  در باستان، تاریخ به توجه
رویکرددیگری برمیآید، آن برای صحیح
از مفهومی تحلیلی با که دارد وجود
ملیگراییوباستانگرایی،اینتوجهراامری

بیمعناوپوچتلقیمیکند:
و  باستان گرایی  به  فراوانی  »انتقادات 

۲.  سید حسن فاطمی موحد، فایده آشنایی با گذشته 
تاریخی، وبسایت راه راستی، ۲۲ مرداد 1۴01.

عبداهللشهبازی  		

سیدجوادمیری  		 قاسمپورحسن  		
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شوونیسم و حتی از نگاه نگارنده اساس 
ملی گرایی وارد است که در اینجا به برخی 

از آنها خواهم پرداخت: 
که  کنونی  زمانه  در  ملیت  به  افتخار 
دستاوردهای علم به ریش هرگونه تفکیک 
ملی، نژادی، جنسیتی و غیره می خندد 
و می خنداند و هر نوع دسته بندی میان 
جهدی  می گیرد،  سخره  به  را  انسان ها 

است بی توفیق و سخنی ناسنجیده. 
ما  می دهد  نشان  که  دستاوردهایی 
یجی  تدر )فرگشت(  تکامل  حاصل 
کوششی  و  جوشش  هیچ  با  و  هستیم 
خویش  پیشینیان  میان  در  نمی توانیم 

جویای افتخار و ابتهاج باشیم. 
از  پس  یا  پیش  پادشاهان  از  برخی  اگر 
غیراخالقی ترین  و  پلیدترین  کوروش 
اعمال ممکن را مرتکب شده باشند -که 
شده اند- آیا باید مایه تحقیر و سرافکندگی 

ما باشند؟ 
را  خاص  پادشاه  یک  چطور  پس  نه  اگر 
به عنوان شخصیتی ممتاز مایه مباهات 
که  این است  اما پرسش ژرف تر  بدانیم؟ 
معنای خود این مفهوم »ایران« یا »ملیت« 
چیست؟ آیا از مرزهای جغرافیایی به این 

نتیجه می رسیم؟ 
در این صورت کسانی که در روزگار کوروش 
در سرزمین هایی می زیستند که تحت لوای 
حکومت کوروش بوده و امروزه آن ها را به نام 
و نشان کشورهای دیگری می شناسیم باید 
صورت  این  در  اما  کنند؛  افتخار  وی  به 
دیگر مرزهای جغرافیایی تعیین کننده ایران 

برای تمایز با غیر ایران نیست. 
به همین طریق اگر برای مثال زبان را وجه 
تمایز ما ایرانیان با سایرین بدانیم مهم ترین 
اثر باستانی منتسب به کوروش هم به زبان 
گذشته در داخل  کنونی ما نیست. از آن 
وجود  زبان  یک  هم  امروز  ایران  مرزهای 
ندارد و تکثر و تنوع زبانی حتی در داخل 

ایران یافت می شود. 
به  محدود  نیز  فارسی  زبان  این  بر  افزون 
به طورکلی  ایران نمی شود.  مرزهای فعلی 
ملیت یک مفهوم موهوم و بی بنیاد است 
ملی گرایان  جملگی  شامل  ایراد  این  و 

می شود که با نگاهی سطحی و نازل، مفهومی که هیچ تبیین مشخصی ندارد را دست آویز 
تفکیک میان انسان ها قرار می دهند.«1

۲. جریان شناسی توجه به تاریخ باستان

متفکرانبهآنتوجه بیاناتبرخیاز توجهواقبالبهتاریخباستان،گونههایمتنوعیداردکهدر
شدهاست؛

الف( تفکیک براساس ادوار توجه به تاریخ باستان

تفاوتگذاریبینباستانگراییقروناولیهوروداسالمبهایرانباباستانگرایی موسینجفیدر
دورانپهلویرواجیافت،اینچنینمیگوید: متأخریکهدر

»اصوًال مسائل سیاسی و اجتماعی می توانند ریشه فرهنگی و تاریخی داشته باشند و ما در 
آینه تحوالت تاریخی بهتر می توانیم این مسائل را ریشه یابی کنیم. چند مسئله را باید از هم 

تفکیک کنیم: 
اول مسئله اسالم را از عرب؛ دوم مسئله تعلق فرهنگی ایرانیان را نسبت به تاریخ و عظمت گذشته 
ایران از مسائل نژادی و تفاخر قومی؛ سوم مسئله نظام حکومتی و مسائلی که سلطنت طلب ها و 

گروهک های سیاسی از آن سوءاستفاده می کنند. 
« با »وقایع  هرچند به نظر می رسد در نگاه اول بین »جریان ملی گرایی یک صد سال اخیر
ملی گرایی در قرن اول و دوم هجری« شباهتی وجود دارد، اما درواقع باهم اختالف دارند به 

این دلیل که شرایط زمانی و مکانی و ماهوی این دو باهم فرق می کند. 
ُکْم  ْقنا

َ
ا َخل

ّ
اُس ِإَن َها الَنّ

ّ
ُی

َ
در تاریخ صدر اسالم، در بحث شعوبیه، آن ها به استناد قرآن و آیه »یا أ

ُکْم ُشُعوبًا َو َقباِئَل ِلَتعاَرُفوا« فعالیت خود را شروع کردند و اول هم اهل  نا
ْ
ْنثی َو َجَعل

ُ
ِمْن َذَکرٍ َو أ

تسویه خوانده شدند. 
آن ها دنبال یک مساوات اسالمی بودند و اصًال قبول اسالم برای ایرانی ها در قرون اولیه 
یک مقدار زیادی به عدالت طلبی و شعار مساوات اسالمی برمی گشت.خلفا با یک سری 
سیاست های ظالمانه، نژادپرستانه و قومی و تفاخر و برتری طلبی عرب بر غیر عرب -که 
هیچ جای اسالم چنین چیزی نیست- باعث شدند، کسانی که تازه به این دین گرایش 

پیدا کرده بودند، متوجه فاصله بین حاکمان اسالمی با متن و ذات اسالم شوند. 
اما مسئله ای که بعد از مشروطیت برای کشور ما پیش آمد، یک بحث مهندسی شده بود. در 
آن زمان که این حرکت شروع شد، ایرانی ها ۴00 سال بود که دارای استقالل و ملیت جدید 
، ملت و  کشور که این ملیت جدید غیر از خالفت بود و ایرانی ها برای خودشان،  بودند 

حکومت داشتند. 
اینکه یک جریانی، باستان گرایی را بعد از مشروطه مطرح کرد، به نظر می رسد تحت تأثیر و 
القائات غربی ها بود. ما در این رابطه می توانیم مخصوصًا در دوره پهلوی اول، از واسطه ای 
مثل »حلقه برلین« نام ببریم. تقلیدی که خود رضاشاه می خواست از ترکیه، افغانستان 
و مصر داشته باشد و یک نوع حرکت های ملی را به تقلید از آن ها درست کند، نیز در 

تشدید بحث باستان گرایی مؤثر بود. 

گ ناسیونالیست، 18 تیر 1۴01. 1.  آرین رسولی، ملی گرایی باستان گرایانه، وبال

داشتهباشدو ترکیه،افغانستانومصر کهخودرضاشاهمیخواستاز تقلیدی
تشدیدبحث در کند،نیز آنهادرست  یکنوعحرکتهایملیرابهتقلیداز
برگشتبهایرانباستانو پایههاینظامپهلوینیز بود.یکیاز باستانگراییمؤثر

ضداسالمقراردادنآنوایدئولوژیککردنقضیهبود.

صد
ش ر

زار
گ گ

ل 
 او

ش
خ

ب

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

01  
ان

/ آب
 4

ه 4
ار

شم

16



و  آن  قراردادن  اسالم  ضد  و  باستان  ایران  به  برگشت  نیز  پهلوی  نظام  پایه های  از  یکی 
ایدئولوژیک کردن قضیه بود. 

لذا در نظام شاهنشاهی پهلوی در کنار سکوالریسم، شبه میلیتاریسم و زورگویی و قلدری، 
شبه مدرنیسم، یک نوع ناسیونالیسم افراطی و کاذب هم مطرح شد. حال اگر آن واقعه صدر 
اسالم، تا حد زیادی طبیعی بود و افراط آن را از بین برد، واقعه دومی از اصل طبیعی نبود و به 

نظر می رسد آن حرکتی افراطی و مهندسی شده بود.«1

ب( تفکیک براساس ایدئولوژی 

قالبمقاالتی در نوعایدئولوژیکآننیز گونهشناسیگرایشهایباستانشناختی،بهویژهدر
بابگونهشناسیتوجهبهتاریخ ارائهشدهکهمیتوانبهآنهامراجعهکرد.۲ سیدجوادمیریدر

جامعهایرانمیگوید: باستاندر
»ما وقتی در مورد باستان گرایی در ایران صحبت می کنیم، هم به مثابه یک ایدئولوژی با 
آن روبه رو خواهیم بود و هم به مثابه یک پدیده جامعه شناختی نوآیینی می توانیم با آن 

روبرو شویم؛ 
یعنی از منظر جامعه شناسی، کسانی که به دنبال ایده ها و آیین ها و آرمان های باستان گرایی 
می روند، فقط از منظر فکری درگیر آن نیستند بلکه یک شعائر و آیین هایی را نیز برای خود 

می تراشند. 
برای مثال رفتن بر سر قبر کوروش یا برگزاری جشن هایی که در پیش از اسالم بوده و عمًال 
در ایران مدرن یا ایران پس از اسالم تقریبًا به فراموشی سپرده شده؛ این ها را اکنون دوباره 
کنند ... وقتی از عارف قزوینی به عنوان یکی از پیام آوران این نوع نگاه  می خواهند احیا 
می پرسند، فهم او از ایرانیت چیست؟ می گوید؛ »ایرانیت یعنی افتخار کردن به ایران باستان 

و مظاهر بازمانده آن میان ایرانیان«؛
در چارچوب نظریه قزوینی ایرانیت مترادف با ایران باستان است و جالب است ایران 
باستان فقط یک مفهومی نیست که باستان شناسان در مورد آن تحقیق کرده باشند که برای 
مثال نظام سیاسی یا نظام اجتماعی آن چه بوده است؛ بلکه از باستان شناسی به عنوان 
محملی استفاده می شود برای برساختن و برای جعل یک نوع ایدئولوژی که آن ایدئولوژی به 

دنبال کنارزدن فرهنگ اسالمی ایران است.«3

1.  موسی نجفی، سخنرانی با عنوان اعتدال تمدنی یا افراط گری نژادپرستانه قومی، خبرگزاری ایکنا، 8 آبان 1398.
۲.  مسعود رستمی، تبارشناسی ایدئولوژی ناسیونالیسم باستان گرا و دیگری سازی، فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان 

اسالم، پاییز 1397، صص 151-1۲7.
3.  سیدجواد میری، نشست با عنوان شباهت باستان گرایی و نژادپرستی، سایت باشگاه خبرنگاران جوان، 6 آبان 1397.

ج(  تفکیک بر اساس هدف توجه به 
تاریخ باستان

محسنمهاجرنیاباارائهجریانشناسیای
باستانگرایی،چنینمیگوید: از مختصر

»گذشته هر ملتی هویت تاریخی اوست؛ 
مثبت بودن آن باعث افتخار و منفی باف 
یک  اما  است؛  ناخوشایندی  سبب 
واقعیت را باید پذیرفت که گذشته خوب یا 
بد قابل انکار نیست. انکار هویت تاریخی 
حماقت است؛ همان طوری که بازگشت 

به گذشته حماقت است.
بد  و  خوب  تجربه های  انباشت  گذشته 
است که به اصطالح چراغ راه آینده است. 
ما ایرانی ها ملت ریشه دار تاریخی هستیم؛ 
و قدیمی در دوره  تاریخی  تمدنی بسیار 

باستانمان قبل از اسالم داشتیم. 
اما این تمدن زمانی برای ما ارزشمند است 
ما  حرکت  و  پیشرفت  رشد،  سبب  که 
باشد و اگر بخواهد به یک گذشته گرایی و 
باستان گرایی قهقرایی تبدیل شود، هویت 
تاریخی مانع پیشرفت می شود و ارزشش را 

از دست می دهد؛ 
بنابراین، دو نوع باستان گرایی قابل تصور 
است؛ باستان گرایی برای تقویت پشتوانه ها 
خویشتن  به  بازگشت  برای  افتخارات،  و 
؛ دیگری باستان گراییِ   و حرکت روبه جلو
مانع حرکت که در آن سلفیت و باستان، 
و درنتیجه  و هدف  الگو  به  تبدیل  خود 

مانع توسعه می شود. 
در تمرکزی که در سال های اخیر روی ایران 
باستان ـ که شامل غرب آسیا و به اصطالح 

محسنمهاجرنیا  		 موسینجفی  		
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امروزی ها منطقه اوراسیاست ـ  همچنین 
در مورد کوروش، پاسارگاد و تخت جمشید 
و  توسعه گرایانه  رویکرد  دو  هر  شده، 

سلفی گرایانه دیده می شود؛ 
گاهی عصر هخامنشی به صورت افراطی 
به مثابه مدینه فاضله ای تلقی می شود که 
فقط یک بار در تاریخ اتفاق افتاده و دیگر 
هم قابل تکرار نیست و همچون پتکی روی 

سر ایرانی مسلمان امروز کوبیده می شود؛ 
گاهی نیز به شکل تفریطی واقعیت های 
حذف  و  تحریف  و  نادیده  تاریخ 
می شوند. هر دو رویکرد منفی است. ما 
باید از امتیازات و تجربیات گذشته مان 
امروزمان  اقتدار  و  پیشرفت  جهت  در 

استفاده کنیم.«1

طراحان  نیت  براساس  تفکیک  د( 
تفکر ناسیونالیست

جریانشناسیباستانگرایانناسیونالیسم،
زرشناسچنینآمدهاست: بیانشهریار در

»تاریخ ایران قدمتی تقریبًا ده هزارساله دارد 
و با »کوروش« و سلسله هخامنشیان آغاز 

نشده است. 
آغازگاه های تاریخی ایران را می توان و باید 
در تمدن ایالمی و یادمان های به جامانده 
از آن جستجو کرد.  یک جریان روشنفکری 

1.  محسن مهاجرنیا، هم سویی پنج رویکرد باستان گرا 
در مقابل فرهنگ دینی، وب سایت مباحثات، 6 آبان 

.1396

ترویج  به منظور  و  اغراض مشخص سیاسی  )با  رسانه ای  و  در عرصه دانشگاهی  فعال 
ایدئولوژی ناسیونالیسم باستان گرا( به دنبال آن است تا با مطرح کردن شعارهایی چون: 
»کوروش پدر ایران«، »تاریخ دو هزار و پانصدساله »و نظایر آن، با انکار تاریخ دیرپا و تمدن 
کهن ایران، کوروش و هخامنشیان را به عنوان سرآغاز و نقطه عطف تاریخ ایران القاء نماید. 

ناسیونالیستی  اغراض  پیشبرد  ایران،  تاریخ  حقایق  تحریف  از  جریان  این  هدف 
باستان گراست. 

ایدئولوژی ناسیونالیسم باستان گرا توسط استعمار غرب مدرن و بر مبنای برخی مدعاها و 
مفروضات مستشرقان اغلب یهودی ـ ماسون )مدعا و مفروضاتی که بسیاری از آن ها فاقد 
استحکام علمی و پایه استداللی و وجه استنادی است و نقدها و ردیه ها و موارد نقض 
بسیاری برای آن ها وجود دارد و کم وبیش توسط منتقدان عنوان گردیده است( پدید آمد و 

توسط رژیم پهلوی و شبکه ای از روشنفکران کارگزار آن ترویج گردیده است. 
در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز ارتجاع شبه مدرن، پروژه احیاء و ترویج 

ناسیونالیسم باستان گرا در ایران را پیگیرانه دنبال می کند.«۲

3. ماهیت توجه افراطی به ایران باستان

الف( ساختگی بودن میل به روایت تاریخ باستان

تحلیلگرانمعتقدندکتوجهافراطیبهایرانباستانمیلونیازیاستکهطراحان بسیاریاز
: ملیگراییآنرابرساختمیکنند؛اهدافاینبرساختعبارتنداز تفکر

یک: تغییر هویت جوامع

برخیهمچونسیدمحسنهاشمیتوجهافراطیبهتاریخباستانراازجنسحرکاتسیاسی
وایدئولوژیکمیدانند:

»هویت به مجموعه خصایصی گفته می شود که فرد با آن به یک تعریف مشخص برای 
و  گردد  نمایان  عمومی  و  ملی  عرصه  در  شاخص ها  این  اگر  می یابد.  دست  خویشتن 
موردقبول واقع شود، به یک هویت ملی می انجامد که نشان از تعریف ملی و عمومی مشترک 
مردمان ساکن و یا متعلق به یک سرزمین است. شاخص های هویت ملی در ایران امروز به 
دو ویژگی کلی »ایرانیت« و »اسالمیت« می انجامد که با یکدیگر دارای پیوندی مستحکم 
بوده و شاهد آن ایثارگری های مردمان ایران در حراست از مرزهای جغرافیایی با استفاده از 

ظرفیت دینی و مذهبی است. 
اما چند سالی است که عده ای بنام باستان گرایی و حفظ تاریخ ایران باستان و با بهانه های 
اقدامات  نتیجه  که  آبان ماه هستند  روز 7  برنامه هایی همچون  برگزاری  جعلی در پی 
آنان بر اساس برآیندی که از آن ها مشاهده می گردد، چیزی جز از بین رفتن هویت ملی و 
و  ماهوی  فروپاشی  سپس  و  نخست  مرتبه  در  تاریخ  طول  در  آن  استمرار  شاخص های 

ساختاری ایران باستان نیست. 
ازاین رو تخطئه و مقابله با باستان گرایی مهم ترین و بهترین راهکار جلوگیری از این دو 
آسیب و حتی دفاع از اسالم راستین است. خصوصًا اینکه اکنون باستان گرایی رنگ 
و بوی سیاسی به خود گرفته و جبهه ای ضدانقالبی علیه نظام جمهوری اسالمی ایران 
محسوب می گردد. باستان گرایان افراطی با جدایی خویش از اعراب )بخوانید اسالم( خطای 
بزرگ دیگری نیز متوجه ایران باستان می کند که همانا فراموش کردن خدمات متقابلی است 

که بین اسالم و ایران وجود داشته است. 

شناسی  جریان  درباره  1397؛  آبان   7 فارس،  خبرگزاری  است؟  پاسارگاد  در  کوروش  مقبره  آیا  زرشناس،  شهریار    .۲
ایران، وب سایت مرکز  .ک: احمد فالح زاده، باستان گرایی، پیشینه و راهبرد در  باستان گرایی ایدئولوژیک همچنین ر

پاسخگویی به سؤاالت دینی، ۲ مرداد 1397.

▪ 	▪ حسنمحدثی	
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کوروش با ذوالقرنین ضربه ای  آنان با زدودن روحانیت، دین و حتی قرآن به فرضیه تشابه 
ابن مقفع،  کوشایی چون  ایرانیان پرتالش و  آنان به  را نادیده می گیرند.  و آن  اساسی زده 
خوارزمی، ابوریحان بیرونی، ابن سینا و رازی که به باروری اندیشه اسالمی و ایجاد تمدن 
ایرانی اسالمی کمک فراوانی کرده اند، ظلم کرده و رابطه متقابل خدمات را نه تنها یک سویه، 

بلکه برمی چینند. 
ازاین روست که تخطئه و مقابله با ایران پرستی و باستان گرایی نه تنها اقدامی به ضرر ایران 
باستان و در دشمنی و ضدیت با آن نیست، بلکه بنا به آنچه بیان شد، دفاعی پیش دستانه 
از ارزش هایی است که عده ای به دروغ خود را پاسدار آن می دانند، درحالی که فدائیان ایران 
همان هایی هستند که در ایران، عراق، سوریه، یمن و ... در حال جان فشانی برای حفظ 
همین مرزهایی هستند که مدعیان ایران پرستی در طول تاریخ، ذره ذره آن را به بهانه هایی 

بی اساس از دست داده اند.«1 

دو: توجیه افعال حاکمان

تاریخنویسی مقالهایتحتعنوان»جنبشهایهزارهایایرانیدر در آقایحسنمحدثینیز
ایدئولوژیک تاریخنویسیدرباری، نوع زراندود«،سه ایدئولوژیک تاریخنویسی و درباری
قریببهاتفاق و برمیشمارد بازتابجنبشهایضدحکومتی برای را مستقل و  معاصر
هریک، نمونههاییاز مقالهخودباذکر نوعاولودوممیداند.اودر گزارشهایتاریخیرا،از

میگوید: جایدیگر بهنقداینشیوههایتاریخنویسیپرداختهاست.۲ اودر
کشورسازی، همیشه نوعی برساخت روایت تاریخی انجام می گیرد و  »در ملت سازی و 
روایتی از تاریخ ملت و کشور ارائه می گردد و بر اساس آن، آینده ای برای ادامه حرکت ملت 
یا کشور ترسیم می گردد و از این طریق هم هویت سازی انجام می گیرد و هم نوعی شور و 

غلیانی جمعی برای به حرکت درآوردن نیروهای اجتماعی ذی ربط ایجاد می گردد. 
وقتی روند ملت سازی را در کشورهای مختلف در دوران مدرن مورد مطالعه فرار می دهیم، 
به نقش جدی تاریخ نگاری در این فرآیند پی می بریم. با بررسی پدیده ملت سازی در عصر 

مدرن درمی یابیم که تاریخ نگاری چه نقش ایدئولوژیک مهمی ایفا می کند. 
که تاریخ نگاری  به رغم تمام ادعاها دال بر معصومیت تاریخ و تاریخ نگاری، درمی یابیم 
و تاریخ نگاران نه تنها معصوم نیستند، بلکه گاه در بسترسازی برای جنایات بزرگ بشری 

سهیم اند.«3

سه: رفع عقده عقب ماندگی

دربارهدلیلکتابسازیوتاریخسازیپیرامونباستان،مرادیغیاثآبادیمیگوید:
تاریخ  به  افتاده اند،  از جامعه جهانی عقب  کنند  افکار عمومی احساس  »هنگامی که 
تصنعی روی می آورند تا از طریق گذشته ای پرشکوه، خود را التیام بخشند. بدیهی است 
کسانی نیز پیدا  الم خود دنبال چنین سرابی هستند،  وقتی عده زیادی برای تسکین آ
می شوند تا این موقعیت را به فرصتی برای سودآوری بیشتر و تولید کاالی فرهنگی بنجل 

اما پرطرفدار تبدیل بکنند. 
کتاب های تاریخی ای که عمومًا درباره کورش و هخامنشیان و امثال آن ها بر اساس توهمات 
کنده از دروغ، غلو و بزرگنمایی های کاذبی  و اطالعات نادرست نوشته می شوند، عمدتًا آ

هستند که قصد دارند از یک جهانگشا، یک چهره حقوق بشری و انسان دوست بسازند. 

1. سید محسن هاشمی، سید محسن، یادداشت: باستان گرایی، ظلمی بزرگ در حق هویت ملی و ایرانی، خبرگزاری 
فارس، 7 آبان 1396.

۲.  حسن محدثی گیلوانی، جنبش های هزاره ای ایرانی در تاریخ نویسی درباری و تاریخ نویسی ایدئولوژیک زراندود، کانال 
تلگرامی زیرسقف آسمان، 1۲ دی 1۴00.

3.  همان.

این پدیده در اوایل دولت قبلی که تمایالت 
داشت،  پرستی  کوروش  گرایش های  و 
افزایش یافت اما به مرور و خوشبختانه کم 

شده و در حال فراموشی است.«۴ 

چهار: استعمار دیگر جوامع

با که مناظرهای  در نمین سلیمی آقای
استناد با است، داشته  روشنضمیر بهرام
به ایران  از الواحعیالمی انتقال بهرخداد
بر آنها، برنگرداندن و شیکاگو دانشگاه
ایران غرضورزانه تاریخنویسی مسئله

باستانتأکیدمیکند:
»در دوران سلطه بیگانگان بر ایران، تاریخ 
می بایست  ما  که  بود  اموری  آن  از  هم 
نگارش  به  برایمان  که  شکلی  همان  به 

درمی آمد به عنوان باور مطلق بپذیریم.
من فکر می کنم، رویکرد گزینشی به تاریخ 
باستان ما، منافع و مصالح خاصی را دنبال 

می کرده است. 
قضیه،  این  برای  شاخص  بهترین  شاید 
بحثی باشد که درباره الواح عیالمی، چند 

سال قبل مطرح شد.
این  که  باشیم  داشته  تردید  نمی توانیم 
تاریک  نقاط  سری  یک  می تواند  الواح 
 ، دقیق تر عبارت  به  و  ما  باستان  تاریخ 
تاریخ بشریت را روشن کند. علت اینکه 

۴.  رضا مرادی غیاث آبادی، کتابسازی ها درباره تاریخ 
ایران باستان، گفتگو با خبرگزاری ایبنا، 17 خرداد 139۴.

▪ 	▪ رضامرادیغیاثآبادی	
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به طورکلی  الواح  این  کردند  تالش  این ها 
به دور نگه داشته  ایرانیان  ما  از دسترس 
شود، چیست؟ 76 سال، آیا زمان زیادی 
بودند  داده  قول  که  الواحی  مطالعه  برای 
کنند، به نظر  که مثًال شش ماهه مطالعه 

نمی آید؟ 
قطعًا باید یک سری دالیلی وجود داشته 
باشد. رویکرد گزینشی در تاریخ باستان ما، 
دالیل روشنی برای من دارد؛ اینکه منابع 
به  محدود  را  ایران  تاریخ  و  آمدند  غربی 
که هیچ  نبود  این گونه  کردند،  ۲500 سال 

برنامه ای برای این کار نداشته باشند. 
به  منحصر  ایران  یخ  تار علی القاعده 
امروز  اگر  قضایا  این  نیست؛  سال   ۲500
و  کنیم  بحث  درباره اش  مقداری  یک 
عمل کردن  گزینشی  این  که  شود  روشن 
دنبال  سیاسی  اهداف  چه  یخ  تار در 
می کرده، قطعًا می تواند برای ما دستاورد 
یادی داشته باشد و آغاز یک بازنگری  ز

یخ باشد.  در تار
ناشی  معاصر  دوران  در  باستان گرایی 
با  جهانی  استکبار  سران  که  بوده  آن  از 
همکاری آژانس یهود و یکسری بنگاه های 
را  باستان  ایران  تا  جهانی تالش داشتند 
بزرگ و باشکوه جلوه بدهند تا از این، یک 

ناسیونالیسم را بیرون بکشند. 
ناسیونالیسم نه تنها به عنوان یک مکتب 
این  در  که  بلکه اساسًا ملی گرایی  غربی 
آنان  و  نداشته  وجود  ملت  این  و  مردم 
از  برای جلوگیری  باستان  دوران  از  را  این 
یکپارچگی اسالمی بیرون بکشند؛ یعنی 
این، حرکتی اسالم ستیزانه بوده است و از 
طرفی آقای پورپیرار چنین بحث می کند 
واقعه  آن  که  بوده  این  برای  کارها  این  که 

تاریخی یعنی پوریم پوشیده بماند.«1 

به  افراطی  توجه  طبیعی بودن  ب( 
فرهنگ باستان

و سیاسی نگاه این مقابل  در
نسبتبهباستانگرایی، ایدئولوژیکپندار

، مناظره  1.  عباس سلیمی نمین و بهرام روشن ضمیر
خبرگزاری  هخامنشیان،  اصالت  و  تاریخ  مبدأ  درباره 

فارس، 5 شهریور 1390.

اهداف  از عاری باستانگرایانه، حرکات و فعالیتها تمام که مینمایانند چنین برخی
جملهتجمع بزرگداشتتاریخوشخصیتیتاریخیاست؛از

ً
ایدئولوژیکوسیاسیوصرفا

پاسارگاد،جنبهتفریحیوتکریمیدارد: مردمدر
»تالش نهاد سیاست در جامعه ایران برای سیطره بر سایر نهادهای اجتماعی )نهادهای 
آموزش، اقتصاد، خانواده و دین( موجب شده که هر امر و موضوعی سیاسی شود و هر آنچه 
متعلق به این نهادهای چهارگانه است، با دست اندازی و دخالت نهاد سیاست مصادره 

شده و به هر نحوی در ساحت امر سیاسی قرار گیرد. 
هرچند در تاریخ سیاسی ایران کوروش گرایی و گرامیداشت وی یکی از سیاسی ترین اتفاقات 

بوده است؛ اما تغییر نگاه جامعه به گرامیداشت کوروش یقینًا امری اجتماعی است. 
هرچند رخداد 7 آبان 1395 به اسم کوروش تمام شد ولی به نظر می رسد اتفاقًا مردمی که در 
پاسارگاد جمع شدند نه برای کوروش بلکه برای چیزی جمع شدند که از یک دهه پیش در 

کلیبر آذربایجان شرقی در پیرامون قلعه بابک خرمدین در جستجویش بودند. 
همان چیزی که با آب بازی در پارک ها، با جشن گرفتن پایان امتحانات مدرسه در مگامال ها، 
با تماشای بازی های تیم فوتبال تراکتورسازی و ... در پی اش هستند و در تمام این موارد 

نگاه و قدرت سیاسی عاجز از درک علت العلل و ماهیت این قبیل رخدادها بوده است.
شاید که ایده و تبلیغات برای حضور در مکان هایی چون قلعه بابک و پاسارگاد توسط 
نخبگان ناسیونالیست صورت گرفته باشد ولی درنهایت این حاضران آن تجمع هستند که 
محتوای چنین تجمعاتی را شکل می دهند؛ این مردم عادی و نه ناسیونالیست ها هستند 

که با مصرف خالقانه خود مسیر و ماهیت تجمعات را تعیین می کنند. 
ماهیت و غایت این قبیل تجمعات را نه تولیدکنندگان آن )نخبگان ناسیونالیست( بلکه 

مصرف کنندگانش )مردم عادی( شکل می دهند. 
حاکمیت در این قبیل رخدادها با تحلیل رفتار مردم عادی حاضر در روی صحنه بهتر 
می تواند ماهیت تجمع را بشناسد تا اینکه با بازداشت نخبگان ناسیونالیست در پی پشت 
پرده باشد. آنچه اکثریت حاضرین در پاسارگاد می خواهند، بیش از هر چیز شادی و نشاط 

جمعی است. 
ایدئولوژیک شدن فراغت و شادی در ایران موجب شده که معدود روزنه های بروز شادی 

جمعی نظیر چهارشنبه سوری نیز به چالشی اجتماعی و گاه امنیتی تبدیل شود.«۲

۲.  محمد فکری، جامعه شناسی کوروش، وب سایت ویرگول، ۲ خرداد 1396.

▪ 	▪ عباسسلیمینمین	
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4. تبارشناسی رویکرد بازگشت به باستان

بود؛ امریروشنوآشکار دیرباز ایرانملتیدارایتمدنوتاریخکهناست؛اینمسئلهاز
گفتگوهای آنشدهاست؟اندیشمنداندر اماچهعاملیموجببرجستهشدنوتأکیدبر

خودبهاینمسئلهپرداختهاند؛

الف( تقلید از غرب و مسیحیت

اینرویکردراچنینتحلیلمیکند: سیدجوادمیریمنشأظهور
»اگر این حرف سید احمد فردید که می گوید صدر تاریخ ما ذیل تاریخ غرب است را به یک 
اعتبار درست بدانیم -یعنی بخشی از تاریخ ایران در ذهن برخی متفکران ما این گونه است 
که تاریخ غرب را به گونه ای معیار می گیرند یا در ذیل مقوالت غربی می اندیشند- بر اساس 
همین شاید بتوان گفت بسیاری از اتفاقاتی که در اروپای معاصر یا اروپای مدرن افتاده با 

کمی تغییر و دگرگونی آن ها را در ایران هم شاهد بوده ایم. 
حال ممکن است کمی فاصله زمانی داشته و اگر اتفاقی در اروپا در قرن هجدهم یا اوایل 
قرن نوزدهم افتاده، همان اتفاق با یک مقدار تغییر به گونه ای بومی سازی شده و در قرن 

بیستم یا اواخر قرن نوزدهم در ایران افتاده است.  
یکی از این اتفاقاتی که می توان گفت اگر تاریخ خود را ذیل تاریخ غرب بخواهیم بررسی کنیم، 

به آن می رسیم، مفهومی است به نام »پاگانیسم«. 
پاگان در زبان های انگلیسی و آلمانی مسیحیان به افرادی می گفتند که صاحب دین و آیین 

صحیح و درست نیستند.
امروز هم ما  تا  و حتی  پا می افتد  ارو در  نوزده میالدی  و  قرن هجده  اواخر  در  اتفاقی 
ی از سنت های پیشامسیحی  شاهد ظهور و بروز آن هستیم و آن این است که بسیار
مثل  ی  اسکاندیناو کشورهای  در  حتی  و  آلمان  انگلستان،  ایرلند،  در  مثال  برای 
می کنند  تالش  جنبش هایی  حتی  و  اندیشمندان  و  متفکران  از  ی  بسیار دانمارک، 
رجعت و برگشتی داشته باشند به سمت آیین ها و سنت هایی که پیش از مسیحیت 
نوع  این  شاخصه های  از  یکی  و  کنند  احیا  به گونه ای  را  آن ها  و  است  داشته  وجود 
کشورها وجود داشته  این  که در  آیینی  و  که در مورد دین رسمی  بوده  این  حرکت ها 
به گونه ای صحبت کنند که این دین یا آیین به عنوان مثال ضد طبیعت است یا ضد 

زن یا ضد شادی و غیره است.
دوران  اواخر  سال  تا ۲0  یعنی 10  ایران،  در  قاجار  دوران  اواخر  در  که  است  جالب  حال 
ناصرالدین شاه در عرصه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی دینی جامعه ایران پدیده ای 
ظهور می کند و آن پدیده را ما شاید بتوانیم با مفهوم باستان گرایی که در زبان انگلیسی به آن 

آرکائیسم می گویند، تبیین کنیم. 
بسیاری از باستان شناسان اروپایی و آمریکایی وقتی وارد ایران می شوند خیلی روی موضوع 
ایران باستان تمرکز می کنند و به گونه ای آرام آرام در بین نخبگان ایرانی علل عقب ماندگی و 
علل توسعه نایافتگی و علل عقب گرد و تخلف جامعه ایرانی و تمدن ایرانی را به اسالم و دین 

نسبت می دهند؛ 
به عنوان مثال می گویند اینکه ایرانیان به اسالم گرویدند، باعث عقب ماندگی آنان شد و برای 

اینکه ما به عظمت ایران برسیم هیچ راهی 
گذشته  آن  و  برگردیم  اینکه  مگر  نداریم 

پیشااسالمی را بازآفرینی کنیم.«1 

ب( القای احساس عقب ماندگی ایرانیان

بیانینزدیکدارد: قاسمپورحسننیز
چهل  که  زمانی  از  گفت  می توان  »تقریبًا 
روشنفکرانی  مشروطه  از  قبل  سال 
دیگران  و  خان  ملکم  آخوندزاده،  مانند 
علل  مهم ترین  که  بودند  کرده  عنوان 
عقب ماندگی ایران ورود اسالم است و از 
پیشینه پیشااسالم به عنوان باستان گرایی 
یادکردند و تنها راه حل جامعه ما را توجه 
عبارتی  یک  دانستند،  باستان گرایی  به 
که  آمد  وجود  به  باستان گرایی  به عنوان 
سهم صحیح از گذشته را مخدوش کرد و 
ازآنجایی که این روشنفکران دل بستگی و 
دلدادگی به غرب داشتند، مسئله توجه به 
ایران گذشته را در ذیل روح قومی قبیله ای 

و باستان گرایانه قرار دادند.«۲ 

ج( سیاست های استعماری بریتانیا

به را جریان این ریشه منصوری جواد
غرب و بریتانیا استعماری سیاستهای

مرتبطمیکند:
»با استقرار و سلطه دولت کودتایی و وابسته 
رضاخان در سوم اسفند 1۲99، سیاست ها 
و برنامه های جدیدی در راستای استراتژی 

استعمار غرب به اجرا درآمد. 
بر اساس شناخت و اهداف بلندمدت 
سلطه بریتانیا در منطقه خاورمیانه، به ویژه 
ایران، اسالم مهم ترین تهدید برای منافع 

آن ها بود. 
از صحنه سیاسی  ازاین رو حذف اسالم 
سلطه  استراتژیک  اصول  از  فرهنگی  و 

انگلیس بر منطقه قرار گرفت. 
به  و  ملی گرایی  تفکر  انتشار  و  ترویج 
از تجزیه  ایران، بعد  افراطی آن در  شکل 

شباهت  عنوان  با  نشست  میری،  سیدجواد   .1
باستان گرایی و نژادپرستی، سایت باشگاه خبرنگاران 

جوان، 6 آبان 1397.
شباهت  عنوان  با  نشست  پورحسن،  قاسم   .۲
باستان گرایی و نژادپرستی، سایت باشگاه خبرنگاران 

جوان، 6 آبان 1397.

مشروطهروشنفکرانیمانند کهچهلسالقبلاز زمانی گفتاز میتوان
ً
تقریبا

آخوندزاده،ملکمخانودیگرانعنوانکردهبودندکهمهمترینعللعقبماندگی
پیشینهپیشااسالمبهعنوانباستانگرایییادکردندو ایرانوروداسالماستواز

تنهاراهحلجامعهماراتوجهبهباستانگراییدانستند.
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رویکوروشانجامشدهواوبهپدریتبدیلشده میرسداینفرافکنیبر بهنظر
هر جاییکهعقدهدر میدهد.از کهصرِفوجودشبهفرزندمعنا،ارزشواعتبار
این شکِلبروزشپویایی،رشدومسئولیتپذیریرامتوقفمیکند،کوروشدر
و چهرهبهپدریسترونکنندهتبدیلشدهاست؛زیرافقطوجودشبرای»تفاخر

کسیبودن«کافیاست.

سلطنت  تشکیل  و  عثمانی  امپراتور 
به اجرا درآمد. سیاست سه گانه  پهلوی، 
و  باستان(  ایران  )احیای  باستان گرایی 
فرهنگ  از  اسالم  )حذف  اسالم ستیزی 
مردم و نظام حاکم در ایران( و غرب گرایی 
منفی  ارزش های  و  فرهنگ  )سلطه 
غرب بر جامعه( از جمله سیاست های 
حکومت  توسط  که  بود  استعماری 
دست نشانده پهلوی به عنوان اولویت اول 
در حوزه فرهنگ مورد توجه قرار گرفت و با 
حمایت و هدایت فراماسونری، بهائیت و 
بخشی از زرتشتیان، اقدامات گسترده ای 

در جهت تحقق آن ها انجام شد.«1

در  بررسی جایگاه کوروش   .5
تاریخ باستان

باستانگرایانه بحثهای  محور مهمترین
ویژگیهای و شخصیت پیرامون ایران،
و اظهارنظرها است؛ گرفته کوروششکل
دو  در معموًال کوروش، پیرامون تحلیلها
میگیرد؛برخیاورا سویسلبواثباتقرار
شخصیتیانسانی،دارایسجایایاخالقی
، وحتیمقدسمیدانند؛ودستهایدیگر
اوراتاحدموجودیجنگطلبوخونریز

تقلیلمیدهند.

الف( مذمت تجلیل از کوروش

دیگر  بر  کوروش  ترجیح  عدم  یک: 
پادشاهان

پیش یادداشتی،  در کائینی محمدرضا
کوروش درشخصیت داوری به آنکه  از
به پرداختن اصل چرایی درباره بپردازد،
ایران پادشاهانبیشمار کوروشونهسایر

باستانبحثکردهاست:
دیگر  بر  را  کوروش  مجوزی  چه  با  »ما 
می دهیم  ترجیح  یادکرد  برای  پادشاهان 
و بر اساس کدام منابع، او را می ستاییم؟ 
ایران تاریخی دارد به درازای هزاران سال و 

به قول برخی هشت هزار سال! 
با  آمده اند  پادشاهانی  مدت  این  در 
خصال خوب و بد که مدتی خویش را بر 

1.  جواد منصوری، باستان گرایی در عصر پهلوی، پورتال 
خبری تحلیلی فرقه ضاله بهائیت.

مردمان این دیار تحمیل کرده اند و رفته اند. تمام سخن اینجاست که زمانه و کارنامه آنان را 
باید در روایتی ایرانی جست و نه بیگانه نگاشته.  از میانه این عده از حکمرانان خوب یا بد، 
از دویست سال پیش، نام »کوروش هخامنشی« بسا برجسته گشته است. درباره او جز چند 
سنگ نبشته و نیز تاریخ نگاری های یونانی و ایضًا پروپاگاندای یهودی، چیزی در دست 

نیست. 
اساسًا بر اساس کدامین نقل و روایت ایرانی، باید او را بر دیگران ترجیح داد؟ وانگهی گزارش 
صحیح و موثق درباره او و همگنانش در کجا آمده که بتواند راه را برای مقایسه و ترجیح ما 
باز کند؟ هرودوت در توصیف کوروش، بسا صفات منفی را بدو نسبت می دهد و چهره ای 

که از او می سازد، به هیچ روی منزه نیست. 
که  کم وبیش همین راه را پیموده اند. پرسش اینجاست   ، دیگر تاریخ نویسان یونانی نیز
چرا تاریخ نگاری جماعتی که همواره در ستیز با ایرانیان باستان بوده اند، این گونه نزد ما 
جدی و موثق قلمداد می شود؟ در حافظه تاریخی ایرانیان، هیچ گاه کوروش به مثابه پدر یا 

سلسله جنبان تاریخ کشورشان مطرح نبوده است. 
پاره ای  یافت شدن  و  اخیر  سده  دو  حفاری های  پژوهی،  کوروش  فرآیند  در  برخی 
سنگ نبشته ها را، شاهدی بر وجود سرسلسله هخامنشیان گرفته اند. هرچند که در ترجمه 
، اختالف وجود دارد و عده ای مدلول این لوحه را با  همین موارد ازجمله منشور کوروش نیز

آنچه تبلیغ شده متفاوت می دانند؛ 
اما پرسش اینجاست که ظرفیت اثبات تاریخ از این طریق، بدون وجود دیگر شواهد متقن 
تاریخی تا چه میزان است؟ به عبارت دیگر وجود چند سنگ نبشته-که مفهوم آن مورد 

مناقشه است-تا چه حد می تواند امری پر ابهام را قطعی کند؟«۲ 

دو: نشات گرفتن از اختالل روان شناختی

یکاختاللروانشناختیمیداند: توجهافراطیبهکوروشراناشیاز سمیهیوسفینیز
»به نظر می رسد اقبال روزافزون مردم ایران به کوروش ابعاد روان شناسی قابل تأملی دارد که یا 
در ظرف امروز شکل گرفته و یا محصول گذشته ای است که حافظه ایرانی نتوانسته است 

تلخی آن را از یاد ببرد. 
ستایشگران کوروش او را به دلیل مدارای مذهبی و قومی، میانه روی، انصاف و عدالت، 
اقتدار و عدم تمایل به خون ریزی می ستایند و کهن ترین سند حقوق بشر را هم به او منسوب 

می کنند و او را کسی می دانند که برده داری را لغو کرده است. 
در مقابِل این تصویر آرمانی، جامعه ای وجود دارد که خشونت در آن پیوسته در حال افزایش 
است و چه دنیای واقعی و چه در شبکه های اجتماعی که به بستر مناسبی برای تخلیه 
این خشونت تبدیل شده است، نشان دهنده فقدان مدارا و میانه روی، انصاف و پرهیز از 

رفتارهای پرخاشگرانه و بی توجهی به حقوق انسانی یکدیگر است. 
رفتارهایی که میزانی برای بلوغ روانی و اخالقی یک جامعه به شمار می آیند. دعواهای قومی، 
عدم تحمل در مقابل عقاید و سالیق متفاوت، ناسزاگویی و فحاشی و تخریب به جای 

۲.  محمدرضا کائینی، تاریخ نگاری کوروش؛ ابهام ها و اغراق ها، روزنامه جوان، 9 آبان 1397.
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نقد سازنده نه تنها رویه ای پذیرفته شده تلقی می شود که مبین آن است که ما با این چهره 
آرمانی که از کوروش ساخته ایم چقدر بیگانه ایم. دست کم در همین هفتم آبان و چند روزی 
که کوروش موضوع داغ سیاسی و فرهنگی می شود، اجتناب ستایشگران کوروش از پذیرش 
واقعیت های تاریخی و پرهیز از شنیدن صدایی جز صدای خودشان، نشان می دهد که ما 

ظرفیت بروز صفاتی را که در کوروش تحسین می کنیم، نداریم. 
کوروش نماد شکوه و شوکت و اقتدار فرهنگ و تمدن باستانی ازدست رفته ایران است. 
دوره ای سراسر بی هیچ نقطه سیاه در برابر روزگاری سراسر نقصان. برای بسیاری از ایرانیان 
کوروش نماد عصری طالیی در گذشته است که باید یک بار دیگر در آینده احیا شود. در 

روانشناسی یونگ عقده پدر با اعتبار بیرونی، جایگاه و دستاورد در ارتباط است. 
این عقده تحت تأثیر پدر واقعی، هنجارها و ارزش ها و قوانین جامعه و چهره های پدروار 
تشکیل می شود. در عقده پدر مثبت فرد یا گروه ضمن اینکه غایت و هدفی ندارد جز اینکه 
به پدر تبدیل شود، پدر برایش به بت و موجودی خداگون استحاله می یابد که اساسًا عبور از 

او و اقتدارش میسر نیست. 
این چهره از پدر بیش و پیش از اینکه موجب امنیت خاطر شود، فقط به احساس غرور 
که برای خودش کسی است و فقط پیوند  کنار او فرزند احساس می کند  می انجامد. در 
او با پدر باعث ایجاد احساس ارزشمندی در او می شود. نه اینکه فرزند خود را ملزم بداند 

فضایلی را که در پدر می ستاید در خود به ظهور برساند و خودش عاملیت پیدا کند. 
به نظر می رسد این فرافکنی بر روی کوروش انجام شده و او به پدری تبدیل شده که صرِف 
که عقده در هر شکِل بروزش  وجودش به فرزند معنا، ارزش و اعتبار می دهد. از جایی 
پویایی، رشد و مسئولیت پذیری را متوقف می کند، کوروش در این چهره به پدری سترون 

کننده تبدیل شده است؛ زیرا فقط وجودش برای »تفاخر و کسی بودن« کافی است.«1 

سه: تبیین صفات ناپسند کوروش

برخیصفاتناپسندومذمومکوروشپرداختهاست؛ یادداشتی،بهذکر زرشناسدر شهریار
اومیگوید:

»مروجان ایدئولوژی ناسیونالیسم باستان گرا تصویری تحریف شده و غیرحقیقی از کوروش 
ارائه می دهند. برخالف برخی مدعاهای تبلیغاتی و البته غیرحقیقی مروجان و هواداران 
ناسیونالیسم باستان گرا و تبلیغاتچی های ماسونیـ  صهیونیستی، سند و گواه متقنی دال 

، 7 آبان 1۴00. 1.  سمیه یوسفی، تأمالتی روانشناسانه بر روز کوروش، کانال تلگرامی نیلوفر

بر موحد بودن کوروش در دست نداریم. 
راستین  روایت های  که  )آن گونه  کوروش 
مرد  یک  می دهند(  نشان  ما  به  تاریخی 
بخش  که  است  توسعه طلب  نظامی 
جنگ های  در  را  خود  زندگی  عمده 

تجاوزکارانه سپری نمود.
رفتار او با خدایان معابد »مردوک« و »سین« 
مدعاهای  برخالف  که  می دهد  نشان 
به اصطالح  اهل  او  ماسونی،  تبلیغاتی 
اهل  جنگ ها  در  و  نبوده  نیز  »تسامح« 

خدعه گری بوده است. 
ماندگار  و  جدی  میراث  کوروش  از 

تمدنی ای نیز به جا نمانده است.«۲ 
از برخی یادداشتی،  در  نیز مشرق سایت
از تاریخ کتابهای  در نقلشده جنایات
آنها دادهاستکهبرخیاز کوروشرانشر

 3: عبارتنداز
1. مصادره خانه های مردم به نفع سرداران 

توسط کوروش؛
۲. نابودی تمدن ماد توسط کوروش؛

3. قتل عام مردم نینوا؛
۴. کوروش و نابودی تمدن لیدی؛

5. نابودی تمدن عیالمی خوزیان به دست 
کوروش؛

6. تأمین هزینه های دربار از محل نذورات 
مردمی.

ب( تجلیل از مقام کوروش

یک: ترجیح بر دیگر پادشاهان

و مدافع قامت  در باقی، عمادالدین
مذمت  کنار  در کوروش، تقدیسکننده
به او، شخصیت در کنندگان خدشه
ایرانوضعف وپیشینه تاریخ گستردگی

،توجهمیدهد: سندیاسنادتاریخینیز
وجود  افراطی  دیدگاه  دو  کورش  »درباره 
دارد. یکی شیفتگان و دیگری دشمنانش. 
افراطی  از اشتباهات باستان گرایان  یکی 
ایران  مساوی  را  کوروش  که  است  این 
تاریخ  یک  ایران  درحالی که  می کنند؛ 

پاسارگاد  در  کوروش  مقبره  آیا  زرشناس،  شهریار    .۲
است؟، خبرگزاری فارس، 7 آبان 1396.

.ک: پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب، نقدها و  3.  ر
بررسی ها پیرامون مقبره منسوب به کورش.

▪ 	▪ زرشناس	 شهریار
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برگی  کوروش فقط  و  دارد  هفت هزارساله 
کوروش  است.  ایران  تاریخ  در  درخشان 
بنیان گذار ایران نیست؛ کوروش بنیان گذار 
بنابراین  است؛  ایرانی  گسترده  امپراتوری 

نباید او را با ایران مساوی پنداشت. 
منتشر  تومریس  فیلم  وقتی  باستان گرایان 
شد جنجال راه انداختند و آن را فیلم ضد 
ایرانی نامیدند. هرچند فیلم درواقع علیه 
فکت های  اساس  بر  اما  است؛  کوروش 
تاریخی )ولو اینکه بحث ها و مناقشات 
درباره این فکت ها باشد( ساخته شده و 

بیشتر متکی به روایات هرودت است. 
علیه  چه  هر  از  که  آنان  دیگر  سویی  از 
تحت  می کنند،  استقبال  باشد  کوروش 
تأثیر این فیلم ادعای خونریزبودن کوروش را 
بیش ازپیش مطرح کردند، بدون اینکه توجه 
کوروش  که علیه  کنند حتی همین فیلم 

است، حقایق دیگری را بیان می کند. 
که  عشایری  می دهد  نشان  فیلم  در 
که  بودند  کسانی  جنگیدند  کوروش  با 
گذراندن معاش خود دائم به قبایل  برای 
طریق  این  از  و  می زدند  شبیخون  دیگر 

روزگارشان را می گذراندند. 
همین فیلم که علیه کورش و در تقدیس 
است،  شده  ساخته  تامریس  ملکه 
که این عشایر به مرزهای  نشان می دهد 
امپراتوری ایران تجاوز می کردند و ناامنی 

ایجاد می کردند. 
بااین حال کوروش ابتدا با آن ها وارد جنگ 
و  کرد  دوستی  به  دعوت  آن ها  از  نشد؛ 
وقتی که نپذیرفتند، وارد جنگ شد و البته 
در این جنگ کشته یا مجروح شد. همین 
فیلم نبوغ نظامی کوروش و تاکتیک های 

نظامی آنان را نیز نشان می دهد.
گوشه  می کوشند  ملت ها  که  زمانی  در 
بلکه  تا  کنند  حفاری  را  خاکشان  گوشه 
ستونی، دیواری، استوانه ای و شیئی پیدا 
کنند که عمق تاریخی، هویتی و فرهنگی 
برای  سندی  و  دهند  نشان  را  خودشان 
تاریخشان به دست بیاورند و حتی تاریخ 
برای  را  دیگران  داشته های  و  را  دیگران 
هم  ما  بگویند  تا  می کنند  مصادره  خود 

 ... تاریخ داریم، ریشه داریم و

را خنج  و درخشان  اسناد عظیم  به  تاریخی متکی  ژرف  و  آشکار  ریشه های  اینجا  در 
می کشند که اگر ملت دیگری آن ها را داشت ادعای غرور می کرد.

کورش و شاهان هخامنشی را خودکامه و آدمکش خوانده اند. بدون شک در چنان عصر 
که اینان بهتر از  و زمانه ای خودکامگی و آدمکشی رسم روزگار بوده و تنها ادعا می شود 

همگنان خویش بوده اند؛
ولی همان ویژگی ها در زمانه ما ناپذیرفتنی است و طبعًا کسی که این صفات را به کورش 

نسبت می دهد شرط اولش این است که خود از آن صفات بری باشد. 
زمان پریشی در قضاوت تا آنجا پیش می رود که برخی هم می گویند کورش در وصیت نامه اش 

جز حاکمیت مردان به ذهن آفت زده و کوچکش خطور نکرد. 
که بسیاری از متفکران بزرگ عصر روشنگری هم تفکر منفی درباره  این در حالی است 
حقوق زن داشتند و مخالف حق رأی زنان بودند و زنان را ناقص عقل می دانستند و در 
طول قرن بیستم بود که بر اثر مبارزات فراوان به زن ها حق رأی داده شد و هنوز که هنوز است 

بسیاری از همان دیدگاه های منفی سنتی درباره زنان وجود دارد.
در چنین شرایطی اینکه کسی که می گوید چرا ۲600 سال پیش کوروش از حقوق زنان حرف 

نزده است چقدر بیراه است؟«1 

دو: قهرمان میدان انسانیت

وصفشخصیتکوروشمیگوید: احمدحیدریدر
»مردان بزرگ جهان دو گروه اند: اول گروهی که مقدس نیستند و اهدافشان انسانی، جهانی 
و عدالت محور نیست و فقط قهرمان یک ملت اند و در نظر ملت های دیگر نه تنها قهرمان 

نیستند بلکه چه بسا جنایتکار به حساب آیند. 
گروه دوم که قهرمان میدان انسانیت اند، برای همه جهانیان محبوب اند؛ چون مدافع آزادی، 
انسانیت، برادری، برابری و عدالت بوده اند. طبیعی است که هر انسانی در منطقه ای و بین 
قومی متولد شده، بزرگ می گردد و زندگی می کند؛ ولی گاهی اهدافش انسانی است و نه فقط 

برای سعادت قوم و منطقه خود که برای سعادت انسان تالش می کنند.
پیامبران گرچه هر کدامشان به قوم و قبیله و منطقه ای تعلق داشته اند ولی هیچ کدام در 
هدف و اقدام محصور در قوم و قبیله و منطقه خود نشده اند و برای آنان »سعادت انسان« 

مهم بوده است. 
انسان های دیگری هم بوده اند که گر چه پیامبر نبوده اند ولی هدفشان سعادت انسان و 
ت 

ّ
دفاع از برابری، برادری، عدالت، آزادی و کرامت انسانی بوده و مقهوریت، مظلومیت و ذل

به غیر حق هیچ انسانی را نمی پسندیده اند.
کوروش بنا بر آنچه تاریخ از او یاد می کند، از این گروه است و تنزل دادن او از اوج »قهرمانی 
انسانی و جهانی« به »قهرمانی ملی«، ظلمی عظیم در حق انسانیت و در حق کوروش است. 
ظلم در حق انسانیت است که قهرمانی را از او می گیرند و ظلم در حق آن قهرمان است که 

او را از اوج به زیر می کشند.«۲ 

1.  عمادالدین باقی، چرا کوروش؟، روزنامه سازندگی، 10 آبان 1۴00.
۲.  احمد حیدری، »کوروش«، »قهرمان انسانی و جهانی«، کانال تلگرامی جمهوریت، 7 آبان 1۴00.

اوج از اینگروهاستوتنزلدادناو اویادمیکند،از آنچهتاریخاز کوروشبنابر
حقانسانیتو »قهرمانیانسانیوجهانی«به»قهرمانیملی«،ظلمیعظیمدر
اومیگیرندو حقانسانیتاستکهقهرمانیرااز حقکوروشاست.ظلمدر در

میکشند. اوجبهزیر حقآنقهرماناستکهاورااز ظلمدر
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سه: عدم وجود سند تاریخی بر ظلم کوروش

پاسداریازشخصیتکوروشوکوروشگرایی،چنینمیگوید: در مهدینصیرینیز
این مسئله مانند  ما در  و  ندارد  کوروش وجود  تاریخی درباره ظالم بودن  »هیچ قطعیت 
که هم وزن و به اصطالح  بسیاری از مسائل اختالفی دیگر با دو دسته ادله ای مواجهیم 
متکافی هستند و نمی توان یک دیدگاه را بر دیدگاه دیگر قاطعانه ترجیح داد و یکی را به 
دور انداخت. بر این اساس پذیرش هر یک از این دو دیدگاه نه برخالف عقل است و نه 

برخالف شرع.«1

6. رابطه هویت ایرانی با تاریخ باستان

رابطههویتایرانی مهمترینسؤاالتپژوهشهایانجامشدهپیرامونایرانباستان،پرسشاز از
نسبتبااینمسئلهمیتوانچنددستهکرد: است؛اندیشمندانرادر باتاریخاینکشور

الف( گره خوردن هویت به ملیت ایرانی

دستهاول،متفکرانیهستندکهبهتبیینهویتایرانیمیپردازندومقومآنراملیتونهاسالم
ودینمیدانند؛

محمدعلیدادخواهدراینبارهمیگوید:
»بی گمان کشور ما یک کشور متکثر است با زبان ها و آئین ها و موقعیت جغرافیایی متعدد، 
به گونه ای که در زمانی که در تبریز مردم چتر بر دست دارند و پالتو بر تن، هموطنانشان در 
کیش و چابهار تن به آب می زنند و در پرتو آفتاب می نشینند. چه چیز می تواند آن هویت 
گاهی ژرف را در ما ایجاد کند؟ تاریخ کهن سال ایران می گوید؛ میراث ملموس و  برتر و خودآ

ناملموس ملی ما.«۲

، کانال تلگرامی مهدی نصیری، 7 آبان 1۴00. 1.  مهدی نصیری، جمهوری اسالمی و معضل کوروش کبیر
۲.  محمدعلی دادخواه، آئین های ایرانی، نگهدارنده هویت ایرانی، کانال تلگرامی ایران فردا، ۲9 آبان 1۴00.

ب( عدم ارتباط هویت به تاریخ و ملیت

دستهدومایناندیشمندانرامیتوانافرادی
نسبت دانستکهبهتعیینهویتایرانیدر
بادینپرداختهاندورویکردملیتصرف
حکمتاهلل میکنند؛ نفی را هویت  در
تاریخ نبویبودن به اشاره با مالصالحی

ایرانمیگوید:
»با ظهور زرتشت و پس ازآن، با بنیان گذاری 
ما  کورش،  سوی  از  هخامنشی  دولت 
گذر  مشرکانه  و  اسطوره ای  تاریخ  یک  از 
می کنیم و وارد عصری توحیدی، نبوی و 

وحیانی می شویم؛
و  عظیم  معنوی  تحول  همین  دلیل  به 
سرنوشت ساز و نقطه عطف در تاریخ ما و 
سنت و میراث تمدنی و باستانی، تاریخ 
ما پیوستگی اش را در عهد دولت اسالم و 

قرآن حفظ می کند. 
پیوستگی به معنای درونی و عمیقًا معنوی 
که دو سنت و  و بنیادین آن. پیوستگی 
و  مستحکم  اتصالی  آن  در  نبوی  میراث 

جوهری دارند. 
و  سنت  و  خویشاوندی  این  اگر  چه بسا 
با  و  باستانی  عهد  نبوی  مشترک  میراث 

عمادالدینباقی  		

مهدینصیری  		 محمدعلیدادخواه  		
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تقدیر  نبود،  نبوی  سنت  و  قرآن  و  اسالم 
تاریخ ما نیز چونان تقدیر تاریخ مصریان 
رقم می خورد و عربیت به نام اسالم و قرآن 
بر ما سروری می کرد. هویت ایرانیان، قومی، 
قبیله ای و نژادی نیست. ما ایرانیان ملتی 

تاریخی، نبوی و مدنی هستیم. 
طبیعی  جغرافیای  از  ایران  معنوی  بار 
جغرافیای  یک  با  اینجا  در  می گذرد.  فرا 
به  بزرگ  ملتی  معنوی  و  مدنی  تاریخی، 
و  مورخان  و  متفکران  از  بسیاری  گواهی 

ایران شناسان بنام مواجه هستیم. 
و شکن  و پرچین  این جغرافیای عظیم 
و  نقد  سنگین  مسئولیت  تاریخی، 
بازخوانی های جدی را بر شانه ما ایرانیان 
طایفه  و  عشیره  قبیله،  قوم،  ما  می نهد. 
نیستیم. هویت ما قومی، قبیله ای و نژادی 

یا عشریه ای و طایفه ای نیست. 
هویت ما میراث مشترک نبوی و مدنی و 

معنوی ما به عنوان یک ملت است. 
میراثی مشترک، بر پایه یک سلسله ارزش ها 
تاریخی  فرایند  در  که  باورهای مشترک  و 
دراز آهنگ و دیرپا چهره خود را آشکار کرده 

و به منصه ظهور آورده است.«1 
و آمیختگیدین  نیز آوینی مرتضی شهید
هویتایرانیراچنینبیانمیکند: ملیتدر
»این کسانی که دم از عظمت هخامنشیان 

می زنند، هدفشان اعتالی ایران نیست. 
بلکه سرسپرده ابلیس اکبر )آمریکا( هستند 
و منظورشان از تمجید هخامنشیان، گریز 

از اسالم است: 
هویت دینی و ملی ما یکی است، چنان که 
دین  با  نسبت  بدون  ملت  هر  ماهیت 
ظهور  و  تشخص  مشترک  معتقدات  و 
را  ناسیونالیسم  که  آنان  و  نمی کند  پیدا 
کرده اند،  بهانه مخالفت با نظام اسالمی 
باید به این پرسش جواب گویند که وفاق 
به  با رجوع  بر محور ملیت  ما  اجتماعی 
کدام دین محقق خواهد شد؟  شاه معدوم 
و  می زد  بزرگ  کورش  و  داریوش  از  دم 
ریاکارانه خود را سرسپرده آستان حضرت 

ایران  نیازهای  و  کورش  مالصالحی،  حکمت اهلل    .1
، وبسایت اسرار حکمت، 18 آذر 1395. معاصر

در  بزرگ  تمدن  دروازه  تئوریسین های  و  شاه  اطرافیان  اما  می نمایاند؛  )علیه السالم(  رضا 
جلسات خصوصی ترِشان آداب و آیین های زرتشتیان را نیز فقط در ظاهر احیا کرده بوده اند.
آن ها دریافته بودند که موجودیت یک ملت بدون دین مشترک تحقق نمی یابد و اگرچه در 
باطن سرسپرده آستان ابلیس اکبر )واضع شریعت جدید( بودند، اما رویکردشان به شکوه و 

عظمت دوران هخامنشیان و آداب زرتشتیان برای گریز از اسالم بود...«
ادامهمیگویند: ایشاندر

»هویت ملی، منافاتی با اسالم ندارد؛ لیکن دیندارترین مردمان، وطن دوست ترین مردمانند و 
»ُحّبُ الَوَطِن ِمن االیمان« صدق محض است. 

تمامیت ملی ما را نیز در جنگ هشت ساله، مؤمن ترین مردمان به دین اسالم حفظ کردند.«۲

ج( عدم امکان سخن گفتن از هویت ثابت

هویتنابو گفتناز ،سخن کهبالحاظشرایطدنیایمعاصر دستهسومکسانیهستند
هویتدیگریراناممکنوبیمعنامیدانند: خالصایرانییاهر

»آیا امکان هویت ناب و هویت خالص در دوره و زمانه کنونی ما وجود دارد یا نه؟! هویت 
ناب یعنی هویتی که تک پایه ای باشد یا هویتی که بر اساس تعریف خون و نژاد باشد. 

وقتی از شعور هویت و هویت ثابت و خالص و پایدار صحبت می کنیم بنا به قاعده باید 
مبتنی بر نژاد و خون و ویژگی های خویشاوندی باشد. 

هویت ناب می تواند بر اساس ویژگی های فرهنگی مثًال زبان نیز باشد یا ویژگی های قومی و 
آداب ورسوم که در این صورت مثل بحث خون و نژاد باید گفت قوم و ملت و گروه و صنف 

و قشری هستند که به واسطه فرهنگ ویژه و خاص خود شناسایی می شوند. 
در تعریف هویت دو روایت کالن وجود دارد؛ روایت آلمانی و فرانسوی بیشتر در این حوزه 

بحث کرده اند، ولی این مبحث تنها متعلق به این دو نیست.
دانشمندان آلمانی هویت را بر پایه نژاد و خون تعریف می کنند و طیفی بیشتر بر اساس 
که بیشتر  ویژگی های فرهنگی و زبانی و آداب ورسوم و میراث فرهنگی تعریف می کنند 

فرانسوی ها هستند. 
در جاهای دیگر نیز از ترکیب این دو استفاده می شود؛ بنابراین کسانی که ادعای هویت 
ناب گرایی دارند، درواقع باید یکی از این دو را مبنا قرار دهند و معتقد باشند که ما گروه، 
جامعه، کشور و ملتی را داریم که به ویژه بر ویژگی معین نژادی متکی است یا بر ویژگی های 
خونی، طایفه ای، نژادی و عشیره ای متکی است. در این مورد در آسیا می توانیم در مورد 

۲.  شهید مرتضی آوینی و قضیه باستانگرایی، پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب، ۲6 فروردین 1۴00.

حکمتاهللمالصالحی  		 شهیدسیدمرتضیآوینی  		
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کره ای ها صحبت کنیم.  در جنوب شرقی آسیا نیز کشورهایی هستند که قبل از جدی شدن 
اختالط نژادی در چند دهه پیش، خاص گرایی در آن ها وجود داشت و ناب بودن نژادی و 
فرهنگی اتفاق افتاده بود؛ اما حتی در آسیای جنوب شرقی و ژاپن ناب گرایی نداشتیم، ولی 
گرایش به حفظ خالص بودن وجود داشت؛ چون در اثر جهانی شدن و وابستگی و ارتباط و 

تعامل با جهان غرب، گرایش به خالص بودن در آن ها وجود داشت. 
بنابراین نمی توان از خلوص و خالص بودن و ناب گرایی گفت وگو کنیم. این واقعیتی متوهمانه 
است و امکان وقوع آن روی زمین وجود ندارد. بگذریم از اینکه چنین ادعایی خطرناک است 

و درواقع این هویت های خالص یا ناب گرایانه موجب خشونت و خونریزی می شوند؛
چون وقتی خود را خالص می دانید و عدم مراوده با دیگران را به شکل یک واقعیت می پذیرید 

و توسعه ندارید، در این شرایط دیگران می شوند دیگری و شما آن ها را نامشروع می دانید؛ 
چون شما ویژگی هایی خاص الخاص دارید و می توانید مرزبندی کنید و مرزبندی ها دیر یا 
زود موجب خشونت می شود، چون منافع دیگران و حقوق دیگران را برنمی تابید و این منجر 

به خشونت و تروریسم شده که نمونه هایی از این موارد امروزه دیده می شود.«1

د( جریان شناسی رابطه هویت و تاریخ

مسئلهپرداختهاند؛سید دستهچهارمکسانیهستندکهبهجریانشناسیومعرفیاقوالدر
معرفیاینجریاناتمیگوید: جوادمیریدر

ایران،  ظرف  در  کردند  تالش  معاصر  جهان  در  گوناگون  عناوین  با  بزرگ  جریان  »سه 
، انسان و جامعه ایرانی را به نوعی تعریف کنند.  به خصوص در 150 سال اخیر

از حکومت های هخامنشی  که قبل  از 3 هزار سال دارد  تاریخ درازنای بیش  ایران یک 
مردمان، اقوام و ملل گوناگونی در این پهنه وسیع فالت ایران زندگی می کردند. 

من سه روایت برای این تغییر و تحوالت در دوران معاصر می بینم:
کند، دال مرکزی آن  که وقتی می خواهد درباره ایران صحبت  یک روایت، روایتی است 
مفهومی به نام پاتر یا شهروند شهر قرار دارد. روایت پیش رو صرفًا ایران را در ساحت امر 
که تاریخ و  باستانی می بیند؛ یعنی می خواهد بگوید دال اصلی ایران دین زرتشتی بوده 
هویت اصیل آن پیش از اسالم است. معموًال روایت حاضر را به عنوان روایت باستان گرایانه 

از ایران می شناسیم.
کرده  ایرانی  را  ایرانی  ایرانیت  که  آن چیزی  ایران تالش می کند بگوید  از  روایت دیگری 
است و بدان هویت بخشیده و موجب انسجام، قدرت، ریشه، سرچشمه و جوشش آن 
شده تا بتواند به عنوان یک هویت مستقل در جهان پرتالطم و پرتخاصم زیست، تداوم و 
استمرار داشته باشد، تاریخی است که پس از دوران اسالم و همراه با آن شروع شده است. 
اسطوره ها و بخش هایی از تاریخ در این خوانش و روایت حائز اهمیت هستند که با دین 

اسالم پیوند دارند. 
برخالف خوانش باستانی که امر جمعی را در ذیل تاریخ باستان می بیند، خوانش حاضر 

1.  ابراهیم حاجیانی، هویت ایرانی، روزنامه فرهیختگان، 1۲ اسفند 1۴00.

امر جمعی را ذیل امر دینی دنبال می کند 
که با مفهوم مله )با تا تأنیث( تطبیق دارد و 
می گوید ملت و دین کانون و اجاق اصلی 
و  ایران  بدان  ما  که  است  ایرانی  هویت 
 ، پیامبر اسطوره ها،  می گوییم.  ایرانیت 
به  که  قرآن مهم هستند  کتاب  و  امامان 

ایرانیت انسجام و هویت می دهند.
از  که  داریم  ملت  از  سومی  خوانش  یک 

قضا می توان گفت امر مستحدثه است. 
خوانش مذکور به ناسیون در یک چارچوب 
کانون آن  که  امر سیاسی، ملت می گوید 
تجدد، عالم معاصر و عالمیت جدید و 

مدرن است. 
اهمیت  از  روایت  این  در  اسطوره هایی 
برخودار هستند که به نوعی با این مدرنیته 
امر  باشند.  داشته  نسبت  جدید  عالم  و 
جمعی در اینجا به ملت )با تا دو نقطه( به 

معنای ناسیون تفسیر می شود.«۲ 
تبییندیدگاهتعدادی زهراحاجیشاهکرمدر

میکند: اندیشمندان،اینگونهاظهار از
و  باستانی  دوره  در  را  دین  »زرین کوب 
تالش  او  می داند.  هویت  عامل  اسالمی 
زیادی برای تبیین هویت ملی ایرانی انجام 
داد و در این راستا روی حافظ، سعدی و 

... مطالعاتی داشت. 
او نوعی تقابلی میان ایران و اسالم می دید. 
زرین کوب  تاریخ نگاری  ذهنیت  و  تفکر 
ایرانی  ملی  هویت  پیدایش  تأثیر  تحت 

بوده است.
و  باستان  ایران  فرهنگی  عناصر  از  او 
ایران اسالمی و ارتباط با غرب به صورت 

تلفیقی بهره برده است. 
اسالم  از  خود  کتاب های  در  زرین کوب 
به  نسبت  هرچند  است،  کرده  دفاع 
بنابراین  نبوده،  خوشبین   ایران  فاتحین 

اسالم و تشیع را تحمیلی نمی داند. 
آن  به  من  که  بعدی  متفکر  مطهری 
از  زرین کوب  نسبت  به  او  پرداخته ام. 
کرده و دین  مباحث پایه ای تری استفاده 
را مؤلفه اصلی هویت ملی دانسته و زبان، 

۲.  سیدجواد میری، نسبت هویت ملی و دینی با تحقق 
امت اسالمی، فکرت، 17 اردیبهشت 1۴01.

دورهباستانیواسالمیعاملهویتمیداند.اوتالشزیادی زرینکوبدینرادر
وسعدی رویحافظ راستا این  در و داد انجام ایرانی ملی هویت تبیین برای
وذهنیت  تفکر اسالممیدید. و ایران میان تقابلی نوعی او مطالعاتیداشت.
پیدایشهویتملیایرانیبودهاست.اواز تاریخنگاریزرینکوبتحتتأثیر
فرهنگیایرانباستانوایراناسالمیوارتباطباغرببهصورتتلفیقی عناصر

بهرهبردهاست.
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فرهنگ و سوابق تاریخی را عوامل کمکی 
گرفته است. از نظر او ملیت گرایی مثبت 

با اسالم سازگار است. 
خصوص  در  زیادی  سؤاالت  با  مطهری 
روبرو  شدن  غربی  و  اسالمیت  ایرانیت، 
سؤاالت  از  برخی  به  راستا  این  در  و  بود 
به عنوان  تشیع  جمله  از  باستان گرایان 

اسالم ایرانیزه شده و ... پاسخ می دهد.
نظرات  که  بود  شرایطی  در  مطهری 
ناسیونالیسم ایرانی بسیار تبلیغ می شده 
است. کتاب خدمات متقابل، بین اسالم 

و اعراب تمایز قائل شده است. 
است.  طباطبائی  جواد  سوم  اندیشمند 
به مثابه  تاریخ  پیرامون  مطالعه  ایشان 
ابزاری برای هویت یابی تاریخ و فرهنگی 
نظر  از  ایران  تاریخ  دوران های  داشته اند. 

ایشان شامل دوران قدیم و جدید است.
آغاز  صفویان  از  را  جدید  دوران  ایشان 
تقسیم  دوره هایی  به  را  آن  و  کرده اند 
کرده اند. طباطبائی هویت ملی را در تعامل 
با هویت اسالم و غربی می داند.  ایشان 
گاهی ملی سخن  گاهی قومی و خودآ از آ
می گویند. مقومات اندیشه ایران شهری در 

تکوین هویت ملی اهمیت دارد. 
گاهی  از نظر ایشان تاریخ مکان تکوین آ
با  را  ایرانی  هویت  تعامل  است.  ملی 
اسالمی و غربی در نظر می گیرد و ازاین رو 
هویت اسالمی، طفیل هویت ایرانی است. 

از نظر ایشان ایرانیان اسالم آوردند و اما ایمان نیاوردند و با پایان دو قرن سکوت بسیاری 
از نمودهای فرهنگ ایرانی را تجدید کردند. به نظر او سهم ایران در اسالم بیشتر از سهم 

اسالم در ایران است.«1

ه( تزاحم قومیت ها و هویت ایرانی

بهسراغحلمعضلتزاحمقومیتهاباهویتثابتمیروند؛سیدجوادمیریاز گروهدیگر
میکند: خودبهرویکردنوسهروردیتعبیر راهکار

کشور ایران از نظر قومی و زبانی تنوع و تکثر بسیاری دارد. ما نیاز نداریم این  »جامعه و 
تنوع و تکثر را سرکوب کنیم؛ بلکه باید برای آن یک ساختار تعریف کنیم. این ساختار و 

سیاست گذاری در حوزه مبانی شکل می پذیرد. 
من از آن به عنوان رویکرد نوسهروردی یاد کرده ام. شیخ شهاب الدین سهروردی وقتی در قرن 
ششم هجری می خواهد به صورت بندی وضعیت تفکر بپردازد، می بیند یک جریانی است 

که ریشه آن در جهان بینی سامی است و وحی و اشراق را مهم تلقی می کند. 
، جریان هلنی است و برای او عقل مهم است؛ مانند افالطون، ارسطو و فلسفه.  جریان دیگر
جریان سوم نیز که از ایران باستان شکل گرفته و جریان کشف و شهودی اشراقی است. 

برخی هر کدام از این سه جریان را در تقابل با همدیگر تعریف می کردند. 
آن ها می گفتند عقل هلنی ضد شریعت یا وحی است؛ مانند دوران میانی امام محمد غزالی 

که فالسفه را تکفیر و آن را یک امر بدعت آمیز تلقی می کند. 
عده ای از فقها نیز عرفان و تصوف را دیگری تصور و تکفیر می کردند. در مقابل نیز عرفا 

می گفتند که ُفقها نمی فهمند و فالسفه نیز استداللشان چوبین است. 
سهروردی دقیقًا برعکس رفتار می کند و می گوید یک سیستم و نظام فکری الزم است تا 

هرکدام از عقل، وحی، اشراق و شهود جای خود را داشته باشد. 
بدان  دوران مالصدرا تکمله ای  در  که  کرد  پایه ریزی  اشراق  فلسفه  به عنوان  را  نظامی  او 

می خورد و تا امروز ادامه دارد. 
ما امروز جریانی داریم که می گوید به عنوان مثال ایران باستان اهمیت دارد، یک جریان هم 
ک، پایه و  داریم که می گوید ایران باستان و دوران مدرن را رها کن و ایران اسالمی باید مال

اساس واقع بودگی ما باشد. 
عده ای نیز می گویند ایران باستان و ایران اسالمی را رها کنید و تنها دوران مدرن اساس 
… که ملک مشاع است، باید به نوعی  دارد.  همه ایرانی ها در قدرت، ثروت، مکنت، منزلت و
کنیم تا این تکثر و تنوع در  کاری  که باید چه  شراکت داشته باشند. پرسش اینجاست 

ساخت قدرت متبلور شود؟ 
به نظر من بر اساس تقسیم بندی سه گانه ای که بیان کردم، پارلمان در بهترین حالت فقط 
جریان دینی جامعه ایران را نمایندگی می کند که در مجلس و ساخت قدرت حضور دارند؛ 
ولی جریانی که ما به آن ها باستان گرا و متجدد می گوییم در چه جایی باید نمایندگی شوند؟ 
تنها راه این است که ما در مبانی، ایران را ملک مشاع بدانیم.  در چنین حالتی قائل به تقسیم 

قدرت ثروت، مکنت و منزلت می شویم.«۲
دغدغهاتحادواستحکام کشور  در کهاگر کهممکناستمطرحشودایناست سؤالی
،قوموزبانفارسیتااینحد میاناقواموزبانهایرایجکشور ملیگراییوجوددارد،چرااز

فکوهی،بهاینسؤالچنینپاسخمیدهد: استفادهوتبلیغمیشود؟ناصر
»دفاع درست و به حق ما از زبان فارسی به مثابه یک زبان ملی و بین المللی به معنی دفاع 

1.  زهرا حاجی شاه کرم، نقد روایت مطهری از ناسیونالیسم ایرانی،. خبرگزاری ایکنا، ۲9 فروردین 1397.
۲.  سیدجواد میری، نسبت هویت ملی و دینی با تحقق امت اسالمی، فکرت، 17 اردیبهشت 1۴01.

▪ 	▪ ابراهیمحاجیانی	
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ما از قومیتی با عنوان »فارس« و از آن بی معناتر »نژاد« ی به نام »آریایی« که هیچ کدام وجود 
خارجی به معنای جدید و علمی کلمه ندارند، نیست.

اوًال آنچه در ایران »قوم فارس« نامیده شده، برخالف نظری رایج شده به وسیله مستشرقین، 
فاقد اولین مشخصات قومی از لحاظ انسان شاختی است مثًال حتی نام »فارس«ها، که 
خودشان نیز خود را فارس خطاب نمی کنند )کاری که دیگر اقوام نسبت به آن ها و خود 

می کنند، زیرا مبنایشان زبانی است(؛ 
نه اسطوره شناسی فارس وجود دارد و نه »زبان فارس« )مثل فرضًا زبان کردی یا زبان عربی(؛ 
و زبان »فارسی« یا دقیق تر پارسی در سه نمونه باستان و میانه و جدیدش را باید از آنچه یک 

زبان قومی نامیده می شود، جدا کرد. 
آنچه قوم فارس نامیده می شود نیز درواقع ترکیبی از جمعیت های بسیار گوناگون پارسی زبان 
هستند که در گویش های بسیار متفاوت وجود دارند؛ گویش هایی گاه چنان متفاوت که 
گاه برای یکدیگر نیز غیرقابل درک هستند )این البته در برخی دیگر از زبان های ایران نیز 

صادق است( و این ربطی به زبان فارسی ندارد؛
 اما »نژاد«؛ نه تنها مفهوم نژاد یعنی پدیده و واقعیتی مبتنی بر شباهت های جسمانی و 
روانی افرادی که در یک پهنه زندگی می کنند به طور کامل منسوخ و از لحاظ علمی بی پایه 
است، بلکه مفهوم »آریایی« نیز که واژه »ایران« احتماًال از آن آمده است، اشاره به گروه قومی، 

جمعیتی یا مردمی خاصی نداشته است.«1

7. پیامدهای توجه افراطی به تاریخ باستان

،بااستفاده ملتوکشور است.ازاینرودشمنانهر کشور برایهر تفرقههموارهبزرگترینخطر
بهترینابزارهاست.نقشهها پیایجادتفرقهاند.قومیتونژادوزبان،از ابزارهایمتنوعدر از
گرفته تحلیلهایمتفکرانموردتوجهقرار واهدافشومدشمنانایرانبرایایجادتفرقه،در

است؛زرشناسمیگوید: 
به  اینان  می دهد.  ارائه  ایران  یخ  تار از  تحریف شده  تفسیری  باستان گرا،  »ناسیونالیسم 

دنبال القاء و ایجاد نحوی تقابل و دوگانگی میان »اسالمیت« و »ایرانیت« هستند. 
ناسیونالیست های باستان گرا تصویری ایدآلیزه و غیرواقعی و اغراق شده و دروغین از ایران 
باستان ارائه می دهند و با این تصویر ایدآلیزه غیرحقیقی از ایران باستان، درصدد تحقیر 
هویت اسالمی ایران و القاء این مدعایند که گویا ورود اسالم به ایران و مسلمان شدن مردم 

ایران موجب »عقب گرد و انحطاط« ایران و ایرانیان گردیده است. 
روایت ناسیونالیستی باستان گرا از تاریخ ایران، دستمایه طیفی از روشنفکران متجددمآب 
برای حاکم کردن غرب زدگی شبه مدرن و پیشبرد و تأمین منافع و اغراض استعمار غرب 

مدرن و مبارزه با هویت اسالمی ـ ایرانی بوده است. 
هدف استعمار و روشنفکران و مجریان وطنی مروج تجددمآبی از ترویج ناسیونالیسم 
کشور  کشور به یک  باستان گرا؛ تضعیف هویت اسالمی ـ ایرانی مردم ایران و تبدیل این 
پیرامونی وابسته به نظام جهانی سلطه؛ و در پی آن غارت منابع طبیعی و استثمار نیروی 

کار ایران و تبدیل ایران به بازار مصرف تولیدات سرمایه داری جهانی بوده است. 
ره آورد پروژه شبه مدرنیته و ایدئولوژی ناسیونالیسم باستان گرای آن برای ایرانی، چیزی جز 
نفی استقالل و غلبه وابستگی، و سیطره فقر و فاصله طبقاتی و ظلم و بی عدالتی، و از بین 

بردن اعتمادبه نفس و خودباوری ملی نبوده است. 
انقالب اسالمی با مطرح کردن آرمان گرایی اسالمی ـ انقالبی عدالت خواهانه و ظلم ستیزانه و 
استقالل طلبانه، کوشیده است تا خودباوری و اعتمادبه نفس و هویت خواهی را در جامعه 

، پایگاه خبری عصر ایران، خبرگزاری عصر ایران، 6 خرداد 1396. 1.  ناصر فکوهی، نژادپرستی و تنوع فرهنگی در ایران امروز

از  ایران  رهاندن  با  و  کرده  تقویت  ایرانی 
سلطه،  جهانی  نظام  به  وابستگی  مدار 
ملت  این  عظیم  امکانات  و  ظرفیت ها 
و  نموده  آزاد  را  بهروزی  و  پیشرفت  برای 

فعلیت بخشد. 
مدرن  شبه  ارتجاع  اخیر  سال های  در 
و  مضامین  احیاء  با  تا  است  کوشیده 
مفاهیم و شعائر ایدئولوژی ناسیونالیسم 
باستان گرا، این ایدئولوژی استعمار ساخته 
را به عنوان آلترناتیوی در مقابل آرمان گرایی 

انقالب اسالمی مطرح نماید.«۲
باب بیانمحورهایمطرحشدهدر بعداز
اندیشه دیدهبان باستان، ایران تاریخ
مصاحبههایمتعددیرابااساتیدجوانو
حوزهتاریخترتیبدادهکهدر زبردستدر

ادامهمتنآنهارامالحظهمیفرمایید.

۲.  شهریار زرشناس، آیا مقبره کوروش در پاسارگاد است؟ 
خبرگزاری فارس، 7 آبان 1397.

▪ 	▪ فکوهی	 ناصر
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؟ به طور کلی از بررسی سلسله های  در سایر ابعاد تمدن نیز دارای پیشرفت بوده است یا خیر
مختلف و امپراطوری های ایرانی، از زمان هخامنشیان تا عصر ساسانیان آن چه که بدست 
می آید، این است که از بعد علمی و فرهنگی، ایران دارای یک حاکمیت و یک سرزمین 

متمدن و پیشرفته نبوده است. 
دلیل این ادعا این است که با بررسی های انجام شده، شاهد هیچ دانشمند نام آوری در این 

زمینه نیستیم که نشان از پیشرفت علمی ایران در این زمینه باشد. 
البته ناگفته نماند که یک پادشاهی در عصر پیش از هخامنشیان داشته ایم که در شهر 
سوخته )سیستان( است که دارای اختراعات خاص، چشم مصنوعی، جراحی پزشکی، 

اسباب بازی ها و ...؛ که نشان از پیشرفت علمی و زمانی در این دوره زمانی است.
حال باید این سؤال را بپرسیم که آیا آمدن هخامنشیان و ایرانیان، عامل از بین رفتن این 
؟ بر اساس آن چه که از منابع تاریخی این دوره )شهر سوخته( بدست  تمدن بوده اند یا خیر
می آوریم، یک سری مسائل تمدنی بسیار برتر می یابیم که شگفتی جهانیان را برانگیخته که 
چطور ممکن است یک فردی از دوران باستان )قبل از ۲500 سال( چگونه توانسته است 
جراحی مغز انجام دهد؟ چگونه آن ابزار را داشته است؟ حتی چگونه توانسته است چشم 

مصنوعی را تولید کند؟ 
این ها همه نشان از یک تمدن بسیار بزرگ است، اما در مقابل می بینیم که از بعد از باستان 

و باستان دوران دربارهطالییبودن سوال:
وروداسالمبه آنبعداز رشدیاتضعیف
بحثهایزیادیصورتگرفته اینکشور
را تاریخی دوره دو این جنابعالی است؛

چگونهتحلیلمینمایید؟
فاطمههنروران: بسم اهلل الرحمن الرحیم. در 
پاسخ به این سؤال باید عرض نمایم که این 
سؤال دارای جنبه های مختلفی می باشد 

که یکی از آن ها ُبعد تمدنی است. 
تمدن هم دارای ابعادی است که یکی از 
آن ها ُبعد مادی )شهرسازی و معماری( 
که  گفت  می توان  کلی  به طور  می باشد. 
و  شهرسازی  بعد  از  باستان  عصر  ایران 
معماری دارای یک تمدن پیشرفته بود که 

مایه افتخار و سربلندی ایرانیان است. 
اما آیا ایران پیش از اسالم دارای پیشرفت 

پیشرفت تمدن علمی ایران در
 سایه ورود اسالم

سرکار خانم فاطمه هنروران
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و عصر هخامنشیان تا ساسانیان هیچ یک از این مسائل وجود ندارند و ما شاهد اختراعات 
خاص و مسائل از این دست و دانشمندان برجسته ای نیستیم. 

لذا ما از این بعد دارای پیشرفت خاصی نبوده ایم و باید این نقد را به حاکمیت هخامنشیان 
و ورود آریایی ها به ایران کنیم که در واقع آیا آن ها خود عامل از بین رفتن یک تمدن بزرگ در 

؟ ایران بوده اند یا خیر
، آزادی بیان و آزادی  باستان گراها و ملی گرایان معتقدند که در دوران حاکمیت کوروش کبیر
دین وجود داشته و مردم به طور آزادانه در حاکمیت ایشان زندگی می کردند. اما این جا سؤالی 

؛  مطرح می شود که آیا این روند حاکمیت تا پایان دوره ساسانیان رواج داشته است؟ خیر
اگر فرض را بر صحت ادعای دوران طالیی عصر کوروش کبیر بگیریم، متوجه می شویم 
که در دوران حاکمیت سلسله ساسانیان این مسئله وجود نداشته است. چنان چه که در 
منابع زرتشتی شاهد هستیم که حتی دین یهود و مسیحی که اجساد خود را دفن می کردند، 
در دوران یکی از پادشاهان ساسانی دستور داده می شود که اجساد یهودیان و مسیحیان از 

قبر خارج شوند و در دخمه )مکانی برای قراردادن ُمردگان زرتشتی( قرار دهند.  
که می گویند وجود نداشته است.  لذا این آزادی دینی در عصر ساسانی به این شکلی 
گرچه در برخی از برهه های زمانی، برخی از پادشاهان ساسانی نیز چنین شرایطی را ایجاد 
، می بینیم که دو تن از همسران ایشان  کرده اند؛ به عنوان مثال در دوره پادشاهی خسروپرویز

مسیحی بوده اند.
در سایر ابعاد هم ما در دوران ساسانیان شاهد دانشمند برجسته ای نیستیم و از لحاظ 
علمی چنان چه که مطرح شده است، در دوران انوشیروان در ایران جندی شاپور ساخته 

می شود و دانشمندانی از یونان به ایران آمدند. 
دلیل آمدن این دانشمندان از یونان این بود که در حاکمیت یونان مسیحیت پذیرفته نبود 
و این دانشمندان مسیحی بودند و مجبور شدند از سرزمین خود بخاطر مسیحی بودن فرار 

کنند و به ایران بیایند تا تحت حمایت و حاکمیت ایران قرار گیرند.
حال دلیل این مسئله چیست که دانشمندی ایرانی در این دوران وجود نداشته است؟ بر 
اساس برخی از منابع زرتشتی، نوشتن و نگارش کار اهریمن بوده و از طرفی علم، دانش و 

کسب آن بر اساس آن نظام حاکمیت ساسانی، فقط مختص به طبقه خاصی بوده است؛ 
چرا که نظام حاکمیت عصر ساسانی، یک نظام طبقاتی بوده و در این نظام، مردم عادی 
کسب علم را نداشتند و به دلیل همین مسئله، ما شاهد  و طبقه پایین جامعه اجازه 
دانشمندان و اختراعات و حتی مسائل علمی خاصی نیستیم و با یک رکود علمی )حتی 
رکود اجتماعی، دینی( در این دوره مواجهه هستیم. حال با ورود اسالم، این حاکمیت در 

مقابل اسالم قرار می گیرد. 
بعد از ورود اسالم و حمله اعراب به ایران، شاهد یک تحول بزرگی می باشیم. »گرشاسب 
چوسکی« در کتاب »ستیز و سازش« خود که حول بحث حمله اعراب به ایران می پردازد، 

مطرح می کند: 
»نخستین گروه هایی که به اسالم گرایش پیدا کردند، زنان زرتشتی بودند و دلیل آن را به سبب 
آداب های سخت و دشواری که دین زرتشتی برای زنان قائل بود، می داند. آن ها به سبب 

آسان گیری و تساهل دین اسالم برای زنان، به این مذهب پیوستند.«
در ادامه بعد از اتمام جنگ و حمالت به ایران، ما شاهد یک تحول علمی بزرگ در ایران 
هستیم و در این دوره دانشمندانی ظهور می کنند؛ از جمله ابوریحان بیرونی، فارابی، ابن سینا 
و .... . علم این دانشمندان امروزه چه در ایران و چه در کشورهای اروپایی مورد توجه است و 

از کتب آن ها به عنوان منابع دانشگاهی استفاده می شود.
ایرانچگونهاست؟ باستانگراییدر سوال:تاریخچهشکلگیریتفکر

کلی، تاریخچه این مطلب به زمان قاجار باز می گردد. درست در  فاطمههنروران: به طور 

روسیه  با  جنگ های  در  ایران  که  زمانی 
مواجهه  پی  در  پی  شکست های  با 
و  ترکمنچای  ننگین  قراردادهای  و  شد 
گلستان منعقد و نتیجه آن شد که برخی 
بپردازند  مسئله  این  به  روشن فکران  از 
و  کشورها  سایر  به  نسبت  ایران،  که 
است  افتاده تر  عقب  روسیه  به خصوص 
که بر اساس نظر فکری  و با بررسی هایی 
را عامل اصلی  انجام دادند، اسالم  خود 
این  و  کردند  مطرح  خود  عقب ماندگی 
مسئله توسط افرادی مانند »َملکوم خان و 

آخوندزاده« مطرح شد. 
بورسیه  که  بودند  دانشجویانی  افراد  این 
شده و به غرب برای تحصیل رفته بودند 
و با یک تفکر غرب زده نسبت به ایران و 
اسالم، به ایران بازگشتند و این مسئله را 

مطرح کردند. 
کلی  طور  به  باستان گرا  ناسیونالیسم  اما 
بار  به  روشن فکرانی  توسط  گفت  می توان 
مجالت  فکری  حلقه  حول  که  نشست 
 ، ایرانشهر همانند  احزابی  و  روزنامه ها  و 

آینده، فرهنگستان و ... گرد آمده بودند.
بر  عالوه  فکری،  جریان  این  هم چنین 
اسالم، سطح قومی را نیز مهم ترین عامل 
برای  و  می دانستند  ایران  عقب ماندگی 
کید  رهایی از آن، بر ایجاد فرهنگ ایرانی تأ
کردند. آن ها معتقد بودند که باید فرهنگ 
ایرانی را از فرهنگ عربی جدا کرد و اقوام را 

هم سازن سازی نمود. 
شعار آن ها »بیداری به نفع اسالم و بازگشت 
پیشا  زرتشتی گری  و  پادشاهی  عصر  به 
ناسیونالیست های  بنابراین  بود.  اسالم« 
ایرانی همانند ناسیونالیست های آلمانی 
 » شو بیدار  »آلمان  شعار  که  نازی  دوران 
آسوده  »کوروش  شعار  می دانند،  سر  را 
بخواب، فرزندانت بیدار هستند« را سرلوحه 

کار خود قرار داده بودند.
باستان گرا،  ناسیونالیسم  بیدارگری های 
ترویج فاشیسم و ایدئولوژی خردگریزانه ای 
که در نتیجه ائتالف نخبگان غربی  بود 
مانع  مهم ترین  که  بود  پهلوی  دولت  و 
تحول عقالنیت ارتباطی در زیست جهان 
ایدئولوژی  ایرانی بود. در واقع بیداری در 
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ُبعد  فقط  نه  باستان گرا،  ناسیونالیسم 
و  قومی  دینی،  ارزش های  بلکه  روحانی، 
زبان افراد را مورد تهاجم خود قرار داده بودند 
که بخشی تاریخی از زیست جهان ایرانی 

محسوب می شد.
به چرایی  پاسخ  که در  را  آن چه  بنابراین 
به طور  کردند  مطرح  خود  عقب ماندگی 
 ، نیز عام  به طور  و  اسالم  مسئله  خاص، 
بود.   ) سایر و  ترک   ، لر )کرد،  اقوام  مسئله 
هم چنین آن ها برای رسیدن به پیشرفت 
اصلی به یک دست نمودن فرهنگ ایرانی 

اهتمام داشتند. 
لذا این جنبش به دلیل برخی هنجارها 
و  حقارت  احساس  موجود  سنت های  و 
شرمندگی می کردند و در مقابل به شکوه 
خود  گذشته  روزگاران  خیالی  جالل  و 
می بالیدند و تبلیغات پر سر و صدایی 
پیرامون کوروش، داریوش، انوشیروان و نژاد 

آریایی راه انداختند.
اوج این مسئله در زمان آمدن اروپایی ها 
آثار  کشف  آن  ثمره  که  داد  رخ  ایران  به 
جمشید،  تخت  نوشته ها،  باستانی، 

پاسارگاد و ... بود. 
تاریخی  امکان  این  کشف  با  آن ها 
مسئله  این  پهلوی(  عصر  در  )خصوصًا 
دامن زد و ناسیونالیسم باستان گرا و به طور 
به  این دوره  در  باستان گرایی  تفکر  کلی، 

اوج خود رسید و در ایران گسترش یافت.
با  باستان گرایی  تفکر  نتیجه  در 
آغاز  روسیه  برابر  در  ایران  شکست های 
شد و معتقد بودند که ایران عقب افتاده و 
عامل این مسئله، اسالم است و در مقابل 
ایجاد  ناسیونالیسم  تفکر  که  شد  باعث 
شود تا عالوه بر مسئله اسالم، سنت، اقوام 

و فرهنگ را نیز عامل عقب ماندگی بداند.
پروژه با پهلوی دولت نسبت سوال:

باستانگراییراچگونهارزیابیمیکنید؟
اکتشافات باستان گرایی  فاطمههنروران: 
که  می شود  آغاز  رضاپهلوی  دوره  در 
توسط  ایران  باستانی  آثار  از  بسیاری 
برده می شود.  به سرقت  کشورهای غربی 
این اکتشافات در ایران گسترش می یابد تا 
این که در زمان پهلوی دوم، این مسئله به 

تغییر تاریخ ایران از هجری قمری به هجری شمسی منجر می شود )بدین شکل عشق خود 
را به هخامنشیان و نفرت خود را نسبت به اسالم اثبات می کند( و در مقابل شکل گیری یک 

تفکر پادشاه پرستی در ایران.
در واقع می توان گفت که پهلوی اول و دوم )به خصوص پهلوی دوم( با برجسته کردن مسئله 
کوروش کبیر و ایران باستان برای خود یک پیشینه ایجاد کند. همان طور که در ایران باستان، 
را به سلسله  را مشروع نشان دهند، آن  برای این که قدمت و حاکمیت خود  ساسانیان 

هخامنشیان رساندند. 
اما در دوره پهلوی همین اتفاق رخ داد. پهلوی دوم برای این-که یک پیشینه قوی برای خود 
ایجاد کند، تصمیم گرفت که با بیان کردن مسئله ایران باستان، معتقد شود که پادشاهی 
پهلوی، دنباله  پادشاهی ایراِن هخامنشی است و چنین أمری سبب شد که برای خود یک 

مشروعیت و قدمت ۲500 ساله ایجاد کند. 
به همین دلیل بعدها تصمیم می گیرد که جشن های ۲500 ساله را نیز برگزار کند. هم چنین 
در ادامه این اقدامات خود، اشرف پهلوی دستور به ترجمه مجدد کتبیه کوروش می دهد 
تا بتوانند هرچه بیشتر مسئله باستان گرایی و ایران باستان را برجسته و نمایان سازند. آن ها 

هم چنین نام »پرسیا - پارس« را به »ایران« تغییر می دهند.
مسائلمهمیکهدوستدارانایرانباستانمطرحمیکنند،وضعیتحجابزنان سوال:یکیاز

مورداینمسالهصحبتمیکنید. ایرانباستاناست؛کمیدر در
فاطمههنروران: بر اساس منابع معتبر دین زرتشت، زنان این دین اجازه آرایش و حضور در مأل 
عام را نداشتند. حتی بر اساس کتاب زرشتی، زنانی که از موی مصنوعی استفاده می کنند؛ 

مستوجب عقاب هستند و باید آن ها را تنبیه کرد و اجازه انجام چنین کاری را ندارند. 
این مطلب نشانه این است که زنان ایرانی و زرتشتی عصر باستان، در جامعه افرادی بودند 

که اجازه آرایش و استفاده از موی مصنوعی را نداشتند.
کتاب »ارداویراف نامه« یکی از کتب زرتشتیان است که شامل یک سفر روحانی یک موبد 
زرتشتی به عالم دیگر زرتشتیان )برزخ و بهشت( است. این شخص بعد از ورود به آن جهان، 

زنانی را می بیند که در حال عذاب شدن هستند و هر کدام عذاب خاص خود را می کشند.
او سؤال می پرسد که چه گناهی کرده است که مستوجب عقاب و عذاب است؟ در پاسخ 
به او مطرح می شود که این زن آرایش گر بوده و زنان را آرایش می کرده و به همین دلیل اکنون 

در حال مجازات است.
بر اساس کتیبه ها، سنگ نگاره ها، بررسی های آثار تخت جمشید و ... ما شاهد این هستیم 
که هیچ کدام از زنان ایرانی بدون پوشش حجاب نبودند و در کتبیه ها اغلب دیده شده 
است که زنان سرهای خود را پوشیده و حداقل چیزی شبیه به روسری های بلند بر سر آن ها 

بوده است.
جالب تر این که در یکی از سنگ نگاره ها به اسم »کتبیه حجاب زن ایرانی« تصویر زن ایرانی 
را می بینیم که این خانم پوشش چادر دارد و بر روی یک بستر نشسته است. لذا این نشانه از 
« در ایران باستان وجود داشته  حجاب و پوشش زن ایرانی است. جالب تر آن که کلمه »چادر

« گفته می شود.  است و به شکل »چتور
، مخصوص زن ایرانی بوده است و وقتی که اعراب وارد ایران می شوند  بنابراین حجاب چادر

با دوم( پهلوی )بهخصوص دوم و اول پهلوی که گفت میتوان واقع  در
وایرانباستانبرایخودیکپیشینهایجادکند. برجستهکردنمسئلهکوروشکبیر
ایرانباستان،ساسانیانبرایاینکهقدمتوحاکمیتخودرا کهدر  همانطور

مشروعنشاندهند،آنرابهسلسلههخامنشیانرساندند.
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استفاده  آن  از  و  زنان خود مناسب می-بینند  برای  را می بینید،  ایرانی  زنان  و حجاب 
می کنند. در واقع این اعراب بودند که پوشش چادر را از ایرانیان یاد گرفتند و بعدها از آن 

استفاده کردند.
هم چنین بر اساس منابع تاریخی، جامعه ایران دارای طبقات بوده است و زنان طبقه 
اشراف و نیز زنان حاضر در حرمسرای پادشاهان، اجازه این را نداشتند که بدون حجاب 
 ، ، مادر و پوشش از حرم سرا خارج شوند. لذا پوشش برای این افراد الزامی بوده است. )خواهر
همسر و دختران پادشاهان( اما زنان طبقه پایین جامعه، به سبب این که باید پا به پای مردان 
کار می کردند )کشاورزی، دامداری و ...( الزم بود که آن ها از خانه خارج شوند و به سبب این 

مسئله و فعالیتی که زن طبقه پایین جامعه داشته ، از پوشش کم تری برخوردار بود. 
اما با این وجود، بر اساس منابع و کتب زرتشتیان، فقط گروه اشرافی و حاضر در حرم سرا باید 
پوشیده می بودند. امروزه نیز زنان زرتشتی در جهان، دارای پوشش های خاصی می باشند و 

لباس های کامًال پوشیده استفاده می کنند.
البته این نکته که توسط دیگران مطرح می شود و معتقدند که زن ایران باستان پوشیده و آزاد 
بوده، یک کذب قطعی است و چنین مسئله ای به هیچ عنوان در ایران باستان مطرح نبوده 

است و عالوه بر کتیبه ها، در منابع معتبر دینی زرتشتیان نیز می توانیم آن را ببینیم.
7آبانوبزرگداشتکوروشبرایمانبگویید،آیااینمساله روز ،از سوال:بهعنوانسؤالآخر

یککذب؟
ً
یکواقعیتاستیاصرفا

فاطمههنروران: این سؤال دارای چند ُبعد است که باید از ابعاد مختلف آن را پاسخ دهیم. 
همان طور که بیان شد مسئله ایران باستان و ملی گرایی از دوره پهلوی اول و دوم به صورت 
رسمی تر و جدی توسط رضا و محمدرضا پهلوی پیگیری و شکل گرفت. اقداماتی که آن ها 

: انجام دادند و سعی کردند تا این تفکر را در ایران تثبیت کنند، عبارتند از
*متحد الشکل کردن مردم

*برداشتن تفکر اسالمی با کشف حجاب زنان
*شکل گیری جشن های ۲500 ساله

*جشن هنر در شیراز
*تغییر تقویم ایرانی

اما با توجه به این که 7 آبان را روز کوروش قرار دادند، با یک بررسی کوچک متوجه می شویم که 
بر اساس بعضی از مسائل خاص این روز را تعیین کردند. یکی از جنبه های آن پهلوی اول 

دوم و دیگری بحث صهیون هاست.
تولد  آبان  روز ۴  که  می شویم  متوجه  می کنیم،  بررسی  را  مسئله  این  که  پهلوی  جنبه  از 
محمدرضا پهلوی است و 9 آبان تولد رضا پهلوی، فرزند محمدرضا است. آن ها با توجه 
به این دو سالروز تولد، 7 آبان را روز بزرگداشت کوروش در نظر گرفتند که یک هم خوانی، 
هم راهی و تفاهمی میان آن ها وجود داشته باشد تا بتوانند میان پهلوی و هخامنشیان 

ارتباطی را مطرح نمایند.
اما از جنبه دیگر یعنی صهیون ها، متوجه می شویم که درست روز 7 آبان یکی از روزهایی 
است که سنگ بنای تشکیل اسرائیل در سال 19۴۲ در با اشغال فلسطین پی ریزی می شود. 
همچنین روز 7 آبان، سالروز اشغال صحرای سینا به دست اسرائیل در سال 1959 است که 

نماد پیروزی موهوم صهیونیسم بر اسالم است.
حال بدون توجه به مطالب گفته شده، آیا واقعًا روز 7 آبان روز تولد یا کشته شدن کوروش 
پهلوی،  زمان  تا  که  بدهیم  پاسخ  باید  ؟  خیر یا  است  کوروش  قبر  پاسارگاد  آیا  است؟ 
هیچ کس این مکان را، مکان کوروش نمی دانسته است؛ بلکه این مکان معروف به »مسجد 

مادرسلیمان« بوده است. 
از زمانی که »جیمزموریه« به این مکان می آید و آن را بررسی و مطرح می کند که این محل قبر 

کوروش است. بعد از مدتی ایشان متوجه 
کالمی  اشتباه تاریخی خود می شود و از 
کرده  کبیر  کوروش  قبر  محل  پیرامون  که 
است پشیمان می گردد، لکن دیگر مورد 

استقبال دیگران واقع نمی شود.
اما بر اساس بررسی های بیشتر در می یابیم 
که اگر فرض بر اساس تفکر باستان گراها و 
ملی گراها باشد و بخواهیم چنین بررسی 
و  زرتشتی  یک  کوروش  گفت  باید  کنیم، 

معتقد به آیین زرتشت بوده است.
هم چنین زرتشتی ها بر اساس آیین دینی 
دفن  خاک  در  را  مردگان  اجساد  خود، 
در  را  کوروش  نباید  بنابراین  نمی کردند؛ 
خاک دفن کنند و ما می توانیم بگوییم که 
کوروش نباید قبر داشته باشد و این جا قبر 

کوروش نخواهد بود. 
کنیم  نگاه  که  دیگری  جنبه  از  اما 
جنگ  در  کوروش  که  می شویم  متوجه 
کشته  ایران  شمال  در  »ماساژت ها«  با 
رقم  جنگ  این  که  سالی  آن  می شود. 
اصًال  می شود،  کشته  کوروش  و  می خورد 

ایشان در پاسارگاد )فارس( نبوده است؛
بنابراین امکان حمل ایشان از شمال ایران 
کردن جسد او به فارس ممکن  و منتقل 
و  زمان(  آن  شرایط  اساس  )بر  نیست 
احتمال آن بسیار ضعیف است. مسئله 
کتبیه های  آن  و  دارد  وجود  نیز  دیگری 

موجود در پاسارگاد به خط میخی است.
به این کتیبه ها دو اشکال وجود دارد؛ اول 
کتبیه ها  روی  بر  نوشته شده  متون  اینکه 
که حاوی خط میخی بودند، دارای غلط 

امالیی در آن خط است. 
این مطلب این را می رساند که آن شخص 
کاتب به طور خاص با خط میخی آشنایی 
اشتباهات  به  منجر  و  است  نداشته 

امالیی شده است. 
زمان داریوش  اینکه خط میخی در  دوم 
دوم اختراع شده است نه در زمان کوروش؛ 
بنابراین این نگاشته ها وخط میخی ها در 
توسط  و  است  نبوده  کوروش  خود  زمان 

صدخود او و به دستور او نوشته نشده است.
ش ر

زار
گ گ

ل 
 او

ش
خ

ب

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

01  
ان

/ آب
 4

ه 4
ار

شم

33



به عبارتی تاریخ علم هویت  سازی می  شود. )من کیستم؟ ما چه کسانی هستیم؟ در مقابل 
ما، چه کسانی حضور دارند؟( بنابراین جنس علم تاریخ، مرزبندی و هویت  شناسی است 

و با این علم، اهداف خود را در دوران مدرنیته دنبال می  کنند.
اما در پاسخ به سؤال مطرح شده، ابتدا باید ببینیم که این روایت تاریخی که به ما عرضه 
شده، مربوط به کدام مکتب و جریان است، چرا که عصر جدید، عصر تاریخ نگاری خام 

و روایت  های غیرایدئولوژیک نیست. 
مورخین عصر جدید برای جریانات، مکاتب و ایدئولوژی های خود، اقدام به نوشتن تاریخ 

می  کنند. لذا جریانات تاریخی، همه برای اثبات مکتب خود، دست به قلم شده  اند.
مارکسیستی،  تاریخ  نگاری  همانند:  مواجه  ایم؛  بسیاری  جریانی  تاریخ  نگاری  های  با  ما 
لیبرالی، صهیونیستی، ناسیونالیسی و ... ؛ و همه روایت  ها ایدئولوژیک  اند و هرکس طبق 

ایدئولوژی و مکتب خود یک روایتی از تاریخ را به ما عرضه می کند. 
امروزه عصر جنگ روایت  ها، ایدئولوژی  ها و مکاتب است. تاریخ خام و تاریخ به عنوان 
روایت گذشتگان برای بسیاری از مکاتب همانند فراماسون  ها، صهیونیست  ها و دیگران 
معنایی ندارد.»دیاکونوف« برای ما تاریخ باستان و تاریخ ماد )یک حکومت ایرانی( نگارش 

نموده است. او به دستور »استالین« دست به کار چنین پروژه  ای شده بود. 
»استالین« گفته بود باید برای همه ملت  ها تاریخ بنویسید؛ چرا که می  خواستند ایدئولوژی 

سوال:بهعنواناولینومبناییترینسوال،
ستیز یا گرایش تاریخ، فلسفه اساس  بر
تاچهاندازهمیتواند کشور باتاریخیک

معقولجلوهکند؟
علیمصلح:بسم اهلل الرحمن الرحیم؛ در 
پاسخ به سؤال اول باید گفت تاریخ دفتر 
می- تاریخ  به  که  آن  هایی  بود.  عبرت 
نگریستند، از آن راِه رفتگان را در می  یافتند 
تا مسیر حرکت خودشان را پیدا می  کردند 
و بدانند در چه مسیری قرار می-گیرند تا 
خسران  گرفتار  خود،  گذشتگان  همانند 
نشوند؛ بلکه همانند برخی از آن  ها سعید 

و خوشبخت شوند.
اما در عصر جدید )دوران مدرن( و بعد از 
رنسانس، معنای تاریخ عوض شد. تاریخ 
علم خودشناسی و غیرشناسی می-شود. 
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فاصله هویت ملی معاصر
 با  فرهنگ ایران باستان

دکتر علی مصلح
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»مارکس« را به اعتال و برجستگی برسانند. بنابراین رسالت »دیاکونوف« این بود که همان 
أدواری که »مارکس« برای بشریت برشمرده است را به عنوان یک روایت در تاریخ باستان 

پیاده نماید و به دیگران عرضه دارد. 
البته او همین کار را انجام داد و وقتی جواِن ما مشغول خواندن تاریخ است، با خود فکر 
که او در حال مطالعه تاریخ جریانی و  که تاریخ ماد را می  خواند؛ لکن نمی  داند  می  کند 
ایدئولوژی مارکسیستی می  باشد تا نشان دهند همان  طور که »مارکسیستی« پیرامون گذشته 
تحلیل  های برجسته  ای ارائه داده است، پس یقینًا پیش  بینی او در مورد آینده نیز محقق 

خواهد شد. 
بنابراین مکاتب تاریخ  نگاری جدید با بهره  گیری از داده  های زیاده مبهم، خصوصًا در عرصه 
تحلیل آثار باستانی و باستان  شناسی بر اساس ایدئولوژی خویش هر چه می  خواستند از دل 
تاریخ باستان بیرون می  کشیدند. لذا گرایش یا ستیز در صورتی معقول خواهد بود که جریان 
روایت تاریخی را بشناسیم و در و در جنگ روایت  ها، مقابل استعمار و مکاتبی که می  خواهند 

آدمی را به زنجیر بکشند، ایستادگی کرده و درک درستی از تاریخ داشته باشیم.
عصر جدید، عصر برسازی و برجستگی ناسیونالیسم و ایجاد دولت  ها - ملت  ها است. 
، شکل می  گیرند و به دنبال بر ساخت هویت ملی هستند.  دولت - ملت  ها در این عصر
ایشان برای این که بتوانند احساس پیوند را به جامعه تزریق کنند، نیازمند ایجاد وحدت 
مکانیکی هستند و با نادیده گرفتن اختالف السنه و قومیت و آداب و رسوم، یک رویه واحد 

را به جامعه بقبوالنند. 
پس باید زبان های محلی مضمحل می  شد و زبان ملی جای آن را می  گرفت و ملیت جای 
قومیت می  نشست و در تمام مؤلفه  های هویت از جمله تاریخ بازنگری می  شد و لذا در 

بسیاری از دولت وملت  های تازه پدیدآمده، تاریخ ملی جعل کردند.
هیچ  کس نمی  تواند بگوید روایت همه اقوام یک کشور در طول تاریخ یکسان بوده و تمام آن  ها 

حکومت  های مشترکی را به خود دیده  اند و احساس تعلق به آن حکومت  ها را داشته  اند. 
به عنوان مثال؛ آیا باید سلجوقیان را به عنوان حکومت ایرانی بدانیم یا غاصب؟ بستگی 
به آن دولت و ملت دارد که چگونه می خواهد با روایت  گری تاریخ منافع ملی بیشتری برای 
برای روشن شدن بهتر این مطلب، خوب است اشاره  ای به عراق  کند.  آن خود جلب 
که در عصر ساسانی، بخش مهمی از پهنه ایران بود؛ لکن در طول تاریخ  داشته باشیم 

حکومت  های مختلفی را به خود دید. 
حال اگر آن  ها بخواند روایت ملی بنویسند، باید پیرامون ساسانی چه بگویند؟ آیا باید 
بگویند که ما جزئی از حکومت ساسانی بودیم و برای  شان افتخاری محسوب شود؟ یا 
این  که باید چنین روایت کنند که حکومت ساسانی و حکومت هخامنشی؛ حکومت  های 
غاصبی بودند که آمدند باّبل و آشو را نابود کرد؟ این  جاست که دولت  ها تصمیم می  گیرند 
تا بنا بر مصالح، تاریخ ملی خود را چگونه روایت کنند؟ آیا باید ایران باستان را دوست خود 

خطاب کنند. 
امروز این دوستی تحکیم پیدا کند یا این  که باید دشمن خطاب کنند تا این دشمنی امروز به 
کار آید و به جامعه امروز تزریق شود؟ البته این مثال بود و می  توان گفت که روایت بسیار مهم 

است و به تعبیری این روایت است، که هویت  ساز می  باشد.
رسانههابرجستهساختهوبه گروههاتاریخباستانیرادر سوال:چندسالیاستکهبرخیاز
بخواهیممهمترینویژگیهاو جنابعالیاگر مجیزگوییپادشاهانایرانیمیپردازند؛بهنظر

اهداففعالیتاینجریانراتحلیلکنیم،چهمواردیرابایداشارهکنیم؟
علیمصلح: در ابتدا بایستی گفت پیشینه برجسته کرن تاریخ باستان و تجلیل از پادشاهان 
پیش از چند سال است؛ از دوران قاجار این جریان شکل گرفت و با جریان شرق  شناسی 
درآمیخت.  زمانی که مستشرقین به بالد شرق، ایران و دیگر بلوک مشرق زمین پا گذاشتند و 

نسبت به هویت ایرانیان، شروع به مطالعه 
را  هویت  مؤلفه  های  تمام  آن  ها  کردند، 
کردند و از همان دوران  یک  به  یک کاوش 

سیاست  گذاری  ها تدوین شد. 
، پیرامون ایران این نکته را به  در دوره قاجار
که دارای تاریخ کهن است و  میان آوردند 

چرا دل  بسته به تاریخ 1۴00 ساله هستید؟ 
بحران  را  ضعف  همه  این  علت  آن  ها 
تزریق  جامعه  به  و  دانستند  هویت 
و  انحطاط  این  همه    علت  که  کردند 
از  که  است  این  ایران،  عقب  ماندگی 
بی  خبر  خود  باستان  و  تاریخ  پیشینه، 
جریان  ها،  به  محصور  را  خود  و  است 
مکاتب و حکومت  های اسالمی کرده  اند 
تمدن  از  بویی  هرجا  که  بودند  معتقد  و 
آمده است، پای یک آریایی به میان بوده 
و به ایرانیان گفتند چه نشستید و پیروی 
اعراب می  کنید؟ شما را با آرمان شهر عربی 
؟! شما باید تبار خود را بازیابید و در  چه کار

پی آرمان شهر آریایی باشید! 
قرن   ، هیتلر عصر  در  آریاگرایی  جریان 
بسیاری  و   » بینو

ُ
»گ با  نوزدهم  و  هجده 

از مستشرقین آغاز شده بود. در آن زمان 
« یک حرفی را زد و گفت: »چینی  ها  بینو

ُ
»گ

حال  در  عثمانی  های  کنید،  َزجرُکش  را 
احتزار را خفه نمایید و ایرانیان را به دنبال 

خود بکشانید«.
شیوه مواجهه استعمار با ایرانیان این بود 
که گفتند: شما ایرانیان آریایی هستید و ما 
اروپاییان هم آریایی هستیم و تنها تفاوتی 
که بین ما و شماست این است که ما به 
آرمان شهر خود رسیدیم و مدرنیته و تجدد 

را دریافتیم، اما شما جاماندید؛ چرا؟
می  گویند: شما دچار بحران هویت شدید 
و آلزایِمر تاریخی دارید و فراموش کردید که 
آریایی بودید. لذا غرب  زدگان و روشنفکران 
آرمان  به  رسیدن  راه  که  کردند  مجاب  را 
، پذیرش سلطه فرهنگی و همه جانبه  شهر
»از  زاده  تقی  حسن  قول  به  است.  غرب 
موی سر تا ناخن پا باید غربی شود«. چرا که 

غرب خود پیش روی ماست.
بنابراین باستان  گرایی با غرب  گرایی ادغام 
شده و گویی یک جریان می  باشند. لذا از 
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آن دوره باستان  گرایی اسالم  ستیز با »میرزا 
فتحعلی آخوندزاده« و بعد »میرزا آقاخان 
کرمانی« که تحت تأثیر متفکران اومانیست 
شد.  آغاز  بودند؛  غرب  مدرنیته  و  غربی 
و  غرب  گرا  تقی  زاده«    »حسن  با  سپس 
پهلوی  دوره  در  و  گرفت  شکل  دیگران 

بنیان سیاسی و فرهنگی ایران گردید.
اما با ظهور انقالب اسالمی و مواجه جدی 
و عالمانه امام خمینی)ره( این جریان افول 
کرد؛ لکن بعد از رحلت رهبر کبیر انقالب، 

در دوره اصالحات خود را نشان داد. 
در دولت  های نهم با مکتب ایرانی، خود 
نمایی کرد و در سال 1395 با جمع شدن 
سردادن  و  کوروش  مقبره  اطراف  عده  ای 
آن  هنجارشکنانه  تاب  و  تب   ، شعار
این  که  نماند  ناگفته  البته  دیدیم.  را 
باستان  گرایی در مقاطع مختلف بسته به 
وضعیت اجتماعی ظهور خواهد داشت.

اما قسمت دوم سؤال که پرسیدید اهداف 
در  را  آن  اهداف  از  یکی  چیست؛  آن  ها 
سؤال قبل پاسخ دادم. تاریخ  نگاری یک 
علم ایدئولوژیک است. تاریخ را برای دفاع 
از مکتب و ایدئولوژی می  نویسند. با این 
به  را  خود  خواسته  های  و  مفاهیم  علم، 

جامعه تزریق می  کنند.
یکی از حرف  هایی که می  زنند این است 
که کوروش قائل به پولورالیسم دینی و آزادی 
ادیان بوده است. حال آیا این مطلب در 
بسترِ خوانِش تاریِخ باستان یک حقیقت 
؟ آیا آن مکتب می  خواهد از  است یا خیر
دوبند استوانه   ِگلی )منشور کوروش( آن را 

به خورد جامعه دهد؟
از  برخی  کنم؛  عرض  دیگر  مثالی 
مستشرقین ادعا دارند که کوروش زرتشتی 
و  باال  را  اسناد  که  هرچه  ما  است.  بوده 
پایین می  کنیم، سند متقن و قابل توجیهی 
که کوروش را یک زرتشتی و پای  بند به این 

دین بداند؛ نیافتیم. 
یک  بتوانند  این  که  برای  جریان  این  اما 
بسته مرکب از اقتدار و حکومت کوروش و 
دین زرتشت را به جوان ایرانی ارائه دهند، 

این  ها را با یکدیگر ادغام می  کنند.
البته عده  ای دست بر روی کوروش الئیک 

کوروش  که  کید بر این فرضیه برای آن  ها منفعت دارد و می گویند  گذاشته  اند و اتکا و تأ
بی  دین بوده است؛ لکن به همه ادیان احترام می  گذاشته است. 

حال آیا این روایت می  تواند یک مبنای صحیح تاریخی داشته باشد؟ یا این  که این روایتی 
ایدئولوژیک است و به هدف تقویت جریان الئیک طرح شده و با استعانت از فقر منابع 

تاریخی و ابهام اسناد چنین روایتی را می سازند؟
حال سؤال این  جاست که چرا کسی بر روی کوروش یهودی مانور نمی  دهد؟ چرا کسی تاریخ 
طبری، تواریخ اسالمی و سایر را نگاه نمی  کند تا ببیند مادر و دایی کوروش یهودی بوده 
است و کوروش توسط آن  ها یهودی شده بود؟ در پاسخ باید گفت که این مطلب برخالف 
منافع آن  هاست و نباید برجسته  سازی شود؛ چرا که اگر به جامعه بگوییم کوروش یهودی 

بوده، جامعه از کوروش رویگردان می  شود.
یکی دیگر از اهدافی که این جریان دنبال می  کند، ایجاد ُعلقه با طاغوت است. خوب است 
در این  جا مصر را مثال بزنم. در عصر مدرنیته، تجدد، روشن  گری و دولت - ملت  سازی؛ 

، مجسمه فرعون را نصب کردند.  آمدند و در میدان اصلی مصر
آن  ها  که  دارد  فرعون چه  ندارند؟  آن  ها داعیه   اسالم  ندارند؟ مگر  األزهر  آن  ها  حال مگر 
کنند؟ چرا مصر را می  خواهند با فرعون معرفی نمایند؟ پاسخ  می  خواهند به آن افتخار 
چیست؟ آن  ها می  گویند اسالم دین و باور امروز و بخشی از هویت ماست؛ اما مگر قبل 
از اسالم مصر نبوده است؟ تمدن نداشته است؟ قطعًا داشته و فرعون بخشی از تمدن و 

هویت مصر است. 
لذا   ناسیونالیسم باستان گرا احساس تعلق را به جوانان مصری با چنین منطق و ادبیاتی 
ْوتاِد«، منظور فرعوِن صاحب میخ 

َ ْ
األ ِفْرَعْوَن ِذی  »َو  ایجاد می  کنند. وقتی قرآن می  گوید: 

نیست؛ بلکه فرعونی را مد نظر دارد که صاحب سه بنای بسان کوه است. )فرعوِن صاحب 
اهرام ثالثه است( فرعون یکی از عجایب سازه  های بشری را ایجاد می  کند و از خود تمدنی را 

به  جای می  گذارد؛ لکن قرآن بیان می  دارد که من فرعون و تمدن او را می  شناسم.
 این تمدن به چه قیمتی ساخته شده است؟ به قیمت له  شدن برده  ها زیر این سنگ  ها؛ 
؛ بنابراین به چه قیمتی و بر اساس چه مبنایی  به قیمت طغیان  گری و به قیمت ظلم و جور
ساخته شده است، بسیار مهم  تر از سازه است و توجه صرف به معماری بدون توجه به جریان 

طاغون بازی خوردن است.
را  از خیابان  های خود  نام یکی  از وهابیان  گروهی  در همین عصر جدید در عربستان، 
گذاردند. حال مگر آن  ها داعیه   خادم  الحرمین بودن ندارند؟ مگر آن  ها خود را  »ابولهب« 
َهٍب 

َ
ِبی ل

َ
ْت َیدا أ کلیددار کعبه نمی  دانند؟ مگر آن  ها مسلمان نیستند؟ مگر قرآن نفرموده: »َتَبّ

«؟  َو َتَبّ
آن  ها در پاسخ گفته  اند: اسالم دوره تمدنی نو و جدید ماست و 1۴00 سال است که مسلمانی 
هویت ما شده است؛ لکن قبل از آن هویت داشتیم و جاهلیت عربی بخشی از هویت 

ماست و ما به آن می نازیم و روزگاری افتخار ما بوده است.
گرفته است. احساس تعلق به تواریخ و  حال همین بازی در ایران به  گونه  ای دیگر شکل 
طاغوت  ها و این  که ما بخشی از هویت آریایی را در خودمان داریم و احساس ُعلقه به آن  ها 

داریم. لذا این بازی دوره جدید و یکی از اهداِف مهم   باستان  گرایی است.
هدف دیگر باستان  گرایی، تبدیل ادبیات دینی به ادبیات ملی خصوصًا در دفاع از میهن 
است.  مرحوم امام )ره( زمانی که می  خواستند جوانان را به سمت جبهه  های جنگ تهییج 
گسیل دارند، در سخنرانی  های خود می  فرمود:  کنند و آن  ها را به جبهه حق علیه باطل 

»اسالم در خطر است«. 
که آن  ها هیچ  گاه  ادبیات امام خمینی)ره( و وصیت  نامه شهدا نشان دهنده این است 
بر روی خاک وطن مانور ندادند، بلکه همواره از ادبیات و فرهنگ دینی و شهادت بهره 
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می گرفتند و رزمندگان به امتثال فرمان ولی امر خود و دفاع از اسالم و انتقام سیلی زهرای 
مرضیه پا به عرصه جهاد می گذاشتند. 

اما امروزه باستان  گرایی و ملی  گرایی تاریخ را تحریف می  کند. هر زمان که هفته دفاع مقدس 
یا سایر مناسبت  ها از راه می  رسد، بجای بهره گیری از ظرفیت های هویت و ادبیات دینی، 
فقط از شعارها و ادبیات ملی و سخن از خاک وطن بهره می  برند و اشعاری »چو ایران 
نباشد تن من مباد« و »وطنم وطنم« را بجای ادبیات حماسی و دینی دفاع مقدس جایگزین 
می کنند. ملی  گرایی امروزه دست بر روی تبارها، نژاد  ها و … نهاده و مسئله هویت را به طور 

کلی تغییر داده است. بنابراین ادبیات دینی با ملی  گرایی افول کرد.
هدف دیگر ملی گرایی باستان  گرایانه، ایجاد مطالبه  گری عمومی در تبدیل حکومت دینی 
گفتمان باستان  گرایی مدعی است در عصر  الئیک است.  و  به حکومت منهای دین 
هخامنشی، شاهان احدی را مجبور به داشتن هیچ دینی نمی-کردند؛ بلکه آزادی ادیان 
کاری به  وجود داشت و هرکس هر دینی را را می  خواست ، برمی  گزید و حکومت نباید 

بهشت و جهنم مردم داشته باشد. 
می  خواهند به ایرانیان این اندیشه را القاء کنند که چنین ایدئولوژی  ای از آِن باستان شما و 
کوروش بوده است و آن را از حکومت مطالبه عمومی می  کنند. بنابراین هدف از طرح این 

مطالب آن است که دین در عرصه حکومت  داری جایی نداشته باشد
بحث حجاب هم که این روزها مطرح است، یکی از همین مقوله  هاست. در مسئله حجاب، 
ملی  گراهایی که تا دیروز فریاد دفاع از جمهوری اسالمی، ولی فقیه و ... سر می  دادند، ناگهان 
متوجه شدند که چنین اندیشه  هایی با با منافع شان سازگاری ندارد و به همین دلیل صف 
خود را جدا و بر خالف رویه ولی فقیه، حجاب را مانع آزادی یا ولنگاری دانستند و صفشان 

را جدا کردند. 
هدف دیگری که از آن می  توان یاد کرد؛ ایجاد بستر هماهنگ نسبت به جریان  های اپوزسیون 
و همراه کردن معترضین با معارضین است. چند سال پیش در آمریکا تصمیم به برگزاری 
یک همایش می  گیرند که همه جریان  های اوپوزیسیون جمهوری اسالمی در آن  جا جمع 
شوند. می  دانیم که ایدئولوژی هریک از مخالفین جمهوری اسالمی با دیگری تفاوت دارند، 
اما برگزارکنندگان دست بر روی مقوله »باستان  گرایی و کوروش« گذاشتند و توانستند همهی 

مخالفین را یک  جا در آن همایش به دور هم جمع کنند.
هدف دیگر تاریخ  نگاری باستان  گرایانه، پذیرش سلطه  گری غرب به عنوان خوِد پیش  رو 
است. واضح  تر این جریان در عصر قاجار القا کردند که اروپایی  ها، آریایی  اند و ایرانی  ها نیز 
آریایی هستند ولی ایرانی  ها از این مسیر جا ماندند و غائبان ساخت تمدن و مدرنیته بودند 
و راه نجات ایرانی  ها، تنها یک گزینه است و آن اینکه اروپایی  ها به آن آرمان گرایی و تجدد 
رسیدند و هر آن  چه اروپاییان دارند از فرهنگ و تمدن، عینًا بر جامعه ایران تحمیل شود تا 
به آن آرمان  شهر آریایی و مدینه فاضله برسند و در این مسیر برای ایرانی  ها، روایت  هایی را 

می  سازد که با هدف سازگارتر است.
هدف دیگر تکیه بر باستان  گرایی، ایجاد تقابل بین ایران و اسالم است. از ایران باستان یک 
روایت رمانتیک، اسطوره  ای و افسانه  ای روایت می  کنند که در هیچ سند تاریخی ذکر نشده 
است. همانند مکتوبات آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی که رمان تخیلی خود را واقعیت 

ایران باستان شمردند. 
آن  ها از ایران باستان یک آرمان  شهر رویایی ساختند و گفتند »در ایران باستان از برای مردان 
و زنان بیمارستان  های مجزا و عدالت  خانه  ها عدالت گستر و شاهان چه عدالت پیشه 
، بالندگی، شکوه، تمدن و عدالت بود و با آمدن عرب و اسالم،  بودند«. ایران سراسر فخر

همه آن تمدن و شوکت فرو ریخت و مردم به بیچاری و نکبت گرفتار شدند.
هدف دیگر این جریان، مشروعیت بخشیدن به حکومت نامشروع اسرائیل است. زمانی که 

« امضاء شد و از اسرائیل به  قرارداد »بالفور
عنوان یک کشور رسمًا رونمایی شد. 

یهودیان  و  اسرائیل  در  را  نفر  دو  تصویر 
گرداندند. یکی از آن  ها  در اروپای شرقی 
این  بود.  پنجم  جورج  دیگری  و  کوروش 
دو نفر پادشاهانی بودند که یهودیان را در 

بازگشت به صهیون یاری کردند.
کوروش  تاریخ  اگر  که  می  دانستند  آن  ها 
احیاء  نیز  اسرائیل  تاریخ  شود،  احیاء 
که  زمانی  می  گفتند:  که  چرا  می  شود. 
را  ما  و  داد  ما  به  را  سرزمین  این  کوروش 
به  و  داد  نجات  باِبلیان  زندان  های  از 
اورشلیم فرستاد، مسلمانان و اعراب کجا 
سرزمین  اسرائیل  که  می  گفتند  بودند؟ 
ماست و ما آمده  ایم تا آن را پس بگیریم و 
تاریخ آزادی آنان به دست کورش را سند 

این مدعا  می گیرند.
یکی دیگر از اهدافی که باستان  گرایی دارد، 
ایجاد صلح میان ایران و مستکبران است. 
کوروش محور  صهیونیستی  تاریخ  نگاری 
و  بوده  یهود  هوادار  کوروش  که  است  این 
امروز اسراییل و آمریکا به او افتخار می  کنند 
او افتخار می  کنید  ایرانیان نیز به  و شما 
که پادشاه شما بوده است، حال چرا  چرا 
با اسراییل و آمریکا سر ستیز دارید؟! آن  ها 
جنایات  همه  بر  چشم  که  می خواهند 

استکبار ببندیم!
به خدمت  جریان،  این  دیگر  هدف 
اگر  است.  صهیونیزم  برای  ایران  درآوردن 
به  را  هخامنشی  تاریخ  توانستند  آن  ها 
جوان مدرسه  ای به عنوان آرمان  شهر ایرانی 
القاء کنند، این روایت زنده خواهد شد که 
برای  و  بوده  یهودیان  کوروش در خدمت 
ساخت معابد آن  ها در اورشلیم جواهراتی 
به یهود داده است و اگر با دیگر اقوام سر 
ستیز داشته  بالعکس با یهود به نیکی رفتار 
کرده و برای رسیدن آنها به آرمان هایشان 
کوتاهی نکرده است. آن  ها با تکرارو تاکید 
بر این روایت می خواهند، خدمت ایران به 

یهود همچنان تداوم داشته باشد.
باستان  گرایانه،  ملی گرایی  دیگر  هدف 
دل  سرد کردن امت  های اسالمی از انقالب 

اسالمی ایران است. 
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که انقالب اسالمی در ایران شکل  زمانی 
حکومت  زنده کردن  آن  داعیه  و  گرفت 
مستضعفین  از  بسیاری  بود؛  اسالم 
از  و  بستند  دل  انقالب  این  به  جهان 
بیداری  و  شدند  خوشحال  انقالب  این 
اسالمی دلبسته به انقالب اسالمی ایران 
رقم خورد و لبنان و یمن و عراق و بحرین 
دل خوش به حرکت انقالب اسالمی در 
مقابل امپریالسم جهانی بودند اما غرب 
به قصد انحراف این جریان ها را داشت 
و همواره القاء می  کرد که ایرانیان به دنبال 
احیای امپراطوری باستانی خود هستند و 
دغدغه وحدت امت اسالمی، جوششی 
برای تسلط بر ملت  های منطقه است. با 
این زمزمه ها قصد دلسردکردن امت  های 

دل خوش به انقالب اسالمی را داشتند.
باب  در زیادی بحثهای امروزه سوال:
سویاساتیدوتحلیلگران از هویتملی
اندازه تاچه شما نظر به میشود؛ مطرح
به را ایران مردم  امروز میتوانهویتملی

تاریخایرانباستانوفرهنگآنگرهزد؟
سیال  مقوله  یک  هویت  مصلح:  علی
را  هویت  مسئله  بعضی  ها  است. 
و  می  دانند  الیه  ای  برخی  و  رودخانه  ای 
و  باستانی، اسالمی  الیه  های  بر  را  هویت 

غربی تقسیم می  کنند. 
برای بیان پیوند میان هویت ملی و تاریخ 
برخی  فقط  بتوان  شاید  باستان،  ایران 
ایران  تاریخ  پیوند  به عنوان  را  از مؤلفه  ها 

باستان با هویت ملی نشان داد. 
مؤلفه  هایی همچون پیوند سرزمینی، پیوند 
زبانی و پیشینه باستانی از آن جمله اند؛ 
لکن در مؤلفه  های ارزشی همچون دین، 
تاریخ  با  اسالمی  شهر  آرمان  و  فرهنگ 

ایران باستان پیوندی نداریم. 
نظام  حکومت  ها  باستان،  ایران  در 
طبقاتی و کاستی را مراعات می  کردند که 

این آرمان حکومت اسالمی نیست. 
حتی امروزه اگر هر حکومتی به دنبال نظام 
ایران  دین  است.  مذموم  باشد  طبقاتی 
ایدئولوژی  های  از  باستان یک دین تهی 

کارآمد بود. 
دین زرتشتی نه در توحید و و نه در دیگر 

باورها و عقاید و حتی در فقه و عملکرد توفیقی نداشت. زرتشتیان زن را آلوده به اهریمن 
می  توانستم  من  اگر  می  گوید:  زن  به  اهورامزدا  که  است  آمده  بندهش  در  و  می  دانستند 
موجودی را بیافرینم که از آن نسل مرد را تکثیر کنم از تو که بهره از پلیدی  های جهی )دختر 

اهریمن( داری استفاده نمی  کردم. 
زرتشتیان عادت ماهانه زنانه را اثر بوسه اهریمن بر دخترش جهی می  دانستند و لذا زرتشت 
سخت  گیرترین احکام را نسبت به زنان اعمال می  کردند و این زن را با احکام نامتوازن خود 

به زنجیر می  کشیدند. 
زمانی که ایام عادت ماهانه زن  ها فرا می  رسید، آن  ها را قرنطیه می  کردند و از اندرونی خانه 
بیرون می  راندند و به اتاقکی می  بردند تا دور از بقیه بماند. زن می  بایست در دوران قرنطینه 
از نگاه کردن به آتش، ماه، خورشید و آسمان خودداری کند. در سه روز اول قرنطیه به زن 
آب نمی  دادند، چرا که اعتقادشان بر این بود که آب مقدس است و زنی که در دوره عادت 
ماهیانه می  باشد، پلید است. آن زن اجازه نداشت پایش را بر روی خاک بگذارد، چرا که 

ک مقدس است و زن پلید و ... .  خا
از این امثله در عقاید و احکام ایران باستان بسیار است. بنابراین پیوندی در مؤلفه  های 
ارزشی، دینی با ایران باستان نداریم؛ چرا که دیدگاه پیغمبر اسالم)ص( این است: »همه 

شما فرزندان آدم هستید و آدم از خاک بوده است«. 
جنس  از  انقالب،  این  آرمان  شهر  و  اسالمی  انقالب  اسالمی  و  ایمانی  هویت  نگاه  لذا 

باستان  گرایی نمی  باشد و با آن پیوندی ندارد.
پاگرفته اینکشور سوال:میدانیمکهانقالباسالمیباداعیهاحیایتمدنبزرگاسالمیدر
از اینمسیر است؛حالسوالاینجاستکهاندیشمندانانقالبیتاچهاندازهمیتواننددر

فرهنگوتمدنایرانباستانبهرهبگیرند؟
علیمصلح: آن  چه که همیشه محوریت داشته اعتالی اسالم است نه ملت ایران. برخالف 
ملی گرایی که به دنبال تقطیع و جزء جزءکردن امت اسالمی است، ملت های اسالمی باید 

هرچه که داشتند و دارند، برای اعتالی اسالم صرف کنند.
اسالم با فرهنگ  ها و سنت  های حسنه مخالفت ندارد. ایرانی  ها، سنت  های حسنه  ای 

داشته  اند که اتفاقًا اسالم با آن  ها مخالفت نکرده است. 
پرسید  آنان  از  حضرت  بردند،   ) )سمنو حلوا  ع(  امیرالمؤمنین) برای  ایرانیان  زمانی  که 
، به یکدیگر هدیه  که ما ایرانی  ها، هنگام فرا رسیدن نوروز گفتند:  مناسبتش چیست؟ 
می  دهیم و این حلوا به مناسبت نوروز است. حضرت در پاسخ فرمود: »برای ما هر روز 

نوروز بسازید«. 
ایران خدمات زیادی به اسالم داشته است. این کشور در تاریخ، منطق، فلسفه، حکمت، 
تفسیر و ... به اسالم خدمت کرده است و امروزه می  توانیم از این میراث مکتوب برای اعتالی 
اسالم، انقالب اسالمی و ایجاد یک تمدن اسالمی گام برداریم. ایران امروزه بیدار شده است 

و ملت  های بیدار دل به ایران بسته  اند. 
البته نباید به گونه  ای باشد که بگوییم جنس تمدن از آِن ما ایرانی  ها است و دیگران از آن 
بی  بهره  اند. همه امت اسالم باید در خدمت آرمان  های تمدن اسالمی قرار بگیرد اما هویت 

درونی  مان را نیز فراموش نمی  کنیم و هویتی ایرانی - اسالمی خواهیم ساخت.
بنابراین جنس ملی  گرایی این است که با اسالم  گرایی هم  خوانی ندارد و از دل ُامانیسم، 
ناسیونالیسم و ... بر آمده است و باستان  گرایی به دنبال ناسونالیسم سکوالر و الئیک 
است. جوانان امروزی نباید در پازل آن  ها بازی کنند و نباید بگذاریم پیشرفت  ها، افتخارات 
و  پیشرفت    این  که  شوند  مدعی  و  بگیرند  بهره  آن  از  و  نماید  مصادره  اسالمی  انقالب 

افتخارات بخاطر ایرانی بودن است و اسالم از خود چیزی ندارد.
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تراژدی انقطاع  زنجیره عدالت خواهی
دکتر محمدحسین بادامچی

تاریخراارائه رسانههاروایتهایمطلوبخوداز سوال:جریانهایمختلفتاریخنگاریدر
اینمساله میدهندکهتوامباشبهاتیباستانگرایانهوعلیهدیناسالماست.تحلیلشمااز

چگونهاست؟
که قرآن از تاریخ می کند،  : اگر ما قرآن را الگوی خود قرار بدهیم استفاده ای  حامدشادفر
عبرت آموزی است. اما امروزه ما بحث عبرت آموزی را کنار گذاشته ایم و بیشتر بحث نژادی 
و شاه پرستی را انجام می دهیم که کامال نادرست است. وقتی تاریخ را مطالعه می کنید، این 
، کوروش، داریوش چه چیزی از اینها  باقی مانده؟  پادشاهانی که نام می برید مانند خشایار

صرفا یکسری کتیبه  و ساختمان. 
آنچه درکتیبه های داریوش بیان شده از  قتل و کشتار ایرانی ها کم ندارد و یا در کتیبه کوروش 
اصال حقوق بشری وجود ندارد. او از  بت پرستی به صراحت می گوید. واقعا چیزی برای 
الگو سازی برای جوانان ندارند. اگر بنا بر ساخت و ساز است که اهرام مصر که پیش از 
هخامنشیان ساخته شده، عظمت بیشتری دارد! عظمت داشتن که دلیل بر الگو قراردادن 

شاهانی مانند داریوش نیست. 
این بناها اثر هنر ایرانی و قابل ارج گذاری است  نه شاه پرستی شاهان ظالم. اما می توان به 
مسائلی غیر از حوزه حاکمان و پادشاهان هم پرداخت. ببینید کشورهای اروپایی چگونه از 
تاریخ خود استفاده می کنند؛ یک استفاده گردشگری است که با آن درآمدزایی می کنند و 
دیگری استفاده سیاسی و تبلیغاتی می کنند مثال با ساخت فیلم 300 یا دو ماراتون بر علیه 

ایران از تاریخ خودش استفاده می کنند.
کنیم؛ مثال درتاریخ ما، غربی ها  ما هم می توانیم در تاریخ خودمان از این نکات استفاده 
از  یا  کرد  استفاده  می شود  مثبت  نکته  عنوان  به  را  شدیم  پیروز  ما  و  کردند  حمله  ما  به 

سورنا  همچون  تاریخی  شخصیت های 
زنان  حجاب  از  می توانیم  اول.  شاپور  یا  
ایران باستان استفاده کنیم؛ در تاریخ ایران 
همه  زنان  و  نداریم  برهنه  خدای  تصویر 
پوشش داشتند؛ از اینها به عنوان نکات 
مثبت استفاده کنیم و یا کلمات فارسی که 
در قرآن داریم که نشان از گسترش فرهنگ 
فارسی ایران است که در عربستان هم نفوذ 
داشته است؛ فرهنگ زبانی غنی داشتیم 

که در زمان نزول قرآن رواج داشت. 
یا  معماری  و  هنر  زنان،  پوشش  زبان، 
فرهنگ نوروز چیزهایی است که می توان 
کرد اما امروز متاسفانه صرفا  کار  روی آن 
و  رفته اند روی اشخاص و لشکرکشی ها 
به جوان ما  شاه پرستی و لشگرکشی را یاد 

می دهند و ارج می گذارند.
تاریخ روایت  در فعال جریانات سوال:

کدامجریاناتهستند؟ باستانامروز
تاریخ  روایت  حوزه  در  : شادفر حامد
باستان چند دسته وجود دارند؛ بازیگران 
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فراموش کردن تاریخ معاصر
 با حربه باستان گرایی

استاد حامد شادفر
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اصلی باستان گرایی چه در خارج چه در 
داخل کشور ملی گراها  و سلطنت طلب ها 
مذهبی  جریانات  دوم  دسته  هستند. 
که از 30 تا ۴0 سال قبل وارد این  هستند 
بحث شده و با ورود برخی افراد سیاسی 

رشد پیدا کرده است. 
و  طباطبایی  عالمه  امثال  گذشته  در 
آیت اهلل مکارم در تفاسیر خود یک مواردی 
را نوشته اند که البته سخن خودشان نبوده 
برخی  االن  ولی  بوده  دیگری  افراد  سخن 
آقای  مانند  سیاسی  شخصیت های 
رائفی پور هم وارد این بازی شده و در این 

حوزه جریانات مذهبی را هم داریم.
اساسا هدف اصلی که جریان باستان گرایی 
درایران دنبال می کند یکی مقابله با اسالم 
بود و هدف دوم به نظرم فراموش کردن تاریخ 
معاصر است، اینکه تاریخ معاصر خود از  
قاجار و پهلوی را فراموش کنی و به سراغ 

۲500 سال پیش بروی. 
االن از جوان بپرسی که مشروطه چه بود؟ 
شیخ فضل اهلل چه کرد؟ کودتای ۲8 مرداد 
کتیبه  اما  ندارد  اطالعی  هیچ  شد؟  چه 
جعلی!   ترجمه  آنهم  می خواند  را  کوروش 
کرده و  ولی تاریخ معاصر خود را فراموش 
و  مطالعه  بدون  هم  مذهبی ها  متأسفانه 

سواد الزم وارد این فضا شده اند.
بنیاد فردوسی شاخه توس روی سایتشان 
است؛  گذاشته  را  منشور  جعلی  ترجمه 
وقتی جوانان و محققین مراجعه کنند و این 
جمالت جعلی وارد ذهنشان بشود، دیگر 
کار تمام است خب اینها قبول نمی کنند 
که سایت اشتباه بنویسد یعنی کسانی که 
نفر  هزاران  و  می گیرند  بیت المال  بودجه 
آنها را دنبال می کنند، دارند نادرستی های 
افتخار  آن  به  و  می دهند  نشر  را  باستان 

می کنند و اصال توجهی هم نمی کنند. 
هدف باستان گرایی فقط ایران نبوده و در 
می خورد؛  چشم  به  نیز  دیگر  کشور  چند 
که تمدن  کشورهایی  ، ایران و عراق  مصر
که  می بینیم  قاجاریه  زمان  از  داشته اند. 
دوران  در  و  می شود  آغاز  باستانگرایی 
پهلوی مثال 500 میلیون دالر هزینه می شود 
ما  که  بخواب  آسوده  کوروش  بگویند  که 

بیداریم. هدف هم برجسته سازی بیش از حد باستان است با تبلیغات گسترده در مجالت 
و نشریات متعدد در مدارس و تلوزیون.

این باستان گرایی دوره مشخصی دارد؛ اینطور نیست که کل تاریخ باستان را مورد توجه قرار 
دهند؛ در باستانی که فقط کوروش و خشایار و داریوش است، اشکانیان و سایر تمدن های 
قبل از هخامنشیان جایی ندارند. تاریخ 7 یا 8 هزار ساله ایران را نادیده می گیرند و فقط 

برخی پادشاهان هخامنشی را مطرح می کنند.
االن گروه هایی به وجود آمده اند که با عنوان شیعه آریایی حتی بین دانش آموزان فعالیت 
می کنند؛ شخص نمی داند کجا قرار گرفته؟ از یک طرف یک تصویر ایده آل باستان برایش 
کند.  کردند و از طرف دیگر نمی خواهد از شیعه دل بکند لذا نمی داند چکار  درست 

بنابراین هدف اصلی که در ترویج باستانگرایی دنبال می شود، تقابل با اسالم است.
در روایت تاریخ باید همه چیز به درستی بیان شود؛ در کتب درسی ما یک بخش، تاریخ 
ایران تا زمان اسالم است که  در این بخش تاریخ پیش از هخامنشیان را خیلی کم گفته و 
بعد تاریخ  هخامنشیان را ۲ یا 3 فصل مفصل توضیح داده است؛ بعدش هم سرعت گرفته 
تا رسیده به اسالم؛ این روش غلط است. باید یک سیر تاریخی را از ابتدا درست توضیح 

بدهید نه به این شکل که یک بخش را برجسته کنید و سایر بخش ها را نپردازید.
جریانباستانگراییمشغولهستند؟ شماچهگروههاییبهپشتیبانیاز سوال:بهنظر

:اساسا اکثر بنیادها و نهادهای خارجی که به اسم زرتشت کار می کنند، هدف  حامدشادفر
اسالم ستیزی آنها مشخص است. برای نمونه  بنیادی در اروپا فعال است با عنوان بنیاد 
کانال های فضای مجازی بسیار فعال هستند. اروپایی زرتشت شناسی که در سایت و 
ما به اینها می گوییم زرتشتی نما؛ اینها هدف اولیه شان اسالم ستیزی  و هدف ثانویه شان 
که  شخصی  با  گذاشتند  الیوی  یک  بار  یک  حتی  است.  زرتشتی گری  و  باستان گرایی 
کارشناس ارشد امنیت ملی اسرائیل)موساد( بود و با موضوع اشتراکات زرتشت و یهود 

سخنرانی می کرد.
برخی زرتشتی های ایرانی هم فکر می کنند اینها زرتشتی هستند در حالی که هدفشان کامال 
سیاسی است. در همان الیو می گویند که دشمن مشترکمان شیعه ایران است که باید با 
آن مبازره کنیم. در حوزه باستان گرایی نیز سایتی  به نام خردگان که از سایت های فعال 
باستان گرایی است؛ این سایت با هرکس که نقد کوچکی به مولفه های باستان بکند، به 
شدت برخورد می کند؛ مثل دکتر کامیار عبدی باستان شناس که مدرکش را از آمریکا گرفته 

است؛ یکبار مطلب تاریخی نوشته بود که این سایت حمالت سنگینی به او کرد.
یک زمانی در چین یک استخوان اسبی پیدا شد که گفتند این کپی از  منشور کوروش بوده 
است؛ دو نفر ازاساتید معروف ایرانی  در دو کتاب متفاوت که درباره کوروش نوشتند، به آن 
اشاره کردند. یکی دوسال بعد معلوم شد این استخوان ها جعلی بوده اما این اساتید معروف 
ایرانی که کتابهاشان 10 سال است چاپ می شود، یک بار نیامدند بگویند که این بخش 

جعلی بوده و نوشته خود را ویرایش کنند.
همین سایت خردگان تا چند وقت پیش برای حفظ وجه خود صریحا علیه اسالم حرف 
نمی زد ولی حاال در  باب جنایات حمله مسلمانان به ایران مفصل نوشته و هر روایت جعلی 
که پیدا کرده بودند را نوشته است. وقتی از جنایات و ظلم های باستان گفته می شود، نسبت 
به روایت تاریخی یا شخص ناقل خدشه می کنند که این حرف جعلی بوده ولی وقتی به 
تاریخ اسالم می رسند، هر روایتی در نسبت با جنایات و ظلم های مسلمانان پیدا می شود، 

صحیح دانسته و منتشر می کنند.
خالصه کالم تاریخ را اوال در چند هزار سال ایران ببینید و نه چند شاه، دوم روی مفاهیم 
... دست بگذارید و نه  ارزش گذاری مانند حجاب و هنر و معماری و دید و بازدید در نوروز و

شاه پرستی شاهان ظالم، سوم در برابر غرب دفاع را برجسته کنید نه حمله را. 
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، روز  جوانان ما جا انداخته اند که ۲9 اکتبر
جهانی کوروش است و چرا همگان آن را 
قبول دارند، ولی جمهوری اسالمی ایران آن 

را نمی پذیرد؟
جشن های  که  زمانی  پهلوی  محمدرضا 
۲500 ساله را گرفت )البته این ۲500 ساله 
را نیز اروپاییان به ما تحمیل کردند تا تمدن 
را به ۲500 سال قبل ببرند و معتقد  خود 
شوند که ما از شما متمدن تر هستیم و قبل 
از  را  ایرانی  تمدن  آغاز  و  بوده ایم(  از شما 
تاج گذاری کوروش عنوان کرد؛ چرا که خبر 

از این رخ داد ها نداشت.
پهلوی  محمدرضا  نزد  آبان   7 اگر  حال 
شده  شناخته  باستان گرایی(  )پرچم دار 
مراسم  این  مهر  ماِه  در  می آمد  آیا  بود، 
و  نمی شناخت  اصًال  او  می گرفت؟  را 

آبانباعنوانتولدیاروز 7 جامعهماپاسداشتروز مسائلفرهنگیامروز سوال:یکیاز
بزرگداشتکوروشاست؛اینمسالهراتاچهاندازهواقعییاجعلیمیدانید؟

مصطفیمحسنی:بأسمه تعالی؛ می دانیم که مباحث ذوالقرنین بودن، منشور و مقبره کوروش 
دارای 150-100 سال قدمت تاریخی می باشد، اما مسئله روز 7 آبان، بیش از ۲0 سال سابقه 

ندارد و از آن با عنوان سالروز تولد کوروش یاد می کنند.
البته ابتدا این روز را سالروز منتسب به کوروش می دانستند و سپس روز کوروش شد و اخیرًا نیز 

تاریخ تولد کوروش یاد می شود. 
در دهه 80 شمسی، شخصی به نام انوشیروان کیهانی زاده در روزنامه شرق مطرح کرد که 7 
، مصادف با آزادی یهودیان از اسارت باِبلی است و آن را منتسب به کوروش  آبان یا ۲9 اکتبر
دانست.کم کم کمیته غیررسمی با عنوان »کمیته بین المللی نجات پاسارگاد« آن را مطرح 

کرد و بیان داشت که این روز باید در تقویم ها بیاید و الزم است که مطرح شود. 
، روز جهانی کوروش است و در تقویم های جهانی آمده است.  البته معتقد شدند که این روز
من با برخی از دوستانی که در کشورهای دیگر دارم، ارتباط برقرار کردم و از آن ها خواستم تا 

بروند و تقویم را نگاه کنند و مناسبت روز ۲9 اکتبر را برای من بگویند. 
هیچ کدام از دوستان بنده در تقویم هایی که داشتند، چنین چیزی )روز جهانی کوروش( 
را ندیدند. لذا نتیجه می گیریم که این روز هیچ کجا ثبت نشده است. اما امروزه در اندیشه 

ابهام در منشور، مقبره و 
تاریخ کوروش

دکتر مصطفی محسنی
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با  را  اکتبر  آنها آمدند و ۲9  نمی دانست. 
شمسی تطبیق دادند و 7 آبان را به عنوان 

این روز در نظر گرفتند. 
ابتدا بر آن نام سالروز کوروش و سپس تولد 
سال  هر  دلیل  همین  گذاشتند.  کوروش 
عده ای در روز 7 آبان به پاسارگاد می روند 

و برخی نیز بر آن جا سجده و ... می کنند.
لذا خوب است جوانانی که معتقد به این 
روز هستند، بروند و سابقه آن را بنگرند و 
پهلوی  محمدرضا  چرا  که  شوند  متوجه 
با آن تعصب نسبت به کوروش، حرفی از 
7 آبان نزده است. بنابراین این روز نبوده 
است و جدید ساخته شده است و خوب 

است جوانان حواس خود را جمع نمایند.
که  شخصیتی  هر  از  جمله ای  هر  امروزه 
کبیر را بر روی  کوروش  پیدا می کنند، نام 
آن می نویسند و در فضای مجازی پخش 
دروغ های  که  می دانند  آن ها  می کنند.  
کسی  و  گفتند  راحتی  به  را  خود  قبلی 
حال  در  دلیل  همین  به  نکرد؛  تحقیقی 
به قشر خاکستری  این مطالب  گسترش 

جامعه هستند. 
ع(  أمیرالمؤمنین) قصار  کلمات  آن ها 
امام  گهربار  احادیث  و  نهج البالغه  در 
حکیمانه  بیانات  و  ع(  صادق) جعفر 
مصلحان جهان همانند »نلسون ماندال، 
، گاندی و ...« را ترجمه و نام  فیدل کاسترو
کوروش کبیر یا زرتشت را بر آن ها می نهند و 

منتشر می کنند. 
بسیار  را  خود  مخاطبین  جریان،  این  لذا 
که  معتقدند  و  دارند  نظر  در  ضعیف 
باور  خود  مخاطبین  گفتند،  دروغی  هر 
کردند و به همین دلیل هنوز هم در حال 

دروغ سازی هستند.
کوروشراتاچهاندازهحاوی سوال:منشور

واقعیتوتحریفمیدانید؟
مصطفیمحسنی: یکی دیگر از مباحث 
نوظهور پیرامون این بحث، منشور کوروش 
در   ۲3 استوانه   یک  منشور  این  است. 
در  عراق  باِبل  تپه های  در  سانتی متر   11
)یک  رستام  هرمز  توسط  کربال  نزدیکی 

یهودی( پیدا شد. 
ایشان آن را به غرب منتقل کرد و تشخیص 

دادند که این استوانه متعلق به کوروش است و زمانی که کوروش بابل را فتح کرده است، این 
منشور را نگاشته و عده ای از محققان غربی به ترجمه این اثر پرداختند و آن را از فرانسوی به 

انگلیسی ترجمه کردند. 
شبهه ای که این جا مطرح شده این است که هنوز هم اجازه دسترسی این منشور جهت 
گرماسنجی  آزمایش های  که  اعتبارسنجی داده نمی شود. پروفسور عاملی پور می فرماید 
که نسبت به آثار باستانی برای راستی آزمائی آن ها انجام می-شود، روی این منشور اتفاق 

نیوفتاده است. 
لذا ما باید در مقابل این پدیده تعجب نماییم و بر روی آن عالمت سؤال و تعجب قرار دهیم. 
إدوارد سعید یکی از دانشمندان تمدن پژوه می فرماید که غربی ها برای تسلط بر دنیای شرق، 

عالوه بر استفاده از ابزار نظامی، از ابزارهای فرهنگی نیز استفاده کرده اند. 
لذا امروزه جنگ و تهاجم فرهنگی که مطرح است، چیزی نیست که تازه در آمده باشد، بلکه 
از همان 150 سال پیش مطرح بوده است. امروزه کاری که جنگ فرهنگی می کند، جنگ 

نظامی توان آن را ندارد. 
در جنگ نظامی نمی توانیم دائم با اسلحه بر سر مردم سیطره پیدا کنیم، اما اگر بتوانیم از 
طریق فرهنگ بر یک ملت سیطره پیدا نمود، قطعًا تاثیری بسیار باالتر از جنگ نظامی دارد.
اسکاروایت ماسکارال که یک غربی می باشد، کتابی تحت عنوان »دروغی که بزرگ شد« را 

نگاشته است. محتوای این کتاب، جعل فرهنِگ شرِق نزدیِک باستان است. 
آن ها خواستند یک فرهنگ و پیشینه برای ما بسازند تا از طریق آن پیشینه بتوانند بر ما غلبه 

کنند. ما این رفتارها را به کّرات از غربی ها دیده ایم.
کوروش  منشور  این  که  می گویند  و  کردند  پیدا  شکل  استوانه ای  منشور  یک  اگر  حال 
است؛ بسیار خوب است اگر متعلق به کوروش باشد، اما چرا اجازه نمی دهند که روی آن 

اعتبارسنجی صورت گیرد؟
این منشور حاوی جمالت زیبا و زشت است. گاهی اگر انسان به چیزی عالقه پیدا کند، 
دیگر آن نقاط ضعف را نمی بیند و اگر ببیند در صدد توجیه آن با هزاران راه و وسیله بر 
می آییم.  این منشور حاوی جمالت خوبی است و برای یک ایرانی افتخار برانگیز است که 
پادشاهش در ۲500 سال پیش چنین جمالتی را گفته است؛ لکن از طرف دیگر جمالتی 

دارد که مالمت آفرین است.
در سطر 3۲، 33 و 3۴ به تصریح رواج بت پرستی است. »من برای خوشنودی مردوک پیکره 
خدایان اکد و بابل را برده ام و سر جایشان نصب کرده ام«. از این جمله رواج بت پرستی بر 

می آید و در سطور بعدی نیز چیزی شبیه همین مطلب یافت می شود. 
حال کوروش پرستان یا این مطلب را نمی بینند یا اگر ببینند در صدد توجیه آن بر می آیند. 
بنده نمی گویم که این منشور ماِل کوروش نیست؛ اما اگر این منشور ماِل کوروش باشد و 
این ترجمه ای که آقای ارفعی و همکارش منتشر کرده است، منسوب به کوروش و صحیح 
نیز باشد، دیگر ما باید با ذوالقرنین بودن کوروش خداحافظی کنیم؛ چرا که نمی توان هم این 

مطالب را پذیرفتند و هم این مسئله را.
طرفداران این کوروش به دنبال توجیه این مسئله برمی آیند و به سوره کافرون استناد می کنند 
)پیامبر فرمود آن چه که شما می پرستید برای خودتان و آن چه من می پرستم برای من( و لذا 

کوروش هم به دنبال چنین کاری بوده است. 
اما می دانیم که این توجیه پذیرفتی نیست. پیامبر در چه زمانی این حرف را زده است؟ در 
زمانی است که پیامبر در ضعف و فشار مشرکین مکه می باشد و گروهی به نزد ابوطالب 
آمدند و گفتند که پیامبر باید از تبلیغ خود دست بردارد، آن جا پیامبر برای اینکه  حرف آن ها 

را گوش نکند، گفته است شما به دین خود و من به دین خودم؛ 
اما همین پیامبر زمانی که در فتح مکه بر امور مسلط می شود، این حرف را نمی زند. ایشان 
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مشرکین را از مکه بیرون می کند و بت ها را یکی پس از دیگری سرنگون می کند و حضرت 
ع( به داخل کعبه وارد می شود و بر دوش پیامبر قرار می گیرد و بت ها را یکی یکی به  علی)

زمین می اندازد و بت پرستی را محو می کند. 
بنابراین ما نمی توانیم این توجیه را بپذیریم که کوروش در باِبل، بت های آن ها را به خاطر 
آزادی ادیان نگهداشته است. اتفاقًا آزادی ادیان و بت پرستی را نه تنها دین اسالم، بلکه 

ادیان قبلی نیز قبول ندارند.
بنابراین این منشور منتسب به کوروش است و توجیه کردن این مطالب پذیرفتنی نیست. 
ما یا باید منشور را قبول نماییم و یا مسئله ذوالقرنین بودن ایشان را و دوتای آن ها باهم جمع 
نمی شود. البته به نظر بنده این مسئله از ساختگی های غربی ها برای تسلط و غلبه بر 

ایرانی ها بوده است.
موردادعاهاییکهدربارهمقبرهکوروشمطرحمیشود،چهنظریدارید؟ سوال:در

مصطفیمحسنی: این مقبره از قرن ها پیش به مقبره مادر سلیمان معروف است و حتی 
روستای کنار )که االن شهر شده( نام مشهد مرغاب بر آن گذاشته شده است. 

ُام النبی  مشهد  به  که  آمده  آثار  از  برخی  در  است.  مقبره  این  مشهِد  مشهد،  از  منظور 
مشهور است. حتی امروزه برخی از اهالی همان منطقه، فامیل مشهدی دارند. ابن بلخی، 

جغرافی دان اسالمی در سال 510 قمری وفات کرده است.
آورده است. حمداهلل  به عنوان مقبره مادر سلیمان  را  این مقبره  کتاب خود،  ایشان در 
مستوفی )قرن ششم و هفتم( در نزهه القلوب )کتاب جغرافیا( این جا را مرقد مادر سلیمان 

ثبت کرده است.
فرصت الدوله شیرازی، متوفی 1۲99 شمسی )یعنی 10۲ سال پیش( در کتاب »آثار العجم« 
معتقد است که: »این مقبره مربوط به مادر سلیمان است و همان جایی است که غربی ها 
می گویند مقبره کوروش است«. این مطلب حاکی از آن دارد که کم کم زمزمه  تبدیل این مقبره 
کوروش در زمان فرصت الدوله شیرازی شروع شده بود. اما فرصت الدوله خود این  به قبر 

مطلب را قبول نداشته است که این جا مقبره کوروش است.
لذا از قرن ها پیش این جا به عنوان مقبره مادر سلیمان شناخته می شده است. این مقبره 
را نوشته اند؛ مثًال اهالی  آثار خود آن ها  که برخی ها در  دارای احکام خاصی بوده است 

گوسفندان خود را چندین مرتبه در آن جا می چرخاندند تا شیر تولیدی شان زیاد شود.
دخترانی که می خواستند بخت شان باز شود، به آن جا می رفتند و توسل می کردند. حتی در 
برخی منابع داریم که از ورود مردان به زیارت آن مقبره جلوگیری می شد؛ چرا که معتقد بودند 
نامحرم است. بنابراین در اندیشه عوام مردم ایرانی آن نواحی و دانشمندان و جغرافی دانان، 

این جا قبر مادر سلیمان است.
جیمز موریه، جاسوس پلید انگلیسی کتابی با عنوان »حاجی بابا اصفهانی« دارد. او در این 
کتاب بسیار ایرانی ها را مورد مذمت و توهین قرار داده و آن ها را نژادی پست معرفی کرده 

، می گوید که این قبر مربوط به کوروش است.  است. این آقا برای اولین بار
البته ایشان می گوید که این جا احتمال دارد قبر کوروش باشد و خودش دالیلی می آورد و رّد 
می کند. قبل از ایشان؛ کسانی از جهان گردان غربی که به این جا آمده بودند، این مطلب را 

ثبت کرده بودند که این جا قبر مادر سلیمان است.
بعدًا جهان گرداِن بعد از جیمز موریه، این جا را قبر کوروش در نظر می گیرند و آن را معرفی 

می کنند. این اتفاقات تقریبًا در اواخر قاجار و اوایل پهلوی اتفاق می افتد. 
پهلوی نیز بسیار به دنبال این مطالب برای اثبات خود می گشت؛ چرا که همانند شاهان 
قبلی ایران دارای پیشینه ای نبود. رضاشاه تمایل داشت خود را به شاهان باستان منتسب 

کند و پهلوی را به همین دلیل جعل کردند تا بگویند فامیل ما پهلوی است.
کردند و قبری که صدها سال به عنوان قبر مادر  لذا آقایون پهلوی از این اقدام استقبال 

سلیمان معروف بود را به قبر کوروش تبدیل 
محققان  که  صورتی  در  کردند.  معرفی  و 
آمده  منابع  در  که  پاسارگادی  می گویند 
است، در نزدیکی فسا است نه در دشت 

مرغاب و اطراف تخت جمشید!
»ذوالقرنین بودن  موضوع  سِه  بنابراین 
»مقبره  و  کوروش«  »منشور  کوروش«، 
کوروش« سراسر ابهام هستند و هر سه را 
کردند. حال  غرب به میان آورده و مطرح 
اهدافی  دنبال  به  این ها  که  بگویم  نباید 
بودند و این مطالب را منتشر نمودند؟ آیا 
که جاسوس و  غربی ها و جیمز موریه ای 
پلید بود، به دنبال بزرگ کردن تمدن ایران 
بوده است؟ آیا او دلش برای ایران سوخته 

، بود؟ خیر
دیگری  هدف  غربی ها  سایر  و  او  قطعًا 
 ، نوظهور مطالب  این  که  چرا  داشته اند؛ 
هر سه از غرب آمدند و متأسفانه امروزه به 
عنوان یک پدیده ی غیرقابل انکار تبدیل 

شده است. 
پروفسور أرفعی که باستان شناس شهیری 
و   کوروش ستاست  اتفاقًا  و  می باشد 
منشور را از فرانسوی به فارسی ترجمه کرده 
آِن  از  این مقبره  که  است، معتقد است 

کوروش نیست.
جعل این  از هدف شما،  نظر به سوال:
تاریخوباعظمتنشاندادنایرانباستان

چیست؟
مصطفیمحسنی:ایران باستان در این که 
بحثی  است،  داشته  باشکوهی  تمدن 
بزرگی  امپراطوری  یک  بهرحال  نیست. 
گاهی سر از مصر و هند در می آورده  که 
فرهنگ  و  علم  بدون  نمی تواند  است، 

چنین پیشروی هایی را داشته باشد.
 اما بحثی که مطرح است، این می باشد که 
مردم در این تمدن نقشی نداشتند. اسالم 
و پیامبر اکرم )ص( با شعارها و آموزه های 
ظهور  علم آموزی  با  رابطه  در  متعددی 
، عده ای  بدر کرد. پیامبر در جنگ  پیدا 
که با سواد بودند را در طرفی  از ُاسرایی را 
نشاند و از آن ها خواست شما با سوادتان 

چند نفر را مسلمان کنید تا آزادتان کنم. 
کرد و به او  پیامبر زید بن ثابت را بورسیه 
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پول داد تا برود و زبان عبری را یاد بگیرد؛ 
چرا که یهودیان آن زمان با در دست داشتن 
که دوست داشتند  کتب عبری، آن طور 
به جامعه حجاز تحمیل  را  کتاب ها  آن 
می کردند. بنابراین پیرامون علم آموزی در 

کید شده است.  اسالم بسیار تأ
جامعه  که  است  زمانی  در  مطلب  این 
عرب، علم را چیزی بی ارزش می دانستند. 
کرد و  گیر و دار اسالم ظهور پیدا  در این 
علم را مطرح کرد و خطاب به جامعه عرب 

بیان فرمود که علم ارزش دارد.
لذا اگر ما جستجو نماییم، در ایراِن پس 
از اسالم، دانشمندان بسیار بین المللی و 
شهیری داریم. از جمله: ابوریحان، ابوعلی 
اما  حیان؛  بن  جابر  رازی،  زکریای  سینا، 
در ایران پیش از اسالم، حتی نمی توانیم 
که  چرا  ببریم؛  نام  بین المللی  چهره  یک 
سواد  کسی  نمی دادند  اجازه  پادشاهان 

داشته باشد و عالم شود. 
اسالم  که  می زنم  را  مثال  این  بنده  پس 
کرد  تهیه  آموزه های خود  با  یک ماشینی 
که عرب های جاهلی نمی توانستند سوار 
آن شوند. البته ایرانی ها می توانستد سوار 
شوند؛ لکن ماشین را نداشتند، اما اسالم 
تمدن  و  داد  آن ها  به  را  ماشین  آن  و  آمد 

باشکوه اسالمی تشکیل شد.
یک  باستان  ایران  جامعه  در  ما  بنابراین 
تمدن  این  اما  داشتیم،  باشکوهی  تمدن 
به افراد خاصی تعلق داشت و عامه مردم 
نقشی در این تمدن، رفاه، فرهنگ و علم 
بزرگ  با  آمدند  غربی ها  سپس  نداشتند. 
جلوه دادن تمدن ایران باستان، سعی کردند 

آن را در مقابل تمدن اسالمی قرار دهند.
،مواجههصحیح سوال:بهعنوانسؤالآخر
کوروشپرستی و باستانشناسی پدیده با

کداماست؟
که  گفتیم  این جا  تا  محسنی:  مصطفی
کوروشی را غربی ها به جامعه ایرانی  یک 
معرفی کردند و در آن بحثی نیست. حتی 
گفتیم که شخصیت های باستان گرای 100 
سال پیش که در این زمینه تخصص های 
زبان  چندین  و  داشتند  زیادی  بسیار 
را  کوروش  اسم  می دانستند،  را  باستانی 

نیاورده اند. آقای جالل الدین میرزا کتاب با عنوان »نامه خسروان« دارد. ایشان این کتاب که 
برای عظمت و شکوه ایران باستان نوشته است؛ لکن اسمی از کوروش نیاورده است.

بنابراین این مطلب قطعی است که غربی ها با اهدافی خاصی در این 100 سال، کوروش را 
آن گونه که می خواستند به جامعه ما معرفی کردند و عده  زیادی از جوانان و قشر خاکستری 
را جذب این مسئله کردند. حتی جوانانی که به دین نیز عالقه مندند، با کوروش و این مسائل 

ُاخت گرفتند. 
در چهار یا پنج سال پیش که 7 آبان و روز منسوب به کوروش با اربعین مصادف شد. آن روز 
بسیاری از افراد و جوانان مذهبی، پروفایل پیام رسان های خویش که مرتبط با اربعین بود، 

تبدیل به تصاویر منتسب به کوروش و پاسارگاد و ... گردید.
بنابراین ما دو راه بیش تر نداریم. راه اول این است که بیاییم و منابع یونانی را بخوانیم و 
آن نقطه ضعف هایی که از کوروش در این منابع وجود دارد را استخراج و مطرح نماییم. 
یا این که منشور منسوب به کوروش را بخوانیم و نکات منفی آن را استخراج کنیم و به سر 

باستان گراها بکوبیم.
 البته به نظر بنده این راه صحیح نیست. پس راه چیست؟ ما بیاییم و بگوییم آقایان 
کوروش ستا، شما همگان بر سر سفره منابع غرب نشسته اید. خوب است که منابع غرب را 
کنار نهند و به سر سفره منابع اسالمی بیایند. آن وقت کوروش ستاها دلیلی نمی بینند که در 
مقابل اسالم قرار گیرند؛ چرا که کوروشی که منابع اسالمی معرفی می کنند، آن قدر در تعریف 

و تمجید این شخصیت نوشته اند که کوروش ستاها بیشتر از منابع غربی گیرشان می آید. 
از طرفی کسانی که به مخالفت با کوروش غربی پرداختند، دلیلی نمی بینند که کوروش را 
بکوبانند؛ چرا که این شخصیت در مقابل آموزه های دینی واقع نشده است، بلکه در کنار 

آموزه های دینی است)آن طور که منابع اسالمی معرفی کرده است(.
در منابع اسالمی آمده است که کوروش زمانی وارد بابل شد، بت های آنان را شکست. این 
مطلب یعنی کوروش همانند ابراهیم خلیل اهلل و سایر پیامبران، بت شکن بود. او در مقابل 

بت پرستی تسامح نداشت. 
کجا. در منابع اسالمی،  که منشور معرفی می کند  کوروشی  کجا و  کوروش اسالمی  حال 
کوروش از مظلومان دفاع کرد؛ لذا دیگر این جا معنا ندارند که عالقه مندان و کوروش ستاها 
بگویند: »نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران«. چون اگر کوروش هم بود به حمایت مظلوم 

بر می خواست.
لذا به نظر بنده مواجه صحیح با پدیده باستان گرایی و شخص کوروش این است که نباید 
کنیم؛ بلکه باید  کرده اند، نباید بازی  که غربی ها ایجاد  کرد و در زمینی  کمک  به تقابل 

کوروش ستاها و ستیزها به سر سفره منابع اسالمی بیایند و از آن بهره بگیرند. 
در منابع اسالمی هم کوروش ستاها ارضا می شوند و بیشتر بهره می برند و هم کسانی که به 
مقابله با آن ها برخواستند، دیگر دلیلی نمی بینند که کوروش را بکوبانند؛ بلکه به تمجید 

کوروش می پردازند، چرا که او در کنار آموزه های دینی است.

کوروش«و»مقبرهکوروش« بنابراینسِهموضوع»ذوالقرنینبودنکوروش«،»منشور
آیاغربیها کردند. آوردهومطرح سهراغرببهمیان ابهامهستندوهر سراسر
ایرانبوده کهجاسوسوپلیدبود،بهدنبالبزرگکردنتمدن موریهای وجیمز
غربیهاهدف اووسایر

ً
،قطعا آیااودلشبرایایرانسوختهبود؟خیر است؟

غربآمدندومتأسفانه سهاز ،هر دیگریداشتهاند؛چراکهاینمطالبنوظهور
تبدیلشدهاست. امروزهبهعنوانیکپدیدهیغیرقابلانکار
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آن  دنبال  به  تاریخ  در  ما  که  آن چیزی 
هستیم، همان کشف قواعد و قوانین و سیر 

حرکت و نیز عبرت گرفتن از تاریخ است؛ 
به بیان واضح تر یعنی ما قوانین را کشف 
می کنیم تا بتوانیم از آن ها عبرت بگیریم. 
لذا به طور خالصه گرایش یا ستیز با تاریخ 

یک کشور معقول نیست.
مختلفی  اهداف  تاریخ  روایت  در  ما 
داریم یکبار هدف این است که  تاریخ را 
بخوانیم خوبی های خودمان را استخراج 
هم  را  دشمنان  بدهی های  و  کنیم 
جار  را  خود  خوبی های  کنیم؛  استخراج 
این  به  و  بگوییم  را  او  بدی های  و  بزنیم 

وسیله غرور ملی را به دست بیاوریم؛ 
و  تاریخی  مطالعات  اکثر  االن  متاسفانه 
افرادی که در این زمینه فعالیت می کنند 

باتاریخیک اساسفلسفهتاریخ،گرایشیاستیز سوال:بهعنواناولینومبناییترینسوال،بر
تاچهاندازهمیتواندمعقولجلوهکند؟ کشور

مهدیرستمی:با سالم و تقدیم احترام خدمت مخاطبین محترم نشریه دیده بان؛ در ابتدا 
: باید گفت فلسفه تاریخ در دو حیطه مورد بررسی قرار می گیرد که عبارتند از

1. فلسفه نظری تاریخ: که به دنبال کشف قوانین و سیر حرکت تاریخ می باشد
۲. فلسفه علم تاریخ: که حّجیت و اعتبار علم تاریخ را بررسی می کند.

گرایش یا ستیز با تاریخ یک کشور حتمًا در تعارض با فلسفه نظری و فلسفه علم تاریخ 
خواهد بود؛ چرا که در فلسفه نظری تاریخ، ما در پی این مطلب هستیم که بیاییم قوانین 
کشف نماییم و سیر حرکت )مبدأ و مقصد( تاریخ را بشناسیم؛ لذا در چنین  تاریخ را 
موقعیتی ما نمی توانیم گرایش، ُحب یا ستیز یا بغض داشته باشیم )اصًال معنی ندارد( و 
فلسفه علم تاریخ نیز اعتبار و حجیت اصِل علِم تاریخ است و ما به دنبال دست یابی به 

این موضوع می باشیم. 
باز هم در این حیطه، ُحب و بغض معنا ندارد. یعنی کسانی که به تاریخ با دیده ُحب و 
بغض نگاه می کنند، نه فلسفه علم و نه فلسفه نظری تاریخ را مد نظر قرار داده اند و آن اصول، 

مبانی و قواعد را زیر پا نهاده اند.
اما پیرامون قسمت دیگر سؤال که فرموده اید چقدر می تواند معقول جلوه نماید؛ باید گفت 

عقده های نهفته در روایت تاریخ 
ایران باستان

حجت االسالم مهدی رستمی
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به دنبال این هدف هستند تا خود را باال 
بکشند و رغیب را پایین بکشند یعنی یک 
استفاده کامال ابزاری و رسیدن به اهداف 

متکبرانه خودشان. 
اما آنچه دین از ما می خواهد و حضرت 
که  می فرمایند  نهج البالغه  در  ع(  علی)
مطالعه تاریخ به هدف عبرت گرفتن است 
و فرهیختگان ایرانی در عصر اسالمی هم 

به همین مسئله بارها اشاره کرده اند. 
به گلچینی و تقلیلگرایانه نگاه سوال:
تاریخایرانباستان،تاچهحدیمیتواند
ارائهتحلیلهای مسیر بودهودر عبرتآموز

آید؟ کالنبهکار
به  که  نگاهی  امروزه  رستمی:  مهدی
گلچینی  تاریخ ایران باستان وجود دارد، 
بر  را  آن  از  بخش هایی  که  می باشد 
می گزینند و به صورت خیالی و رمانتیک 
به بزرگ نمایی آن ها می پردازد تا بتوانند به 

آن افتخار نمایند. 
البته گاهی اگر مطالبی را برای افتخار به 
صورت گلچینی نیابند، دست به ساختن 
آن ها می کنند. این گروه یا افتخار خواهند 

یافت و یا افتخار خواهند ساخت.
این نگاه نه تنها عبرت آموز نیست؛ بلکه 
کامًال منجر به خطای در برداشت )خطای 

راهبردی( شده و کامًال مضر می باشد. 
به عنوان مثال در قضیه آزادی های دینی، 
همه  به  کوروش  که  معتقدند  گروه  این 
بودند  آزاد  همگان  و  می داد  دینی  آزادی 
و هر دینی که می خواستند، می توانستند 

داشته باشند. 
نیز به مناسک، آداب و رسوم دینی همگان 
احترام گذاشته می شد. )این مطلب دروغ 
این  از  گروه  این  نیست(  بیش  کذبی  و 
باید  امروزه  که  می گیرند  نتیجه  مطلب 
اجازه  مسیحیت  تبشیری  جریانات  به 
را  نام بهاییت  فعالیت دهیم. همچنین 
نیز به میان می آورند و معتقدند که باید به 

آن ها نیز اجازه فعالیت داده شود.
جز  چیزی  خواسته ها  این  نتیجه  لذا 
ایران  در  عقیدتی  امنیت  به خطرافتادن 
که مسیحیت تبشیری آلت  نیست؛ چرا 
دست جریان استعمار می باشد. از طرفی 

که آلت دست جریان  جریان بهاییت اصًال دین نبوده و یک جریان سیاسی می باشد 
صهیونیسم می باشد و ترویج آن ها نه فقط به اسالم ضربه می زند، بلکه ضربه ای به ایران نیز 

وارد می کند و بنیان های تار و پود فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی را از بین می برد.
اینان معتقدند که ریشه این خواسته ها در زمان کوروش این بوده که همگان در عقاید دینی 
آزاد بوده اند، در حالی که چنین نبوده است. لذا این گروه بر اساس یک َفکت )حقیقت( 

غلط، نتیجه گیری غلطی گرفته اند و باعث یک آسیب بسیار جدی شده اند. 
اتفاقًا ما می بینیم که کوروش یک بیانه ای به یهودیان داده است که آقای »یوسفِ فالوی« در 
کتاب تاریخ کهن یهود آن را می آورد که: »مردم باید در نمازهایشان برای طول عمر کوروش 

دعا کنند و هرکس چنین کاری را انجام ندهد، به صلیب کشیده می شود«. 
گردید. نماز  تحریف  و  یهودیان  نماز  در  کوروش  دست بردن  باعث  بیانیه  این  بنابراین 
هم چنین می دانیم که »داریوش« یا »خشایارشاه«، بت کده »َمردود« را خراب کردند و تفکرات 
مشکرین و بت پرستان را خراب کردند و به بسیاری از ادیان دیگر احترام نمی گذاشتند و 
معابد آن ها را ویران می کردند، لذا این َفکت درستی نیست که بگوییم آن ها به همه ادیان 

احترام می گذاشتند. 
بنابراین آن ها با َفکت غلط، نتیجه گیری غلطی می گیرند و در عبرت یا راهکاری را که قرار است 

ک می کنند.  دست پیدا نمایند، دچار خطای محاسباتی می گردند و کار را ویران و هال
رسانههابرجستهساختهوبه گروههاتاریخباستانیرادر سوال:چندسالیاستکهبرخیاز
بخواهیممهمترینویژگیهاو جنابعالیاگر مجیزگوییپادشاهانایرانیمیپردازند؛بهنظر

اهداففعالیتاینجریانراتحلیلکنیم،چهمواردیرابایداشارهکنیم؟
مهدیرستمی: جریان باستان گرا یک موجود تک سلولی نیست که ما با یک عبارت یا کلمه 
بتوانیم آن را توصیف نماییم. درست است که این ها در ظاهر یک گروه یا جریانی هستند که 
از تاریخ باستان تقریرهای اغراق آمیز دارند و به مجیزگویی پادشاهان ایرانی می پردازند؛ لکن 
در حقیقت جریانات مختلفی هستند که دارای انواع و اقسام مختلفی می باشد و ویژگی و 

اهداف هر نحله متفاوت می باشد. 
به عنوان مثال؛ برخی از آن ها صرفًا اختالالت روحی و روانی و احساس شکست خوردن و 

عقب ماندن از جامعه و اطرافیان خود را دارند و به نوعی تمایل دارند خود را نشان دهند؛ 
۲.این گروه می خواهند در مقابل دین مبین اسالم، سنگری بنا نهند و به همین دلیل دست 
به چنین گفتارها و اعمالی می زنند و ... . )البته گروه های مختلف با ویژگی و اهداف متنوع 

دیگری نیز وجود دارد(
از  بسیاری  که  و احساس می کنم  بنده می رسد  به ذهن  از همه  بیشتر  که  آن چیزی  اما 
آن ها چنین می باشند؛ همان بحث عقده ها، نارسایی ها و کمبود ها )شخصیتی، فردی، 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی( می باشند که در جستجوی یک پناه گاه می باشند تا تحت 
سایه  آن به یک حس نجات، آزادی و رهایی نیل پیدا نمایند؛ البته این پناه گاه از دید بنده 

خیالی و موهوم می باشد.
حوزهتاریخایرانفعالیتدارد،جریانایرانشهریاستکه جریاناتیکهدر از سوال:یکیدیگر
مقاممقایسهبینجریانباستانگراییو میآیند؛در آقایطباطباییمتصدیفعالآنبهشمار

ایرانشهریبایدرویکداممولفههاتاکیدکنیم؟
مهدیرستمی: از دیدگاه بنده میان جریانات باستان گرا و جریان ایران شهری، رابطه عموم و 
خصوص من وجه حاکم است؛ یعنی برخی از باستان گراها پیروان تفکرات آقای طباطبایی 
و جریانات ایران شهری می باشند و در سوی مقابل برخی از ایران شهری ها نیز باستان گرا )با 

تعریفی که ما می شناسیم( هستند.
ما از جریان باستان گرا یک تعریف خاص و مشخص نداریم، بلکه تعاریف گوناگونی وجود 
دارد و برای بیرون کشیدن مؤلفه ها الزم و ضروری است که تعاریف مختلف را بشناسیم و 

صد
ش ر

زار
گ گ

ل 
 او

ش
خ

ب

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

01  
ان

/ آب
 4

ه 4
ار

شم

46



از میان آن ها یک سری وجه اشتراکات و مؤلفه هایی را استخراج نماییم و سپس با تحلیل 
مؤلفه ای، آن ارکان و مقّوم های باستان گرایی را بشناسیم و سپس همین کار را نیز در زمینه 

جریان ایران شهری بررسی نماییم.
ایران شهری مقایسه  با مؤلفه های جریان  را  باستان گرایی  نهایت مؤلفه های جریان  در 
نماییم. آن چیزی که در حال حاضر دم دست ترین، ظاهرترین و آشکارترین مؤلفه ای که به 
نظر بنده و با تعریفی که اینجانب از جریان باستان گرایی و ایران شهری سراغ دارم، بحث 

»اصالِت ایران« است. 
این مطلب آن چیزی است که در هر دو جریان وجود دارد، هرچند بنده معتقدم که آقای 

طباطبایی به طور مستقیم در جامعه تأثیرگذار نیست. 
اگر اکنون ما برویم از باستان گراها پیرامون سیدجوادطباطبایی، آثار و مقاالتش بپرسیم، 
قطعًا 99 درصد آن کسانی که من سراغ دارم، اصًال ایشان را نمی شناسد و فقط عده قلیلی 

با این شخصیت آشنایی دارند.
سویاساتیدوتحلیلگرانمطرحمیشود؛ بابهویتملیاز سوال:امروزهبحثهایزیادیدر
مردمایرانرابهتاریخایرانباستانوفرهنگ شماتاچهاندازهمیتوانهویتملیامروز بهنظر

آنگرهزد؟
مهدیمحسنی:در پاسخ به این سؤال باید عرض کنم که هویت امروز مردم ایران دارای سه 

: الیه می باشد که عبارتند از
1. الیه  هویت دینی)اسالمی، زرتشتی، مسیحی(؛

۲. الیه  ملی و قومی؛
3. الیه فرهنگی مدرن )غرب زدگی و پیروی از سبک زندگی غربی(.

به نظر بنده این سه الیه  هویت ایرانی ها بسیار کم به تاریخ ایران باستان و فرهنگ باستانی 
گره خورده است. 

به عنوان مثال امروزه اگر عید نوروز را جشن می گیریم، شاید بتوان گفت تا حد بسیار زیادی 
متفاوت از هویت باستانی می باشد. در ایران باستان، عید نوروز جشن پاسداشت »َاَشه و 

هیشَته« )= ایزد آتش( بوده است. 
امروزه اکثر ایرانی ها، حتی اسم این پاسداشت را نشنیده اند. امروزه ما در عید نوروز خودمان 
« را می خوانیم؛ بنابراین فقط از نوروز یک  دعای عربی - اسالمی »یا مقلب القلوب و األبصار
اسم و آجیلی مانده و تا حد زیادی الیه های اسالمی و فرهنگ مدرن به عید نوروز سایه 

افکنده است. 
حتی استفاده از ماهی قرمز در سفره نوروز یا درکردن توپ در زمان سال تحویل، مربوط به 

الیه ای از فرهنگ چینی می باشد و ما در ایران چنین چیزی نداشته ایم.
حتی بنده در نشستی پیرامون زرتشتی ها )که خودشان را جز اصیل ترین اقوام ایرانی می دانند( 
گفته بودم که اگر زرتشتی های عصر ساسانی سر از خاک بردارند و نگاهی به زرتشتی های 

، شرک و بی دینی متهم می کنند. امروز بیندازند، حتمًا زرتشتی های روزگار امروز را به کفر
در بحث پوشش، در کتیبه های هخامنشی تصویر هیچ زن پارسی وجود ندارد. آقای »والتر 
هینتس« نویسنده کتاب »داریوش و ایرانیان« توضیح می دهد که هخامنشیان به هیچ وجه 

صورت همسر خود را به غریبه نشان نمی دهند. 
همچنین آقای »ویل دورانت« در کتاب »تاریخ تمدن« به این مطلب اشاره کرده است که 
سخت گیری بسیاری بر پوشش خانم ها حاکم بوده است و حتی زنان پارسی بعد از ازدواج 

حق صحبت کردن با پدر خود را نداشته اند.
در کتاب »شاهنامه« اثر فردوسی بزرگ، بیش از ۲0 مورد را دیده ام که ایشان از کلمه »زنان ایران« 
استفاده نمی کند، بلکه به جای آن لفظ »پوشیده رویان ایران زمین« را به کار می برد؛ چرا که 

خانم های ایرانی صورت خود را می پوشاندند و از نقاب استفاده می کردند. 

که َدم از  اما امروزه بسیاری از خانم هایی 
کوروش و هخامنشیان می زنند؛ شاید اگر 
ترسی نباشد، ممکن باشد که برهنه نیز به 

خیابان بیایند. 
هخامنشیان  و  کوروش  از  طرفداری  لذا 
برای این قشر بیشتر ابزار و بهانه می باشد 

تا بتوانند خألها را پر نمایند.
 بنابراین هویت امروزه مردم ایران با چیزی 
بسیار  است،  بوده  باستان  دروه  در  که 
کامًال  مسائل  از  برخی  با  و  دارد  تفاوت 

متعارض می باشد.
سوال:میدانیمکهانقالباسالمیباداعیه
کشور این  در اسالمی بزرگ تمدن احیای
که گرفتهاست؛حالسوالاینجاست پا
اندیشمندانانقالبیتاچهاندازهمیتوانند
فرهنگوتمدنایرانباستان از اینمسیر در

بهرهبگیرند؟
مهدیرستمی: پیرامون این سؤال، ما برای 
عنوان »اندیشمند انقالبی« هیچ تعریف و 
مصداق مشخص و حتمی نتوانسته ایم 

پیدا کنیم. 
مصداق  را  افراد  از  برخی  بنده  البته 
حالی  در  می دانم،  انقالبی  اندیشمند 
هم  دیگری  اشخاص  است،  ممکن  که 
که خودشان را انقالبی بدانند، در  باشند 
را  آنان  عنوان  هیچ  به  دیگران  که  حالی 

انقالبی ندانند. 
انقالبی«،  »اندیشمند  پیرامون  بنابراین 
وجود  واحدی  تعریف  و  مصداق 
کدام  بگوییم  نمی توانیم  ما  یعنی  ندارد؛ 
و  است  انقالبی   %100 انقالبی  اندیشمند 
کدام 100% انقالبی نیست؟ چرا که افرادی 
ممکن است در جبهه انقالب، با برخی 
از اندیشمندان زاویه داشته و میان آن ها 

فاصله باشد. 
لذا ما نمی توانیم به صورت مطلق عده ای 
عنوان  به  آن ها  از  و  نماییم  انتخاب  را 

»اندیشمند انقالبی« یاد کنیم. 
اما در میان اندیشمندانی که خودشان را 
انقالبی می دانند، دو دیدگاه کلی به ایران 

باستان وجود دارد:
1. ایران باستان یک تهدید است.

۲. ایران باستان یک فرصت است.
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یافت  اشتراکی  دیدگاه،  دو  این  در 
و  راهبرد   ، راهکار اشتراک  لذا  نمی شود، 
که  آن هایی  ندارد.  معنی  نیز  استراتژی 
می دانند،  تهدید  یک  را  باستان  ایران 
و  فرهنگ  از  استفاده ای  هیچ  طبیعتًا 
احیای  مسیر  در  باستان  ایران  تمدن 

تمدن اسالمی نمی کنند. 
اما گروه دوم یعنی آن هایی که ایران باستان 
راستای  در  می دانند،  فرصت  یک  را 
احیای تمدن بزرگ اسالمی از آن استفاده 

و بهره می برند. 
»راهکارهای  بحث  در  مثال؛  عنوان  به 
ایدئولوژی«  و  باور  عقیده،  گسترش 
که پادشاهان هخامنشی بسیار  می دانیم 

خون ریز و دست به شمشیر بودند. 
کوروش دوم یا  کوروش اول )پدربزرگ  ُمهر 
( یک تصویری است که این پادشاه  کبیر
در حال سوراخ کردن شکم دشمنان خود 
نقش برجسته های  تمام  در  می باشد. 
جنگ،  از  نمادهایی  ما  هخامنشیان، 
درگیری، نیزه، تیر و سپر می بینیم. نیز در 
معموًال  هخامنشیان،  سکه های  پشت 
و  نیزه   ، شمشیر با  پادشاهان  تصویر 

تیروکمان به تصویر کشیده شده است.
لذا این شواهد نشان دهنده این است که 
هخامنشیان معتقدند: »اگر بتوانیم حرف 
خودمان را با نرم می گوییم و در زمانی که 
چنین امری میسور نباشد، با زور و قدرت 

آن را به دیگران تحمیل می کنیم«. 
نیز  امروز  دنیای  در  حقیقت  این  البته 
انگلیس  فرانسه،  آمریکا،  است.  نمایان 
آزادی،  از  َدم  که  امثالهم  کشورهای  و 
انسانیت، حقوق بشر می زنند؛ می بینیم که 
به جای این که صحبت های خود را با نرم 
، چنگ و دندان نشان  بزنند، از مؤلفه زور
می دهند و به راحتی مکان های مختلف 
را بمباران می نمایند و عده  بسیار زیادی را 

ترور و به قتل می رسانند.
می تواند  انقالبی«  »اندیشمند  بنابراین 
و  باستان  ایران  تمدن  و  فرهنگ  بوسیله 
به  هخامنشیان  نظامی گری  نمادهای 
جواناِن امروز ما بگوید: »ای جوان ایرانی! تو 
اگر می خواهی به جایی برسی، حتمًا باید 

از لحاظ نظامی به قدرت برسی و بیرون از مرزها با دمشن بجنگی؛ نه این که دشمن به کشور 
حمله کند و سپس اقدام به دفاع نمایی؛ بلکه باید بال های دفاعی خود را به بیرون از مرزها 

پهن کرد«.
زمان  در  باستانی  ایران  فرهنگ  الزمه  است.  چنان  نیز  »حجاب«  بحث  در  هم چنین 
کید داشته است و ما باید به جوان های ایرانی  هخامنشیان، به شدت به پوشیدگی زنان تأ
گوش زد نماییم که برهنگی، خودنمایی، عشوه و جلوه گری؛ از فرهنگ یونان و غربی به ایران 

کید داشته است. رسیده است و اصل فرهنگ ایرانی، برای پوشش خانم ها بسیار تأ
در پایان باید گفت که رهبران جریانات باستان گرا عمومًا مزدوراِن بیگانه آمریکا، انگلیس و 
عربستان صعودی می باشند و هدفشان این است که اسلحه را از دست جوان ایرانی بگیرند 

و به جای آن به دست جوانان ایرانی اسباب بازی و آب نبات تحویل دهند. 
اگر به دوران دفاع مقدس نگاهی بیندازیم، می بینیم که پاک ترین جوانان ما، تربیت شدگان 

ع( و قرآن بودند.  مکتب امام حسین)
و  همت«  »ابراهیم  و  دوران«  »عباس  واالمقام  »شهید  نامه  وصیت  جوانان  است  خوب 

»عباس بابایی« را بخوانند. 
بر اساس یک پژوهش علمی که اکنون نیز در فضای اینترنت قابل دسترس است، بیشترین 
ع(«، »قرآن«، »اهل بیت« و »امام  ، »امام حسین) بسامد واژگانی در وصیت نامه شهدای عزیز

ع(«تکرار شده است. خمینی« بوده است که بیش از پنجاه هزار بار عبارت »امام حسین)
ع( به میدان می آید و برای دفاع از کرامت  بنابراین تربیت شده مکتب قرآن و اهل بیت)

انسانی و فضیلت ها جان می دهد. 
أجنبی و جبهه جهانی صهیونیسم تمایل دارد تا این مقوله مهم را از دست جوان ایرانی بگیرد 

و به آن شعارهای پوچ و نمادهایی را اعطا نماید.
ع( را از دست جوانان عزیز و غیور ایرانی گرفته  حال اگر آن حقیقت سترگ قرآن و اهل بیت)
شود و به جای آن شعارهای پوچ و نماد داده شود، جوان ما خلع سالح می شود و دیگر راهی 

برای دفاع از خود نخواهند داشت و دچار بی هویتی می شود.
بنابراین در ایران باستان فرصت های بسیاری برای احیای تمدن اسالمی وجود دارد؛ لکن 
اغلب سراِن جریان های باستان گرایی، مزدور می باشند و شعارهایشان، برنامه هایشان و 

نقشه های آن ها طراحی شده  جبهه جهانی صهیونیسم است.

»اندیشمندانقالبی«میتواندبوسیلهفرهنگوتمدنایرانباستانونمادهای
اگر  تو ایرانی! جوان »ای بگوید: ما  امروز جواناِن به هخامنشیان نظامیگری
لحاظنظامیبهقدرتبرسیوبیروناز بایداز

ً
میخواهیبهجاییبرسی،حتما

حملهکندوسپساقدامبهدفاع مرزهابادمشنبجنگی؛نهاینکهدشمنبهکشور
مرزهاپهنکرد«. نمایی؛بلکهبایدبالهایدفاعیخودرابهبیروناز
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آنچه همیشه مایه نگرانی من است،  اما 
و  سانسور  راه  از  تاریخ،  با  ستیز  جریان 
تحریف آن است؛ چون اگر تاریخ، چنانچه 
بوده و هست، برای ملت ایران مکشوف 
گذشته نیست، بلکه  گردد، دیگر روایت 

یک نوع »دانش دشمن شناسی« است. 
ضروری   استعمارگران،  برای   ، رو این  از 
کارشناسان   را  ملت ها  تاریخ   که   است  
چنان   و  بنویسند  استعمار  به   وابسته  
آن   عبرت  انگیز  حقایق   که   بنویسند  هم  
 » مستور بماند و با »تحریف« و »سانسور
واقعی   قهرمانان   تاریخ،  حساب شده  
، و متقابًال  ملت، چهره ای  ملکوک  و منفور
عوامل  نفوذی  استعمار بر شرق  اسالمی،  
ک  و دوست داشتنی  یابند  سیمایی  تابنا
تا نسل های  این  سرزمین، شاهراه  عزت  و 

باتاریخیک اساسفلسفهتاریخ،گرایشیاستیز سوال:بهعنواناولینومبناییترینسؤال،بر
تاچهاندازهمیتواندمعقولجلوهکند؟وبزرگترینخطریکهمیتواندپدیدهتاریخگریزی کشور

جامعهرواجدهد،کداماست؟ وتاریخستیزیرادر
محمدصادقابوالحسنی: به نام خدا. راستش را بخواهید، تاریخ  واقعی  هر ملت، هویت و 
ظرفیت فرهنگی آن است. اصوًال فهم تاریخ، درک جریان رودخانه زندگی است و در معنای 

، درک خط سیر هستی.  وسیع تر
اگر تاریخ بخوانید و آن را فهم کنید، همچون قایق رانی می شوید که می داند مسیر رودخانه 
گرفتار عمق زیاد  کجا  کجا شیب پیدا می کند و از  کدامین سمت است و این رود  به 
می شود. بنابراین تاریخ چراغ راه و برترین سرمایه روزگار است. به عبارتی تاریخ، به   مثابه 
پیروزی ها  همچنین   و  عقب  ماندگی ها  و  ضعف ها  علل   نشان دهنده  شفاف،  آینه ای  
که  می توان  در آن  نیک  نگریست  و از آن  برای  اصالح   و پیشرفت های  یک  ملت  است  

وضعیت  حال  و آینده  بهره  گرفت. 
لذا گرایش به تاریخ، بهره مند شدن از میراث گران بهای گذشتگان در طول سده ها و هزاره ها 
است؛ و ستیز با آن، به مفهوم نفی هویت ملی و فرهنگی آن می باشد و دیر یا زود، امری 
محکوم به شکست است. فهم این مسئله به میزان شناخت و بصیرت آدمی بر می گردد. 

بستگی دارد انسان چقدر با تاریخ گره بخورد و چه اندازه گوهرشناس باشد. 

ساخت هویت جعلی در بستر 
ایدئولوژی شاهنشناهی
حجت االسالم محمدصادق ابوالحسنی
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سعادت  راستین  خویش را با بی راهه های 
خویش،  دست   به   و  گیرند  اشتباه  دیگر 
طناب  اسارت  را بر گردن  افکنند. بر پایه 
حسین  شیخ  آیت اهلل  تحلیل،  همین 

لنکرانی می فرمود: 
که فرهنگ تحمیلی  کنید  »خوب توجه 
، اول رابطه نسل معاصر را از طریق  استعمار
برنامه هاى استعمارى با تاریخش، حتی با 
تاریخ معاصر و بلکه اخبار روزش، قطع 
ِم آنها بتوانند 

َّ
می کند تا عوامل منحرِف معل

با توطئه هاى مخصوص و مقدماتی که از 
منبع خارجی براى وسیله شکار در اختیار 
مایه  و  توجه  جلب  شده،  گذارده  آنها 
شگفتی در جوان هاى عالقه مند به دین و 

ملیت بنمایند«.
اصًال مکاتب تاریخ نگاری سکوالر و واپس 
مارکسیستی،  تاریخ نگاری  قبیل  از  گرا 
لیبرالیستی و ناسیونالیستی در همین راستا 
تاریخ ستیزی  از  بخشی  و  گرفتند  شکل 

واقعی زاییده همین هاست.
که  دشمنان ایران زمین، خوب می دانند 
بوم،  و  مرز  این  مردم  استعمار  و  اسارت 
جز از راه »بریدن« و »بیگانه ساختن آنان« 
با »گذشته هاى خونبار تاریخ« و »گنجینه 

پربار فرهنگ شان« ممکن نیست. 
کانون هاى  و  »دولت ها  راهبرد  لذا 
استکبارى«، همه این است که با شیوه ها 
 ، و شگردهاى گوناگون بکوشند از یك سو
ارتباط این ملت را با »فرهنگ«ش بگسلند 
تا »خود«ش را گم کرده و به »بحران هوّیت« 
از  را  او   ، دیگر سوى  از  و  شود  گرفتار 
»تاریخ«ش بریده و بیگانه سازند تا از » راه 
راست« حرکتش منحرف شود و در نتیجه: 
»سرگشته« و »بی خود« به »بیراهه ها« افتد و 
نهایتًا بتوانند این قوم »از خود بیگانه« و »راه 
گم کرده« را به هر سو که منافعشان اقتضا 
می کند، برانند و به هرگونه که خواستشان 

اقتضا می کند از وى سوارى گیرند. 
بنابراین کتمان و تحریف، به گریز و ستیز 
با تاریخ حقیقی ما منجر شده و می شود. 
باشند،  کرده  را مسخ  تاریخش  که  ملتی 
که بی اختیار  مثل هندوانه ای خواهد بود 
در مسیر رودخانه افتاده و آب او را به هر 

سو می برد. پس به هوش باشیم که طبق فرمایش موالی متقیان امیرالمومنین علیه السالم: 
»هر کس از تاریخ، عبرت نگیرد، الجرم خود عبرت دیگران خواهد شد«.

ایران،باستانپرستیوشاهگراییافراطیکیوچرابهایدئولوژیتبدیل تاریخمعاصر سوال:در
بود؟ کار شد؟وچهانگیزهایدر

محمدصادقابوالحسنی:این جریان در پی ساختن یک هویت جعلی برای مردم ایران به 
جای هویت اسالمی 1۴00 ساله آن است و در ادامه همان تالش ناکامی است که از دوره 
ناصری آغاز شد و در دوره مشروطه اوج گرفت و در زمان رضاخان ایدئولوژی نانوشته آن رژیم 

قرار گرفت. 
این جریان کنونی، دارای دو وجه سلبی و ایجابی است. وجه سلبی آن از این قرار است: 
زدودن اسالم و فرهنگ و آداب و رسوم و شعایر و مقدسات اسالمی از فرهنگ و تاریخ و 
جامعه ایران، مبارزه با روحانیت به عنوان حامالن و پاسداران و پرچمداران آن تا نابودی 
و  ضداستکباری  مقاومت  اصلی  سنگر  و  اسالمی  جمهوری  سرنگونی  باالخره  و  آن، 

ضدصهیونیستی. 
در وجه ایجابی، چنان که عرض شد، ایجاد کشوری با مؤلفه  های غیراسالمی و متکی به 
آیین، سنت  ها و آداب و رسوم و باورهای باستانی و بی  عالقه به سرنوشت مسلمانان جهان 

و دست نشانده استکبار جهانی و هم  پیمان با اسرائیل.
کرمانی و طالبوف، از  ببینید منورالفکران غربگرا مثل فتحعلی آخوندزاده یا میرزا اقاخان 
دیرباز در طبل جدایی ایران و اسالم می کوبیدند و تاریخ ایران باستان را در برابر فرهنگ 
اصیل ایرانی – اسالمی علم می کردند، اما این پدیده هیچ گاه به اندازه عصر حاکمیت 

پهلوی رسمیت نیافت.
اجازه دهید کمی تاریخ را ورق بزنیم و با هم مرور کنیم. با وقوع کودتای 1۲99، دودمان سلطنتی 

، یکسره رنگی دیگر گرفت. تغییر کرد و سیاست و فرهنگ رسمی کشور
از این پس چه رخ داد؟ آل قاجار به تاریخ پیوستند؛ روحانیت شیعه )که داعیه دار والیت 
حّقه و سیطره دین بر سیاست بود( به دست رضاخان به سختی تار و مار شد، رجال 
شاخص آن یا در تبعید و زندان، یا محصور و خانه نشین شدند و یا به تیغ ستم جان باختند؛ 
یف مرزهای میهن، تخته قاپو شدند و سران آنان  ایالت و عشایر این پاسداران شر

...( به قتل رسیدند؛  کویی و گرفته تا اقبال السلطنه ما )از صولت الدوله قشقایی 
نویسندگان متعهد،  آزاداندیش،  ، شاعران  روزنامه نگاران مبارز رجال مستقل سیاسی، 
و  خودکامه  عنصری  و  گشتند؛  منزوی  و  مغضوب  یا  و  گشته  مسموم  و  مقتول  یا 

قدرت پرست و زمین خوار سر کار آمد.
در آن روزگار با تمهیدات »ژنرال آیرونساید« و »ِسر پرسی لورین«، و سیاست بازی های دیگر 
عناصر انگلیسی مثل »مستر ُترات« و »اردشیر جی«، شاه بر تخت قدرت نشسته بود و 

مقّدرات کشور دارا و داریوش، تنها به اشاره او و گزمگان او تعیین می شد. 
 ،... از مشروطه جز قالبی بی روح نمانده بود. مجلس و کابینه و قوه مجریه و دستگاه قضائیه و
رداِن لندن باقی مانده بود که 

ُ
همه و همه ُفرمالیته ای بیش نبود! تنها دو نگرانی برای پهلوی و ل

آنها را سخت پریشان می کرد.
اول: فرهنگ تشیع، که تا عمق جان مردم نفوذکرده بود و سلطه سلطان جور را بر نمی تابید، و 
اگر به عرصه سیاسِت رسمی راه نداشت، در خانه دلها و مغزها سنگر بسته بود و سرسختانه 

مقاومت می کرد. 
فرهنگ تشیع، به راستی فرهنگی ظلم ستیز و عدالت خواه، که حاکمیت بر خلق را تنها از 
، ائمه معصومین، و فقیهان  آِن خدای متعال و برگزیدگان مستقیم و غیرمستقیم او )پیامبر

عادل( می شناسد و بس!
دوم: ایدئولوژی کمونیسم، که با هیچ گونه شاه و شاه بازی )به شیوه کهن( سازشی نداشت 
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کرده بود و مغز سرجوان می طلبید. این ایدئولوژی  و شیپور انقالب می نواخت و ُدم تیز 
می کوشید از خألیی که با تضعیف دین و مذهب و روحانیت در این سرزمین پیش آمده، 

رندانه بهره گیرد و جایگزین تشیع گردد.
کرد که هم،  در اینجا یک سوال ذهن تئوریسین های شاهنشاهی درگیر می کرد. چه باید 
تشیع را از پهنه مغزها و دلها بستریم و هم، خأل فرهنگی و اعتقادی موجود، به نفع ُبلُشویسم 

ـ دشمن دیگر رژیم ـ پر نشود؟ 
، خیلی زود پیدا شد: یك نوع »ایدئولوژی شاهنامه«، و یك نوع وطن پرستی ُپر های  چاره کار
و هوی و مطنطن اّما اخته و پوچ و بی ضرر ساختند که هیچ زیانی به گاو و گوسفند قدرت 
مسلط )انگلیس و آمریکا( نزند و هیچ دردسری برای دیکتاتور ایجاد نمی کرد، بلکه از آن، کار 
تقدیس شاه و شاهنشاهی نیز برمی آمد و همه نیروی آن در تخریب مبانی اسالم و تشیع و 

پرکردن مصنوعی و بی خطر اذهان، به کار می رفت. 
مواد و مصالح آن را از افسانه ها و تاریخ ایران باستان گرفتند، و کار پرداخت و گریمش را نیز 

...( سپردند.  به دسِت دست پروردگان غرب )بویژه فراماسونرها و
این چنین بود که، به انگیزه تقابل با اسالم، دوباره سخن از َسلم و تور و ضحاك و فریدون و 
رستم و اسفندیار و کوروش و داریوش به میان آمد و نضر بن حارث های جاهلیت جدید 

به تاخت و تاز پرداختند!
در واقع سیاست تفکیك و تقابِل مصنوعی بین ایران و اسالم خطـرناك ترین دسیسه استعمار 

ی ما بوده و هست. 
ّ
برای انهدام قّوه پایداری و وحـدت مل

اینجا بود که دانشوران فرزانه ای همچون شهید مطهری این سیاست شیطانی را برنتافتند و 
، در حّد توان این جو سنگین را درهم شکستند و به جای دمیدن  با قلم شیوا و برهان استوار
در تنوِر »تضاد و تقابل اسالم و ایران«، کارنامه ای درخشان از »خدمات متقابل« آن دو به 

یکدیگر عرضه کردند، همین خطر را به خوبی احساس می کردند.
حوزهایرانفعالیتدارد،جریانایرانشهریاستکهآقای جریاناتیکهدر از سوال:یکیدیگر
مقاممقایسهبینجریانباستانگراییو میرود.در طباطبایی،متصدیفعالآنبهشمار

ایرانشهریبایدرویکداممؤلفههاتأکیدکنیم؟
محمدصادقابوالحسنی: به نظر من، اندیشه ایرانشهری، قرائت دیگری از همان باستان  گرایی 

گذشته و با نام و عنوان دیگری است تا حساسیت مسئوالن نظام را  برانگیخته نکند.
در کنار این می کوشد تا چوب حراج به دستاوردهای تاریخی و تمدنی ایران اسالمی بزند و 
انحطاط اندیشی را در حق تاریخ اسالم تمام کند؛ یعنی پیوسته به ملت ایران بقبوالند که 
فرهنگ اسالم -همان که صدها بوعلی سینا و خواجه نصیر و فارابی و خوارزمی و حافظ و 
... به تاریخ ما تحویل داده- از آغاز ورود به ایران، موجب زوال و انحطاط بوده است.  فردوسی و
دکتر  افکار  زاییده  صرفًا  هم  را  ایران  اسالمی  انقالب  سطحی،  تحلیل  یک  با  جمله  از 
شریعتی می داند! ضمنًا نظریه پرداز آن وانمود می کند که اندیشه و فلسفه سیاسی نوینی را 

عرضه کرده است که بررسی آراء و اندیشه  های وی فرصت مستقل و فراختری می طلبد. 
آن  بعداز اسالمو کلیچهارتباطیبینتمدنایرانقبلاز  شمابهطور سوال:بهنظر

وجوددارد؟

من،  نگاه  از  ابوالحسنی: محمدصادق
ایران بعد از اسالم، ادامه، اصالح و تکمیِل 
منطقی ایراِن پیش از اسالم است و مردم 
سر  از  نه  زمین،  ایران  هوشمند  و  شریف 
ترس و طمع، که از روی عشق و بصیرت 

به پیشواز اسالم شتافتند. 
مردم ایران مردمی بافرهنگ و تمدن بودند 
و با میل و رغبت، اسالم را پذیرفتند و در 
رشد و شکوفایی و بالندگی آن کوشیدند 
و هزاران ادیب و دانشمند به جهان اسالم 
عرضه کردند که استاد شهید مطهری در 
کتاب ارزشمند »خدمات متقابل اسالم و 

ایران« به خوبی به آن پرداخته است.
که  سیاسی  فضای  سبب  به  متأسفانه 
پس از انقالب اسالمی بر این مقوله سایه 
به  موضوع،  این  کنون  تا  است،  افکنده 
و  دانشگاهی  و  علمی  موضوعی  عنوان 
به دور از مناقشات و انگیزه های سیاسی 

مورد بحث و گفتگو واقع نشده است.
دوره  به  پرداختن  پهلوی  رژیم  در  حتی 
و  مضحک  نمایش های  جز  باستان، 
بهره برداری های سیاسی در جهت ایجاد 
عقبه تاریخی برای رژیم شاه چیز دیگری 

در بر نداشت. 
صادق  خود  ادعای  در  پهلوی  رژیم  اگر 
زبان  های  کرسی  های  که  بود، می  بایست 
همه  در  ایرانی  آیین های  و  باستانی 
و  می شد  تأسیس  ایران  دانشگاه های 
می گردید  ایران شناسان  کانون  ایران، 
کاوش های  جهت  در  فراوانی  تالش  و 
و  الواح  خواندن  و  باستان شناسی 
کتیبه های باستانی صورت می گرفت که 

چنین نشد. 
همه به یاد داریم که هزاران لوح گلی که از 
تخت جمشید کشف شده بود، در سال 
1311 به آمریکا رفت تا خوانده شود و حدود 
80 سال در آن کشور بود و پیگیری الزمی از 
سوی رژیم گذشته بری بازخوانی و استرداد 

آن به عمل نیامد. 

هایوهویومطنطن یکنوع»ایدئولوژیشاهنامه«،ویكنوعوطنپرستیُپر
ساختندکههیچزیانیبهگاووگوسفندقدرتمسلط اّمااختهوپوچوبیضرر
ایجادنمیکرد،بلکهاز آمریکا(نزندوهیچدردسریبرایدیکتاتور )انگلیسو
تخریبمبانی برمیآمدوهمهنیرویآندر تقدیسشاهوشاهنشاهینیز آن،کار

میرفت. اذهان،بهکار اسالموتشیعوپرکردنمصنوعیوبیخطر
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وابستگی این جریان را به جریان صهیونیسم و بهاییت بنگریم، متوجه می شویم که آن ها 
می خواستند تاریخ یهود را بر ایران تحمیل نمایند. بنابراین آن زمان بیگانه پرست معلوم و 

مشخص می گردد.
ما می دانیم هر خبری را که می شنویم، حتمًا درست نیست، لذا تاریخ نیز همانند خبر است. 
یقینًا وقتی ما بخواهیم جریان یک ۲۴ ساعت را بگوییم، واو به واو آن را نمی گوییم؛ بلکه 
می آییم و تیکه هایی از آن ها را مطابق با اهداف و مبانی گزینش می کنیم. در متخصصین 
تاریخ یک بحثی است که تاریخ اصًال وجود ندارد، بلکه تاریخ آن است که ما می سازیم و 
می گوییم ما گذشته را آن جور که دوست داریم گزینش و ارائه می دهیم تا اهداف آینده مان 

را تأمین کند. 
می دانیم که تاریخ دنیا جعل شده است؛ برای مثال اگر اروپا بخواهد تاریخ خود را به درستی 
که در قرون وسطی به واسطه ترجمه های اسالمی توانسته اند تاریخ  کند، می بینند  نگاه 
و تمدن پیدا کنند. هم چنین تمام کتاب مقدس و تمام تاریخ، جنایات یهود و دخالت 
در جنگ ها و ایجاد آن ها است. در دوران باستان و حمالت بعد از حضرت سلیمان به 
جنگ های  ایجاد  حکومت ها،  در  نفوذ  پوریم،  سالیانه  تکرار  مردم،  قتل عام  خاورمیانه، 

داخلی و اشغال بیش از دو سوم ایران در دوره ساسانی توسط یهودیان رخ داده است.
لذا یهودی ها در تاریخ جنایات زیادی را علیه بشریت مرتکب شدند و سپس دیدند که 

جنابعالیبزرگترینخطریکه سوال:بهنظر
میتواندپدیدهتاریخگریزیوتاریخستیزی

جامعهرواجدهد،کداماست؟ رادر
علیعزیزی: تاریخ اگر واقعی باشد و جعلی 
نباشد، ستیز با آن معقول نخواهد بود؛ اما 
حرف بر سر این است که اگر چیزی به اسم 
تاریخ ولی جعلی  باشد، دارای ایرادات و 

فراز و فرودهایی خواهد بود. 
به  جریانی  یک  باستان،  ایران  پیرامون 
میدان آمده و اقدام به جعل تاریخ می کند. 
کرده و  آن تاریخ را در دوره پهلوی رسمی 
و  از آن نیز جریان های نفوذ، ملی گرا  بعد 
باستان گرا آن را استمرار داده و منتقدین 
خود را با برچسب »پانتورک« یا به عبارتی 
و  عرب پرست  ضدایرانی،   ، ایران ستیز
بیگانه پرست خطاب می کنند. حال اگر 

رد پای یهود در تاریخ نگاری
 ایران باستان

حجت االسالم علی عزیزی
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دنیا در حال »یهودستیزی« است. به همین دلیل به میدان آمدند و »سامی ستیزی« را مطرح 
کردند و باز هم دیدند که فایده ای ندارد. در همین راستا مجددًا تاریخی با نام »تاریِخ ایران« 
جعل کردند و سپس پادشاهان یهودی که جنایات زیادی را مرتکب شده بودند را به عنوان 
شاهان ایران معرفی کردند و آن جنایات را بر روی دوش ملت ایران قرار دادند و دوش یهود 

را از جنایات تاریخی تزکیه کردند. 
کسی که مقابل این جعل تاریخ می ایستد و نقشه یهود را حذف می کند و جنایات را به یک 
ملت دیگری استناد می دهند و خود را صاحب پاکی های دنیا می دانند، »سامی ستیزی« 
، »سامی ستیزی« نبوده و نیست. پس این گرایش یا ستیز با  نام دارد. اما بدانید که این کار
تاریخ، خودش عنوانی همانند تندرو و میانه رو است. این مطلب یک عنوان دشمن تراش 

برای کوبیدن منتقدیِن جریان جعل تاریخ است.
باز هم عرض می کنم که بیان حقیقت ها وظیفه همگان است و نکته مهم این جاست که 
تاریخ ملت ها که مرتبط با تاریخ امروز است، هویت ملت ها را شکل می دهد. آن ها آمدند 
هویت ملت ها را دست زدند و آن هویتی که باب دل و میل خود است را درست نموده اند. 

به قول استاد عباس سلیمی نمین »پروژه یهودی سازی تاریخ ایران« را رقم زدند. 
شماچهاشتراکوافتراقیبیندودیدگاهایرانشهریوباستانگراییوجوددارد؟ سوال:بهنظر

علیعزیزی:به نظر من جریان ایرانشهری اصلی ترین جریان است و سایر جریان ها، بچه ها 
و شاخه های جریان مکتب ایرانشهری هستند.  این جریان جدیدًا هم مطرح نشده است 
و از اول انقالب توسط آقای هاشمی مطرح بوده است. سید جواد طباطبایی در دهه 60 

دانشجو بود و سپس در دهه 70 ایشان را به میدان می آورند. 
در آن زمان پژوهشگاه ها بزرگی در ایران تأسیس شده بود و همان اول گفتند که ما می خواهیم 
به قبل از ایران باستان برگردیم. هدف جریان باستان گرا کوباندن تمام اسالم اما هدف جریان 
ایرانشهری نقد و مبارزه با تشیع است. مثًال در جریان »مشروطه« که یک رخ داد ضداسالمی 
و شیعی است، بهایی ها در این جریان رئیس مکتب شیعه را به دار آویختند و سپس 
قحطی بزرگ و بعد از آن جریان واکسیناسیون آنفوالنزای اسپانیایی را به راه انداختند و بر 

اساس شواهد می گویند نصف ایران را قتل عام کردند.
این جریان می آید دانشگاه را به عنوان شاخصه مکتب ایرانشهری معرفی می کند و تحمل 
این که آن دانشگاه بخواهد اسالمی باشد را قبول ندارند و معتقدند که باید این دانشگاه در 
مقام نقد اسالم باشد. این ها در حالی که معتقدند علم دینی و غیردینی ندارد، پافشاری بر 

این مطلب دارند که: »علمی، علم است که ضد دینی باشد«. 
پیرامون خود مکتب ایرانشهری اگر به نظریه های آقای سیدجواد طباطبایی بنگریم، متوجه 
می شویم که ایشان تاریخ گذشته را نمی گویند. هرچند اسم تاریخ گذشته، باستان و قدیم را 
به زبان می آورد؛ اما خودش می گوید منظورم ملی گرایی و تاریِخ ملی نیست. ایشان در مقام 
کید  گزینش حاضر می شود تا بتواند تاریخ مکتب ایرانشهری را بسازد و بر این مطلب تأ
می ورزد. بنابراین نویسندگانی که آمدند و کتب ایشان را مورد نقادی قرار داده اند، معتقدند 
که نگاه مکتب ایرانشهری شناخت تاریخ باستان نیست. این مکتب درصدد ساخت یک 
هویت ویژه شکوهمند از قبل از اسالم است تا آن را به عنوان پدران ایران مطرح نماید تا بتواند 

زمینه طرح غرب گرایی امروز را مطرح کند.
لذا اگر بخواهیم شاخصه های واقعی جریان مکتب ایرانشهری را معرفی کنیم، باید بگوییم 
که شاخصه های واقعی در تاریخ ما ندارند، بلکه ما باید به دنبال شاخصه های جعل و 

تحریف برویم. 
بودهو سوال:نگاهتقلیلگرایانهوگلچینیبهتاریخایرانباستان،تاچهحدمیتواندعبرتآموز

آید؟ تحلیلهایکالنبهکار مسیر در
علیعزیزی: در پاسخ به این سؤال باید بگویم که تقلیل گرایی نداریم و تمام آن چه که وجود 

کالم »جعل« است و این ها  دارد در یک 
حرف  بتوانند  تا  کرده اند  درست  تاریخ 

خودشان را بگویند. 
قبل  سال  پنجاه  هخامنشیان،  کوروش، 
نیست.  سندی  هیچ  در  رضاخان  از 
دو  در  یهود  ندارند.  وجود  هخامنشیان 
معتقدند  این ها  که  زمانی  دوره  سه  یا 
پادشاهان  است.  گرفته  بوده،  ساسانیان 
یهود را در جنوب باِبل آمدند و قصه های 
تورات را تاریخ جهانی و تاریخ ایران کردند 

تا بتوانند یهود را وارد تاریخ دنیا کنند. 
سپس جنایت هایی که یهودیان مرتکب 
شده بودند و به اقصی نقاط دنیا حمله ور 
گردن ایرانیان انداختند.  شده بودند را به 

لذا این کدام نگاه تقلیل گرایانه است؟ 
این ها در حال انجام عمل گزینشی هستند. 
این ها در حال تنظیم تاریخ با گرایش های 
دروغین برای ایران هستند. ما معتقدیم که 
هیچ کس نباید تاریخ را روتوش کند، بلکه 
گفت. ما در  باید همه تاریخ را با ابعاد آن 

تاریخ ایران کلمه هخامنشی نداریم. 
ما در متون فردوسی، کلمه کوروش نداریم. 
نداریم. کوروش  اسم  معتبر  منابع  در  ما 
لذا اگر ما بخواهیم از نگاه واقعی عبرت 
بگیریم، باید این تقلیل گرایی های جعلی 
تاریخ  و  بنهیم  کنار  به  را  یهودی سازی 

واقعی را بگوییم. 
گفتن تاریخ واقعی نیز نباید نام  البته در 
پیامبران حذف شود. اگر ما نگاه کنیم که 
به حکومت رسیده  ماه  که شش  نوزادی 
در  شده؛  کشته  بعد  ماه  چند  و  است 
شاهان ساسانی به عنوان شاه ایرانی جز 

تاریخ هویت ایران مطرح می شود. 
امپراطوری  که  نبی«  الم  و  »سام  مثًال  یا 
در  آن ها  مقبره  و  گذاشتند  را  آشوریان 
ایران  بر  یا 900 سال  سمنان است و 800 
حکومت کردند، اما در تاریخ ایران نیامده 
است و دلیل آن هم به علت پیامبربودن 

در تاریخ ایران ذکر نگردیده است. 
نوه  و  ابراهیم  حضرت  از  بعد  نبی  قیدار 
یا 60  ابراهیم است و حدود 50  حضرت 
حداقل  و  است  بوده  ایران  پادشاه  سال 
در 30 سال در مقابل جریان بت پرستی 
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پیامبربودن  جرم  به  اما  است،  جنگیده 
. لذا  گفته نشده است و نمونه های دیگر
این جریان تقلیل گرایانه پیامبران را حذف 
و  »ماَنوی«  آن ها جریان  از طرفی  می کند. 
سایر جریانات را نیز از تاریخ ایران حذف 
کرده اند و دیدگان را تقلیل به نگاه زرتشتی 

دوگانه پرست می دهند. 
باب  در زیادی بحثهای امروزه سوال:
سویاستادانوتحلیلگران هویتملیاز
اندازه تاچه شما نظر به میشود. مطرح
به را ایران مردم  امروز میتوانهویتملی

تاریخباستانوفرهنگآنگرهزد؟
هنر  همانند  مطلب  این  عزیزی:  علی
سکس،  هنر  خودشان  می ماند.  علم  یا 
، خشونت و ... دارند و سپس  فحشا، ترور
و  جامعه  باید  الهی  هنر  می گوییم  که  ما 
فرهنگ آن را ارتقا دهد، می گویند ما هنر 

دینی نداریم. 
نیز  هویت  بحث  اکنون  دلیل  همین  به 
چنین است. ما وقتی می گوییم هویت را 
که  می توان به کار برد، آن ها فکر می کنند 
هویت یک أمر بسیط و بسته بندی شده 
است و نمی توان آن را دست زد، به همین 
بسازیم،  هویت  بخواهیم  اگر  ما  دلیل 
دارید هویت  بله شما تصمیم  می گویند 
را جعل کنید و هویت ایرانی را اسالمیزه، 
نمایید. بیگانه پرست  و  عرب پرست 
قابل  أمری  هویت  که  است  این  موضوع 
است.  سیال  و  تحریف  قابل  و  مداخله 
مؤلفه های هویتی طی جریان زمان تاریخ، 

قابل کم و زیادشدن هستند. 
حکومت ها  که  بگیرید  نظر  در  را  این 
توانسته  که  کرده  ثابت  تاریخ  جریان  و 
است در هویت ملت ها دست بزند. مثًال 
نازیسم در آلمان، فاشیسم در ایتالیا و ... 
اسالمِی  پهلوی، هویت  . هم چنین خود 
تبدیل  باستان پرستانه  هویت  به  را  ایران 
لکن  نکرد؛  تغییری  جامعه  البته  کرد. 
کم کم وارد هویت  هویت باستان پرستانه 
ملی ایرانیان شد. البته فکر نکنید که این 
جریان باستان گرایی فقط در ایران وجود 
دارد. از قصد جریان لیبی و عراق تشکیل 

شده است. 

در این جریان ها عین همین جریان باستان گرایی که در ایران بوجود آمده که حاوی یک 
هویت ملی، نژادی است و در حال تعریف می باشد و مقابل هویت اسالمی قرار داده است. 

در آن جا نیز اسالم غاصب، مهاجم و ظالم معرفی می شود. 
جالب این جاست که ما می گوییم رژیم صهیونیستی اشغال گر و غاصب است و آن ها نیز 
آمده اند و عناصر یهودی را در هویت ایران وارد کردند و خود را شاهان جهان نامیدند و اسالم 
را متجاوز و غاصب می دانند. بنابراین این مثال هایی که عرض شد، نشان می دهد که هویت 

أمری قابل مداخله است. حال ما باید آن مداخالت را به کدام سمت اصالح کنیم؟ 
رضاخان به هویت پوششی ایرانیان رحم نکرد. او می خواست هویت خط ایرانیان را تغییر 
دهد؛ یعنی یک خط کارآمد را حذف نمایند و به جای آن یک خط انگلیسی که در پنج 
سال اول در کشورهای اروپایی در حرفی و صدایی حروف مشکل دارند. حال چگونه این 
خط علیل را می خواستند به ما تحمیل کنند؟ بنابراین این ها می خواستند حتی به خط ما 

در جعل هویت رحم نکنند. 
حال باید مطابق با عقل، مصلحت، بینش جهانی، اهداف و برنامه ها آن را تغییر و اصالح 
کرد. وقتی ما از درون غفلت داریم و برخی از گروه ها در حال ُبلدکردن جریان باستان گرایی 
به عنوان هویت ملی هستند و از طرفی رهبر معظم انقالب از دهه 70 که ضد دولت خاتمی 
کید می کنند؛  صحبت کرد تا اخیرًا که صحبت کردند و بر این هویت جعلی و اصالح آن تأ

اما کسی گوش نمی کند و نمی فهمد. 
پاگرفته اینکشور سوال:میدانیمکهانقالباسالمیباداعیهاحیای»تمدنبزرگاسالمی«در
از اینمسیر است.حال،سؤالاینجاستکهاندیشمندانانقالبیتاچهاندازهمیتواننددر

فرهنگوتمدنایرانباستانبهرهبگیرند؟
کشور پا نگرفته، بلکه در جهان  به نظر من انقالب اسالمی فقط در این  علیعزیزی:
پا گرفته است. زمانی که امام راحل می گوید مستضعفین جهان را باید یاری کنیم و فیدل 
که سرباز  کاسترو در سخنرانی خود بعد از این حرف امام می گوید من احساس می کنم 
کجاست! اما در ایران دچار چالش )چالِش  که انقالب  خمینی هستم. لذا باید بدانید 

مبانی نظرِی محتوایی نه ظاهرِ اسمی( گردیده است.
یقین بدانید ما اگر بخواهیم تاریخ دنیا را درست کنیم، باید تاریخ واقعی باستان را بگوییم 
و باید مقابل جعلیات جهانی و جعلیات هویتی یهود ایستادگی کنیم. شما نمی توانید 
پادشاهان یهود، باِبل و ... را به عنوان پادشاهان ایران معرفی کنید و جنایات یهود را به گردن 

شاهان ایران بیندازید و سپس اصالح داعیه  هویت جهانی را داشته باشید. 
سرزمین ایران، سرزمین کتاب مقدس است و تقریبًا تمام داستان های کتاب مقدس در 
ایران رخ داده است. البته ناگفته نماند که کلمه »ایران« جعلی است و آن را رضاخان درست 
کرده است. »ایران - ایروان« به معنای گاو مقدس زرتشتی است و این ها جعلی است که 
آن ها درست کرده اند. نام اصلی آن، »سرزمین پارس یا فالت پارس« است. این کلمه هایی 

است که باید اصالح شوند. البته اول باید ادبیاتمان اصالح شود و سپس جزئیات آن.
امروزه مسیحی ها و یهودیان در کشورهای اروپایی، کرسی های اسالم شناسی راه انداخته اند 
و از مردم مسیحی پول می گیرند و به آن ها اسالم شناسی یاد می دهند. لذا خوب است که 
بفهمیم که ما می توانیم مسیحیت را بگوییم. یعنی ما بیاییم و در کشور خودمان توریسم 
مذهبی راه بیندازیم. مثًال در کنار تخت جمشید با ۲0 کیلومتر فاصله، آرامگاه ایوب نبی 
، آن قدر پاکستانی، عرب، کشمیری و ... به  پیامبر است که در این صد یا دویست ساله اخیر
زیارت آن جا می آمدند که مردم می گفتند ایشان پیامبر خارجی ها است. بنابراین مردم ایران 
این ها را نمی دانند؛ چرا که به عنوان مثال، گنبد همین ایوب نبی، در زمان رضاخان تخریب 
شد. زمانی که ما نتوانیم هویت خودمان را در کشور خودمان تبیین کنیم، آیا می توانیم آن را 

! برای دنیا تبیین کنیم؟ قطعًا خیر
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 نقد و بررسی مهمترین محورهای موجود در باب

جریا ن شناسی مواجهه با ایران باستان
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مقدمه

دست   به  پیشین  رصدهای  خالل  از 
تاریخ  به  مربوط  خرده مسائل  که  می آید 
گرفته  ایران باستان بسیار مورد توجه قرار 
و بحث های زیادی پیرامون آنها صورت 

گرفته است؛  
که به منظور  این مساله بیانگر این است 
روشن تر شدن میدان نزاع، نگاهی کالن و 
جریان شناسانه الزم است تا انحاء مختلف 
را  کشور  این  باستانی  تاریخ  با  مواجهه 
پوشش داده و اشتراکات و امتیازات آنها را 

مشخص نماید. 
با  تا  دارند  اصرار  جریانات  از  برخی 
تاریخ نگاری گزینشی خود، صرفا ادواری 
را  آنها  مثبت  نکات  از  برخی  و  خاص 
ورود  وسیله،  این  به  تا  ساخته  برجسته 

اسالم به ایران را مانعی جدی در مسیر پیشرفت و توسعه قلمداد نمایند. 
گروهی دیگر سعی دارند تا با انکار تمام شائبه های تمدنی ایران باستان، تاریخ نگاری موجود 
در این باره را تخطئه کرده و اصل وجود جنبه تمدنی در گذشته این کشور را زیر سوال ببرند. 
جریان سوم به دنبال آن هستند تا با بهره گیری از مدل سیاسی ایران باستان، برای آرمانشهر 

خود توشه بردارند. 
در مقابل این سه جریان، گروهی با نگاه جامع و کل گرایانه به تاریخ ایران، به تمدن کهن 
و هفت هزارساله این کشور اعتراف کرده و سعی در روایت خط تمدنی آن تا زمان معاصر 
دارند. آنها به نقاط عطف رشد این تمدن توجه ویژه داشته و هویت امروز انسان ایرانی را در 

پرتو این نقاط تفسیر می کنند. 
بر این اساس در ادامه با چهار فصل روبرو خواهیم بود:

1.جریانباستانگرایی
2.جریانباستانستیزی

3.جریانایرانشهری
4.جریانایرانتمدنی



له
قا

م

 فصل اول

 جریان باستان گرایی  
نویسنده 

سید محمد مهدی شرف الدین



1. چیستی باستان گرایی

ایران  با  مواجهه  در  فعال  جریان  اولین 
که از آن با عنوان  باستان، جریانی است 

»باستان گرایی« یاد می شود. 
زندگی  ارکان  از  یکی  وطن  حب  اگرچه 
انسانی است و برخی از متفکران از این 
حب و راه های متبلورنمودن آن در عصر 
ایدیولوژی  ولی  گفته اند،  سخن  حاضر 
با  و  فراتر نهاده  این  از  را  پا  باستان گرایانه 
خوانش های  بر  مبتنی  و  حذفی  نگاهی 
مقطعی و واپسگرایانه، به مدح و ستایش 

افراطی میراث تاریخی می پردازد. 
باستان گرایی در واقع نوعی از سلفی گری 
را در معبد  که سلف صالح خود  است 
جستجو  جمشید  تخت  و  ساسان 
می کند. باید توجه داشت که این نوع نگاه، 
اختصاصی به ایران نداشته و در جوامع 

عربی و غربی نیز به چشم می خورد. 
در قرن 19 میالدی در اروپا گروهی که خود 
دین  به  حمله  با  می نامیدند،  »پاگان«  را 
مسیحیت، آن را ضد طبیعت، ضد زن یا 
ضد شادی معرفی کرده و بعد از آن به سراغ 

تجلیل از سنت های پیشادینی می رفتند.
عده ای  قاجار  دوران  اواخر  از  ایران  در 
تحت بیرق »آرکائیسم«، دین اسالم را مانع 
پیشرفت و ترقی دانسته و نسخه برگشت 

به سنت های باستانی را تجویز نمودند. 
این نوع نگاه به مرور زمان و در اثر فعالیت 
حکومت های  حمایت  و  مستشرقین 
قاجار و پهلوی، در قالب یک ایدئولوژی 
شد؛  ظاهر  جامعه  روشنفکری  بدنه  در 
احیاء  با  تا  داشت  قصد  که  ایدئولوژی 
عقاید  و  سنت ها  حیات  تجدید  و 
باستانی، نظم نوینی را در تفکر اجتماعی، 
و  کند  بازتولید  ایران  سیاسی  و  فرهنگی 
زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی را بر 
اساس آن نظام کهنی که به ایران پیش از 

اسالم برمی گردد، بنا کند.1
گروی  در  ایدئولوژی  این  در  ایرانی بودن 

شباهت  عنوان  با  نشست  میری،  جواد  سید    .1
باستان گرایی و نژادپرستی، سایت باشگاه خبرنگاران 

جوان، 6 آبان 1397.

افتخارکردن به فرهنگ ایران باستان و مظاهر بازمانده از آن است. به عبارت دیگر در این 
تلقی تن ایرانی شریف است به لباس ملیت و اینکه خود را ساکن مملکت پیشینیانی 
همچون کی قباد، اردشیر و کوروش بداند؛ طبیعی است که در این نوع نگاه، فرهنگ اسالمی 

عامل عقب ماندگی خوانده شده و واژه ایران صرفا به ایران قبل از ورود اسالم اطالق گردد. 
نکته مهم دیگر در مورد این ایدئولوژی آن است که قائلین، به نظریه پردازی صرف بسنده 
نکرده و اقدام به ساخت شعائر و آیین هایی برای پاسداشت و تایید دیدگاه خود می کنند؛ 

آیین هایی مثل برگزاری جشن های ۲500 ساله یا حاضرشدن و تعظیم در کنار قبر کوروش.۲
نکته قابل توجه دیگر در مورد جریان باستان گرایی، نادیده گرفتن تاریخ ده هزارساله ایران و 

عطف توجه روی کوروش و سلسله هخامنشیان است. 
است  ایران  تاریخ  از  تحریف شده  تفسیری  باستان  گرایی،  ایدئولوژی  دیگر  عبارت  به 
که هدفی را جز ایجاد تقابل و دوگانگی میان »اسالمیت« و »ایرانیت« دنبال نمی کند.
تئوریسین های این جریان مدعی اند که در هزاره های دوم و سوم قبل از میالد، نژاد و قومی 
به نام»آریا« به سرزمین ایران مهاجرت کرده اند؛ این ایدئولوگ ها، آریایی ها را مردمانی باهوش، 
، شریف و شجاع وصف می کنند که الیق عنوان »انسان شریف« هستند؛ معنا  زیبا، جنگاور
می شود. فارغ از اشکاالتی که به تاریخ نگاری این افراد وارد است، رویکرد ناسیونالیستی و 

نژادپرستانه این رویکرد نیز مورد توجه تحلیلگران زیادی قرار گرفته است.3
نکته قابل ذکر دیگر در مورد جریان باستان گرایی اینکه روایت تاریخ توسط اینان، اغراض 
علمی نداشته و غالبا با تاثیرپذیری از حاکمیت رسانه ای صهیونیستی، به دنبال احیای 

تفکرات سیاسی استعماری و مقابله با روحیه استقالل طلبی ایرانیان است. 
در واقع بدنه اصلی این جریان قصد دارد تا از طریق به راه انداختن هیاهوی رسانه ای، ترویج 
را به عنوان یک  مدعاهای دروغین و تحریف حقایق تاریخی، ناسیونالیسم باستان گرا 
ایدئولوژی آلترناتیو در مقابل انقالب اسالمی قرار داده و از این طریق حرکت ضداستکباری 

و عدالت خواهانه و ظلم ستیزانه مردم ایران را منحرف و عقیم نماید.۴ 
بعد از ذکر این نکات، حال می توان اذعان کرد که در تعریف جریان باستان گرایی باید به دو 

جنبه اشاره کرد:

۲.  همان.
3.  شهریار زرشناس، آیا مقبره کوروش در پاسارگاد است؟، خبرگزاری فارس، 7 آبان 1398.

۴.  همان.
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الف( جنبه سلبی

بنای  سنگ  را  ایران  به  اسالم  ورود  که  می گردد  اطالق  جریانی  به  باستان گرایی  جریان  
عقب ماندگی تمدنی و فرهنگی مردم این کشور تلقی کرده و با سیاه نمایی نسبت به رفتار 
مسلمانان در ورود به ایران، سعی دارد تا بذر ضدیت با این دین، شعائر و مناسک و باالتر از 

همه حکومت منتسب به آن را در دل مخاطبین خود بکارد. 
بدیل سازی برای عاشورا با عزاداری سیاوش، نشر مطالب جعلی در مورد نجاست سگ 
به دلیل مقاومت در برابر اعراب، تاکید بر محدودیت بودن حجاب برای زنان و عدم ارتباط 
دوستانه با ادیانی مثل یهود، از مهمترین مسائلی است که طرفداران این جریان روی آنها 

تاکید می کنند.1

ب( جنبه ایجابی

در ُبعد ایجابی باید جریان باستان گرا را جریانی دانست که به دنبال تمجید افراطی از آیین 
زرتشت، کوروش و دیگر مظاهر فرهنگی حکومت هخامنشی است. 

تبلیغ مواردی همچون اسامی قدیمی شهرها یا ایام هفته، نمازهای پنج گانه زرتشتیان، 
، قلمرو  اخالق و صلح گرایی زرتشت، دعای وقت خواب زرتشتیان، عقد آریایی و نماد فروهر
بزرگ امپراطوری داریوش، رقص و شادی در ایران باستان، زنان و هویت ایرانی در باستان، 

مهمترین مسائل موجود در دستورکار این جریان است. 
معرفی برخی آثار تاریخی مانند معماری ها، چشمه ها و غارهای مربوط به ایران باستان، 
برجسته سازی رفتار عادالنه پادشاهان ایران باستان مانند داریوش و کوروش، کرنش غرب 
و روم در برابر شاهان باستانی ایران، عظمت ارتش ها و قدرت نظامی حکومت ها و جنگ 

عادالنه بخشی از این نقاط قابل توجه این گروه هستند. 
، موسیقی، بهداشت، سیستم حقوقی، ضرب سکه، سوارکاری،  نمایش پیشرفت ها در هنر
، رونق  سیستم آبرسانی، پوشش و سبک زندگی مترقی ایرانیان باستان مانند کفش و شلوار
اقتصادی و تجارت خارجی آن دوران، برابری حقوق زنان و مردان، اخالق، فضیلت و دوری 
از رذایل اخالقی، بت پرست نبودن ایرانیان در طول تاریخ، فرهنگ باالی مردم ایران باستان و 
توجه جدی به علم آموزی، اهمیت عدالت نه دیانت، احترام غربی ها و غیرایرانی ها به مفاخر 
باستانی ایرانی مانند کوروش و داریوش نیز بخش دیگری از نقاط مهم در این محور هستند.۲

در آخر باید اشاره کرد که جریان باستان گرایی علیرغم اعتقاد برخی از تحلیلگران، با دو 
جریان »ملی گرایی« و »زرتشت گرایی« متفاوت است. باستان گرایی با برجسته سازی ابعاد 
استعماری و دیکتاتوری پادشاهان، در واقع توان ضدیت با غرب و استعمار خارجی را 
ندارد؛ این در حالی است که ملی گرایان مهمترین هدف و رسالت خود را در استقالل و 

دشمنی با غرب می بینند. 
زرتشت گرایان نیز در بسیاری از موارد، تجویزات خارج از عرف باستان گرایان مثل عدم 

حجاب زنان یا رابطه های نامشروع در جامعه را تاب نیاورده و در مقابل آنان می ایستند.3

1.  محمدعلی اکبری، رویکرد غرب گرایان به نوسازی ایران، انتشارات سروش، 1375، ص 188.
، 137۴، ص 8۴ به بعد. ، انتشارات مدبر ۲.  علی اصغر شمیم، ایران در دوره سلطنت قاجار

گ ناسیونالیسم، ۲ بهمن 1391. 3. مسعود رفیعی طالقانی، باستانی گرایی همان ملی گرایی نیست، وبال

۲.تاریخچه باستان گرایی

قدیمی  پروژه  باستان گرایی،  ترویج 
کشورهای  در  غربی  استعمارگران 
به  را  آن  آغاز  باید  رو  این  از  دیگر است. 
سال های پایانی سده نوزدهم یعنی عصر 
در  غربی  دولت های  قدرت  شکل گیری 
خاورمیانه و آغاز حرکت های قومی و ملی 
علیه دولت های سنی عثمانی و شیعی 

قاجار باز گرداند. 
عنوان  به  شرقی«  هند  »کمپانی  هند  در 
نظریه ساز  علمی  کانون  اصلی ترین 
یک  از  پس  باستان گرایی،  موضوع  در 
به وسیله  شرق شناسی  مطالعات  دوره 
شبکه  تا  شد  موفق  سفرنامه نویسان، 
راه  به  را  سیاسی  علمی-  تجاری-  بزرگ 
احساسات  تحریک  به  اقدام  و  انداخته 

ناسیونالیستی کند. 
با  ابتدا  استعمارگران  نیز  افغانستان  در 
تشویق ملی گرایی، این کشور را از ایران جدا 
نموده و آنگاه با همین حربه دولت عثمانی 
را به درگیری با عرب ها کشانده و عرب ها را 
با عصبیت قومی علیه دولت ترک عثمانی 
جز  نتیجه ای  که  آوردند  در  تحریک  به 
برچیده شدن دولت هفتصد ساله عثمانی 

به همراه نداشت.۴ 
در این بین کشور ایران نیز مستثنی نبوده و 
 ، استعمارگران تالش کردند تا در سده اخیر
ایدئولوژی باستان گرایی را در این نقطه از 
خاورمیانه نیز ترویج دهند. این مقوله در 

سه دوره تاریخی قابل ردیابی است:

الف( حکومت قاجار

شروع  نقطه  واقع  در  قاجار  حکومت 
ایدئولوژی باستان گرایی به صورت جدی 

در ایران است. 
این  در  ایرانی  روشنفکران  و  غرب گرایان 
و  کشور  عقب ماندگی  مشاهده  با  دوره 
پیشرفت های اقتصادی و سیاسی اروپا، 
دین اسالم را مانع پیشرفت خود تلقی کرده 
و دغدغه بازگشت به سنت های باستانی 

۴.  احمد فالح زاده، سخنرانی با عنوان باستان گرایی، 
پیشینه و راهبرد در ایران، وبسایت مرکز پاسخگویی به 

سواالت دینی، ۲ مرداد 1397.

است. کشورهایدیگر ترویجباستانگرایی،پروژهقدیمیاستعمارگرانغربیدر
شکلگیری آنرابهسالهایپایانیسدهنوزدهمیعنیعصر اینروبایدآغاز از
علیه ملی و قومی حرکتهای  آغاز و خاورمیانه  در غربی دولتهای قدرت

گرداند. باز دولتهایسنیعثمانیوشیعیقاجار
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بین  این  در  ساختند.  زنده  خورد  در  را 
ورود کتب و نشریات مختلفی که روایت 
مستشرقان از ایران باستان در آنها بازنمایی 
شده بود، منورالفکرهای داخلی را بیش از 
پیش نسبت به احیای فرهنگ باستانی 

مصمم ساخت. 
ِسر جان ملکم، افسر اسکاتلندی کمپانی 
هند شرقی در کتاب »تاریخ ایران« که به 
از  بذرهایی  بود،  نوشته  انگلیسی  زبان 
باستان گرایی را کاشت که در کتاب »آیین 
سکندری یا تاریخ ایران« اثر میرزا آقاخان 
کرمانی جوانه زد و در آثار آخوندزاده، افسر 
ادوارد  و  کرد  رشد  روسیه،  تزاری  ارتش 
براون، مشیرالدوله  پیرنیا، رومن  گیرشمن، 
سیدحسن   لمبتون،  آن   سن،  کریستان  
تقی زاده دکتر محمد معین، سعید نفیسی 
و  بالندگی  از خاورشناسان  در  و جمعی  

رشد آن کوشیدند.1 
مورد  در  احمد  آل  جالل  تعبیر  به 
توسط  پژوهش ها  اکثر  باستان  تاریخ 
شرق شناسان انجام گرفته و کتاب هایی 
هم که ایرانیان نوشته اند، برپایه پژوهش های 

 : از عبارتند  ترتیب  به  براون،  ادوارد  از  مربوطه  منابع   .1
از  قبل   ایران    « باستان«،  ایران   »تاریخ   ادبیات«،  »تاریخ  
اسالم«، »ایران  در زمان  ساسانیان«، »تاریخ  ایران  قبل  از 
اسالم«، »تحوالت  اجتماعی  و مدنی  ایران  در گذشته«، 
»مزدیسنا و ادب  پارسی«، »تاریخ  اجتماعی  ایران« و » 

تمدن  ایرانی«.

کتب، نشریات متعددی نیز همچون »کاوه«،  کنار این  شرق شناسان بوده است.۲ در 
یج باستان گرایی تالش می کردند.  »آینده« در ترو «، »فرنگستان« و »ایرانشهر

« که با هدف پی جویی هویت  به طور مثال از میان ۲۴3 مقاله منتشرشده در نشریه »ایرانشهر
ایرانی در ایرن باستان منتشر می شد، 73 مقاله در بیان اهمیت آموزش عمومی و غیرمذهبی، 
۴5 مقاله در احقاق حقوق زنان، ۴0 مقاله در تکنولوژی و فلسفه غرب و 30 مقاله در توصیف 

تاییدآمیز ایران پیش از اسالم بوده است.3
و  می شد  منتشر  برلین  در  و  کاظم زاده  حسین  توسط  قمری   13۴0 سال  در  نشریه  این 
اندیشه های پیشروان باستان گرایی مانند آخوندزاده، آقاخان و جالل الدین میرزا را از محافل 
روشنفکری به میان مردم آورد. میرزا محمد قزوینی، رضازاده شفق و رشید یاسمی بخشی از 

نویسندگان مقاالت این نشریه بودند.
نشریه »کاوه« نیز توسط تقی زاده و گروهی از ایرانیان طرفدار آلمان، در سال 113۴ قمری در 
برلین و به سفارش آلمان تاسیس شد تا ایرانیان را تشویق به طرفداری از آلمان و مبارزه با 

روس و انگلیس نماید؛۴
تقی زاده در شماره اول این نشریه، یکی از اهداف کلی خود را »احیای سنن و رسوم مستحسنه 
قدیمی ملی ایران« اعالم می کند. این نشریه در شرح حال شعرا و نویسندگان ایرانی، بر 

فردوسی و دقیقی طوسی که حماسه های ایران قبل از اسالم را سروده اند، تاکید داشت. 
عناصر  از  استفاده  با  تا  داشت  سعی  و  کرد  می  تبلیغ  آلمان  نفع  به  آشکارا  نشریه  این 
باستانی به اهداف سیاسی خویش نایل شود؛ با شکست آلمان، متوقف شد اما مدتی 
بعد با همکاری نویسندگانی چون محمدعلی جمال زاده، میرزا محمد قزوینی، ابوالحسن 
حکیمی، ابوالحسن علوی و رضا تربیت، بصورت یک نشریه ادبی و تاریخی درآمد و با 

هدف احیای هویت ایرانی، بر تاریخ و ادبیات ایران باستان تاکید نمود. 
»کاوه«، تمدن اروپایی را می ستود و اولین نشریه ای بود که کتاب های شرق شناسان را تحت 

عنوان »بهترین تالیفات فرنگی ها درباره ایران« به ایرانیان معرفی کرد.5 

۲. جالل آل احمد، غربزدگی)مجموعه مقاالت(، انتشارات رواق، چ اول، ص151. 
، 1380، ص18. ، باستان گرایی در تاریخ معاصر ایران، نشر مرکز 3. رضا بیگدلو
، 1380، ص160. ، باستان گرایی در تاریخ معاصر ایران، نشر مرکز ۴.  رضا بیگدلو

5.  همان، ص16۲.

▪ 	▪ ▪سیدحسنتقیزاده	 	▪ حسنپیرنیا	 ▪ 	▪ میرزافتحعلیآخوندزاده	
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این نشریه بر دولت مقتدر و متمرکز تاکید داشت و جزء کانون های روشنفکری بود که زمینه 
را برای ظهور رضاخان به عنوان یک منجی هموار نمود. 

، در مقدمه چینی برای ظهور رضاخان نقش اساسی  دو نشریه »فرنگستان« و »آینده« نیز
داشته و تاکید می کردند که برای به دست آوردن قدرت مرکزی نیرومند و وحدت ملی ایران، 

باید فرقه ها و گویش های محلی را از بین برد.
محور  عنوان  به  شاهنشاه  همواره  که  بود  گونه ای  به  باستان  ایران  از  روشنفکران  روایت 
اصلی تحرکات و سمبل اقتدار و عظمت تلقی می شد؛ بنابراین طبیعی بود که شاعرانی 
 ، چون فرخی یزدی، عارف و عشقی و روشنفکران و نظامیانی چون سلیمان میرزا، داور
دور  امیرطهماسبی  و  یزدان پناه  و  امیراحمدی  سرتیپ  شیبانی،  حبیب اهلل  تیمورتاش، 

رضاشاه گرد بیایند.1 
در این دوران تفکرات  شعوبی گری  افراطی  در ضدیت  با اعراب  و مسلمانان  به طور جدی  

...، مورد تقدیس  واقع  می شدند. تبلیغ  می شد و کسانی  چون  بابک  خرمدین، مازیار و

ب( رژیم پهلوی

یک: رضاخان

به جرات می توان رژیم پهلوی را نقطه ثقل رشد ایدئولوژی باستان گرایی در ایران دانست. 
منظور  به  بود،  قرارداده  خود  کار  سرلوحه  را  مردم  اعتقادات  و  دین  با  ستیز  که  رضاشاه 
مشروعیت سازی برای سلطنت، به ترویج باستان گرایی رو آورده و تاریخ باستان را همانطور 

که می خواست روایت کرد تا انگاره های شناختی مردم را با سیاست های خود همسو سازد.
محمدعلی فروغی نیز به عنوان ایدئولوگ این جریان، باستان گرایی را در قالب »ایدئولوژی 
شاهنشاهی« تبیین کرد. فروغی به دنبال پیوند مجدد دو قوم ایرانی و یهودی بود۲ و این پیوند 

»توحش« اعراب می دانست. را به عنوان سالحی در برابر فرهنگ اسالمی و
این ایدئولوژی صهیونیستی، پا به پای اسالم زدایی و هجو و تخریب روحانیت، فرهنگ 
ماقبل از اسالم را ترویج می داد و چنین القاء می کرد که گویا بین آیین کهن ایرانیان و دین 
کورش منجی قوم ستمدیده یهود معرفی  که  یهود وجود مشترک فراوان بوده و همانگونه 

می شود، ایران کنونی نیز باید حامی و نجات بخش قوم آواره یهود باشد. 
روشن است که این تبلیغات هدفی به جز جدایی مردم ایران از مردم مسلمان منطقه و 
ایجاد همدردی با مهاجرین یهودی در فلسطین، و یا حداقل بی تفاوتی را پی نمی گرفت. 
این مشی تبلیغاتی، نقش پشت پرده روچیلدهای انگلستان را در هدایت عوامل ایرانی 
اینتلیجنس سرویس نشان می دهد چرا که برخی از متنفذترین عوامل ایرانی بریتانیا مثل 

، یهودی االصل بوده اند.3 قوام الملک شیرازی و ذکاءالملک فروغی، طبق روایت مشهور
در سال 13۲8 که مخالفت های شدیدی با اعالم موجودیت دولت اسرائیل شکل گرفت، 
رژیم پهلوی اسرائیل را به رسمّیت شناخت و مدتی بعد ترویج »مدینه فاضله اسرائیلی« به 

شکلی بی سابقه و بی پرده در مطبوعات آغاز شد. 

1.  محمدعلی همایون کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، ص1۲6.
۲.  نقش روشنفکران در تاریخ معاصر ایران، موسسه فرهنگی قدروالیت، جلداول، 1387، ص515.

3. عبداهلل شهبازی، ظهور وسقوط سلطنت پهلوی، جلد دوم، انتشارات  اطالعات، چاپ  اول، زمستان  1369، ص1۲8.

سنجیده  برنامه  یک  با  زمان  این  در 
ایران به اسرائیل  از  هیات های مختلفی 
از  تعدادی  جمله  از  و  گردید  اعزام 
خلیل  چون  صاحب قلم  روشنفکران 
داریویش  و  احمد  آل  جالل  ملکی، 
شدند.  اشغالی  فلسطین  عازم  آشوری 
و  آشوری  داریوش  و  ملکی  خلیل 
تبلیغات  به  بازگشت  در  همفکرانشان 
خود به سود سوسیالیسم کیبوتص ادامه 
با  احمد  آل  جالل  مرحوم  ولی  دادند، 
نگارش مقاالتی به افشای ماهیت دولت 

اسرائیل پرداخت.۴ 
به گفته عبداهلل شهبازی در کتاب »ظهور 
وصیت نامه  پهلوی«  سلطنت   سقوط   و 
ایدئولوژی  مانیفست   ، ریپورتر اردشیر 
ناسیونالیسم  شاهنشاهی است که  در سه  

کانون  ریشه  داشت:
جستجوی   در  که   بریتانیا  استعمار 
مناسب ترین  کارافزار سیاسی  و ایدئولوژیک  
سلطه  بر ایران  بود، طرح های  بلندپروازانه  
محافل  قدرتمند یهودی  اروپا و در رأس  آنها 
خانواده  روچیلد، و کینه  و رویاهای  فروخفته  
1300 ساله  اشرافیت  و موبدان  ساسانی  که  
در عملکرد برخی  محافل  الیگارشی  پارسی  
هند تبلور می یافت  که  به  تبع  نقش  درجه  
اول  خود در اقتصاد هند، نفوذ جدی  در 
انگلیسی  هندوستان  داشتند.  حکومت  
اردشیر ریپورتر به عنوان  یک  پدیده  تاریخی  
سه   این   درآمیزی   و  منافع   اشتراک   ثمره  

کانون  بود.55
در  رضاخان  اقدامات  مهمترین  از  یکی 
ترویج تفکرات باستانی ، تشکیل نهادهای 
جدید و دگرگونی در ساختار اجتماعی و 

سیاسی جامعه بود؛ 
مهم ترین نهاد های فرهنگی - اجتماعی 
6: که در این دوره تأسیس گردید، عبارتند از
 1300 اسفند  در  معارف:  عالی شورای  .1

۴.  همان.
5.  عبداهلل شهبازی، ظهور و سقوط  سلطنت  پهلوی، 
زمستان   اول،  چاپ   اطالعات،  انتشارات   دوم،  جلد 

1369، ص  160.
، یادداشت با عنوان باستان گرایی در  6.  نیما احمدپور

برابر اسالم گرایی، روزنامه جوان، 9 آبان 1397.

پژوهشهاتوسطشرقشناسان موردتاریخباستاناکثر جاللآلاحمددر بهتعبیر
پژوهشهای برپایه نوشتهاند، ایرانیان که هم کتابهایی و گرفته انجام
همچون»کاوه«، اینکتب،نشریاتمتعددینیز کنار شرقشناسانبودهاست.در

ترویجباستانگراییتالشمیکردند. «،»فرنگستان«و»آینده«در »ایرانشهر
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به  معارف  عالی  شورای  قانون  شمسی 
که به موجب آن  تصویب مجلس رسید 
برگزاری  امور اجرایی مدارس مانند  تمام 
و  درسی  برنامه های  تهیه  امتحانات، 
آموزشی و تشخیص صالحیت علمی و 
اخالقی معلمان، به شورای عالی معارف 

واگذار شد. 
به سفارش شورای عالی معارف مقرر شد 
با بررسی نظام آموزش و پرورش کشور های 
کشور  اروپایی، الگویی برای نظام آموزش 

انتخاب گردد. 
سرانجام سیستم آموزشی فرانسه به عنوان 

الگوی مدارس ایرانی پذیرفته شد. 
کارآیی الزم بود و نیاز های  این نظام فاقد 
دروس  نمی کرد.  تأمین  را  ایرانی  جامعه 
ارائه شده بسیار سنگین و تعداد آن زیاد 
بودند مطالب  و دانش آموزان موظف  بود 

متعدد را حفظ کنند.
این  وطنخواه:  نسوان جمعیت  .۲
جمعیت در سال 130۲ ش توسط محترم 
دولت  محرمانه  کمک  با  و  اسکندری 

تشکیل شد. 
وی دختر شاهزاده محمدعلی اسکندری 
که  از اعضای فعال »جامع آدمیت« بود 
و  را تشکیل دادند  بعد ها انجمن حقوق 
در نشریه ای به نام مجله حقوق، مطالبی 
اجتماعی  موقعیت  و  ایرانی  زنان  درباره 

آنان چاپ کردند. 
انجمن حقوق پس از چندی تعطیل شد 
همراه  اسکندری  محترم  بعد  مدتی  و 
روزنامه های  در  که  بانوان  از  نفر  چند  با 
زنان«  »آزادی  درباره  مقاالتی  زمان  آن 
می نگاشتند، بنیاد اولیه جمعیت نسوان 

وطن خواه را نهادند. 
در  مقاالت  نگارش  راه  از  جمعیت  این 
سخنرانی  و  وطن خواه«  »نسوان  مجله 
میهمانی های  حتی  و  زنان  مجامع  در 
خانوادگی و جشن های مدارس و اجرای 
نمایش ویژه بانوان به اجرای سیاست های 
فرهنگی حکومت رضاخان می پرداخت. 
از  جمعیت،  این  عضو  بانوان  بیشتر 

تحصیل کردگان اروپا بودند.
3. جمعیتتمدننسوان: در 17 تیر 1305 

کرد به بهانه »ترویج معارف و بسط افکار و تهذیب  ش »جمعیت تمدن نسوان« تالش 
اخالقی و ترقی زنان« تئاتری با عنوان »تمدن نسوان« به نمایش بگذارد. 

البته در لوای این شعارها، عادی سازی حضور زنان در مجالس و سست کردن اعتقادات 
آنان و به خصوص تحریک آنان به بی حجابی مورد نظر بود. 

، علمای سرشناس تهران از جمله آیت اهلل سیدحسن مدرس،  به دنبال انتشار این خبر
آیت اهلل فیروزآبادی، آیت اهلل سیدمحمدبهبهانی و میرزا هاشم آشتیانی در نامه ای خطاب به 

رئیس الوزرا، مستوفی الممالک خواستار جلوگیری از اجرای این نمایش شدند. 

دو: محمدرضا

در عصر پهلوی دوم،  توجه به نمادهای ایران باستان تشدید شد؛ در این دوران، باستان گرایی به  
شدت  با منافع  ویژه  صهیونیست ها درهم  آمیخت  و موضوعات  تاریخی  به  دستمایه ای  برای  

پیشبرد اهداف  سیاسی  آنها در ایران  تبدیل  شد.1 
محمدرضا پهلوی به ویژه پس از کودتای ۲8مرداد، تفکر »شاه پرستی« را به طرز جنون آمیزی 
ترویج داده و جشن های پرهزینه بسیاری را برای تبلیغ این اندیشه به کشور تحمیل کرد که 

جشن تاجگذاری، جشن هنر شیراز و جشن های ۲500ساله از جمله این مراسمات بود.۲ 
سیاست سه گانه باستان گرایی )احیای ایران باستان(، اسالم ستیزی )حذف اسالم از فرهنگ 
مردم و نظام حاکم در ایران( و غرب گرایی )سلطه فرهنگ و ارزش های منفی غرب بر جامعه( 
از جمله سیاست های استعماری بود که توسط حکومت محمدرضا پهلوی به عنوان اولویت 
اول در حوزه فرهنگ مورد توجه قرار گرفت و با حمایت و هدایت فراماسونرها، بهائیان و بخشی از 
زرتشتیان، اقدامات گسترده ای در جهت تحقق آنها انجام شد.3 محمدرضا پهلوی برای تحقق 

این سیاست های سه گانه، از چهار اهرم اصلی بهره می برد:

*سازمان فراماسونری 

دولت  چندین  به  اتکا  و  تجربیات  امکانات،  به  توجه  با  فراماسونری  جهانی  سازمان 
تواناترین نیروی فکری، مدیریتی، تبلیغاتی و اجرایی برای پیاده کردن  و  بزرگ، موثرترین 

سیاست های دیکته شده و برنامه های اجرایی بودند. 
و  فرهنگی  بخش  در  به ویژه  و  حساس  و  مهم  پست های  تصرف  با  فراماسون  اعضای 

آموزشی، اثرات تعیین کننده ای در این زمینه داشتند. 
ریاست بسیاری از مراکز آموزشی، دانشگاهی و فرهنگستان ها در سلطنت پهلوی بر عهده 

فراماسون های معروفی چون محمدعلی فروغی بود. 
افرادی از فراماسون ها عالوه بر مأموریت سازمانی و تشکیالتی در چارچوب و تشکل ویژه، 

نقش های خاصی ایفا می کردند که به نام چند نفر از آنان اشاره می شود:

1.  برای مطالعه بیشتر رک: نقد تاریخ نگاری، یعقوب توکلی، نشریه زمانه، شماره 1، 1381.
۲.  صغری)شهال( عامری، باستان گرایی در دوره پهلوی با تکیه بر جشن های ۲500ساله به روایت اسناد، مرکز اسناد 

انقالب اسالمی، تهران، 1395، ص35.
3.  جواد منصوری، یادداشت با عنوان باستان گرایی در عصر پهلوی، پورتال خبری تحلیلی فرقه ضاله بهائیت.

سیاستسهگانهباستانگرایی)احیایایرانباستان(،اسالمستیزی)حذفاسالم
ایران(وغربگرایی)سلطهفرهنگوارزشهای فرهنگمردمونظامحاکمدر از
جملهسیاستهایاستعماریبودکهتوسطحکومت جامعه(از منفیغرببر
گرفتوبا حوزهفرهنگموردتوجهقرار محمدرضاپهلویبهعنواناولویتاولدر
زرتشتیان،اقداماتگستردهای حمایتوهدایتفراماسونرها،بهائیانوبخشیاز

جهتتحققآنهاانجامشد. در
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رضافالح، استاد شیمی دانشگاه تهران: عضو لژ »مولوی«، معاون دکتر منوچهر اقبال،  1. دکتر
مدیرعامل شرکت ملی نفت که برای خدماتش از انگلیس »مدال لیاقت« گرفت و به او لقب 

« دادند. »نشاندار
و  ضددینی  آثار  مروج   ،» »مهر لژ  عضو  تهران:  دانشگاه  استاد  صفا،  ذبیحاهلل  دکتر  .۲

یسم و مرتبط با محافل آمریکایی و یهودی. سکوالر
: عضو لژ فارابی، عضو حزب  هوشنگنهاوندی، وزیر مسکن و رئیس دانشگاه شیراز 3. دکتر

توده، عضو گروه دفتر فرح.
۴. مهندسهوشنگسیحون، رئیس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران: عضو کلوپ 

روتاری، مروج فساد و اسالم ستیزی، پدرش یهودی بود که و به بهایی بودن تظاهر می کرد.

* زرتشتی ها

پس از قرن ها انزوا و کاهش پیروان و به فراموشی سپرده شدن زرتشتیان، بازگشت مجدد آنها 
به صحنه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و رونق بخشیدن آیین زرتشت، تحول مهم و سوال 

برانگیزی بود. 
اگر چه در دوران پهلوی دوم، به تدریج نقش خود را ظاهرًا از دست دادند، اما تعدادی از 
آنان همچنان در مراکز حساس به سیاست گذاری و پیگیری اهداف خود اشتغال داشتند.

نام  به  زرتشتی  انگلیسی- هندی-  با مدیریت محوری شخصی  این جریان  کارگردانی 
در  مستعمرات  )مرکز  هند  در  انگلیس  نایب السلطنه  سیاسی  مشاور   » ریپورتر »اردشیر 
جنوب آسیا( بود که برای اجرای طرح استقرار دولت دست نشانده در ایران، به سفارت آن 

کشور در تهران مأموریت یافت. 
او در ظاهر به نمایندگی پارسیان هند و رسیدگی به امور زرتشتیان به ایران آمده بود و نقش زیادی 

در روی کارآمدن رضاخان و پیاده کردن سیاست های دولت بریتانیای کبیر ایفا کرد. 

* فرهنگستان

در راستای باستان گرایی و فرهنگ سازی، در ابتدا تالش برای تغییر خط و تاریخ هجری در 
برنامه حکومت پهلوی قرار گرفت؛ اما به دالیل مختلف، از جمله مقاومت مردمی و عدم 

همکاری بخشی از دستگاه های دولتی، کنار گذاشته شد. 
لذا تغییر لغات عربی و ساخت و جعل کلمات فارسی با استفاده از متون قدیمی و با 

در  فردوسی  شاهنامه  از  سوءاستفاده 
فرهنگستان زبان فارسی آغاز شد. 

پایه گذاری  و  و ادبی  برنامه فرهنگی  این 
و  اسالم  از  اثری  آن  در  که  جدیدی  زبان 
اجتماعی  عرفانی،  علمی،  آثار  و  تمدن 
بیداری  لژ  کمك  به  نبود،  آن  سیاسی  و 

ایرانیان به اجرا درآمد. 
حذف  در  زیادی  تأثیر  فرهنگستان 
داشت  عربی  واژه های  و  اصطالحات 
دستگاه های  به  بخشنامه هایی  طی  و 
کلمات  کاربرد  به  موظف  را  آنها  دولتی، 

ساخته شده جدید کرد. 
فرهنگستان،  فعالیت  ابتدای  در 
جایگزینی واژه ها با موفقیت پیش می رفت 
وضع  قبولی  قابل  واژه های  توانست  و 
کند؛ اما هرچه پیش رفت، بر اثر افراط و 
بی توجهی و جعل لغات نامأنوس و بعضًا 
بی معنا، پذیرش اجتماعی و اداری خود را 

از دست داد و بعد از مدتی تعطیل شد.

* بهائیان 

که با تسامح  یکی از جریان های انحرافی 
رژیم پهلوی توانست در ایران پا قرص کرده 
دایر  را  خود  »بیت العدل«  و  »محافل«  و 

سازد، کیش بهایی گری بود. 
اگرچه که رضاخان با بهائیان میانه خوبی 
نداشت ولی به دلیل تحصیل فرزندانش 
پادشاهای  دوران  در  آنان،  مدارس  در 

▪ 	▪ ریپورتر	 ▪اردشیر 	▪ ذبیحاهللصفا	 ▪ 	▪ هوشنگسیحون	
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محمدرضا، بهائیان توانستند محافل خود 
را توسعه دهند.1 

فعالیت  هدف  با  که  مدارسی  ازجمله 
فرهنگی در عرصه جوانان ایرانی توسط این 
فرقه راه اندازی شد، مدارس »بنین وبنات« 
»وحدت  مدرسه  و  تهران  در  »تربیت«  و 
»تأییدیه  مدرسه  و  کاشان  در  بشره« 

موهبت« در همدان بود. 
محتوای ارائه شده در این مدارس متفاوت 
با سایر مدارس بود و تالش جدی داشت تا 
نوع نگاه فرزندان ایران را به دین عوض کند.
به عنوان نمونه در این مدارس در روزهای 
اول و دوم محرم )به مناسبت تولد علی 
این  که  می گرفتند  جشن  باب(  محمد 
مسئله به مرور زمان مورد اعتراض شدید 

مسلمانان ایران واقع شد.۲ 
نیز  حجاب  کشف  زمینه  در  فرقه  این 
عناصر فعالی را در اختیار رژیم قرار داد؛ 
همسرش  و  پارسای  فرخ دین  ازجمله 
زنان  مجله  مجدد  راه اندازی  با  فخرآفاق 
ادبیات  تولید  در  توجهی  قابل  تالش 
کشف  سیاست  توجیه  با  متناسب 

حجاب انجام دادند. 
محمدرضا پهلوی در میان اطرافیان خود، 
بهاییان را قابل اعتماد می دانست، لذا در 
زمان وی نقش عناصر بهایی در حکومت 
و  گردیده  خارج  علنی  غیر  حالت  از 
و  مهم  شغل های  و  مناصب  از  بسیاری 

حساس در اختیار آنها قرارگرفت.3 
تبلیغات ضد مذهب این افراد در ایران، 
با هدف فروپاشی فرهنگ دینی و تربیت 
ارزش های  ضد  اساس  بر  جامعه  افراد 

جوامع غربی بود. 
دوران  در  رویکرد  این  مصادیق  از  یکی 
رژیم پهلوی، عملکرد هوشنگ سیحون، 

از معماران عضو فرقه ضاله بهاییت بود.۴

1. حمید بصیرت منش، علما و رژیم رضاخان، موسسه 
چاپ و نشر عروج، 1399، ۲19.

نشر  پنهان،  نیمه  لجنه  در  واکاوی  صادقی،  مریم   .۲
کیهان، 139۴، 1۲۴ الی 1۲6.

3. عبداهلل شهبازی، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، 
زمستان   اول،  چاپ   اطالعات،  انتشارات   دوم،  جلد 

1369، 57 الی 59.
۴. معماران تباهی، سیمای کارگزاران کلوپ های روتاری 

ج( نظام جمهوری اسالمی

انجام  باستان گرایی«  »پروژه  بررسی  برای  چندانی  علمی  فعالیت های  پهلوی  دوران  در 
نگرفت و حتی نویسندگان مشهوری مانند فریدون آدمیت نیز در بیشتر موارد با امثال 

آخوندزاده همدلی می کردند.5 
با وقوع انقالب اسالمی این بحث در عرصه اجتماعی کم رنگ شده و توجهات علمی قابل 
تحسینی نسبت به آن صورت گرفت که نتیجه آن انتشار کتاب هایی همچون »خدمات  

متقابل  ایران  و اسالم« و »ناسیونالیسم و انقالب« بود. 
رکود تفکرات باستان گرایانه در حکومت جمهوری اسالمی دو دهه به طول انجامید و در 

دهه 80، عده ای با داعیه غرب ستیزی در آتش زیر خاکستر آن دمیدند. 
در ابتدا صرفا گروه های دینی و حوزوی در مقابل این جریان ایستادند اما به مرور زمان با شیوع 
، گروه های مخلتفی همچون اهل سنت، روشنفکران  این تفکرات از طریق رسانه های نوظهور

اصالح طلب و حتی جماعت پان ترک نیز به اعالم موضع برعلیه آنان پرداختند.6 
تبلیغات   ، سکوالر غربزده  و  تجزیه طلب  سلطنت طلب،  مختلف  گرو ه های  امروزه 

باستان گرایانه زیادی را در فضای مجازی و در دل کانال های زرد فرهنگی منتشر می کنند؛
نکته قابل توجه این فعالیت ها، اشتراک آنها در رویکرد تمجیدآمیزداشتن نسبت به رژیم 
پهلوی و عناد با حاکمیت سیاسی دین است که مقابله جدی پژوهشگران و تحلیل گران 

حوزه تاریخ را می طلبد.

3. رویکرد های باستان گرایی

امروزه در بین رویکردهای سیاسی، فرهنگی و اندیشه ای موجود، پنج رویکرد را می توان 
یافت که به رغم تفاوت هویتی و ماهیت فکری، در یک نقطه  به هم می رسند و آن  قراردادن 
7: باستان گرایی در مقابل اعتقادات اسالمی و فرهنگ دینی است. این رویکردها عبارتند از

الف( شرق شناسی وارونه روشنفکران غرب گرا

، اندیشه و عقالنیت در  بخشی از روشنفکران به تبع فیلسوفان غربی بر این باورند که فکر
غرب باستان تولید شده و محل زایش تفکر در یونان باستان و آتن بوده است.

این چشمه جوشنده عقالنیت فقط در روی کره زمین در همین یک نقطه فوران کرده است. 
هر آب این چشمه به هر کجا رفته، سهمی از عقالنیت نصیب آن ها شده است. 

، به نوعی عقالیت بومی ایرانشهری رسیده  ایران باستان هم تحت تأثیر این سرچشمه تفکر
، در دوره میانه اسالمی از طریق دارالحکمه بغداد وارد جهان  است. این عقالنیت اروپامحور

اسالم شده و توسط فارابی پرورانده شده است. 
بعد از وی هم به دلیل این که عقالنیت فلسفی به عقل شرعی و دینی تبدیل شد، به »زوال« 

در ایران، جلد چهارم، دفتر پژوهش های مؤسسه کیهان، تیرماه 1389: 88 و87.
5. فریدون آدمیت، اندیشه های آخوندزاده، نشرخوارزمی، 13۴9، ص1۲0.

6.  مهدی رستمی، مصاحبه اختصاصی با دیده بان اندیشه، ۲5 مهر 1۴01.
7.  محسن مهاجرنیا، سخنرانی با عنوان هم سویی پنج  رویکرد باستان گرا در مقابل فرهنگ دینی، وبسایت مباحثات، 6 

آبان 1396.

،تبلیغات گروههایمختلفسلطنتطلب،تجزیهطلبوغربزدهسکوالر امروزه
دلکانالهایزردفرهنگیمنتشر فضایمجازیودر باستانگرایانهزیادیرادر
رویکردتمجیدآمیزداشتن میکنند؛نکتهقابلتوجهاینفعالیتها،اشتراکآنهادر
کهمقابلهجدی نسبتبهرژیمپهلویوعنادباحاکمیتسیاسیدیناست

پژوهشگرانوتحلیلگرانحوزهتاریخرامیطلبد.
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رسید و ایران و اسالم در »انحطاط« کامل  قرار گرفت. 
حدود هزار سال این انحطاط ادامه یافت تا  در دوره معاصر در جریان جنگ های ایران و 
روس و بعد از آن  نهضت مشروطیت، ایرانیان با عقالنیت جدید اروپایی آشنا شده و برای 
ورود به عقالنیت خیز برداشتند؛ اما به دلیل حضور اندیشه شریعتمداران و فقیهان، بیش از 

یک سده در آستانه دروازه تجدد ایستاده و هیچگاه وارد مدرنیته نشدند.  
گاهی فاصله گرفتند، قدرت اندیشیدن  از آنجایی که مردم ایران امروز از عقالنیت و خودآ
ندارند و کیستی و چیستی خود را فراموش کرده اند؛ راه حل این است که به احیای تفکر دوره 

»ایران باستان« و اندیشه ایرانشهری قبل از اسالم  و منشور کوروش برگردند.

ب( رویکرد سیاسی شوکت گرایان

نهضت عدالتخواهی عالمان دوره قاجار که به نهضت مشروطه معروف شد، با قصد اصالح 
قدرت مطلقه شاهان و کاهش ظلم و تعدی آن ها به ملک و ملت بود؛ اما به دلیل انحرافاتی 
که در آن پدید آمد، نه تنها شاهنشاهی حذف و تعدیل نشد، بلکه در قانون اساسی به مثابه 

»موهبتی الهی« تلقی گردید و شاه به عنوان » ظلهللا« در زمین، شناخته شد. 
با شکست مشروطه، رضاشاه و روشنفکران ضددینی رسمًا خواهان احیای تاریخ ۲500ساله 
شاهنشاهی و بازگشت به هویت سیاسی ایرانشهری شدند؛ برگزاری جشن ها و آیین های 
باستانی، تغییر تاریخ هجری شمسی به تاریخ ۲500ساله شاهنشاهی، طرح تغییر خط و 
کوروش و نهایتًا احیای اقتدارگرایی در ایران در  ادبیات و بازگشت به میراث شکوهمند 

همین راستا بود.

ج( رویکرد ناسیونالیستی شکوه گرایان

اندیشه ناسیونالیستی و ملی گرایی که متعاقب عصر استعمار در همه  جهان اسالم مطرح 
گردید، در ایران  به باستان گرایی و میراث تمدنی گذشته گره خورد. این رویکرد در سه  نحله 

فکری قابل شناسایی است:
که برخی از آن ها ممکن است  کسروی و تقی زاده ها  یک: »باستان گرای ضدعرب« مثل 
مخالف اسالم نباشند؛ اما تعصبات ضدتازی و ضدعربی آنها بسیار آشکار است؛ طرفداران 

این نحله اشعار فردوسی را الگوی فکری خودشان می دانند.
: »ملی گرایی کاذب« مثل میرزا آقاخان کرمانی، آخوندزاده، پورداود و صادق هدایت که  دو

بازگذشت به تمدن ایرانی را برای مقابله با 
اسالم تعقیب می کنند.

بازگشت  که  سه: »ملی گرایان شوکت گرا« 
به هویت و تاریخ و تمدن گذشته را برای 
به  بازگشت  و  مسلمان  ایرانی  تقویت 
خویشتن امروزی،  تلقی می کنند؛ طیف 
این  از  اخیر  مذهبی  ملی گراهای  عمده  

صنف هستند.

د( رویکرد روانی واگرایانه

شکست ایران در جنگ با روس ها و ورود 
انباشت  به دنیای جدید  سبب  ناموفق 
سرخوردگی ها، عقده ها و عصبیت هایی 
به  که  گردید  ایرانی  روشنفکران  میان  در 
تدریج در قالب مخالف با اسالم یا برخی 

از مقررات اسالمی و عرب ها ظاهر شد. 
در  انتظاراتی  اسالمی،  انقالب  از  بعد 
تحقق  عدم  که  شد  ایجاد  جدید  نسل 
کاستی ها،  از  ناشی  که  ـ  انتظارات  آن 
دولت ها،  ناکارآمدی  سیاسی،  شرایط 
بی تجربه گی کارگزاران و ضعف ساختارها  
ـ به لحاظ روان شناختی، سبب یأس  بود 
گردید.  از حاکمیت دینی  و سرخوردگی  
به دالیل مختلف بخشی از این عقده ها 
در گرایش به باستان گرایی و ایرانشهری و 
بالتبع عرب ستیزی و یا حتی اسالم ستیزی 

نمود یافتند. 

▪ 	▪ ▪صادقهدایت	 	▪ احمدکسروی	 ▪ 	▪ ابراهیمپورداوود	
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انگلیسی  سیاسی  سناریوی  ه( 
صهیونیستی

که بزرگ ترین  صهیونیست های غاصب 
با  هستند،  اسالمی  انقالب  دشمن 
عتیق  عهد  تاریخی  روایات  از  استفاده 
جریان  تقویت  به  تورات  کتاب  و 

باستان گرایی ایرانی پرداخته اند. 
شخصیت  مدیون  یهود  معتقدند  آن ها 
کبیر است؛ زیرا وی در جنگ با  کوروش 
امپراتوری بابل، به اسارت هفتادساله یهود 

پایان داد. 
صهیونیست ها با جمع آوری روایات، آثاری 
را تهیه و به فارسی منتشر ساخته اند و در 
دوره پهلوی نیز به رویکرد احیای کوروش 

کمک کردند. 
را  کوروش  منشور  کتیبه  که  انگلیسی ها 
جشن های  هنگام  بودند،  کرده  غارت 
شاه  به  روز   10 مدت  به  را  آن  ۲500ساله 

امانت می دهند. 
این پنج رویکرد امروز به هم رسیده اند و با 
همگرایی عجیبی با سرزنش واقعیت های 
احیای  دنبال  به  ایرانی  جامعه  امروز 

گذشته هستند. 
بازگشت به  را برخی  گذشته  بازگشت به 
مسکنی  نیز  برخی  می دانند؛  عقالنیت  
برای التیام زخم ها و کاستی ها و مشکالت 
امروز می بینند و با عقده گشایی، راه حل 
تبار  به  گرایش  در  را  سربلندی  و  اقتدار 

ایرانی و باستان جست وجو می کنند. 

4. مولفه های باستان گرایی

از آنچه در تعریف و تاریخچه باستان گرایی 
گذشت، مولفه ها و ویژگی های نظری این 
شد؛  آشکار  زیادی  حدود  تا  نیز  جریان 
ولی به طور خالصه می توان شاخص ها و 

ویژگی های این جریان را اینگونه نام برد:
الف( روایت ایدئولوژیک ایران باستان؛

سکوالر  حکومت  برتری  به  اعتقاد  ب( 
ایرانی بر حکومت اسالمی؛

ج( ترویج باستان گرایی شاهنشاهی؛
د( تخریب اسالم و هجمه به مسلمانان؛

ه( غرب زدگی وغرب  گرایی فاحش؛
( ارادت نظری وعملی به رژیم پهلوی؛ و

( رویکرد گزینشی نسبت به ایران باستان؛ ز
ح( سابقه قوی در ژورنالیسم و رسانه.

در روایت باستان گرایان ملیت ایرانی روی سه پایه استوار دارد: زرتشت، کوروش و فردوسی؛ 
این سخن بدین معناست که دین خالص ایرانی زرتشتیت است و الباقی از منظر دینی 
ایرانی خالص نیستند؛ آغاز هویت سیاسی ایرانیان کوروش است و قبل و بعد آن بی اعتبار 

است؛ زبان خالص ایرانیان نیز پارسِی سروده شده توسط فردوسی است.1  
اگرچه که این برساخت تاریخی سنخیتی با مختصات فرهنگی اکنون مردم در ایران ندارد، 
که به دلیل مواجهه حسنه اسالم و حکومت  اسالمی با زرتشتیان و  کرد  اما باید اعتراف 
همچنین مباحات مردم این سرزمین به تمام مفاخر ادبی همچون فردوسی، کوروش گرایی 
که جماعت باستان گرا برای تمایزبخشی هویتی خود با دیگر  مهمترین مولفه ای است 

جریانات انتخاب کرده و گاهی حتی آن را تا حد کوروش پرستی نیز پیش می برند. 
، درباره کوروش اینگونه می نویسد: سایت خردگان به عنوان یکی از جدی ترین مواطن این تفکر
»آنچه درباره شخصیت کوروش بزرگ جالب می نماید همسخنی و اشتراک منابع تاریخی 
درباره نیک سیرتی وی می باشد. منابع تاریخی درباره کمتر پادشاهی چنین شرایطی دارند؛ 
آن هم منابعی که توسط اقوام و ملل گوناگون نگارش یافته اند. کوروش بزرگ رسم تازه ای در 
تاریخ بنیان نهاد که افتخار را نه در تاراج و ویرانی شهرها و کشتار مردم، بلکه در رسیدگی 
به آنان و آزادی دادن به مردم برای ادامه راه و روش زندگیشان به شمار می آورد در واقع مفهوم 
انسانیت و توجه به حقوق انسان در سطح جهانی پس از هفتم آبان سال 539 پیش از 
میالد بسیار بیش از پیش مورد توجه بشر قرار گرفت. 7 آبان روز ورود صلح جویانه کوروش 

بزرگ به بابل و استقبال با شکوه مردم از این پادشاه خوشنام است.«۲

5. افراد و شبکه های باستان گرایی

همانطور که بیان شد، از دهه 80 تاکنون نزدیک به دو دهه است که نشر تفکرات باستان گرایانه 
درایران رشد پیدا کرده و از طرق مختلفی انجام می پذیرد. به طور کلی مجریان این مقوله را 

می توان در سه سطح دسته بندی کرد:

الف( سایت ها و شبکه های اجتماعی

یک: سایت ها

در مورد سایت های فعال در زمینه باستان گرایی می توان چند مورد را نام برد:

* خردگان

وبسایت »خردگان« فعال ترین سایتی است که در سال 139۴ با همکاری کانون دانشجویی 
« و  ایران شناسی دانشگاه تهران تاسیس شده و تارنماهای قدیمی همچون »هفت کشور

»پردیس اهورا« را در دل خود هضم کرد. 

1.  سید جواد میری، یادداشت با عنوان باستان گرایی و نوباستان گرایی چیست؟، کانال تلگرامی سید جواد میری، ۲8 
دی ماه 1۴00.

۲.  اشکان دهقان، به بهانه هفتم آبان، روز کوروش بزرگ، سایت خردگان، 6 آبان 1۴00.

دارد:زرتشت،کوروش روایتباستانگرایانملیتایرانیرویسهپایهاستوار در
کهدینخالصایرانیزرتشتیتاستو وفردوسی؛اینسخنبدینمعناست
کوروش هویتسیاسیایرانیان دینیایرانیخالصنیستند؛آغاز منظر الباقیاز
پارسِیسرودهشده است؛زبانخالصایرانیاننیز استوقبلوبعدآنبیاعتبار

توسطفردوسیاست.

 
ی

ا�
گر

ان 
ست

ن با
ریا

 ج
لگ

 او
ل

ص
ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

01  
ان

/ آب
 4

ه 4
ار

شم

66



از  اعم  باستان گرایی  جریان  محورهای  تمام  از  خالصه ای  واقع  در  سایت  این 
را در  و نشر اشعار شاهنامه  زرتشت در مقابل اسالم  قراردادن  کوروش،  برجسته سازی 
خود جای داده و تقویمی از تمام جشن های مرسوم در ایران باستان را به عالقه مندان 

این عرصه یاد آوری می کند. 
این سایت همچنین یکی از دغدغه های خود را پاسخ به شبهات موجود درباره ایران 
باستان، کوروش و زرتشت اعالم داشته و با ادبیاتی تند منتقدین فرهنگ ایرانی را جاهل 

خطاب می کند. 
نکته قابل توجه در این سایت، توجه افراطی نویسندگان به شخصیت دکتر مصدق به 

عنوان ناجی فرهنگ ایران باستان در دوران معاصر است.

* تاریخ  ما

این سایت به طور ویژه در حوزه ایران باستان فعالیت می کند. تاریخ ما توسط بابک زارع در 
سال 1386 با هدف گردآوری یک کتابخانه الکترونیکی تاریخی و تبدیل شدن به مرجعی 

برای پژوهشگران تاریخ باستان شکل گرفت. 
تا اکنون بیش از ۲6 هزار عنوان مقاله و بیش از 3600 عنوان کتاب در این سایت قرار گرفته 
است. این سایت اگرچه که ماهیت علمی ندارد، اما به دلیل آرشیو خوب و تنوع موضوعات 

و گستردگی مطالب آن، مورد اقبال پژوهشگران قرار گرفته است. 
تاریخ ما، پیش از این به دالیل نامعلومی فیلتر شد و پس از مدتی با آدرس جدید فعالیت 
خود را شروع کرد. الزم به ذکر است که اخیرا فعالیت تاریخی سایت، محدود شده و بخش 

گردشگری خود را فعال نموده است.

* دستی بر ایران

دستی بر ایران، دوران ایران پیش از اسالم را یک عصر طالئی و دوران بعد از اسالم را دوران 
تاریکی ایران در نظر گرفته است.سایت با انتشار مقاله ای با عنوان »ایران پس از اسالم« 

مدعی است که اعراب هیچ هنری نداشتند و تنها مایه خسارت ایران شدند. 
ایرانیان نیز در مقابل حمله اعراب)مسلمان( سه راه بیشتر نداشند: یا همچون پارسیان 

هند باید مهاجرت می کردند، یا جزیه بدهند و یا مسلمان شوند. 
کردند هنر و دانش خود را  از این رو وقتی هنر ایرانی در حال نابودی بود، ایرانیان سعی 

چارچوب اسالم زنده نگه دارند و بنابراین مسلمان شدند. 

در  که  دستاورهای  کلیه  راستا  این  در 
از اسالم  ایران پس  برای  عرصه معماری 
ایرانی های  هنر  از  تنها  می شود،  معرفی 
قبل از اسالم تلقی می شود که به اسالم هم 

معرفی شد. 
است  مدعی  ایران  بر  دستی  سایت 
عرفان اسالمی و صوفی گری هم منتسب 
از  ایرانی )و نه فرهنگ متخذ  به فرهنگ 
محور  بر  ایران  بر  دستی  است.  اسالم( 
ملی گرایی افراطی و ترویج پان ایرانیسم نیز 

متمرکز است. 
در روایت سایت از حکومت سلوکیان این 
می دهد.  نشان  را  خود  صریح تر  رویکرد 
قومی  مسلمانان،  همانند  را  سلوکیان 
و  می کند  معرفی  بی فرهنگ  و  وحشی 
و  برتر  فرهنگ  به عنوان  را  ایرانی  فرهنگ 

غالب می داند.  
سلسله  از  سایت  این  روایت  در  نیز 
و  بیگانگان  برابر  در  مقاومت  اشکانیان، 
پلورالیسم دینی از ویژگی های این سلسله 

برشمرده می شود. 
به علت  را  همچنین سلسله ساسانیان 
یک  کوروش،  تکثرگرای  رویه  با  مخالفت 

حکومت دینی ظالمانه معرفی می کند.
پلورالیسم  و  تسامح  بر  سایت  کید  تأ
علت  که  است  حدی  به  حکومت  در 
دینی بودن  را  روم  و  ایران  جنگ های 

حکومت ساسانیان برمی شمارد.
ساسانیان از نظر این سایت با وجود تمام 
نقدها، دستاوردهای قابل توجهی نیز در 

نظام دیوان ساالری دارد. 
تکنیک  از  استفاده  با  تاریخ  بر  دستی 
خارجی  دنبال  به  برجسته سازی 

معرفی کردن دین اسالم است. 
نیز تمام منازعات بعد از ساسانیان را به 
اسالمی  فرهنگ  و  ایرانی  فرهنگ  منازع 
نهایت  در  که  منازعه ای  می دهد؛  ارجاع 
تمام  ظاهرا  مسلمانان،  نیزه  سر  غلبه  با 
چنین  از  هرگز  ایرانیان  اما  می شود؛ 

وضعیتی رضایت ندارند. 
که  کسانی است  از جمله  یعقوب لیث 
در این منازعه به دنبال احیای فرهنگ 

ایرانی است. 

▪ 	▪ وبسایتخردگان	
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جنبش  از  عرب  ضد  چهره ای  ارائه 
طاهریان و حکومتی شبه مستقل از حاکم 
مرکزی )بغداد( با گرایش به باستان از دیگر 

فعالیت های سایت است. 
احیا  نیز  سامانیان  دوران  از  روایت  در 
اسالمی  فرهنگ  برابر  در  ایرانی  فرهنگ 
عربی  ضد  احساسات  از  مملو  ذهنیت 

مردم خراسان در سایت برجسته است. 
سامانیان  دستاوردهای  سخن  دیگر  به 
آنان نسبت داده می شود.  ایران گرایی  به 
همچنین سلطان محمود غزنوی به عنوان 
می شود  معرفی  جنگجو  مسلمان  یک 
هند  در  را  اسالم   ، شمشیر طریق  از  که 

گسترش داد. 
با این حال سایت مذکور بر هویت ایرانی 
کید می کند و بیان می دارد که  غزنویان تأ
آداب  به دنبال  این دوره هم  ایرانی ها در 

قبل از اسالم خود رفتند.

* بنیاد مطالعات ایران

این سایت وابسته به اشرف پهلوی است. 
، غالمرضا  کاتوزیان، احسان یارشاطر هما 
دریایی،  تورج  افخمی،  مهناز  افخمی، 
محمد  میالنی،  فرزانه  مسکوب،  شاهرخ 
... از نویسندگان و فعاالن این  توکلی طرقی و

سایت هستند. 
تخریب  سایت،  تاریخی  روایت  رویکرد 
اسالم، تحقیر اعراب، برجسته سازی زبان 

فارسی و ایرانیان است. 
فارسی  زبان  با  می کند  تالش  که  روایتی 
سره و به شدت تهی از واژگان عربی همراه 
باشد. در این زمینه ورود اسالم به ایران به 

ورود تازیان معرفی می شود. 
بر  عالوه  باستان،  تاریخ  عرصه  در 
ایده  درباره  کتاب  از  شاهنامه،  از  روایت 
ایران)جرالدو نولی( به عنوان منبع استفاده 
شده است. نیز برجسته سازی سه جریان 
یهودی، بهائی و زرتشتی در دستور کار این 

سایت قرار دارد. 
در مقاله ای با عنوان اقلیت های مذهبی 
حمله  خاطر  به  را  زرتشتیان  تضعیف 
چندین  می داند.  مغوالن  و  مسلمانان 
مقاله با موضوع »ایران و یهود« منتشر شده 

و از یهود به عنوان قدیمی ترین همراهان ایرانیان یاد شده است. همچنین در مقاله »پویه ای 
که از سوی انجمِن بن-زوی)ویژه پژوهش درباره  دیگر در پژوهش های ایرانی- یهودی« 
جامعه های یهودی درخاورمیانه( و دانشگاه عبری اورشلیم تدوین شده، مباحثی چون 
خاستگاِه زرتشتی سفیروت؟، روایت های یونانی و عبری کتاب استر و پیشینه ایرانی آن، 

... مورد توجه قرار گرفته است.  مناظره میان خدا و شیطان در ِبرشیت نامه شاهین و
همچنین در مقاله » یهودیان ایران در عرصه های ورزشی« کوشش می شود نزدیکی یهودیان 

با ایران و تشابهات فرهنگی آن دو برجسته گردد.

* سرای تاریخ

ابوالفضل فدائی موسس سایت سرای تاریخ است. زریر عباسی نیز از نویسندگان فعال 
و اصلی عمده مطالب سایت است. اهمیت سایت سرای تاریخ از این جهت است که 

، مخاطب اصلی سایت معرفی شده اند.  نوجوانان دانش آموز
سایت می کوشد تا عصر هخامنشی را به عنوان عصر طالیی زنان مطرح  کند. باستان گرایی و 

حقوق زنان در ایران باستان و در دین زرتشت مورد توجه این سایت هستند. 
تمجید از جشن های خاص مانند جشن عشق)جشنی همانند ولنتاین( و ممنوع بودن 
تعدد زجات در دین زرتشت نیز در سایت فوق مشاهده می شود.  سرای تاریخ، حکومت 

زنی به نام رضیه خاتون را نمونه موفق مدیریتی در جهان اسالم معرفی کرده است.
رویکرد تمجیدی این سایت نسبت به ایران باستان در قالب برجسته سازی برخی مظاهر 

پیشرفت مانند بانکداری »اگیپی و پسران« و »مورشو و پسران« آشکار است.
پیرامون برجسته سازی شخصیت کوروش نیز فعالیت زیادی صورت گرفته است. در این 
بین می توان به افسانه پانته آ اشاره کرد؛ وی زیباترین زن شوش بود که به اسارت کوروش درآمد؛ 
اما کوروش به علت شوهرداشتن آن زن، نه تنها به او نزدیك نشد بلکه از وی حفاظت هم کرد. 
عرب ستیزی، از دیگر محورهای سایت است که ذیل آن مسلمانان، تازی معرفی می شوند. 
این سایت ادعا دارد که عناوین برخی مکان ها در جهت حفاظت از حمله مسلمانان، به 
نام دیگری نام گذاری شده اند؛ مثًال به آرامگاه کوروش، مقبره مادر سلیمان و تخت جمشید 

گفته شده است تا مسلمانان به آن حمله نکنند.  
سرای تاریخ با جعل سند، اسطوره سازی و برجسته سازی نقاط عطف تاریخی می کوشد تا 

رویکرد باستان گرایانه خود را تحقق بخشد.

▪ 	▪ بنیادمطالعاتایران	
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* رادیو فردا

باستان گرایی از مسائل مورد توجه رادیو فردا است. در این زمینه برجسته سازی دستاوردهای 
ایران پیش از اسالم، نشر خبرهای مربوط به باستان گرایی و تبلیغ کوروش دیده می شود.

نقطه عطف این رویکرد می تواند انتشار خبر »کشف پادگان ایرانی دوره هخامنشی در 
شمال اسرائیل« باشد که این امر می تواند حلقه وصل یهودگرایی در عصر ایران قبل اسالم و 

صهیونیسم گرایی دوره پهلوی باشد. 
به بیان دیگر این سایت به دنبال ایجاد سابقه و حافظه تاریخی در جهت ارتباط تنگاتنگ 

بین مردم ایران و یهودیان است.

* دویچه وله

در  لیبرال  عناصر  برجسته سازی  مانند  محورهایی  روی  بر  تاریخ  حوزه  در  دویچه وله 
امام  و  روحانیت  انقالب اسالمی، تخریب  از  فاجعه نمایی  برخی جریانات چپ،  کنار 
خمینی)ره(، زنان، روایت ضد انگلیسی و ضد روسی از تاریخ، ترویج باستان گرایی، زرتشت 

کید دارد.  و بهائیت تأ
این سایت در جهت برجسته سازی عناصر لیبرال، یادداشت های متعددی درباره مصدق، 

بازرگان، امیر انتظام، ابراهیم یزدی و قطب زاده کار کرده است. 

* بی بی سی

و  سر  برای  اول  پهلوی  چون  دیکتاتوری  وجود  که  کند  القا  تا  می کند  تالش  بی بی سی 
سامان گرفتن کشور امری ضروری است و فقدان آن بی نظمی جبران ناپذیری را به همراه دارد. 
همچنین در جهت تقویت نگرش و جریانات باستان گرا، برنامه های متعددی تولید کرده 
و رسما در برنامه »ناسیونالیسم و ایرانیت، ابزار مبارزه؟« ناسیونالیسم را به عنوان یک سالح 

مبارزاتی علیه کشورهایی نظیر ایران تجویز می کند.
در مقابل سایت های فوق، دو سایت »روشنگری« و »خبرگزاری رسا« به دنبال روایت صحیح 

و واقع بینانه از تاریخ ایران باستان هستند. 
عمده فعالیت سایت روشنگری، نقد پهلوی و به موازات آن نقد موضو ع باستان گرایی است؛ 

فعالیت خبرگزاری رسا نیز غالبا ناظر به پاسخ شبهات مربوط به تاریخ ایران و اسالم است. 
برجسته سازی نقاط عطف تاریخی در کنار برجسته سازی مسائل اساسی اسالم و انقالب 
همانند موضع حجاب، تحریف مذاکرات در تاریخ اسالمی، تحریفات در باستان گرایی 

... از ویژگی های بارز این سایت محسوب می شود.  و

دو: فضای مجازی

در فضای مجازی از میان سه پایه هویت ملی، روایت ناقص و تحریف شده ای از ایران 
باستان ارائه می گردد. 

، تجمعات  باستان گرایی در تلگرام و اینستاگرام با نمودهای اجتماعی همچون نماد فروهر
هفت آبان، اسامی ایران باستان، عقد آریایی و دهها مورد دیگر قابل مشاهده است. 

در تلگرام ۲۴درصد از پیام های تاریخی در موضوع ترویج باستان گرایی است. همچنین 

باستان گرایی به عنوان پشتوانه ایدئولوژیک 
تطهیر پهلوی مطرح است؛ 

تاریخی  کانال های  که  بدین صورت 
برجسته کردن  طریق  از  تا  دارند  تالش 
ایران باستان، رژیم پهلوی را تطهیر کنند. 
میراث  پرسیا،  تاریخ  مانند  کانال هایی 
گذشتگان، یادی از گذشته، تاریخ هفت 

 !... ، تاریخ ما و هزار ساله، ایرانشهر
به  زیادی  پیج های  نیز  اینستاگرام  در 
ترویج موضوع آزادی زنان در ایران باستان، 
آبادانی طبیعت آن زمان  و  کوروش  الواح 
نشر  با  بعضا  که  پیج هایی  می پردازند؛ 
 ، لر ترک،  مختلف  قومیت های  عالیق 
کرد توانستند به صورت میلیونی  بلوچ و 

مخاطب جذب کنند.

ب( افراد

ترویج ایدئولوژی باستان گرایی همچنین 
نخبگان  و  دانشگاهی  اساتید  طریق  از 
عرصه تاریخ پژوهی نیز دنبال شده است. 

: برخی از این افراد عبارتند از
* عبدالمجید ارفعی مترجم الواح تخت 

جمشید و استوانه کوروش؛
* مجید خالقیان دانش آموخته کارشناسی 

ارشد تاریخ دانشگاه تهران؛
تاریخ  تمام  استاد  جلیلیان  شهرام   *

؛ دانشگاه شهید چمران اهواز
* شاهپور شهبازی کارگردان، فیلم نامه نویس 

و نویسنده رمان؛
* یزدان صفایی دانشجوی دکتری تاریخ 

هخامنشی دانشگاه پاریس؛
عرصه  پژوهشگر  روشن ضمیر  بهرام   *

میراث فرهنگی؛
* جالل متینی مورخ و شاهنامه پژوه؛

*شروین وکیلی جامعه شناس و اسطوره پژوه؛
از  دیگر  گروهی  افراد،  این  مقابل  در 
نقد  به  نیز  نخبگان  و  دانشگاه  اساتید 
یخ پرداخته و  روایت باستان گرایان از تار
یخ ایران  بر لزوم روایتگری صحیح از تار

کید می کنند.  تا
: برخی از این افراد عبارتند از

پژوهشگر  آبادی  غیاث  مرادی  رضا   *
مطالعات باستانی و تاریخ نگاری؛

ببیبیسیتالشمیکندتاالقاکندکهوجوددیکتاتوریچونپهلویاولبرایسر
امریضروریاستوفقدانآنبینظمیجبرانناپذیریرا وسامانگرفتنکشور
جهتتقویتنگرشوجریاناتباستانگرا،برنامههای بههمراهدارد.همچنیندر
مبارزه؟«  ابزار ایرانیت، و »ناسیونالیسم برنامه  در رسما و کرده تولید متعددی
تجویز ایران  نظیر کشورهایی علیه مبارزاتی بهعنوانیکسالح را ناسیونالیسم

میکند.
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* عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات 
و تدوین تاریخ ایران؛

* ابوذر مظاهری هیات علمی تاریخ اندیشه 
معاصر موسسه امام خمینی)ره(؛

و  جامعه شناس  فیاض  ابراهیم   *
مردم شناس فرهنگی؛

و  تاریخ  استاد  صدراالشرافی  ضیاء   *
پژوهشگر زبان فارسی؛

* علی مصلح مدیر گروه زرتشت و باستان 
موسسه آموزش عالی حوزوی خاتم النبیین.

ج( دانشگا ه ها و مراکز علمی 

تهران  دانشگاه  ایران شناسی  کانون 
و  مراکز اصلی پشتیبانی علمی  از  یکی 
است  باستان گرایی  جریان  از  منطقی 
یادی را همچون »وحید بهمن«  که افراد ز
باستان گرایانه  تفکرات  ترویج  منظور  به 
و  یخی  تار محافل  راهی  پان ترکیسم،  و 

اندیشه ای ساخته است. 
دیگر  نیز  اسالمی  دایره المعارف  نشر 
باستان گرایی  حوزه  در  که  است  مرکزی 
فعالیت داشته و سعی در قدیس سازی از 
کوروش به وسیله ترجمه و نشر آثار یهودی 
دارد. بنیاد فردوسی نیز با برجسته سازی 
که  است  دیگری  مکان  کوروش،  منشور 
به  را  یخ  تار عرصه  محققین  و  جوانان 

سمت خود می کشاند. 

6. نقدهای وارده بر باستان گرایی

بعد از آشنایی اجمالی با جریان باستان گرایی باید دانست که نقدهای زیادی نسبت به آن 
وجود داشته و گروه های مخالف زیادی در مقابل وجود دارد. 

به طور کلی می توان نقدهای وارده بر این جریان را به سه طیف تقسیم کرد:

الف( نقدهای مبنایی

یک: نقض عبرت گیری از تاریخ

یکی از نقدهای مبنایی جدی به جریان باستان گرایی این است که اساسا تفاخر به تاریخ 
یک کشور و ملت به همان اندازه غیرعقالنی و ُمضحک است که نفرت از آن اینگونه است؛ 
گذشته  هر ملتی هویت تاریخی اوست لذا به هیچ وجه قابل انکار نیست؛ انکار هویت 

تاریخی حماقت است؛ همان طوری که بازگشت به گذشته حماقت است.
گذشته انباشت تجربه های خوب و بد است که به اصطالح چراغ راه آینده است. هویت 
تاریخی و تمدنی برای امروز ما یک امتیازاست؛ اما در صورتی که سبب رشد، پیشرفت و 
حرکت ما باشد و اگر بخواهد به یک گذشته گرایی و سلفی گری قهقهرایی تبدیل شود، مانع 
پیشرفت می شود و ارزشش را از دست می دهد.تاریخ برای تجربه آموختن است و نه برای 
پرداختن به گذشته ای نادرست و سراسر توهم که نه به کار آموختن می آید و نه به کار تجربه. 
در روایت تاریخ اهداف مختلفی ممکن است در میان باشد؛ گاهی تاریخ را می خوانیم که 
خوبی های خودمان را استخراج کنیم و بدهی های دشمنان را به رخ آنان بکشیم و به این 

وسیله غرور ملی را به دست بیاوریم؛این هدف قطعا مطلوب و مقدس است؛ 
کشیده و رقیب را پایین بکشیم؛ در  که جناح خود را باال  گاهی به دنبال آن هستیم  اما 
این صورت نقل تاریخ یک استفاده کامال ابزاری و رسیدن به اهداف متکبرانه است که 
هیچگاه هدف اصلی پرداختن به تاریخ از نظر قرآن یعنی عبرت آموزی را به همراه ندارد.  

آنچه دین از ما می خواهد و امیرمومنان در نهج البالغه به آن اشاره می کنند این است که 
مطالعه تاریخ به هدف عبرت گرفتن است؛ این عبرت است که به انسان تجربه می دهد و 

باعث تربیت او می شود.1

1.  داوود مهدوی زادگان، نشست با عنوان نقد روایت مطهری از ناسیونالیسم ایرانی، خبرگزاری ایکنا، ۲9 فروردین 1397.

شروینوکیلی  		

ابراهیمفیاض  		شهرامجلیلیان  		عبدالمجیدارفعی  		

عباسسلیمینمین  		
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عباسسلیمینمین  		

دو: دوگانه سازی کاذب

دومین نقد مبنایی به جریان باستان گرا، دوگانه سازی غلط این جریان بین اکنون و گذشته 
یا بین ایران قبل و بعد از اسالم است. بر اساس نگاه فلسفی و نفس االمری حقایق موجود 
در این عالم از حصر دوگانه صادق و کاذب یا به عبارت دینی حق و باطل خارج نبوده و 
همگان با فرض وجود این معانی در نفس االمر است که به سراغ فهم و سنجش آنان می روند؛ 

از این رو در نقل تاریخ هم ما باید بر اساس دوگانه حق و باطل پیش برویم؛ 
حق در لغت به معنای ثبوت و پابرجایی همراه با مطابق واقع بودن است1 و باطل به معنای 
تباه ساختن و از بین رفتن.۲ در معنای اصطالحی نیز این دو به معنایی نزدیک همین 

معنای لغوی به کار رفته و در سنجش امور از آنها استفاده می شود. 
جنگ حق و باطل، نزاعی است که در طول تاریخ به صورت دائم و مستمر و جود داشته 
است. هر چند در اندیشه اسالمی، اصالت از آن حق است؛ اما باطل به عنوان یک امر 
موقتی و عارضی نیز در طول تاریخ، جریان مستمر دارد. جریان باطل، الزمه مرتبه وجودی 
انسان مختار و آزاد است3 و در برهه های مختلف در برابر جبهه حق، موضع گیری و دست 

به اقدام متقابل می زند. 
ترسیم کلی که آیات قرآن در بحث از حق و باطل می کند، این است که حق، نشات گرفته 
از صفت ربوبیت خداوند متعال است۴ که همانند آبی از آسمان- در مقاطع مختلف 
تاریخ- نازل می شود و در مسیر این نزول حق، باطل، مانند کفی بر روی آب است که با 
توجه به ظرفیت های مختلف و خصوصیات مقاطع مختلف تاریخ، شکل می گیرد و 

جلوه نمایی می کند.5 
بعد از بیان این مقدمه باید گفت که نگاه صحیح به کل تاریخ گذشته و آینده بشریت، بر 
مدار دوگانه حق و باطل گردیده و با همین نگاه باید ایران باستان را نیز مورد بررسی قرار داد. 
همانطور که امروزه حق و باطل هایی در مقابل هم وجود دارند، در ایران باستان نیز حق و 

باطل دوشادوش یکدیگر حضور داشته اند. 
جنایات  و  باستان  ایران  در  حق  جلوه  مهمترین  زرتشت،  دین  قالب  در  توحیدگرایی 
پادشاهان خودکامه بارزترین جلوه باطل در این برهه از تاریخ است؛ از این رو دین اسالم در 
بدو ورود به ایران، با زرتشتیان مواجهه اهل کتاب و دارای حقانیت کرده و در مقابل استبداد 

و سلطنت ایستاد.6 

سه: عدم توجه به مشروعیت حکومت

براساس جهان بینی توحیدی ربوبّیت منحصر به خداست؛ یعنی خداوند افزون بر آن که 

1.  حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1360، ج ۲، ص ۲6۲.
، لسان العرب، سلسله المعاجم، 1385، دار احیاء التراث العربی، جلد 13، ص 59. ۲.  ابن منظور

3.  مرتضی مطهری، حق و باطل، انتشارات صدرا، 1378، ص35-37.
۴.  بقره، 1۴7.

5.  رعد، 17.
، وبسایت اسرار حکمت، 18 آذر 1395. 6.  حکمت اهلل مالصالحی، کورش و نیازهای ایران معاصر

آفریننده و خالق موجودات است، ربوبّیت 
آن ها را نیز در دو بخش »تکوین« و »تشریع« 

به دست دارد. 
سراسر  در  خداوند،  تشریعی  ربوبّیت 
انسان  حیات  ابعاد  همه  بر  و  زندگی 
، خود  یکتاپرست سایه می افکند؛ ازاین رو
را تنها و رها نمی بیند و تن به فرمان غیر 

خدا نمی دهد.
بر همین اساس، اعتبار و مشروعّیت هر 
حکمی را تنها در ارتباط با خدا می سنجد 
و بدون وجود این ارتباط، دلیلی بر پیروی 
این حکم نمی بیند؛ بلکه اطاعت از آن را 

آلوده شدن به شرك در تشریع می داند. 
از راه اعتقاد به ربوبّیت الهی و این که همه 
چیز تکوینا و تشریعا باید تحت تدبیر و 
تربیت وی باشد، به این نتیجه می رسیم 
که حّق حاکمّیت و والیت، فقط به دست 
خداوند است و قبول اصل توحید، مستلزم 

قبول توحید در ربوبّیت نیز خواهد بود. 
توحید  پذیرش  براساس  که  آن  نتیجه 
ربوبی، حّق سرپرستی و زمامداری جامعه، 
الهی مستند  به حاکمّیت  تنها می تواند 
که منشأ  باشد و هرگونه رهبری و سلطه 
توحید  به  اعتقاد  با  باشد،  نداشته  الهی 

ناسازگار است. 
که از سه بخش اصلی هر  با این توضیح 
امور  و  گذاری، قضاوت  )قانون  حکومت 
اجرایی( تنها بخش اّول مستقیما از طرف 

خداوند انجام می گیرد. 
بر مبنای کسانی که توحید ربوبی را زیربنای 
تفّکر سیاسی خود قلمداد نموده و براساس 
سیاسی  نظام های  مشروعّیت  درباره  آن، 
بدون  حکومتی  هیچ  می کنند،  قضاوت 
نمی آید؛  حساب  به  عادالنه  الهی،  اذن 
که  نظر  آن  از  زیرا عادالنه بودن حکومت، 
او  اذن  به  حّق انحصاری خداوند است، 
از  برگزیده  افراد  به تبع آن،  و  بستگی دارد 
طرف خدا، دارای مشروعّیت خواهند بود و 
هر دولتی که تأیید الهی را به همراه نداشته 

باشد، غاصب و ظالم است.7 

7.  علی شمس، والیت فقیه اندیشه اى کالمی، انتشارات 
مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، 1391، ص 1۴3.

سیاسیخودقلمدادنمودهو کهتوحیدربوبیرازیربنایتفّکر مبنایکسانی بر
براساسآن،دربارهمشروعّیتنظامهایسیاسیقضاوتمیکنند،هیچحکومتی
آننظر بدوناذنالهی،عادالنهبهحسابنمیآید؛زیراعادالنهبودنحکومت،از
کهحّقانحصاریخداونداست،بهاذناوبستگیداردوبهتبعآن،افرادبرگزیده
دولتیکهتأییدالهیرابههمراه طرفخدا،دارایمشروعّیتخواهندبودوهر از

نداشتهباشد،غاصبوظالماست.
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بعد از بیان این مقدمه باید گفت که تمام 
که دلیل  آنجا  از  باستان  ایران  پادشاهان 
قطعی بر دارای اذن بودن آنان وجود ندارد، 
مصداق طاغوت بوده و از این رو نمی توان 
آنها را منجی و راه بلد زندگی انسان ها برای 

رسیدن به حق و حقیقت توصیف کرد. 
آری اگر بتوان برای برخی از آنان جلوه ای 
از اذن الهی برای حکومت استخراج کرد 
)همانطور که عده ای در مورد کوروش این 
، او  ادعا را کرده و در مقابل نقدهای مشهور
را همان ذوالقرنین دانسته اند(1 می توان نام 
او را از لیست طواغیت جدا کرده و رفتار و 

کردارش را ترویج نمود.

چهار: رابطه دین و توسعه

از نقدهای مبنایی به جریان  یکی دیگر 
باستان گرایی، پیشفرض اشتباه این جریان 
نسبت به رابطه دین و توسعه است. اینان 
همچون روشنفکران غربزده دین را افیونی 
و  خماری  جز  دستاوردی  که  می دانند 
ندارد؛  و  نداشته  ملت ها  برای  خمودی 
یعنی نمی گذارد که علم و استعداد نهفته 
در بشر خودی نشان دهد و با شکوفائیش 
عالمی را غرق در صنعت و فناوری کند. 
پس برای جهاِن اولی شدن الزم است دین 
را از سر راه برداشته و محترمانه عذر او را 

، مصاحبه  ، شخصیت کورش کبیر 1.  علی اکبر رائفی پور
، 9 آبان 1396. با انصاف نیوز

خواست. مانند همان کاری که غرب شجاعانه به آن دست زد. اکنون بر کسی پوشیده 
، مرهون همین اقدام تاریخی و اساسی اوست. نیست که پیشرفت و توسعه غرِب امروز

در برابر این دیدگاه باید گفت که ممکن است این نسخه، جوامعی را که تحت سیطره دین 
خرافی در حال خفه شدن هستند، از خطر مرگ علمی نجات دهد اما برای جوامعی که 
مقید به رعایت دستورات اسالمند، ُکشنده و مرگ آور خواهد بود؛ دین در آن سامان ترمز علم 

است و در این سرزمین موتور حرکتی علم. 
خرافات یا همان باورها و دستوراتی که هیچ دلیل عقلی و یا نقلی معتبری ندارند، جدی ترین 

مانع پیشرفت علوم و توسعه صنعت به شمار می روند. 
برداشت؛  راه  سر  از  را  آن  موانع  باید  علمی  پیشرفت  یک  به  رسیدن  برای  است  روشن 
مسیحیت این کار را کرد و ثمرش را هم دید؛ اما این ظلم به اسالم است که آن را هم ردیف 

یک آیین تحریف شده قرار داده و همان حکم را در موردش اجرا کنیم.
اسالمی که در تمام قرآن و روایات معتبرش ذره ای خرافه یا سخنی در تضاد با عقل یافت 

نمی شود. 
اسالمی که مدام بر تفکر و تعقل و تدبر در آیات آفاقی و انفسی توصیه می کند؛ اسالمی که 

قدرت علمی شدن در جهان را واجب کفایی می داند؛ 
اسالمی که شعار رسمی اش دانش اندوزی ز گهواره تا گور است؛ اسالمی که خودکفایی در 

تمام عرصه های تکنولوژی و صنعت را واجب می داند.
نکته دیگر اینکه منظور از پیشرفت و توسعه چیست؟ اگر مراد دست یابی به مدرن ترین 
که  کشتار جمعی یا ساخت مهیج ترین وسایل فساد و بی بندوباری است  سالح های 

اسالم اینها را توحش می نامد و به شدت از آنها گریزان است؛ 
اما اگر منظور همان است که بوعلی ها و رازی ها در گذشته و شهریاری ها و دانشمندان 
مسلمان امروز ما به آن دست یافته اند که این امر به برکت تعالیم و تشویق های اسالم کامال 

تحقق پیدا کرده است. 
به نظر می رسد که این حمالت نسبت به دین نه بخاطر نگرانی از عقب ماندگی علمی و 
صنعتی ایران بلکه بخاطر هراس از گسترش و اثبات کارآمدی دین در این کشور و صدور 

آن به جهان است.
پس به طور خالصه باید گفت که دو اصل الزم برای پیشرفت جوامع اسالمی وجود دارد:

درون؛ وعملبهتعالیماسالمیاز 1.باور
بیرون. موانعوعواملبازدارندهاز 2.غلبهبر

اگر امتی آن تعالیم وادارنده به پیشرفت علمی و صنعتی اسالم را وا نهد و تعطیل کند، مسلم 
است که عقب مانده و جیره خوار دیگران می شود. 

گاهی هم ملتی مصمم می شود تا در سایه عمل به آن تعالیم پله های پیشرفت و ترقی را طی 
کند؛ اما دیگران با ترفندهای گوناگون مانع از دستیابی این ملت به آن آرمان های علمی و 

صنعتی می شوند.
اگر این ملت به دالیلی نتوانست بر آن فشارهای بیرونی چیره شود، مسلم است که عقب 

می ماند.۲ 

ب( نقدهای روشی

یک: تاریخ نگاری گزینشی

مهمترین نقد روش شناسانه به جریان باستان گرا، گزینش گری اینان از تاریخ ایران باستان 
است. این گزینش گری در دو سطح رخ می دهد:

، عقب ماندگی به واسطه دین، وبسایت تبیان، 8 دی 1389. ۲.  امید پیشگر

▪ 	▪ رضابیگدلو	
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* دوره های مختلف تاریخ

جریان باستان گرا از میان تاریخ هفت هزار ساله ایران، صرفا حکومت هخامنشی را برای روایت 
انتخاب کرده و سخنی از دوره های دیگر به میان نمی آورد؛ 

مضاف بر اینکه در حکومت هخامنشی نیز صرفا به یکی از پادشاهان یعنی کوروش بسنده 
کرده و تمام ایده های خود را روی آن پیاده می سازند.1

این درحالی است که تاریخ این کشور فراز و فرود، پیروزی  و شکست ، افتخار و انحطاط،  
انسانیت و بی رحمی ، اخالق و عدالت و قتل و جنایت را در کنار یکدیگر به خود دیده 

ونمی توان تاریخ را به یکی از آنها تقلیل داد. 
به  کوروش  از  یک باره  َپرش  باستان گرایان  یخ نگاری  تار در  مضحک  نکات  از  یکی 
یسته در این بازه زمانی مطول، قرار نیست  رضاخان است؛ گو اینکه تمامی پادشاهان ز

که به حساب آیند. 
مضاف بر اینکه در مورد امثال کوروش نیز صرفا به روایت خود بسنده کرده و حاضر نیستند تا 
روایات دیگری که او را ُمهره ای از پروپاگاندای یهودی می دانند، قبول و یا حتی بررسی نمایند.۲

* ابعاد مختلف تاریخ 

جریان باستان گرا از تمام ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران باستان گذر 
کرده و صرفا مسائل عامه پسندی همچون آزادی زنان در سواحل دریا را برجسته می سازد.

به بیان دیگر این جریان در روایت خود از تاریخ ایران باستان همانطور که وابستگی های 
سیاسی حکومت ها، نظام طبقاتی حاکم بر جامعه و برده داری را نمی بیند، امور فرهنگی 

دیگر همچون ادبیات، معماری و جایگاه خانواده در ایران باستان را نیز نادیده می پندارد.
طرفداران این جریان نقدهای زیادی بر قانون مجازات های اسالمی وارد می سازند اما حاضر 
نیستند تا در باب مجازات های سنگین حکومت ها در ایران باستان علیه جرائم مختلف 

همچون ارتداد، خیانت، فرار از جنگ یا راهزنی سخن بگویند.

دو: تاریخ سازی به جای روایت تاریخ

یکی دیگر از مشکالت روشی جریان باستان گرا، تحریف تاریخ و به عبارت دیگر تاریخ سازی 
به جای روایت تاریخ است. 

و  فاحش  دروغ های  با  باستان  ایران  دستاوردهای  برجسته کردن  برای  باستان گریان 
گفتارهای دیگران به بزرگان ایران باستان، به یک فهم غلط از ایران باستان  نسبت دادن 
کمک کرده و الگویی غیرواقعی را ارائه می دهند که عالوه بر پوشالی و فاقد تکیه بودن آن، 
در درازمدت پایه های تفکری و تاریخی ایران باستان را نیز سست کرده و با طرح مفاهیمی 

نژادپرستانه از اندیشه ایرانی، به فروپاشی آن کمک می کنند. 
برای مثال، دادن نسبت های غلط و یا انتساب جمالت و وصیت نامه های دروغین به 
کوروش هخامنشی، سبب بدبینی به این شخصیت شده و در طوالنی مدت به تخطئه این 

پادشاه ایران باستان توسط نسل های آینده می انجامد.
تاریخ  به  افتاده اند،  از جامعه جهانی عقب  کنند  افکار عمومی احساس  که  هنگامی 

تصنعی روی می آورند تا از طریق گذشته ای پرشکوه، خود را التیام بخشند. 
الم خود دنبال چنین سرابی هستند، کسانی  بدیهی است وقتی عده زیادی برای تسکین آ
نیز پیدا می شوند تا این موقعیت را به فرصتی برای سودآوری بیشتر و تولید کاالی فرهنگی 

بنجل اما پرطرفدار تبدیل بکنند. 

، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  .ک: علی ابوالحسنی، بوسه برخاک پی حیدر 1.  برای مطالعه بیشتر ر
اسالمی، 139۲.

، 8 آبان 1398. ۲.  محمدرضا کائینی، تاریخ نگاری کوروش؛ ابهام ها و اغراق ها، رجانیوز

درباره  عموما  که  تاریخی ای  کتاب های 
آن ها  امثال  و  هخامنشیان  و  کورش 
نادرست  اطالعات  و  توهمات  براساس 
دروغ،  از  کنده  آ عمدتا  می شوند،  نوشته 
که  کاذبی هستند  غلو و بزرگنمایی های 
چهره  یک  کشورگشا،  یک  از  دارند  قصد 

حقوق بشری و انسان دوست بسازند.

سه: گسست محور دیدن تاریخ

بر  وارد  روشی  نقدهای  مهمترین  از  یکی 
جریان باستان گرا، گسست محوری در نقل 

تاریخ است. 
تاریخ  هگل،  از  قبل  تا  غرب  فلسفه  در 
پیوستاری تک خطی تلقی می شد که در 
جهت تکامل یا زوال خود قدم برمی دارد؛ 
گسست های  مثابه  به  را  تاریخ  هگل 
هر  تا  کرد  سعی  و  گرفت  نظر  در  متعدد 
دوره را متمایز از دیگر دوره های تاریخی 

مالحظه کند. 
بعد از او افراد دیگری همچون فوکو نیز به 
تعدد ادوار تاریخی اذعان کرده و هر دوره 
را بدون در نظرگرفتن ارتباطش با دوره دیگر 

بررسی می کنند. 
گسست محور دیدن تاریخ عالوه بر اینکه 
امکان مقایسه و سنجش ادوار مختلف را 
سلب می کند، هرگونه امکان عبرت گیری 
و آینده پژوهی به منظور برنامه ریزی برای 

پیشرفت را غیرممکن می سازد. 

▪ 	▪ داوودمهدویزادگان	

 
ی

ا�
گر

ان 
ست

ن با
ریا

 ج
لگ

 او
ل

ص
ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

01  
ان

/ آب
 4

ه 4
ار

شم

73



ایران  تاریخ  از  دوره  یک  به  صرف  توجه 
باستان بدون درنظرگرفتن قبل و بعد آن، 
در واقع امکان سنجش فاصله وضعیت 
آن دوره با وضعیت موجود را از بین برده 
و امکان بهره برداری و عبرت گیری از آن 
ایران  فرهنگ  آینده  یا  امروز  برای  را  دوره 

ممتنع می سازد.

چهار: تاریخ نگاری ایدئولوژیک

یکی دیگر از نقدهای وارد بر روش شناسی 
جریان باستان گرایی، نگاه ایدئولوژیک به 

تاریخ است. 
یکی از سواالت جدی در روایت تاریخ این 
است که ما به تاریخ به صورت حکمی و 

فلسفی بنگریم یا ایدئولوژیک؟
پرستش  به  کنیم،  نگاه  ایدئولوژیک  اگر 
کوروش می رسیم و این فهم سراسر غلط 
آزاد  نسبت  برقراری  امکان  که  چرا  است 
بین تفکر مورخ و تاریخ را از بین می برد و به 
، آزاداندیشی را زیر سوال برده و  عبارت بهتر

او را به دامان افراط یا تفریط می اندازد.
یکپارچه  هویتی  دارای  حکمی  نگاه  اما 
است و با یک کل مواجه است و از این رو 
به ناچار تمام محتویات آن را نظاره می کند.
از بزرگترین  از لحاظ روش شناختی یکی 
خطاهای ممکن که در پژوهش های علمی 
به جد می کوشند تا از آن جلوگیری کنند 

« است.  خطای »سوگیری کور
سوگیری کور یعنی پژوهشگر از پیش مراد 
هدفی  یا  منفعت  یا  کرده  تعیین  را  خود 
دنبال  به  سپس  و  دارد  معین  پیش  از 
شواهدی می گردد که هدف و نتیجه گیری 

دلخواه وی را تأیید کند.
در این نوع سوگیری پژوهشگر نسبت به 
را  او  که خالف هدف  و مدارکی  شواهد 

نشان می دهند، اصطالحًا کور می شود. 
در منطق کاربردی نیز به این خطا مغالطه  
ابتدا  فرد  یعنی  نیز می گویند،  خیاط دوز 
اندامی را فرض می گیرد، سپس لباسی را 

مناسب برای آن اندام می دوزد. 1 

شباهت  عنوان  با  نشست  پورحسن،  قاسم    .1
باستان گرایی و نژادپرستی، سایت باشگاه خبرنگاران 

جوان، 6 آبان 1397

ج( نقدهای بنایی

یک: فاصله نظریه با واقعیت

ایران  واقعیت  با  نظریه  این  فاصله  باستان گرایی،  نظریه  به  جدی  نقدهای  از  یکی 
یخ  کنون جامعه ایرانی است. عالوه بر تحریف هایی که این جماعت به تار باستان و ا
یست بوم امروزه  ایران نسبت می دهند، ارشادات و توصیه های آنان هیچ نسبتی با ز

مردم ایران ندارد. 
استوار  فردوسی  و  کوروش  زرتشت،  پایه  سه  بر  را  ایرانی  ملیت  آنها  دیگر  عبارت  به 
کنون در ایران وجود ندارد؛  که ملیت ایرانی با این مختصات ا می بینند، در حالی 
آنها شدیدًا  ایرانیان مسلمان هستند و مذهب و جهانبینی  یت  کثر از منظر دینی ا
یشه در آموزه های هخامنشیان  کم بر ایران ر متاثر از تشیع است و فلسفه سیاسی حا
ایرانیان  کنونی  زباِن  و  است  شیعی«  »فقه  و  »والیت«  مفاهیم  از  برآمده  بلکه  ندارد 
زبان های متنوع  آن  کنار  و در  فارسی است  بلکه  پارسی نیست  در ساحت رسمی 
آنها  بر  کشور  قانون  در  و  می باشند  ایرانی  هویت  مقوم  که  دارند  وجود  نیز  دیگری 

یح شده است.   تصر
بر این اساس می توان باستان گرایی را نوعی ضدیت با هویت سیال و واقعی ایرانیان امروز 
دانست؛ از این بابت توقع اینکه این نظریه بتواند کارکردهای همچون وحدت بخشی و یا 

تعالی بخشی فرهنگی به همراه داشته باشد، خوش خیالی است.۲

دو: کارکردهای منفی نظریه

نقد دیگری که می توان نسبت به نظریه باستان گرایی مطرح کرد، وجود کارکردهای منفی 
این نظریه است. باستان گرایان نمی توانند نقش ناسیونالیسم را در آتش افروزی های بزرگ 

قرن گذشته انکار کنند. 
مثل  وحکومت هایی  مناطق  در  منطقه ای  جنگ  ودهها  جهانی  ودوم  اول  جنگ های 
امپراطوری عثمانی، ژاپن و روسیه با ده ها میلیون قربانی نتیجه تبلیغات ناسیونالیستی 

بوده است. 
، مهم ترین ابزار  ناسیونالیسم با کشاندن ملل تحت استعمار به تفرقه و دشمنی با یکدیگر

تامین منافع برای استعمارگران بوده است. 
از سوی دیگر خیانت به کشور و تحقیر مردم ایران، ویژگی مشترک اغلب باستان گرایان 

بوده است. 
ِسرجان ملکم که خود طراح قراردادهای استعماری بود و عامل اصلی تجزیه افغانستان 
از ایران بود، با رشوه های کالنی که از بیگانگان دریافت می کرد، از هیچ خیانتی نسبت به 

ایرانیان کوتاهی نکرد. 
کتاب آیین  کرمانی نیز مانند رسانه های موجود در جریان باستان گرا، در  میرزا آقاخان 
و  »خودتحقیری«  که  دهد  نشان  تا  پرداخت  ایرانیان  روحیات  تحقیر  به  سکندری 

»خیانت به وطن« دو رکن این جریان است. 

۲.  سید جواد میری، یادداشت با عنوان باستان گرایی و نوباستان گرایی چیست؟، کانال تلگرامی سید جواد میری، ۲8 
دی ماه 1۴00.

دانست؛ میتوانباستانگراییرانوعیضدیتباهویتسیالوواقعیایرانیانامروز
اینبابتتوقعاینکهایننظریهبتواندکارکردهایهمچونوحدتبخشیویا از

تعالیبخشیفرهنگیبههمراهداشتهباشد،خوشخیالیاست.
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گروه های سلطنت طلب در خارج از کشور برای سازمان های  در حال حاضر بسیاری از 
، از برخی  اطالعاتی بیگانگان، علیه ایران جاسوسی می کنند و برای توطئه چینی علیه کشور

کشورهای غربی کمک مالی می گیرند.1 

سه: فقدان معیار تمایز ملت

یکی از نقدهای جدی به نظریه باستان گرایی، نبود معیاری ثابت برای تمایز ملت آریایی از 
دیگر ملت هاست. 

زبان  و  بوده  ملت  یک  تشکیل  بر  وفرع  عارضه  مشترک،  یخ  تار و  زبان  که  آنجایی  از 
مشترک، نه یک عنصر هویت ساز بلکه محصول ملت بوده است،۲ باستان گرایان باید 
یایی با دیگران و خالص ماندن این ملت پس  ابتدا معیارهای محکمی بر تمایز ملت آر
از هزاران سال ابراز نمایند که این مساله با توجه به مهاجرت ها و اختالط اقوام مختلف، 

امکان پذیر نیست.
مضاف بر اینکه اگر از ثابت بودن معیار زبان فاصله گرفته و تحت تاثیر تعصب، زبان های 
مختلفی را برای اقوام مختلف به رسمیت بشناسیم، سخن گفتن از زبان و فرهنگ فارسی به 

عنوان عاملی وحدت بخش بی معنا خواهد شد. 

چهار: غلبه سیاست و احساس بر عقالنیت

گفتمان  یکی دیگر از نقدهای جدی بر نظریه باستان گرایی فاقد جنبه علمی و غلبه 
جناحی و احساسی در آن است.باستان گرایی امروزی بدون داشتن پشتوانه اطالعاتی 
به  بر اساس یک موج رسانه ای  تنها  و  روی  داده  باستان  تاریخ  در  ازآنچه  و فهم دقیق 
موضع گیری  و اقداماتی دست می زند که به شدت در پی تخریب ستون و اصول هویت 

ملی ماست؛ 
باستان گرایان رسما فرهنگ و دین جامعه و سپس هویت تمام اقوام ایرانی را انکار کرده و 

در عوض پیوند نژادی میان خود و برخی از کشورهای اروپایی را جستجو می کنند. 
ناسیونالیست های ایرانی به دلیل غرب گرایی منحط، از همه هنجارها و سنت های خود 

احساس بیزاری کرده و خودتحقیری را دامن زده اند. 

، زمزم هدایت، 1387، ص 156. 1.  آیت مظفری، جریان شناسی سیاسی ایران معاصر
۲.  مرتضی مطهری، خدمات متقابل اسالم و ایران، نشرصدرا، 139۴، ص۲8.

سنن  به  افتخار  رغم  علی  آنها 
زندگی  سبک  و  شکل  در  باستانی، 
در  اما  شدند3  پاییان  ارو مانند  خود 
و  نداشته  صداقت  نیز  غرب  از  تقلید 
بیشتر  پا  ارو در  ناسیونالیسم  اینکه  با 
و  بیگانه  با  مبارزه  ملی،  کمیت  حا به 
مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود 
صورت  به  را  آن  ایران  در  بود،  معطوف 
گذشته  و  خون  و  ک  خا عصبیت 
ی برای ستیز  یخی درآوردند تا به ابزار تار
توجیه  و  غرب گرایی  ملی،  هویت  با 

حکومت استبدادی تبدیل گردد. 
از همین روست که شهید مطهری معتقد 
بر  باستانی  ناسیونالیسم  نظریه  است 
و  کرده  حرکت  احساس  منطق  مدار 
می کوشد تا اندیشه های عقلی را بر اساس 
تشخص های قومی قبول و یا رد کند و اگر 
نظریه عقلی و دانشی از ناحیه ایرانی مطرح 
شود، پذیرفته و اگر یک غیرایرانی مطرح 

کند نمی پذیرد و این نامعقول است.

پنج: خلط اسالم با اعراب

نظریه  بر  وارد  نقدهای  از  دیگر  یکی 
باستان گرایی، خلط دین اسالم با جامعه 
عربی است. در این باره الزم است تا به دو 

نکته اشاره شود:
اول اینکه همانطور که رضا ضیاابراهیمی، 
ایرانی؛  »ناسیونالیسم  پیدایش  کتاب  در 

نژاد و سیاست بی جاسازی« می نویسد:
هیچ  ایرانی ها  مشروطه  دوران  از  پیش  تا 
به  نسبت  تاریخی ای  کینه  و  خصومت 
اعراب نداشتند، برخالف کره ای ها که به 

ژاپنی ها بدگمان بودند. 
پدیده  یک  قامت  در  فقط  عرب ستیزی 
مدرن در ایران خلق شد تا پدیده  مدرن 

دیگری به نام ناسیونالیسم را خلق کند. 
این  رضاشاه  به قدرت رسیدن  با 
که تا پیش از این یک  ملی گرایی ایرانی، 
با  مخالفت  در  و  تجددخوهانه  مبارزه 
به  تبدیل  بود،  موجود  نابه سامان  اوضاع 

ناسیونالیسمی دولتی و نهادی شد. 

، باستان گرایی در تاریخ معاصر ایران،  3.  رضا بیگدلو
، چاپ اول، 1380، ص91. نشر مرکز

▪ 	▪ شهیدمرتضیمطهری	
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کرمانی  آقاخان  روزگاری میرزا  که  را  راهی 
برای احیا زبان، فرهنگ و ملیت فارسی باز 
کرده بود، رضاخان چند سال بعد با چکمه  

و تفنگ ادامه داد. 
با  اول  پهلوی  دوران  در  عرب ستیزی 
ایران مدرن در ذهن  شدت ادامه یافت. 
این  روشنفکران  همچنین  و  دولتمردان 
که  آریایی  کشوری  جز  نبود  چیزی  دوره 
خود  عربی  نشانه های  و  مظاهر  تمام  از 

تصفیه شده است.
و  خشونت  صحت  فرض  بر  اینکه  دوم 
جهالت اعراب، این مساله ربطی به غنای 

دین مبین اسالم ندارد. 
ایرانیان یک ملت بالغ و عاقل و صاحب 
تاریخ  از  که  هستند  متعالی  حکمت 
و  کرده  گذر  خود  مشرکانه  و  اسطوره ای 
عصری  وارد  زرتشت،  آیین  واسطه  به 
توحیدی، نبوی و وحیانی شدند و به دلیل 
همین سنخیت، به راحتی توانستند بین 
فرهنگ خود و فرهنگ اسالمی پیوستگی 

ایجاد کنند. 
هیچ  در  باستان  دوران  جوامع  میان  در 
سرزمینی و در میان مردمان هیچ جامعه و 
فرهنگی، مرزهای میان  روشنایی و تاریکی، 
پاکی و پلیدی، راستی و دروغ و نیکی و 
در  و  زرتشت  دیانت  در  که  آن گونه  بدی 
میان ایرانیان شفاف سازی و پرده برداری 

شده بود، به چشم نمی خورد.
این آمادگی معنوی باعث شد تا ایرانیان، 
که در قله عقالنیت و معنویت  اسالم را 
و  پذیرفته  باز  آغوش  با  می دیدند، 
مسلمانان نیز با زرتشتیان همچون دیگر 

اهل کتاب برخورد کنند.1
در نهایت نیز باید گفت که باستان گرایی 
با جدایی خویش از اسالم در واقع تمام 
ایران  و  بین اسالم  که  خدمات متقابلی 
وجود داشته، انکار می کند؛ باستان گرایان 
با زدودن روحانیت، دین و حتی قرآن به 
فرضیه تشابه کوروش با ذوالقرنین ضربه ای 

اساسی زده و آن  را نادیده می گیرند. 

ایران  نیازهای  و  کورش  مالصالحی،  حکمت اهلل    .1
، وبسایت اسرار حکمت، 18 آذر 1395. معاصر

آنان به ایرانیان پرتالش و کوشایی چون ابن مقفع، خوارزمی، ابوریحان بیرونی، ابن سینا و رازی 
که به باروری اندیشه اسالمی و ایجاد تمدن ایرانی اسالمی کمک فراوانی کرده اند، ظلم کرده 

و رابطه متقابل خدمات را نه تنها یک سویه، بلکه برمی چینند.

منابع
، نیما، یادداشت با عنوان باستان گرایی در برابر اسالم گرایی، روزنامه جوان،  1. احمدپور

9 آبان 1397.
2. اکبری، محمدعلی،  رویکرد غرب گرایان به نوسازی ایران، انتشارات سروش، 1375.

3. آدمیت، فریدون، اندیشه های آخوندزاده، نشرخوارزمی، 1349.
4. آل احمد، جالل، غربزدگی)مجموعه مقاالت(، انتشارات رواق، چ اول.

.1380 ، ، رضا، باستان گرایی در تاریخ معاصر ایران، نشر مرکز 5. بیگدلو
6. بصیرت منش، حمید، علما و رژیم رضاخان، موسسه چاپ و نشر عروج، 1399.

7. پورحسن، قاسم، نشست با عنوان شباهت باستان گرایی و نژادپرستی، سایت 
باشگاه خبرنگاران جوان، 6 آبان 1397.

8. توکلی،  یعقوب، نقد تاریخ نگاری، نشریه زمانه، شماره 1، 1381.
9. دهقان، اشکان، به بهانه هفتم آبان، روز کوروش بزرگ، سایت خردگان، 6 آبان 1400.
، 9 آبان 1396. ، مصاحبه با انصاف نیوز ، شخصیت کورش کبیر ، علی اکبر 10. رائفی پور
گ  وبال نیست،  ملی گرایی  همان  باستانی گرایی  مسعود،  طالقانی،  رفیعی   .11

ناسیونالیسم، 2 بهمن 1391.
، آیا مقبره کوروش در پاسارگاد است؟، خبرگزاری فارس، 7 آبان  12. زرشناس، شهریار

.1398
13. شمس، علی، والیت فقیه اندیشه اى کالمی، انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی 

امام خمینی، 1391.
.1374 ، ، انتشارات مدبر ، ایران در دوره سلطنت قاجار 14.شمیم، علی اصغر

15. شهبازی، عبداهلل، ظهور وسقوط سلطنت پهلوی، جلد دوم، انتشارات  اطالعات، 
چاپ  اول، زمستان  1369.

16. صادقی، مریم، واکاوی در لجنه نیمه پنهان، نشر کیهان، 1394.
17. عامری، صغری، باستان گرایی در دوره پهلوی با تکیه بر جشن های 2500ساله به 

روایت اسناد، مرکز اسناد انقالب اسالمی، تهران، 1395.
ایران،  در  راهبرد  و  پیشینه  باستان گرایی،  با عنوان  18. فالح زاده، احمد، سخنرانی 

وبسایت مرکز پاسخگویی به سواالت دینی، 2 مرداد 1397.
، 8 آبان  کوروش؛ ابهام ها و اغراق ها، رجانیوز کائینی، محمدرضا، تاریخ نگاری   .19

.1398
20. مطهری، مرتضی، حق و باطل، انتشارات صدرا، 1378.

، وبسایت اسرار حکمت،  21. مالصالحی، حکمت اهلل، کورش و نیازهای ایران معاصر
18 آذر 1395.

22. منصوری، جواد، یادداشت با عنوان باستان گرایی در عصر پهلوی، پورتال خبری 
تحلیلی فرقه ضاله بهائیت.

23. مهاجرنیا، محسن، سخنرانی با عنوان هم سویی پنج  رویکرد باستان گرا در مقابل 
فرهنگ دینی، وبسایت مباحثات، 6 آبان 1396.

24. مهدوی زادگان، داوود، نشست با عنوان نقد روایت مطهری از ناسیونالیسم ایرانی، 
خبرگزاری ایکنا، 29 فروردین 1397.

25. میری، سید جواد، نشست با عنوان شباهت باستان گرایی و نژادپرستی، سایت 
باشگاه خبرنگاران جوان، 6 آبان 1397.

26. --------، یادداشت با عنوان باستان گرایی و نوباستان گرایی چیست؟، کانال 

تلگرامی سید جواد میری، 28 دی ماه 1400.
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جریان باستان ستیزی
 نویسنده

حسن محمدی



ایران  تاریخ  با  مواجهه  در  رویکرد  دومین 
این دوره است.  با  یا ستیز  نفی  باستان، 
برخی جریانات سیاسی، مذهبی، امنیتی 
و بعضا علمی، با تمام مولفه های تاریخ 
ایران باستان ستیز داشته و بعضا به انکار 

این مقطع نیز رسیده اند. 
مفهوم  با  »باستان ستیزی«  مفهوم 
که  چرا  دارد  زیادی  قرابت  »ایران ستیزی« 
ایران ستیزی نیز به ترویج افکار یا احساساتی 
خصمانه مبتنی بر پیش داوری، سوء ظن یا 

نفرت علیه ایرانیان گفته می شود. 
به جرات می توان »باستان ستیزی« و نفی 
تاریخ و تمدن ایران در دوران پیش از اسالم 
را یکی از مظاهر ستیزگری با ایران برشمرد 
که امروزه در قالب نفی تاریخ و تمدن ایران، 
تبلیغات ایران هراسانه در جهان، فعالیت  
تحقیر  تجزیه طلب،  گروه های  انواع 
هویت ایرانی،  نژادپرستی عربی، اسالم و 
شیعه ستیزی و حتی مواردی مانند نفی 
خلیج فارس و انجام اقدامات خرابکارانه 

در ایران نمود یافته است. 
اشخاص و گروه های تجزیه طلب، احزاب 
کمونیست، برخی مستشرقان و نویسندگان 
همفکران  عربیسم،  پان  وهابیت،  غربی، 
ناصر پورپیرار و بخشی از تولیدات هالیوود 
مانند فیلم سیصد در جریان باستان ستیز 
از  برخی  دیدگاه  ادامه  در  می گیرند.  قرار 
را  باستان ستیز  جریان  فعاالن  مهم ترین 

بررسی خواهیم کرد.

1.  فعاالن باستان ستیزی

الف( برخی از کشورهای غربی

امپراطوری رسانه ای غرب به رهبری آمریکا، ایران هراسی را به عنوان یکی از سیاست های 
اصلی خود انتخاب و سعی دارد تا مفهوم ایران هراسی را به یکی از مفاهیم رایج در ادبیات 

سیاسی جهان تبدیل کرده و آثار متعددی درباره آن نگاشته شود.1 
ایران هراسی در ُبعد تاریخی بر انکار داشته های تاریخی ایرانیان و سیاه نمایی از تاریخ ایران 
باستان استوار است؛ همچنانکه در ُبعد سیاسی نیز بر شرورنمایی از دولت ایران تمرکز دارد. 
غارت آثار باستانی ایران در زمان پهلوی اول توسط دانشگاه شیکاگو از مصادیق ستیز 
غربیان با ایران است؛ در نتیجه این غارت ها، آثار تاریخی بسیاری توسط این دانشگاه به 

سرقت رفته و تاکنون به ایران بازگردانده نشده  است. 
را  متعددی  سریال های  و  فیلم ها  اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  پس  ویژه  به طور  هالیوود 
در تخریب چهره تاریخ و هویت مردم ایران ساخته است. فیلم »سیصد«، »اسکندر و 
از  بخشی   » »ترانسفورمرز فیلم  سوم  سری  و   »۲۴« سریال   ،» »آرگو فیلم  کنار  در  تومیریس« 

تولیدات ضدایرانی هالیود بوده اند. 
تولیدات هالیود نشان می دهد که جهان استعمارگرغرب در فیلم های مرتبط با تاریخ ایران، 

، خوش گذران و شیطانی از ایرانی هاست.  دنبال نمایش چهره ای شرور
، به تجلیل از فرهنگ  در طرفی دیگر برخی از دولت های غربی نیز با سیاه نمایی از ایران امروز

ایران باستان می پردازند. 
ایالربرمن )پژوهشگر شورای روابط خارجی  از  آقای غیاث آبادی در سایت خود سندی 
کید  آمریکا( منتشر می کند که در آن برمن خطاب به دولت آمریکا از ضرورت تقویت و تأ
بر ناسیونالیسم )ملی گرایی( در ایران به عنوان یک »ایدئولوژی بسیار نیرومند« و »جایگزین« 

سخن گفته است.۲ 
و  استعمارگران  توسط  ایران  در  ناسیونالیسم  »تبلیغ  می نویسد:  ادامه  در  غیاث آبادی 
کاتم- جاسوس سیا  یچارد  بخصوص آمریکاییان سابقه ای دیرینه دارد. برای نمونه، ر
که در  کودتای ۲8 مرداد علیه دولت دکتر مصدق  و یکی از عوامل اجرایی آمریکا در 
سال 1357 نیز در نوفل لوشاتو با آیت اهلل خمینی دیدار کرده بود- مؤلف کتابی با عنوان 

، انتشارات پشتیبان، ایران هراسی،  .ک: ایران هراسی و دین ستیزی، محمدرضا نایبی پور 1.  درباره پروژه ایران هراسی در دنیا ر
سید حسن صحت، انتشارات بین المللی هدی  و ایران هراسی، هگایی رام، نشر مروارید.

2.  http://ghiasabadi.com/council-on-foreign-relations.html. 
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و  باورنکردنی ترین شگردها  با  کتاب چنان  این  در  او  ایران« است.   در  »ناسیونالیسم 
رفته  فرو  ایران  و دلسوز  و مستقل دانشگاهی  پژوهشگر بی طرف  لفاظی ها در پوست 
است که به وهم و باور آدمی نمی رسد این شخص تا چه اندازه به ایران و آینده ایران و 

سرنوشت مردم ایران خیانت کرده است. 
او در مقدمه چاپ فارسی کتاب نوشته است: ناسیونالیسم ایرانی تبلور اشتیاق مردمی 
است که می خواهند امکان ابراز آزادانه خواسته های خود را داشته باشند و نیز می خواهند 

این شور و شوق از سوی دیگران نیز به رسمیت شناخته شود«.1

ب(  تجزیه طلبان پان ترک

گروه دومی که در راستای اهداف باستان ستیزی قدم برمی دارد، پان ترکیسم های تجزیه طلب 
از جهت نظری به »آرمینیوس وامبری« یهودی و جاسوس معروف  هستند؛ پان ترکیسم 
به  سیاسی  و  تاریخی  جهت  از  همچنانکه  بازمی گردد؛  ترک زبانان  منطقه  در  انگلیس 

»آتاتورک«، عامل استعمار در تجزیه جهان اسالم می رسد. 
وامبری در رقابت استعماری میان روسیه و انگلستان در آسیا، برای ایجاد دشمن نیرومند در 

آسیا علیه روسیه، با جدیت پان تورکیسم را تبلیغ می کرد.۲ 
بعدها یهودی ها و صهیونیست های دیگری از جمله »لئون کاهون« در کتاب »مقدمه ای بر 
تاریخ ترکان و مغوالن« و »آرتورل.دیوید« در مقدمه کتاِب »دستور زبان ترکی«، در پی القای 
برتری نژادی ترک ها درآمدند؛ همچنین مشهورترین مدافع ناسیونالیسم ترکی، »اسماعیل بای 

گاسپرینسکی« به شمار می رود که بر انتشار اندیشه های خویش اصرار داشت. 
با این همه، امروزه »ضیاء گوک آلپ« صاحب کتاب »اصول ترک گرایی« به عنوان رهبر این 
جنبش شناخته می شود که نظریاتی مبنی بر استحاله و بیرون راندن اقوام غیرترک که به قتل 

عام صدها هزار ارمنی با مشارکت ترکان جوان منجر شده، ارائه می کند. 
در کنار ریشه های علمی، از سیاست ها و سرمایه گذاری های عظیم رژیم کمونیستی شوروی 
در ترویج پان ترکیسم نباید غفلت کرد؛ استالین با جعل واژگانی مانند آذربایجان شمالی _ 
جنوبی و تقویت جریانات پان ترک مانند »جعفر پیشه وری«، نقش جدی در رونق گرفتن این 

ایدئولوژی داشته است. 
امروزه پان ترکیسم توسط تندروهای کمالیست در کنار نظامیان متعصب ترکیه و دولت باکو و 

1.  http://ghiasabadi.com/council-on-foreign-relations.html. 

۲.  شاپور رواسانی، مصاحبه با روزنامه شرق، 6 اردیبهشت 1397.

با حمایت مالی و رسانه ای غرب، اقدامات 
و تبلیغات ایران ستیزانه گسترده ای را دامن 
می زنند؛ اقداماتی که بخش مهمی از هزینه 

آن را مردم ترک زبان می پردازند. 
آذربایجان  جمهوری  در  متعددی  منابع 
نگاشته  درسی  کتب  سطح  در  حتی 
برای  تاریخ  جعل  ضمن  که  شده اند 
را  ایرانی  فرهنگ  و  تاریخ  آذربایجان، 

تخریب می سازند. 
ایدئولوژی پان ترکیسم در آذربایجان، ایران 
نبرد  از  و  گرفته  با فارس زبان بودن یکی  را 
آذربایجان سخن  تاریخی فارس ها علیه 
می گویند و ایده آذربایجان بزرگ و ضرورت 

تالش برای تحقق آن را ترویج می کند. 
، نام ایران قرین  در کتب درسی این کشور
ظالم،  جالد،   ، اشغالگر مانند  واژگانی  با 

دشمن، خون آشام و متجاوز است. 
در بخشی از کتاب های درسی آذربایجان 
در توضیح چگونگی مرگ کوروش، روایت 
هرودوت مبنی بر مرگ کوروش در جنگ 
در  کوروش  سر  گذاشتن  و  ماساژت ها  با 
تصویر  و  شده  پذیرفته  شراب  مشک 
بزرگی از این صحنه را به نمایش گذاشته 
کار  »عاقبت  است:  نوشته  آن  زیر  و 
حکمران خون آشام که می خواست وطن 

ما را اشغال کند«.3 

، ص 36؛ نقل از »بررسی  3. محمدلو و دیگران، آتاریوردو
حسین  آذربایجان«،  جمهوری  درسی  کتاب های 

احمدی، فصلنامه فرهنگ پیمان، شماره 59.
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به  ماساژت ها  که  دارند  ادعا  پان ترک ها 
رهبری ملکه تهم رییش، ترک زبان بوده و در 
کوروش  نواحی آذربایجان می زیسته اند و 
یعنی »شاه فارس ها« به دست تهم رییش، 

»ملکه ترک ها« کشته شده است. 
مورد  روایت  مشابه  تومیریس  فیلم  روایت 
کوروش  کشته شدن  از  پان ترک ها  عالقه 
است؛ به همین دلیل تعدادی از فعاالن 
کارگردان  از  مجازی  فضای  در  پان ترک 

فیلم تومیریس تمجید کردند. 
کتب درسی  پان ترک ها، تاریِخ موجود در 
ایران را تاریخ فارس ها قلمداد کرده و نظام 

اسالمی را به فاشیسم متهم می کنند. 
مصادره شخصیت ها و اسطوره های تاریخ 
ایران، از استراتژی های پان ترک هاست که 
تا  نظامی  و  بابک خرمدین  ابن سینا،  از 
ابوریحان بیرونی و مولوی را در مرام و عقیده 

جدیدالتاسیس خود تعریف می کنند. 
بود  کرده  ادعا  استالین  که  زمانی  از 
آذربایجان  به  متعلق  گنجوی«  »نظامی 
این  شوروی  فروپاشی  تا  است،  شوروی 
کاشی کاری  که  ادعا دنبال شد تا حدی 
او  مقبره  فارسی  اشعار  و  سنگ نوشته  و 
ترکی  به  را  اشعار  آن  ترجمه  و  تخریب  را 

جایگزین نمودند.1 
در کتاب های درسی جمهوری آذربایجان 
که بر مبنای نظریات پان ترکیسم نگاشته 
که پانصد سال  شده، اینگونه ادعا شده 
وجود  آذربایجان  نام  به  کشوری  پیش 
داشته که اردبیل و تبریز هم جزو آن بودند 
کوروش به این سرزمین  و ایرانیان از زمان 

تجاوز می کرده اند.۲ 
کتاب ها،  ایران  در  پان ترک  تجزیه طلبان 
نشریات، سایت ها و کانال های بسیاری را 
در اختیار دارند و در آنها فارس محوربودن 
تاریخ ایران و ستیز با قوم و زبان فارسی را 

ترویج می کنند. 
رضازاده  صادق  مانند  افرادی  ایشان 
کسروی،  احمد  قزوینی،  عارف  شفق، 

1.https://www.azargoshnasp.net/
famous/nezami/pjsalgardtahrifnzm/
slides/nezami50tahrif1m.htm 

2. https://www.tabnak.ir/fa/news/77050 

، ایرج افشار و احسان یارشاطر و از متاخرین، افرادی مانند حداد  یحیی زکاء، محمود افشار
عادل را در نوک حمالت خود قرارداده اند. 

مرکز مطالعات تبریز در آنکارا و مرکز مطالعات ایرانی آنکارا، مرکز یونس امره در ترکیه، مرکز 
کسفورد انگلستان، و خبرگزاری آناتولی از جمله مراکزی هستند  نظامی گنجوی در دانشگاه آ

که پان ترکیسم را در سطح علمی و مطالعاتی آن هم با شیوه ای نرم پیش می برند.3
جهت  از  یکی  کرد:  بررسی  می توان  جهت  دو  از  را  پان ترکیسم  ایرانی  ضد  نظریات 
مبانی و چارچوب نظری و دوم از جهت سیاسی. پان ترکیسم مانند هر نظریه نژاد پرستانه 
دیگری، بر برتری نژادی یک قوم متکی است؛ حال آنکه بسیاری مانند پرفسور شاپور رواسانی 

اساسا فرضیه های نژادی آریا، سامی و ترک را نادرست می دانند.۴ 
از جهت سیاسی نیز باید توجه داشت که پان ترکیسم از ابتدا به عنوان یک ابزار سیاسی در 

دست قدرت های بزرگ مورد استفاده قرار گرفت؛ 
صعود آتاتورک در ترکیه به پشتوانه انگلستان با هدف تجزیه جهان اسالم بود؛ همچنانکه 
صعود پیشه وری در ایران به پشتوانه شوروی بود و دقیقا زمانی که شوروی به دلیل مذاکرات 
نفتی با ایران، دست از حمایت آنان برداشت، حکومت پیشه وری نیز سقوط کرد اما آثار 
مخرب اقداماتش دامن گیر مردم تبریز شد و آنها دیگر نتوانستند مانند دوره مشروطیت در 

نهضت ملی شدن صنعت نفت و در عرصه های دیگر نقش جدی ایفا کنند. 
نکته قابل توجه آن است که علی رغم ابراز بیزاری پان ترکها از رضاشاه، وی رابطه خوبی با 

برادر دست نشانده اش آتاتورک داشته و تنها سفر خارجی رضاشاه به ترکیه بود. 
)آرارات( را  رابطه رضاشاه و آتاتورک به حدی صمیمی بود که رضاشاه بخشی از خاک کشور

به آتاتورک بخشید؛
محمدعلی فروغی، از سویی بنیانگذار ایدئولوژی باستان گرایی )= برتری فارس( و موسس 
»فرهنگستان زبان فارسی« است و از سوی دیگر مدتی سفیر ایران درترکیه بوده و از عالقمندان 

به آتاتورک و عامل اصلی سفر رضاشاه به ترکیه به حساب می آید. 
رضاشاه و آتاتورک در ستیز با دین و مذهب و در مبارزه با هویت فرهنگی جوامع خود نیز 

یکسان عمل کردند و مقصد هر دو جریان، در تقلید کامل از غرب خالصه می شود. 
گرفته بود، اما »امروزه این جریانات  گرچه شالوده این جریانات بر پایه مارکسیسم شکل 

ماهیتی کامال آمریکایی پیدا کرده اند؛5 
بنابراین پان ترکیسم به عنوان یک ایدئولوژی وارداتی و ضدایرانی، صالحیت اظهار نظر 

درباره تاریخ ایران باستان را ندارد.
این جریان به معنی دقیق پان ترکیه است نه پان ترک؛ زیرا هرگز موضعی علیه آمریکا و اسرائیل 
به دلیل تحمیل خسارت های بی شمار از جمله تحریم علیه ملت ایران )شامل بر همه اقوام 

از جمله قوم ترک( نگرفته و اتفاقا دل در گرو جهان غرب دارد.

3.  https://iranglobal.info/node/57879 .

4.  https://www.cgie.org.ir.

5.  https://tn.ai/2159683 .

مبارزهباهویتفرهنگیجوامع بادینومذهبودر ستیز رضاشاهوآتاتورکدر
غرب  از کامل تقلید  در جریان، دو  هر مقصد و کردند عمل یکسان  نیز خود
پایهمارکسیسمشکلگرفتهبود، خالصهمیشود.گرچهشالودهاینجریاناتبر
اما»امروزهاینجریاناتماهیتیکامالآمریکاییپیداکردهاند؛ بنابراینپانترکیسم
دربارهتاریخ نظر بهعنوانیکایدئولوژیوارداتیوضدایرانی،صالحیتاظهار

ایرانباستانراندارد.
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ج( ناصر پورپیرار

ناصر پورپیرار با نام مستعار ناریا از جمله نویسندگانی است که نظریات شاذ و عجیبی 
پیرامون تاریخ ایران باستان و تاریخ اسالم دارد. 

بر اساس داده های سایت موسسه خانه کتاب، 5۲ عنوان کتاب از سوی نشر کارنگ به مدیریت 
ناصر پورپیرار منتشر شده که از این مجموعه 33 اثر چاپ نخست و 19 عنوان کتاب چاپ 

مجدد است. 
۲9 اثر نیز به حوزه ترجمه تعلق دارد.1 با مشاهده آثار و سخنرانی های وی روشن می شود که 

پورپیرار بخش مهمی از تاریخ ایران باستان را انکار می کند. 
وی معتقد است که با ظهور سلسله غیرایرانی هخامنشیان، ده ها تمدن کهن ایرانی و شرق 

میانه نسل کشی کامل شده اند و رشد ملی در این سرزمین و منطقه متوقف شده  است. 
به گفته او یهودیان که در تدارک حمله نظامی و تخریب تمدن بابل در بین النهرین بوده اند، 
قوم نیرومند شمالی سنگدل خونریزی )آریاییان( را به سرکردگی کورش از استپ های روسیه 

اجیر کرده اند تا ایران و بین النهرین را ویران کرده و اسیران و ثروت آنان را آزاد کنند. 
به گفته پورپیرار آریاییان وجود خارجی نداشته و هرگز هیچ آریایی  وجود نداشته  است. آثار 
و سخنان پورپیرار واکنش های بسیاری را برانگیخته که غالبا محدود به دشنام بوده اند و 

بیش از آنکه به نوشته های او بپردازند، شخصیت اش را نقد کرده اند. 
منتقدین حتی تصور نمی کنند که ممکن است بخشی از آثار پورپیرار مطابق واقع باشد؛ 

، کل نظریاتش را بی اعتبار قلمداد می کنند.  بلکه با تمرکز بر سست ترین ادعاهای او
 ، فهِم پورپیرار از اینکه بسیاری از خاورشناسان و باستان شناسان مانند گیرشمن، گلدزیهر
...، یهودی تبار بوده و سیاست های یهودگرایانه ای  واندنبرگ، هرتسفلد. اشمیت، آستروناخ و
را در تاریخ ایران دنبال می کنند، تا حدودی عمیق و درست است؛۲ اما انکار بخش عظیمی 
از تاریخ باستان، دین زرتشت، شخصیت هایی مانند سلمان فارسی و بسیاری از ادعاهای 

دیگر او خالی از نقد نیست. 
مهم ترین نقد بر رویکرد پورپیرار این بود که فضای مواجهه با تاریخ نگاری مدرن را به هم 
ریخت. به تعبیر عبداهلل شهبازی، پورپیرار جنجال عجیبی ایجاد کرد و فضایی پدیدآورد 

1. https://www.ibna.ir/fa/report/226594/

2.  https://poorpirar.blogsky.com/1390/05/08/post-89/ 

که راه را بر هرگونه نقادی جّدی و علمی 
تاریخ نگاری ایران باستان بست.3

د( کمونیسم

تاریخ  با  کمونیستی  جریانات  مواجهه 
حتی  و  جالب  خودش  نوع  در  ایران 

خودمتناقض است. 
ایران  تاریخ  با  مواجهه  در  کمونیست ها 
را  تاریخ ۲500 ساله  از  باستان، صحبت 
که  باورند  این  بر  زیرا  می کنند  نکوهش 
تاریخ پادشاهان آمیخته با ظلم و ستم بر 
ملت ها و بردگان بوده و امروز برای گرفتن 

حق خود، نیازی به تاریخ وجود ندارد. 
کمونیست  فعال  و  مبارز  تقوایی  حمید 
کمیته مرکزی حزب  کنونی  ایرانی و دبیر 
می گوید:  ایران  کارگری  کمونیست 
»می توانیم بگوییم کوروش آدم بزرگی است 
چون وقتی به جایی یورش برد، دین کسی 
را به زور عوض نکرد؛ من می گویم اصال چرا 
یورش برد؟! آیا معیار ما باید یک امپراطور 
کشورگشایی  برده داری  دردوره  که  باشد 
کشته است؟  کمتر  کرده و فرضا آدم ها را 
مشکل ناسیونالیسم این است که مساله را 

می برد در قالب ملی«.۴
گرایشات  دارای  که  روزنه  سایت 
علی  با  مصاحبه  در  است،  کمونیستی 

جوادی از وی می پرسد: 
برخی  که  آنچنان  یا  کوروش  کتیبه  از 
می گویند »منشور کوروش« آغاز کنیم. این 
تاریخی ای  سندیت  و  ارزش  چه  نوشته 
می گوید:  پاسخ  در  جوادی  علی  دارد؟ 
هیچ! این کتیبه را باید به مانند یک بیانیه 
نگاه  حاکم  سرکوب گر  دستگاه  سیاسی 
کرد. این کتیبه نوشته ای است که به فرمان 
و  بت  مردوخ،  کاهنان  توسط  و  کوروش 
تعریف  و  مدح  در  بابل،  خدایان  خدای 
کوروش نگاشته شده و در معبدی به  از 

خاک سپرده شده است. 
مجیزگوی  کاهنان  چقدر  به راستی 
را برای  راه  با تبانی و توطئه  که  پادشاهی 

شهبازی،  عبداهلل  با  سمیعی  رضا  علی  گفتگوی    .3
، شماره 60، ۲9 دی 1387، ص 10. روزنامه وطن امروز

4.  https://b2n.ir/e18760 

▪ 	▪ پورپیرار	 ناصر
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بودند،  کرده  فراهم  بابل  به  او  ارتش  ورود 
قاضی  یا  و  حقیقتی  بیانگر  می توانند 

بی طرف تاریخ باشند؟ 
دوران  به  متعلق  مفهومی  بشر  اصوال 
و  برده داری  پسا  دوران  سرمایه داری، 
در  که  است  مقوله ای  است؛  فئودالیزم 
جوامع  در  معینی  تاریخی  تحوالت  پس 
دوران  در  و  رنسانس  دوران  در  اروپایی، 

انقالبات بورژوایی شکل گرفت.
پس به طور خالصه از نظر کمونیست ها، 
تاریخ ایران باستان وجهه قابل افتخاری 

نداشته و قابل اعتنا نیست.

ه( پان عربیسم

هویت سازی  برای  که  مفاهیمی  از  یکی 
گرفت،  قرار  اقبال  مورد  عرب  جوامع  در 
بود.  پان عربیسم  یا  عربی  قومیت  مسئله 
تفکر پان عربیسم ریشه در عصر روشنگری 
دارد و تالشی است برای جایگزینی دولت 
سکوالر عربی به جای دولت اسالمی؛ پان 
عرب ها معتقد بودند که دین عامل تفرقه 
و  ادیان  پیروان  و  است  عرب  جهان  در 
مذاهب مختلف در جهان عرب را از هم 

دور می کند. 
مشترک  زبان  و  نژاد  تاریخ،  بر  گروه  این 
تاکید داشتند؛ »سامی شوکت«، »میشل 
عفلق« و دیگر متفکران عرب در ابتدای 
قرن بیستم میالدی پایه های پان عربیسم را 

بنا نهادند که همواره با ضدیت و خشونت با غربی ها و ایرانیان همراه بود. پان عرب ها تمام 
تالش خود را برای ایجاد دشمنی با ایران به کار برده اند؛ 

از  بسیاری  را،  اصطالح  این  کرد؛  معرفی  را  امت)عرب(«  »دشمن  آشکارا  عفلق  میشل 
محافل آموزشی و توده ای عرب فرا گرفتند و کار به جایی رسید که امروز نسلی از اعراب، 

ایرانیان را »دشمن اعراب«  می پندارند. 
به طوری که هنگام حمله صدام به ایران، داوطلبان عرب از سراسر جهان عرب روانه جنگ 
با کشوری شدند که صدام آن را »فارس مجوس آتش پرست« )کنایه از ایران زرتشتی باستان( 
می خواند. داوطلباِن عرب، سودانی، مصری، مراکشی، سوری، اردنی، یمنی، الجزایری، 

لبنانی و فلسطینی بودند. 
در کنار اعراب، جریاناتی مانند اسامه بن الدن به پیروی از نگاه ضد ایرانی پان عربیست ها 
به دنبال از میان برداشتن فرهنگ ایرانی )زبان فارسی، موسیقی، نوروز و غیره( در افغانستان و 

پاکستان بودند که همراهی مردم را به دنبال نداشت.

یک: رسانه های عرب و ایران ستیزی

»ایران هراسی« و »شیعه ستیزی« دو فاکتور مهم اکثر رسانه های جهان عرب چه به شکل 
مکتوب همچون الحیات، الشرق االوسط، عکاظ، اخبار الخلیج، االتحاد، الریاض و چه 
به شکل دیداری همچون شبکه های الجزیره و العربیه در سال های پس از پیروزی انقالب 

اسالمی بوده است. 
شبکه العربیه در یک سیاست هماهنگ با دستگاه سیاست خارجی و دستگاه های امنیتی 

سعودی طی سالیان گذشته فعالیت کرده است. 
این شبکه همواره در انتشار اخبار و مطالب بر ضد جمهوری اسالمی ایران در میان رسانه های 
عرب زبان پیشتاز بوده و حتی مطالبی به مراتب شدیدتر از رسانه های غربی علیه جمهوری 

اسالمی منتشر کرده است. 
آنچه این شبکه از مستندهای تلویزیونی، اخبار و گزارش های خبری، کلیپ های تبلیغاتی، 
کرده  بازنمایی  مسلمانان  و  اسالم  و  ایرانی  و  ایران  از  تلویزیونی  میزگردهای  و  گفتوگوها 
است، اغلب حاکی از خشونت گرایی و جنگ طلبی آن ها، افراط گرایی دینی، حمایت از 
تروریسم و ارتکاب تروریسم، ظلم و تبعیض در قبال زنان، ارتجاع و عقب ماندگی فرهنگی، 

▪ 	▪ ▪میشلعفلق	 	▪ جمالعبدالناصر	 ▪ 	▪ اسامهبنالدن	
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اجتماعی و اقتصادی آن ها و در مقابل شفقت و دلسوزی، همدردی و همدلی غربی ها 
و مشارکت جویی و صمیمیت، سخاوت، نرمی و تعامل گرایی آن ها به نظررسیده است.1

دو: جمال عبدالناصر و ضدیت با ایران

جمال عبدالناصر پس از شکست اعراب و به رسمیت شناختن اسرائیل، در تقابل با ایران 
قرارگرفت و اتحادیه عرب زیر فشار او نام خلیج فارس را به خلیج عربی تغییر داد. 

این نام مجعول در برنامه های درسی کلیه کشورهای عضو اتحادیه عرب و مکاتبات رسمی 
به کار گرفته شد اما از سوی رژیم پهلوی هیچ برخوردی با این مسئله صورت نگرفت. 

در سال 13۴3 کنفرانسی در بغداد تشکیل شد که به کنفرانس حقوقدانان عرب مشهور شد؛ 
در قطعنامه پایانی این کنفرانس علیه ایران، ادعاهای ارضی شده و سوریه، لبنان و مصر از 

این مسئله حمایت کردند.۲ 
شدت مخالفت عبدالناصر به جایی رسید که گروه های پان ایرانیسم در سخنرانی های 
خود می گفتند: »درخاتمه یک شعار می دهیم و آنرا از خوزستان به عنوان هدیه ای با خود به 

تهران خواهیم برد و می گوییم که خلیج فارس گورستان عبدالناصر است.«3 
گرایش ناصر به اسرائیل و تندروی او در نگاه پان عربی و اختالفاتش با ملک فیصل پادشاه 

عربستان موجب افول جریان ناصریسم و فراموشی او پس از مرگش شد.
حسن البنا معتقد است پان عربیسم دو گرایش مجزا دارد؛ یکی  قومیت جاهالنه، که در پی 
احیای سنن و عادات گذشته که فاقد مبنای عقلی و شرعی است، می باشد و با این وسیله 

می خواهد ارزش های خود را با ارزش های اسالمی جایگزین کند؛ 
کنارقومیت گرایی، در پی القاء  حس برتری  که در  گرایش دوم قومیت دشمنانه می باشد 
اعراب نسبت به دیگر نژادها است که اگر این آموزه مستقر گردد، باعث ستیز و سیطره 

گروهی از مردم بر دیگر نژادها خواهد شد. 
او با استناد به تاکید اسالم بر برابری انسان ها و نیز آیات صریح قرآن، مبنای پان عربیست ها 

را مردود می دانست.۴

سه: حزب بعث عراق و ضدیت با ایران

سال 193۲ جامعه بین الملل استقالل دولت عراق را به رسمیت شناخت. حضور افرادی 
چون ساطع الحصری در حکومت عراق بر رواج ایران ستیزی در این کشور دامن زد. 

حصری بی درنگ گروهی از آموزشگران فلسطینی و سوری همفکر خود را به کار گماشت و 
آنان نظام آموزشی عراق را شکل دادند. 

این افراد هسته و بن مایه پان عربیسم واقعی را پدیدآوردند و اندیشه ضد ایرانی را به جریان 
اصلی آموزش و پرورش و رسانه های گروهی عربی وارد کردند.5 

1.  مسعود مطلبی، رسانه و افکار عمومی؛ بازشناسی عملکرد شبکه العربیه در پروژه ایران هراسی و شیعه ستیزی در جهان 
عرب، دوفصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم، شماره ۲3، پاییز و زمستان 1399.

۲.  مریم شیپری، پانایسم در خاورمیانه؛ نگاهی به پان ایرانیسم – پان عربیسم، پان اسالمیسم مطرح شده در دهه 1960م. 
پژوهش های علوم تاریخی، سال 8 ،شماره ۲ ، پاییز و زمستان 1395.

3.   روزنامه اطالعات، ۲۲ آذر 13۴3 ، ص6 .
4. https://shouba.ir/2249-2/ 

5. کاوه فرخ، میراث پان عربیسم، ترجمه منوچهر بیگدلی، مجله اطالعات سیاسی اقتصادی، شماره ۲09-۲10، بهمن و 

به  صدام  یم  رژ در  عربی  نژادپرستی 
فلسفه  با  به راستی  که  گونه  مبتذل ترین  
است،  همتراز  امروزی  نئونازی های 

سقوط کرد. 
خیراهلل  رساله  ابتذال،  این  نمونه  بهترین 
این  با  که  است  صدام  دایی  طلفاح، 
نمی باید  خدا  که  موجودی  »سه  عنوان 
و  یهودی ها  ایرانیان،  می کرد:  خلق 
در  گسترده  به گونه  و  منتشر  مگس ها« 

عراق پخش  شد.6
ترس  و  ایران  در  اسالمی  انقالب  وقوع 
تحت  آنها  که  آنچه  از  عربی  کشورهای 
عنوان صدور انقالب اسالمی ایران از آن 
یاد می کردند، به همگراشدن این طرح با 
بعضی از منافع فرامنطقه ای آمریکا و غرب 
در منطقه استراتژیک حوزه خلیج فارس بر 

ضدیت با ایران دامن زد. 
صدام بر تداوم منازعه بین عرب و عجم 
مبتنی بر ایدئولوژی بعثی و با طرح مقوالتی 
حمایت  و  کرده  تالش  عربی  امت  مثل 

ملت های عرب را جلب کرد.7 
به کاربردن  با  صدام   1979 سال  در 
ایدئولوژی پان عربیسم پشتیبانی معنوی، 
مالی و نظامی بسیاری از سران کشور های 
جنگی  آتش  و  آورد  دست  به  را  عربی 

هشت ساله با ایران را برافروخت. 
در این جنگ شعار حمله به کشور »فارس 
و  و  شده  تقدیس  آتش پرست«  مجوس 
داوطلبان متعددی از کشورهای عربی به 

جنگ با ایران شتافتند. 
جریان پان عربیست معتقد بود خوزستان 
یک ایالت »از دست رفته« عربی است و 
خواهان »آزادسازی« آن از قید »فارس های 

نژادپرست« بود. 
در  که  ایران  علیه  اعراب  خشونت 
بود،  شده  آشکار  هشت ساله  جنگ 
امثال  آموزش های  و  اندیشه  در  ریشه 
که در سال های  ساطع الحصری داشت 

طوالنی در میان اعراب نهادینه شده بود.

اسفند 1383.
6.   همان.

مرکز  عرب،  جهان  در  پان عربیسم  برنا،  سیروس   .7
بین المللی مطالعات صلح.

آنچهکهآنهاتحتعنوان ایرانوترسکشورهایعربیاز وقوعانقالباسالمیدر
آنیادمیکردند،بههمگراشدناینطرحبابعضی انقالباسالمیایراناز صدور
بر فارس استراتژیکحوزهخلیج منطقه  در وغرب آمریکا فرامنطقهای منافع  از

ضدیتباایراندامنزد.

ی
ن �ی
ست

ان 
ست

ن با
ریا

 ج
مگ

دو
ل 

ص
ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

01  
ان

/ آب
 4

ه 4
ار

شم

83



و( وهابیت

کانون های  وهابیت و سلفی گری یکی از 
ستیز با ایران و هجو ایران باستان با عنوان 

مجوس و آتش پرست است.
 این جریان از دوران گسترِش دین اسالم در 
ایران مطرح بوده و بارها از سوی متقدمین 

اهل سنت بیان شده است. 
الصراط  »اقتضاء  کتاب  در  تیمیه  ابن 
برتر  عجم  از  را  عرب  جنس  المستقیم« 
العرِب  جنَس  »أّن   : می گوید  و  می داند 

أفضُل ِمْن جنِس العجم«1 
همچنین میان سلفی ها دیدگاهی وجود 
ایرانیان هرگز مسلمان نشده اند؛  که  دارد 
عالوه براین، اعراب اعتقاد دارند که ایرانیان 
اسالم  تضعیف  و  واژگون کردن  هدف  با 

واقعی و ناب، توسعه تشیع را انجام دادند.۲
نفرت پراکنی   زمینه ساز  القائاتی  چنین 
نظامی  حتی  و  سیاسی  اقدامات  و 
بخش  که  به طوری  شده اند؛  متعددی 
به  ایران  با  از خصومت آل سعود  مهمی 

این قبیل القائات نادرست باز می گردد. 
آل الشیخ«  عبداهلل  بن  عبدالعزیز  »شیخ 
مفتی اعظم سعودی و از نزدیکان پادشاه 
ایران ستیزانه  سخنانی  در  عربستان 
می گوید: ادعای اسالِم ایران را باور نکنید، 
زیرا اسالم آنها تنها فریب و نفاق است. 
توهین آمیزش،  اظهارات  ادامه  در  وی 

ایرانیان را »مجوس« می خواند.3 
رهبران  از  علوش«  »زهران  همچنین 
جیش االسالم و پسر مفتی وهابی سوری 
مجوس  را  ایران  که  بود  علوش«  »عبداهلل 
خطاب کرده و وعده نابودی این قوم فارس 

را داده بود. 
از  مهمی  بخش  که  نماند  ناگفته 
از  ترس  بدلیل  وهابیت،  ایران ستیزی 
گسترش تشیع است و ایران به عنوان ظرِف 

تشیع، مورد بغض ایشان قرار گرفته است. 
به  وابستگی  دلیل  به  نیز  سعود  آل 

لمخالفه  المستقیم  الصراط  اقتضاء  تیمیه،  ابن   .1
أصحاب الجحیم، ج1، ص ۴19.

2.http://irdiplomacy.ir/fa/news/1963170

3 . h t t p s : / / w w w. e n t e k h a b . i r / f a /
news/23660 

بیگانگان، بدنبال هم افزایی با آمریکا و اسراییل برای نابودی ایران است. باید توجه داشت 
که ستیز جریان وهابیت با ایران تفاوت آشکاری با نقد ناسیونالیسم توسط برخی از متفکران 

اهل سنت دارد. 
به عنوان نمونه در سایت »آوای سنت« متعلق به اهل سنت ایران آمده است: برای فروپاشی 
یک ملت بزرگ با زیرکی هرچه تمام تر حس ناسیونالیستی را در میان اقوام و ملت های 
 ، مسلمان تشدید نمودند و برای هر قومی چنان تاریخی پرآوازه نوشتند که مردمان، کشتار

قتل عام و لشکرکشی و غارت شاهان خویش را نیز به دیده افتخار نگریستند. 
برای ایرانیان کوروش را بزرگ اعالم کرده و قشون کشی های او را زیبا جلوه دادند و کشورگشایی 

و ظلم بر سایر ملل را به گونه غرورآمیز و وصف ناپذیر القا نمودند. 
آنان کوروش را برای ایرانیان بهترین جایگزین برای صالحان دین دانستند تا با الگوکردن وی 

و باستان گرایی به مرور از اسالم و ملت واحد جدا شوند. 
دام نامسلمانان آنچنان غرور و ملی گرایی را تشدید کرد که ایرانیان شیفته باستان شوند و هر 
آنچه را نیک بود به ایران باستان و هر آنچه را که ناراستی بود، به آمدن اسالم ربط دهند. تا جایی 

که ایرانیان از اعراب متنفر شدند و تنفر از اعراب نتیجه ای جز دوری از اسالم نداشت«۴ 
مشخص است که دغدغه چنین نویسندگانی نه ستیز با ایران بلکه مقابله با اهداف 
جهان  در  تفرقه  ایجاد  و  ایران  یخ  تار از  خاصی  بخش  برجسته کردن  در  استعمارگران 

اسالم است. 
بعد از بیان این سه گروه، این نکته را نیز باید اشاره کرد که توطئه های دول اروپایی در ضدیت 
پان عربها با ایران بی تأثیر نبوده است زیرا عرب ها پس از سقوط عثمانی به دنبال تشکیل 
یک کشور واحد عربی بودند اما با دخالت انگلیس و فرانسه موفق به تشکیل کشور واحد 

عربی نشدند.5 
این اتفاق خشم جوامع عرب را نسبت به غربی ها افزایش داد ولی در این زمان استعمار 

تالش کرد تا ایران را به عنوان دشمن اعراب معرفی کند. 
در دوره ای که حکومت ترکان عثمانی به عنوان دشمن شماره یک اعراب از بین رفته بود، 
استعمار تالش کرد ایران را جانشین ترکان عثمانی و به عنوان دشمن اعراب در جوامع عرب 

۴.  این یادداشت در سایت های مختلف اهل سنت از جمله در سایت آوای سنت، اصالحه و پاوه پرس منتشر 
شده است.

5.   کاوه فرخ، میراث پان عربیسم، ترجمه منوچهر بیگدلی، مجله اطالعات سیاسی اقتصادی، شماره ۲09-۲10، بهمن و 
اسفند 1383.
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معرفی کند. همچنین توطئه های استعمار انگلیس  و شبهه افکنی افرادی چون »ریچارد 
« و »مونتگمری وات«  در دشمنی پان عرب ها با ایران بی تأثیر نبوده است.  فارمر

فارغ از توطئه های دشمنان خارجی، »عرب ستیزی« برخی از نژادپرستان ایرانی نیز بهانه های 
که بخشی از آنها  الزم را به دست پان عرب ها داده است؛  صادق هدایت، درباره عرب ها 

هموطنانش هستند، در کتاب توپ مروارید صفحه 16 چنین می نویسد: 
را درآورده اند«  ، دیگر شورش  »راستش این عرب های سوسمارخور بد دک و پوز بوگندو
یا در جای دیگر می گوید: »همه چیزشان - یعنی عرب ها- آمیخته با کثافت و پستی و 
ک و موذی است و  سودپرستی و بی ذوقی و مرگ و بدبختی است. چرا ریخت شان غمنا

شعرشان مرثیه است؟«
بزرگ علوی یکی از برجسته ترین رمان نویسان ایران چنین می گوید: »شما همه می دانید که 
بزهکار کیست. او از ما نیست. او تخم و ترکه عرب است. او دیو است. از آن چهره سیاه و 
ریش ژولیده اش پیداست. ما دروغ نمی گوییم. ما دیو نیستیم. دیو عرب است که ما را به این 

روزگار کشانده، او را باید کشت«1 
ده ها عبارت تحقیرآمیز از بزرگان ادبیات فارسی علیه اقوام ترک و عرب موجود است که 

متاسفانه در بخشی از فرهنگ عمومی جامعه ایرانی نیز تاثیراتی گذاشته اند. 
علی رغم همه تالش ها برای تقابل عرب و ایرانی، عموم ملت عرب، ایرانیان را به علت 
خدمتشان به تمدن عربی و اسالمی می ستایند و محترم می شمارند و از رجزخوانی ضد 

ایرانی پان عربیست ها ناخشنودند. 
کن ایران که عموما در خوزستان مستقر هستند، همواره خود را ایرانی دانسته  اعراب سا

یخ مشترک خود با سایر اقوام مباهات می کنند.  و به تار
اعراب خوزستان در طول تاریخ و حتی قبل از اسالم در این منطقه ساکن بوده اند و تعدادى 

هم مهاجرت کرده و به این منطقه آمده اند. 
پایتخت  همواره  پارسه،  و  بابل،  هگمتانه،  همراه  به  شوش  هخامنشی،  امپراتوری  در 
هخامنشیان بوده است.کاخ آپادانا داریوش بزرگ هخامنشی، و کاخ اردشیر دوم هخامنشی 
از آثار به جا مانده در این شهر هستند که هر دو به دست الکساندر پلید مقدونی زیان های 

فراوانی دیده اند. 
، در شمال خوزستان آثار بی شمار ایالمی، هخامنشی، اشکانی، ساسانی،  افزون بر این آثار
... یافت می شود. اعراب خوزستان به علت مجاورت تاریخی با خلق هاى ایران، از نظر  و

تاریخی جزو ملت ایران هستند و نژاد هیچ نقشی در تعریف ملیت ایرانی ندارد.۲ 
و  ایرانی  هویت  به  ی  بسیار گرایش  تنها  نه  ایران  عرب های  پژوهش،  یک  اساس  بر 
اسالمی دارند، بلکه به هویت قومی خود نیز عالقه دارند و عالقه به هویت قومی آنان 

باعث کاهش گرایش به هویت ملی نمی شود. 
همچون  عینی,  شاخص های  بررسی  در  باید  را  ناهمگرایی ها  برخی  منشا  آنکه  ضمن 
مشکالت اقتصادی و اجتماعی و به تبع آن »احساس محرومیت نسبی« جست نه در 

مولفه های ذهنی و تمایزگرایانه.3

، بدرقه جاویدان، 139۴، ص 1۴.  1.  بزرگ علوی، دیو دیو
2.  http://efshagarahwazi.blogfa.com/post/28 

گرایش به هویت ملی و قومی در عرب های خوزستان، مطالعات ملی، شماره 36، 1387،  3. سید حمداهلل اکوانی، 

با  باستان ستیزی  تفاوت   .۲
پژوهش درباره ایران باستان

بعد از آشنایی با مهمترین فعاالن جریان 
باستان ستیزی، ذکر این نکته الزم است 
که بسیاری از مورخان، اصحاب اندیشه، 
اهالی سیاست یا رسانه، نقدهایی نسبت 
به برجسته سازی سلسله هخامنشیان و 
کوروش دارند اما نقدهای خود به کل تاریخ 
ایران تعمیم نداده و با کلیت تاریخ باستان 

سرِ ستیز ندارند. 
درباره  هلندی  مورخ  لندرینگ«،  »جونا 
نقل های مطرح شده در رابطه با کوروش و 
رفتارهای مسالمت آمیزش با اقوام و ادیان 

مختلف می گوید: 
»همه اینها تبلیغات است. تبلیغاتی که در 
دوران حکومت پهلوی و آغاز جشن های 

۲500 ساله به اوج خود رسید« 
وی می افزاید: 

»تفسیری که از منشور شد و از آن به عنوان 
منشور حقوق بشر نام برده شد، تفسیری 
آن  در  حقایق  از  بسیاری  که  بود  اشتباه 

نادیده گرفته شد«۴ 
دیگری  منتقد  اسپک«  در  »ون  پروفسور 
است که در رابطه با کوروش گفته است: 
سیاست  یا  و  طرح  هیچ گونه  »کوروش 
نوینی را در مقابل مردمی که تنها مطیع او 

بودند، اجرا نکرده است. 
شدند.  تخریب  معابد  او  دستور  به 
از  پس  کوروش  شد.  زده  غارت  هگمتانه 
یکی از بزرگ ترین نبردهای خود )اوپیس(، 
از  کرد و شمار زیادی  چپاول و غارتگری 

مردم را به کام مرگ فرو برد«5
مطالب  هم  کوهرت«  »امیلیه  پروفسور 
تبلیغاتی  را  کوروش  درباره  مطرح شده 
تاریخدان   ،» شولز »متیوس  و  خواند6 

صص:1۲6-99.
4. Sciolino, E. (2000). Persian Mirror. 
Touchstone.

5. Root, M.C. (1979). The king and 
kingship in Achaemenid Art: Essays on 
the Creation of an Iconography of Em-
pire. EJ Brill.

6. Kuhrt, A. (1983). The Cyrus Cylinder 
and Achaemenid Imperial Policy. Jour-
nal for the Study of the Old Testament, 

مسلماننشدهاند؛عالوه هرگز ایرانیان که دارد دیدگاهیوجود میانسلفیها 
اسالم تضعیف و واژگونکردن هدف با ایرانیان که دارند اعتقاد اعراب براین،

واقعیوناب،توسعهتشیعراانجامدادند.
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آلمان،  اشپیگل  گاهنامه  در  هم  آلمانی 
شوخی  یک  تنها  را  کوروش  نیک خواهی 

فریبنده دانست. 
که در هم  »استوانه ای  گفته است:  شولز 
اکنون از آن به نام نخستین سند حقوق 
بشر یاد می کنند و یک کپی از آن را به نام 
متحد  ملل  سازمان  در  بشر  حقوق  نماد 
گذاشته اند، چیزی جز یک نماد رسانه ای 

بی شرمانه نیست.«1 
کارشناسان  تلگراف،  دیلی  گزارش  به 
تا  تالشند  در  نیرو  همه  با  آلمانی 
برداشت های نادرست از آنچه در باورها 
از  مانده  برجای  استوانه  و  کوروش  درباره 

وی وجود دارد را کمرنگ کنند. 
»کالئوس گاالس« یکی از مورخان آلمانی 
است که سازمان ملل را مقصر دانسته و بر 
این باور است که سازمان ملل به کوروش، 

بزرگی دروغین بخشیده است.«۲ 
« استوانه  همچنین پروفسور »ژوزف ویشفر
گفته  کوروش را »ابزار رسانه ای« دانسته و 
را  خود  اینکه  برای  تنها  »کوروش  است: 
دستور  بشناساند،  درستکار  و  پرهیزگار 

ساخت این استوانه را داده است. 
کوروش راستین  که  اما درست این است 
در چپاول و ستمگری هیچ ناهمسانی با 
دیگر شاهان پیشتر و پس از خود نداشته 
کوروش نیز مانند خشایارشاه بود.  است. 

 3». گرچه شاید کمی باهوش تر از او
که  باورند  این  بر  بسیاری  نیز  ایران  در 
و  هخامنشیان  مقطع  بزرگنمایی  برای 
پیچیده ای  سناریوی  کوروش،  شخص 

به کار رفته است. 
سلیمی نمین به نقل از اشمیت۴ می گوید: 
به  جمشید  تخت  اطراف  کاووشهای  در 
اما  می شود  دیده  عیالمی ها  آثار  وضوح 

25, 83-97./ Van der Spek, R.J. (1982). 
Did Cyrus the Great introduce a new 
policy towards subdued nations? Per-
sica, 10, 278-283.

1.http://www.spiegel.de/international/
world/0,1518,566027,00.html

2.  http://tarikhirani.ir/fa/news/7154 

3.  http://tarikhirani.ir/fa/news/7154 

۴.  اریک ف. اشمیت، تخت جمشید، بنگاه فرانکلین، 
.13۴۲
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فصل سوم

  جریان ایرانشهری

نویسنده 
محمدمهدی کریم پور



ایران  با  مواجهه  در  جریان  سومین 
با  را  آن  که  است  جریانی  باستان، 
می شناسند.جریان  »ایرانشهری«  عنوان 
ایرانشهری را امروز بیشتر با ادبیات و آثار 

سید جواد طباطبایی می شناسند؛
طباطبایی می کوشد اوًال بین فلسفه ایرانی 
ثانیًا  و  شود  قائل  تفکیک  اسالمی،  و 
اولویت و اصالت را به اندیشه ایران داده 
و به طور ویژه جانب ایران باستان بایستد. 

نقد  در   13۴7 سال  که  مطلبی  در  وی 
»سیر فلسفه در ایران« اقبال الهوری دارد، 

اینگونه می نویسد: 
»آنچه تذکر آن بس مفید است و توجهی 
پویش های  که  است  این  نشده،  بدان 
فلسفی ایران را نمی توان اسالمی خواند - 
به آن معنی که می گویند فلسفه اسالمی - 
بلکه ایران دارای فلسفه خاصی است که 

با اندیشه ایرانی تطبیق شده است. 
می توان تاریخ فلسفه ایران را به دو قسمت 
تقسیم نمود - قبل از اسالم و بعد از اسالم 
- این دو آنچنان ارتباط ناگسستنی با هم 
دارند که نمی توان مجزا از هم مورد بررسی 

قرار داد«؛1 
مساله  اگر  گفت  باید  خالصه  طور  به 
جالل آل احمد و علی شریعتی بازگشت 
به خویشتن از مجرای مذهب بود، برای 
است  ایرانی  اصلی  مساله  طباطبایی 
دوره  حتی  و  اکنون  در  نه  آن  کانون  که 
پیشااسالمی  گذشته  در  بلکه  اسالمی، 

قرار دارد. 
که  است  اهمیت  حائز  نکته  این  ذکر 
تقلیل گرایانه،  سویه ای  با  طباطبایی 
، مدل سیاسی حاکم بر  بیشتر از هرچیز
ایران باستان را پسندیده و آن را در نظریه 

ایرانشهری خود برجسته ساخته است.
به منظور فهم دقیق تر اندیشه ایرانشهری 
تا  است  الزم  طباطبایی،  جواد  سید 
خالل  از  که  را   آن  مولفه های  مهمترین 
بررسی  می آید،  دست  به  او  نوشته های 

نماییم:

کتاب »سیر فلسفه در  1.  سید جواد طباطبایی، نقد 
ایران«، نشریه شماره 8 موسسه فرهنگی منطقه ای کتاب 

، آبان 13۴7، صص 68-69. روز

1. نص ها و سنت های ایرانی و اسالمی

طباطبایی با تکیه بر دو مفهوم »نص« و »سنت« به ارائه دیدگاه خویش درباره تاریخ اندیشه 
سیاسی ایران در دوره اسالمی و قبل از آن می پردازد. 

از منظر او هریک از تمدن های بزرگ بر نّص یا نّص هایی استوار شده اند و آن تمدن بسط 
مضمون آن نّص است۲ که بر حسب معمول از آن به »فرهنگ« تعبیر می شود و طباطبایی 

از آن تعبیر به »سّنت« می کند.3 
از نظر او اوًال هر متنی نص نیست؛ لیکن »متن های بنیادگذار در یک تمدن نّص به شمار 
می آیند«؛ ثانیًا نّص بنیادگذار در هر تمدنی می تواند یک متن واحد یا مجموعه نصوصی 

باشد که »یک کل واحد را تشکیل می دهند«. 
بر این اساس طباطبایی، تمدن ایران را »کل واحدی« می داند که نه بر نّص واحد، بلکه بر 
مجموعه ای از نصوص متعدد استوار است. همین تکثر نصوص است که سنت قدمایی 

را به غایت پیچیده کرده است. 
وی از چهارگونه نص و الجرم از چهار سنت سخن می گوید که ایران امروز را ساخته است؛ 
سنتی مرکب از سنت های »ایرانشهری«، »یونانی«، »اسالمی« و سرانجام »مشروطه« یا عصر 

جدید.۴ 
طباطبایی معتقد است که نصوص ایرانشهری و سنت مبتنی برآن، محور انسجام دیگر 

نصوص و سنت های مرتبط است.

الف( نصوص ایرانشهری 

این نصوص به همراه زبان فارسی، نوعی از اندیشیدن را که طباطبایی آن را »اندیشیدن 
ایرانشهری« می نامد، به دوره اسالمی انتقال داده است. نص های این نوع اندیشیدن که 

درون مایه های دیرینه دارد، سنت همراه خود را نیز به ایران دوره اسالمی انتقال داد.
خدای نامه ها و سیاست نامه ها از جمله این متون بنیادگذار هستند که به باور طباطبایی 
، اهمیت ویژه ای برای زایش فرهنگ  نّص های ایرانشهری به حساب  می آیند و از همان آغاز

۲.  سیدجواد طباطبایی، ملت، دولت و حکومت قانون، مینوی خرد، 1398، ص 118.
3.  همان.

۴.  همان، صص 158 و 163-16۴.

▪ 	▪ سیدجوادطباطبایی	
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عنصر ایرانیت با دستگاه خالفت وجود 
داشته و در آغاز قرن سوم هجری دگرگونی 
و  آمده  وجود  به  نیروها  آرایش  در  ژرفی 
پایان رسیدن  از  پس  خالفت  دستگاه 
آستانه  در  راشدین،  خلفای  زرین  عصر 
از  تقلید  مجرای  از  سلطنت  به  تبدیل 

الگوی پادشاهی ایران قرار گرفته است؛ 
بن بست  از  خروج  راه  او  منظر  از  پس 
اندیشه سیاسی اسالمی، تکیه بر عناصر 

عصر زرین فرهنگ ایرانی می باشد.7 

د( نصوص مشروطیت

تجدد«  »آستانه  عنوان  به  مشروطیت، 
در  جدیدی  نّص  آن،  براساس  که  ایران 
عمِل نمایندگان مجلس اول تدوین شد، 
بسیار مورد توجه آقای طباطبایی است؛ 
هرچند به نظر ایشان ما هنوز نتوانسته ایم 
از  دسته  این  پایه  بر  سنت  از  شاخه ای 

نصوص ایجاد کنیم.8 
به  قدیم«  در  »جدید  اصطالح  با  ایشان 
اگرچه  که  کند  اثبات  تا  است  آن  دنبال 
جامعه ایران در دوران مشروطه به مفاهیمی 
دست  ملی«  »دولت  و  »ملت«  همچون 
پیدا کرد، اما این عناصر در دوران باستانی 

ایران نیز وجود داشته است. 
ایران عصر مشروطه به گفته طباطبایی در 
واقع برگشت به »حافظه تاریخی« ایرانیان 
است و علیرغم اختالط با فرهنگ غرب، 
ایران  فرهنگ  زرین  عصر  در  آن  نطفه 

باستان بسته شده است.9 
طباطبایی بر این باور است که »ایرانیان« 
نه در آستانه مشروطه بلکه از »کهن ترین 
پیدا  خود  ملی  وضع  از  شهودی  ایام، 
وضع  نمی توانستند  هرچند  بودند،  کرده 
لذا  کنند؛  بیان  قالب مفاهیم  را در  خود 
مشروطیت، چیزی جز تجدید مطلعی بر 

این شهود کهن نبود.10
وی می نویسد: »این نکته اساسی است 

7.  سید جواد طباطبایی، زوال اندیشه سیاسی در ایران، 
ص 89 و 93.

حکومت  و  دولت  ملت،  طباطبایی،  جواد  سید    .8
قانون، مینوی خرد، 1398، ص ۲۲5.

9.  همان، ص 530.
10.  همان، ص 76.

ایرانشهری در دوره اسالمی داشته اند.1 از این منظر او سیاست نامه نویسی در دوران ایران 
اسالمی را ادامه اندیشه ایران شهری می داند؛۲ 

همچنین به نحو مفصل به بررسی اندرزنامه نویسی ابن مقفع پرداخته و ضمن نسبت سنجی 
آن با اندیشه های خالفت محور و همچنین اندیشه سیاسی شیعه، اندیشه عرضه شده از 

جانب ابن مقفع را در ادامه آیین نامه های دوره ساسانی ارزیابی می کند.3

ب( نصوص اسالمی 

نصوص اسالمی از نظر طباطبایی توانست با کمک مغناطیس ایرانشهری، سنتی از اسالم 
و تشیع را بیافریند که شرق شناسانی چون هانری ُکربن از آن با عنوان »اسالم ایرانی« یاد کرده 
و بر نقش عمده »ادب و آداب ایرانی« در تکوین و تدوین آن )فارغ از نگرش های سنی و 

شیعی( تاکید کنند.۴

ج( نصوص یونانی

نصوص یونانی در دوران اسالم ابتدا به زبان عربی و سپس فارسی ترجمه شده اند؛ تحت 
تأثیر این متن ها، شارحان، فیلسوفان و نظام فکری - فرهنگی خاصی به وجود آمد و وجهی 

عقلی به نظام سنت در ایران افزود. 5 
به نظر آقای طباطبایی این سه دسته نصوص در واقع سه وجه از سنت واحدی هستند 
که امروزه در ایران اسالمی در قالب یک نظام فرهنگی پیچیده شاهد آن هستیم؛ وجه اول 
میراث »سیاست نامه ها« است و موضوع تأمل آن، قدرت سیاسی بوده و هر بحثی را را با 

توجه به منطق حفظ قدرت و الزامات آن صورت بندی می کند. 
وجه دوم بقایای »شریعت نامه ها« است و هر بحثی در آن با توجه به ضرورت های اجرای 

شریعت صورت می گیرد. 
که »فلسفه سیاسی« خوانده می شود، در حقیقت بسط اندیشه سیاسی  وجه سوم هم 

افالطون و ارسطو در دوره اسالمی است. 
نکته مهمی که طباطبایی روی آن تاکید می کند این است که در نظام اندیشه سیاسی دوره 
اسالمی، » شریعت نامه  نویسی« و »فلسفه سیاسی« در ذیل »سیاست نامه  نویسی« تحول پیدا 

کرده و در آن تحلیل رفته اند.6 
به عبارت دیگر تحلیل طباطبایی از اندیشه سیاسی دوره اسالمی از ریشه های توصیه او به 
الگوی شاهی ایران باستان نشات می گیرد که ریشه در نصوص ایرانشهری دارد. در اندیشه 

او دیدگاه خالفت به بن بست رسیده و باید از الگوی پادشاهی تبعیت کرد.  
به نظر او در تاریخ دویست ساله سلطه خالفت در ایران زمین، همواره چالش هایی بین 

1.  همان.
۲.  سید جواد طباطبایی، درآمدی بر تاریخ اندیشه سیاسی ایران، ویراست جدید، ص ۲1 و ۲۲.

3.  همان، ص 3۲ و ۴1-37.
۴.  سید جواد طباطبایی، ملت، دولت و حکومت قانون، مینوی خرد، 1398، صص 158 و 163-16۴.

5.  همان.
6.  برای تفصیل سیر اندیشه سیاسی در دوره اسالمی رجوع شود به سید جواد طباطبایی، درآمدی بر تاریخ اندیشه سیاسی 

ایران، ویراست جدید، فصل دوم.

ریشههایتوصیهاوبهالگوی اندیشهسیاسیدورهاسالمیاز تحلیلطباطباییاز
در دارد. ایرانشهری نصوص  در ریشه که میگیرد نشات باستان ایران شاهی
الگویپادشاهیتبعیت اندیشهاودیدگاهخالفتبهبنبسترسیدهوبایداز

کرد.
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اول مشروطه، بیشترین توجه به سنت اسالمی بوده نه فرهنگ ایران باستان؛ 
تأویلی  را  مشروطه  رهبران  کالم  ظواهر  تا  می کوشد  طباطبایی  آقای  که  می رسد  نظر  به 
باطن گرایانه و خالف ظاهر نماید و مصداق سنت و مضمون قدیم را به ایران باستان ارجاع 
دهد و بنویسد:  »تاریخ تکوین ملت و دولت آن در ایران در دوران باستان است که کوروش 

بزرگ بنیادگذار و سامان بخش آن بود«3
همان طورکه افرادی همچون مرحوم داوود فیرحی و سید جواد میری در نقد طباطبایی به 
درستی متذکر شده، هر نگاهی به مشروطه داشته باشیم، نفی سلطنت و نظام پادشاهی از 

مختصات اصلی آن است و برعکس، نهاد شاهی در قلب اندیشه ایرانشهری قرار دارد. 
تاریخ اندیشه سیاسی در ایران دوره قاجار نشان می دهد که سلطنت در فکر معاصر ایرانی از 
بین رفته و شاهان بدون نظریه شاهی و سالطینی در غیاب نظریه سلطنت، حکم می راندند.۴ 
»شاهنشاهی«  و  »شاهی«  مفهوم  دو  میان  طباطبایی  تفکیک  به  اشاره  با  فیرحی 

متذکر می شود:
 »طباطبایی با این تفکیک به دنبال آن است تا راهی برای تبیین حکومت ملی و ملیت ایرانی 
در غیاب مفهوم شاهی در دوره جدید بگشاید؛ تالشی که مقدمه ای ضروری اما ناممکن بر 

طرِح ایده ای است که آن را »جدید در قدیم« خوانده است؛ 
این تفکیک به اعتبار تاریخ و ساختار اندیشه، امری به غایت دشوار و ناممکن می نماید؛ 
چراکه تحقق ایده های مشروطیت مستلزم عبور از اندیشه شاهی است و نهاد شاهی قلب 

اندیشه ایرانشهری است.«5 
بدین سان، جمع ایرانشهری و مشروطه ثبوتًا دشوار و اثباتًا ناممکن است. مگر اینکه مفهوم 
شاهی از اندیشه ایرانشهری تخلیه شود. با چنین فرضی، اساس ایرانشهری نیز الجرم از بین 

خواهد رفت.6
از طرف دیگر طباطبایی توضیح دقیق و منسجمی هم از نظریه ایرانشهری و ملیت ایرانی 

ندارد و دلیل این عدم انسجام را »پیچیده بودن واقعیت ایران« می داند.
وی، در آخرین اثر خود با عنوان »ملت، دولت و حکومت قانون« که زمستان 1398 منتشر 
شده است، نه از »نظریه« فلسفی – تاریخی بلکه از »شهود« در این باره سخن می گوید که »از 

دهه ها پرسه زدن در تاریخ« حاصل شده است. 
او می گوید: »من تصور پیچیده ای از واقعیت ایران دارم و کوشش می کنم با جستجو در 
منابع تاریخی و تدوین نظریه ای برای آن پیچیدگی ها، راهی به سوی فهمی متفاوت از ایران 
باز کنم؛ آنچه من اینجا می آورم شهودی است که از دهه های پیش از پرسه زدن ها در تاریخ 
و تاریخ اندیشیدن در ایران پیدا کرده و در سال های طوالنی آن شهود نخستین را به محک 
مواد تاریخ و تاریخ اندیشه در اروپا نیز زده ام که از دوره یونانی تاکنون همچون افقی گریزناپذیر 

در برابر ما وجود داشته است«.7 

۲. مفهوم ملیت و نسبت آن با دین 

طباطبایی، دیدگاه خاصی درباره نسبت دیانت و ملیت ایرانی دارد؛ به نظر او نه ایران را 
می توان درون کلیت اسالم دید، آنگونه که آل احمد و شریعتی می دیدند و نه اسالم را در کنار 
ملیت ایرانی، آنگونه که او از ظاهر کالم آقای داوری می فهمد؛ بلکه دیانت برای طباطبایی 

3.  همان، صص 1۲7-1۲8.
۴.  داوود فیرحی، ایران شهری و مسأله ایران، فصلنامه دولت پژوهی، سال پنجم، شماره ۲1، ص 15.

5. سیدجواد طباطبایی، درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران، نشر فرهنگ اسالمی ، 1367، ص 51 و ص 
.۲7

6.  داوود فیرحی، ایران شهری و مسأله ایران، فصلنامه دولت پژوهی، سال پنجم، شماره ۲1، ص ۲5-17.
7.  سید جواد طباطبایی، ملت، دولت و حکومت قانون، مینوی خرد، 1398، ص 1۴3.

تأسیس  با  مشروطه خواهی،  جنبش  که 
جدید  دوران  به  را  ایران  قانون،  حکومت 
را  آن  کهن  شئون  همه  بدین سان  و  وارد 

نوآیین کرد. 
از  خلق  معنای  به  نوشدن  این  ایران،  در 
عدم نبود، بلکه همه مواد نوشدن در تاریخ 
فرهنگی ایران وجود داشت و مشروطیت 

صورتی نوآیین به آن مواد داد.«1 
طباطبایی،  گفته  به  هم  دلیل  همین  به 
مجلس  در  اصناف  همه  نمایندگان 
و  ملی  حکومت  اصطالحات  مشروطه، 
ملت ایران را یکسان می فهمیدند و خللی 

در گفت وگوی میان آنان ایجاد نمی شد؛
به عبارت دیگر ایرانیان به آسانی  توانستند 
مواد تاریخ کشور خود را در دستگاه مفاهیم 

نظریه ناسیونالیستی ریخته و فهم کنند.۲ 
سوال جدی که در این بین وجود دارد این 
که  است  قدیمی  سنت  کدام  که  است 

چنین استعدادی برای نوشدن دارد؟ 
با استثناکردن افرادی همچون مشیرالدوله 
ظاهر  از  فروغی،  محمدعلی  و  پیرنیا 
ادبیات آخوند خراسانی، فضل اهلل نوری، 
محقق نائینی، مدرس و دیگر فقیهان از 
از  برجای مانده  مذاکرات  و  سوی،  یک 
، می توان  مجالس مشروطه از سوی دیگر
اینگونه برداشت کرد که به ویژه در مجلس 

1.  همان، ص 9.
۲.  همان، صص 9 و ۲۲.

▪ 	▪ داوودفیرحی	
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شاهنامه شناسی  و  پیرنیا  باستان پژوهی 
برآنها  ناسیونالیست  نوعی  که  فروغی 
و  ایرانشهری  پروژه  به  حکم فرماست، 
نیز  طباطبایی  آقای  اندیشه  مفردات 

سرایت می کند.

و  ملی گرایی  بین  نسبت   .3
ناسیونالیسم

سید جواد طباطبایی در طرح خود میان 
دو مفهوم »ایرانشهری« و »ناسیونالیسم« 
مدام  را  تمایز  این  و  شده  قائل  تمایز 

کید می کند.  تا
بسیاری  در  نیز  و  ایران  در   ، او نظر  به 
پیدا  تحقق  ملی  وحدت  کشورها،  از 
معنای  به  ملی،  وحدت  آن  اما  کرده، 

ناسیونالیسم نیست.7 
مهم  هرچند  طباطبایی  نزد  تمایز  این 
الزم  عینیت  و  وضوح  از  لیکن  است، 
این  بر  تالش  در  وی  نیست.  برخوردار 

تفکیک می نویسد:
»آغاز تاریخ نویسی جدید ایران، پیوندهایی 
با پدیدارشدن نوعی از »ملی گرایی« ایرانی 
ی 

ّ
مل تاریخ  تدوین  برای  کوششی  و  دارد 

است، اگرچه هنوز دستگاه مفاهیم تاریخ 
ملی از آن غائب است. 

ی، 
ّ
تاریخ های مل که آن  منظور این است 

پایه  بر  ملی گرایی  این  اما  ی گرایانه اند، 
ّ
مل

7.  همان، ص 110. 

همواره »بخشی از فرهنگ ملی« ایران است و به همین دلیل تاریخ فکر در ایران را به دو دوره 
اسالمی و قبل آن تقسیم می کند.  

وی بر این اندیشه است که ایران نه جزئی از تاریخ و جهان اسالم، بلکه همواره در ناحیه ای 
در »درون بیرون« آن قرار داشته است. ناحیه ای که هرچند هنوز نتوانسته ایم مختصات آن را 

به دقت ترسیم کنیم، اما هست و به هستی آن اجماًال »شهود« داریم. 
از همین رو است که نظریه ای مستقل برای ایضاح منطق تحول ایران الزم است که همان 

نظریه ایرانشهری است.
به نظر طباطبایی، این ناحیه ویژه که اندیشه ایرانشهری در مقام ایضاح آن است، چنان 
اهمیتی دارد که همواره تأثیر ژرفی در تلقی دینی ایرانیان داشته و تمایزی اساسی میان آن و 

دیانت دیگر کشورهای اسالمی به وجود می آورد.1 
اما ملیت ایرانی چیست و مرجع تعریف، عناصر اصلی و مختصات عمومی آن کدام است؟ 
که استقالل و اصالتی به امر دینی  از منظر طباطبایی روشنفکری دینی از این حیث 
می داد، یعنی امر دینی را یکی از شئون فرهنگ یک ملت نمی دانست، هرگز نتوانست 

ی نشان دهد. 
ّ
التفاتی به امر مل

گرایش در تبدیل دیانت به ایدئولوژی را آل احمد بدانیم، به آسانی می توان  اگر آغاز این 
ی باقی نمی گذارد.۲ 

ّ
مالحظه کرد که استفاده او از دیانت جایی برای امر مل

این مساله حاکی از این مساله است که در نظر طباطبایی بین استقالل و اصالت امر 
دینی و عدم التفات به امر ملی و ملیت، مالزمه وجود دارد. 

ترویج  جز  نتیجه ای  عمل  در  واحده  امت  تشکیل  بر  کید  تأ ایشان  نظر  به  رو  این  از 
عربی تباری و تازی زبانی به همراه ندارد.3

که  به هرحال این یک اصل موضوعه برای طرح ایرانشهری در اندیشه طباطبایی است 
دیانت  ایرانیان، پیوسته بخشی از فرهنگ »ملی« آنان بوده است؛ نه در کنار ملیت، یا ملیت 

چونان بخشی از دیانت در ایران.۴ 
وی ظاهرًا گامی فراتر می نهد و این مساله را تعمیم می دهد که نه تنها در ایران بلکه در همه 
جای عالم، یک ملت با فرهنگ آن تعریف شده و دیانت آن ملت نیز بخشی از فرهنگ 

آن است.5
روشنفکران  نظریات  مجموعه  در  تیپ شناسی،  حیث  از  ایرانشهری  اندیشه  ازاین رو 
به  ناظر  و  دارد  پسینی  حالت  بیشتر  که  دارد  قرار  خویشتن«  به  »بازگشت  درباره  ایرانی 

مشروطه شناسی های دهه چهل و بعد از آن است. 
وی در تقابل با خویشتن گرایانی چون آل احمد و شریعتی که اسالم و تشیع را مرجع تعریف 

خویشتن برای عبور از مشروطه می دانستند، به منابع ایران باستان برمی گردد. 
طباطبایی در این بازگشت، بیشتر با افرادی چون ابراهیم پورداوود ، مشیرالدوله پیرنیا و 

محمدعلی فروغی همسو و همدل است. 
تنها تفاوتی که طباطبایی با این دسته از نویسندگان دارد، بازسازی این منابع باستان در قالب 

مفاهیم جدیدی چون، ایرانشهری، جدید در قدیم و تفکیک شاهی از شاهنشاهی است. 
، »همچون  به تعبیر خود او ریختن ایده های باستان گرایان پیشین در ردایی از مفاهیم نو
در  مکنون  فنی  مشکالت  تمام  بدین سان،  است.6   » نو مینایی  در  کهنه  »شرابی 

1.  همان، ص 159.
۲.  همان.

3.  سید جواد طباطبایی، زوال اندیشه سیاسی در ایران، ص 150.
۴.  سید جواد طباطبایی، ملت، دولت و حکومت قانون، مینوی خرد، 1398، ص 159. 

5.  همان، ص ۲67. 
6.  همان، ص ۲77.

▪ 	▪ سیدجوادمیری	
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است، طباطبایی آنگاه که از مفردات ملیت ایرانی سخن می گوید، آشکارا به برخی لوازم 
ناسیونالیسم قومی و تاریخی نزدیک می شود و در عین حال بر تضاد دیدگاه خود با چنین 

گفتمان ملی گرایانه ای تصریح دارد.3  
لذا معیار ارائه شده در تفکیک میان اندیشه ایرانشهری و ناسیونالیسم از ابهام مفهومی 

زیادی برخوردار است.

4. نفی اعتبار اسالم سیاسی

از لوازم مهم اندیشه ایرانشهری و تحلیل ارائه شده از نسبت میان دین و ملیت، نفی اعتبار 
اسالم سیاسی است که یکی از وجوه سلبی در ایرانشهری طباطبایی به شمار می آید. 

یک را نه خویشتن اصیل بلکه برساخته آل آحمد و علی  یشه نگاه ایدئولوژ طباطبایی ر
شریعتی می داند. مناقشه اصلی آنها بر سرِ مشروعیت یا غصبی بودن مشروطه است؛ 

جالل و شریعتی آشکارا بر نفی مشروعیت مشروطه چونان امری غصبی و شکننده کلیت 
و  و جالل  ایدئولوژیکی«  »دیانت  را  اما طباطبایی اسالم سیاسی  نظر داشتند؛  اسالمی 
شریعتی را »حامیان ایدئولوژیکی کردن دیانت« می داند۴ و بر مشروطیت به مثابه امری مشروع 

کید دارد. و آغازی بر تجدید مطلعی در بازگشت به ملیت ایرانی و دولت ملی آن تأ
همان طور که گذشت این مالزمه که استقالل و اصالت امر دینی مستلزم عدم التفات 
به امر ملی است و بر عکس، هرگونه التفات به امر ملی را مستلزم اصالت نداشتن امر 

دینی می کند.
طباطبایی با طرح چنین مالزمه دو سویه  ای، گام در پارادوکس مهمی نهاده که خروج از آن 
چندان آسان نمی نماید؛ زیرا چنین مدعایی نه در مقام توصیف، با واقعیت تاریخ معاصر 
، برون رفتی  ایران و تشیع و مواضع رهبران دینی مشروطه همساز است و نه در مقام تجویز
 ، بر بحران دین و سیاست در ایران معاصر نشان می دهد؛ بلکه جز ملت گرایی پرخاشگر

چشم انداز روشنی در افق نزدیک نشان نمی دهد. 

5. لزوم تقلید از الگوی سیاسی ایران باستان

از  برخی  در  اگرچه ممکن است  و داوری طباطبائی در مورد خالفت اسالمی  قضاوت 
قسمت ها از نظر تاریخی صحیح باشد، ولی متأسفانه باید گفت دو خصوصیت »ضد 
عربی« و »گرایش افراطی به ایران باستان«  آن چنان برچشم و سر وی سنگینی می کنند 

3.  داوود فیرحی، ایران شهری و مسأله ایران، فصلنامه دولت پژوهی، سال پنجم، شماره ۲1، ص 10.
۴.  سید جواد طباطبایی، ملت، دولت و حکومت قانون، مینوی خرد، ۸۹۳۱، ص ۸۷.

نشده  تدوین  ایران  تاریخ  مصالح  و  مواد 
است. این اصطالح »ملی گرایی« یکی از 
که تاریخ نویسی و علوم  مفاهیمی است 
اجتماعی جدید در ایران از تاریخ نویسی 
وجود  احتمال  این  و  گرفته  وام  اروپایی 
توضیح  برای  آن  بی رویه  کاربرد  که  دارد 
دگرگونی های تاریخ ایران در دوران جدید 

سودمند نباشد«.1
فقره فوق، هرچند با تردید و احتمال همراه 
را  ت 

ّ
مل یا  ی 

ّ
مل واژه  می کوشد  اما  است، 

و ناسیونالیستی  ایرانشهری  در دو تداول 
تفکیک نماید. 

در  ملی  دولت  و  ملت  از  طباطبایی 
این  لغزیدن  از  اما  می گوید  سخن  ایران 
کلمات در چنان ملی گرایی که ترجمه ای 
اروپایی  مدرن  تداول  در  ناسیونالیسم  از 

است، نگران بوده و پرهیز دارد. 
جنبش  دستاوردهای  به  اشاره  با  او 
می کند  تصریح  ایران،  مشروطه خواهی 
که این جنبش پیامدهای مهم زیادی به 

همراه داشته است؛
در  ی 

ّ
مل امر  فهم  آن ها  مهم ترین  از  »یکی 

یا  ناسیونالیستی  نظریه های  با  آن  تضاد 
ی گرایانه ای بود که در سده نوزدهم بیش 

ّ
مل

از پیش در اروپا پراکنده شد و در بسیاری 
از کشورهای دیگر رواج پیدا کرد«.۲ 

داده  تذکر  فیرحی  مرحوم  که  همان طور 

1.  همان، صص 1۴-15.
۲.  همان، ص 30۴.
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که او مجبور می شود از واژگانی چون »سلطه  و حقایق را به صبغه دل خواه در می آورند 
خالفت« و »چالش عنصر ایرانی با دستگاه خالفت« سخن گفته و در نهایت، استنتاجی 

متفاوت از واقعیت برای وی برجای بماند. 
در مورد بن بست عملی و نظری خالفت پس از عصر زرین خلفای راشدین باید گفت که 
در زمان سه خلیفه اول، حتی اگر بپذیریم که خالفت در عمل موفق بوده است،1 از لحاظ 
ک  نظری در آن زمان نیز با بن بست نظری و بحران تئوریک مواجه هستیم؛ چرا که در مال
بی مشروعیت خلفای سه گانه، از لحاظ فلسفه سیاسی، با نوعی اضطراب و تشویش در 

مشروعیت خالفت روبه رو می شویم.
که علمای  به خالفت رسیدن خلیفه نخست بر اساس »اجماع اهل حل و عقد« است 
پسین اهل سنت نیز همین اجماع را مبنای تعّین و تشخص خلیفه پیامبر دانسته اند؛ در 

ک مشروعیت خالفت و خلیفه به »استخالف« تبدیل می شود؛  مورد خلیفه دوم، مال
ک مشروعیت حکومت در مورد خلیفه سوم، با روش »گزینش شورایی« که  این روند تغییر مال
البته ترکیب آن »انتصابی« است، ادامه می یابد. بنابراین، بحران نظری خالفت پس از عصر 

خلفا به یکباره متولد نشده و در همان دوره نیز وجود داشته است.
نکته دیگری که باید اضافه کنیم این است که خالفت و جانشینی رسول اهلل از مسیر حقیقی 
خود که مبتنی بر فلسفه سیاسی اسالم راستین است، فاصله گرفت و این امر مشخصًا پس 
از صلح امام حسن و آغاز حکومت سفیانیان و اقتدار شاهانه معاویه بیشتر هویدا شد؛ 
که در تمام مدت حکومت و خالفت امویان و عباسیان، اگرچه اسم خالفت  به طوری 
جاری است، لکن حکومت شاهانه مستبد وجود دارد؛ از این رو »عالمان مشروعیت ساز 
« نیز مجبور شده اند تا حکومت های امویان و عباسیان را از باب »شوکت و  و حقیقت سوز

استیالء« توجیه نمایند.
مطلب دیگر این که برخالف ادعای آقای طباطبائی راه خروج از این بن بست خالفت، تکیه 
بر عناصر ایرانی نبوده و نیست؛ بلکه می توان گفت یکی از عوامل انحطاط خالفت، تکیه بر 

عناصر ناصواب و زورمدارانه و مستبد حکومت های پادشاهی ایران باستان است. 

1.  از لحاظ تاریخی باید گفت هر چند در مواردی توفیقاتی چون وسعت بخشی به قلمرو اسالم داشته اند، ولی 
این تمام واقعیت تاریخ نیست. حرکت های انحرافی عمیق چون سوزاندن کتاب های روایت و مهجورکردن 
و خاموش کردن راویان و اصحاب پیامبر در حرکتی وسیع و با برنامه از یک رو و اعمال خالف والیان و 
حاکمان، به خصوص در زمان خلیفه سوم از سوی دیگر، پذیرش عبارت »عصر زرین خلفای راشدین« را 
برای ناظران منصف ناممکن می سازد. چگونه می توان کارنامه حاکمانی چون ولید بن عقبه )حاکم کوفه در 
زمان عثمان( را که به روایت تاریخ های معتبری چون تاریخ مسعودی، األغانی، انساب األشراف و مروج 
الذهب، در طول پنج سال به می گساری، زناکاری و ندیمه بازی مشغول بود، مقطعی از آن عصر زرین بدانیم؟!

اتفاقا برخالف آنچه طباطبائی در ادعای 
خود می گوید، باید گفت که در اوج بحران 
و بن بست نظری و عملی خالفت، یعنی 
از  پس  خالفت  و  معاویه  اقتدار  زمان  در 
، همان عناصر ناصواب حکومتی ایران  او
باستان و ضوابط و رویه های سلطنتی و 
پاتریمونیالیستی)پدرمیراثی( در دستگاهی 
که نامش خالفت اسالمی است، ظهور و 

بروز پیدا کرده است. 
که ابواالعلی  دقیقا از همین منظر است 
بیان  مقام  در  که  هنگامی  مودودی 
با  معاویه  پادشاهی  نظام  تفاوت های 
ویژگی های  جمله  از  برمی آید،  خالفت 
روش  در  دگرگونی  را  معاویه  حکومت 
زندگی خلفا و استفاده از روش پادشاهی 

ایران و روم می شمرد.
برای  می شود  عزیمتی  نقطه  روش،  این 
بر  عالوه  که  معاویه  از  پس  خلفای 
شاخصه های  اشده،  یاد  ویژگی های 
دیگری چون تبدیل هزینه بیت المال به 
ثروت شخصی شاه و دودمان پادشاهی 
سبک  به  خالفت  موروثی بودن  نیز  و 

پادشاهان قبل از اسالم را به ارث بردند.۲
یکی از شرق شناسان معروف نیز دراین باره 
ایران  معنا  یک  »به  می نویسد:  اینگونه 
تولدی  عباسیان  دوره  در  ساسانی  عهد 
بودند  ساسانیان  این  زیرا  یافت،  دوباره 
عظمت  شکوه  زمینه  و  سرمشق ها  که 

۲.  ابواألعلی مودودی، خالفت و ملوکیت، ص ۲05.
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محصور سخت ایران، مورد  در تاریخیاش نوشتههای  در که طباطبائی
ادبیات نویسندگانیهمچونزرینکوبوریچاردفرایشدهاست،بهشدتاز
پذیرفتهاست.البتهوینهتنهادوقرنسکوت نگارشیواصطالحاتاینانتأثیر
کهترجیحمیدهد زرینکوبوادبیاتقوینگارشیویرابهعاریتمیگیرد
با نه کند، اولدوقرنسکوتنموددارد،همسازی چاپ کهدر زرینکوبی با
و تاریک و مشکوک که هرچه  بر که بعد سال حقیقتجویشش زرینکوب

نادرستاست،خطبطالنمیکشد.

آوردند.«1  فراهم  را  بغداد  شاهانه  دربار 
که شکوه و عظمت دربار شاهانه  اگرچه 
خالفت با ارتزاق از عناصری چون عناصر 
حکومت های پادشاهی ساسانی ممکن 
می شود، اما خالفت و حکومت اسالمی 
، اقامه حق  که در آن تحقق عدالتی فراگیر
و رفاه و سعادت عمومی دغدغه است و 
عالی ترین رویدادها در آن تحقق می یابد، با 
ارتزاق از هدایت مندرج در احکام الهی و از 

سرچشمه حقایق، میسور خواهد شد؛
آنچه بن بست ساز و خالفت سوز است، 
سرزمین های  جابر  حکمای  نزدیکی 
اسالمی به آن اولی و دوری و گسیختگی 
از  که  بود  و این چنین  بوده  از این دومی 
»خالفت اسالمی« نامی مانده بود بدون 

مسما و محتوا. 
در مجموع در ارزیابی اندیشه طباطبایی 
سنت  و  سیره  طبق  او  که  گفت  باید 
منورالفکری ایرانی در تعظیم ایران باستان 
و بالتبع در عرب ستیزی، آهنگ تکراری 

آنان را ساز می کند.
طباطبائی که در نوشته های تاریخی اش در 
مورد ایران، سخت محصور نویسندگانی 
شده  فرای  ریچارد  و  زرین کوب  همچون 
و  نگارشی  ادبیات  از  شدت  به  است، 

اصطالحات اینان تأثیر پذیرفته است. 
البته وی نه تنها دو قرن سکوت زرین کوب 
و ادبیات قوی نگارشی وی را به عاریت 
که ترجیح می دهد با زرین کوبی  می گیرد 
نمود  سکوت  قرن  دو  اول  چاپ  در  که 
زرین کوب  با  نه  کند،  همسازی  دارد، 
حقیقت جوی شش سال بعد که بر هرچه 
است،  نادرست  و  تاریک  و  مشکوک  که 

خط بطالن می کشد. 
گویی طباطبائی ترجیح می دهد »خامی و 
تعصب« زرین کوب اول را در این موضوع، 
حقیقت جویی  نه  باشد،  میراث دار 

زرین کوب اخیر را. 
خواننده کتاب زوال اندیشه، تا پایان کتاب 
چرا  که  می ماند  استدالل  یک  آرزوی  در 

1.  جی.آ.بویل و دیگران، تاریخ ایران کمبریج، از سلوکیان 
تا فروپاشی دولت سامانی، ج 3، ص ۲75.

گاهی  پس از تبدیل ایران زمین به بخشی از امپراطوری اسالمی، دوران بی خویشتنی و ناخودآ
انسان ایرانی آغاز می شود و آیا این خویشتن انسان ایرانی پس از اسالم به وسیله آموزه های 
گاهی مذموم برای  الهی و اسالمی ترمیم و تکمیل شده یا به محض ورود اسالم به ایران، ناخودآ

انسان ایرانی رخ داده است؟
که چرا این نقطه عطف زمانی، آغاز تعلق ایران به امپراطوری اسالمی  صرف نظر از این 
است، باید پرسید خویشتن ایرانی چیست و کیست که بی خویشتنی را براساس آن تعریف 

گاهی را ذیل و ضمن آن توضیح دهیم؟  گاهی چیست که ناخودآ کنیم؟ آ
گاهی و خردمندی  از نظر طباطبایی با گذشت زمان، این گسست از خویشتن و گریز از آ
چنان گستره ای پیدا کرده که هنوز حتی جمع و بررسی داده های آن نیز بر ما ممکن نیست. 
طباطبائی از مقطع زمانی فتح ایران توسط اسالم تا به امروز چنان سخن می گوید که گویی 
در این دوران به طور کلی عقل و خرد تعطیل بوده و بازار اندیشه نه کساد که بسته و حتی 

مفقود بوده است.
از عجائب این ادعا آن است که طباطبائی به رغم »عدم امکان بررسی و جمع داده های 
گاهی و خردمندی« نایل آید،  تاریخی« توانسته به قضاوت »گسست از خویشتن و گریز از آ
هرچند مشخص نیست که اصل این ادعای صادره در مورد خود مدعا نیز صادق است یا 
خیر که در صورت صدق آن مفهوم، در این مورد باید گفت که این ادعا نیز براساس همان 

گاهی و خردمندی صادر شده است.۲ گسست از خویشتن و گریز از آ

۲.  برای نقد مفصل اندیشه سید جوال طباطبایی رجوع شود به سیدمحمدناصر تقوی، دوام اندیشه سیاسی در ایران، قم، 
بوستان کتاب. 138۴.

منابع
1. جی.آ.بویل و دیگران، تاریخ ایران کمبریج، از سلوکیان تا فروپاشی دولت سامانی، 

ج 3.
2. طباطبایی،  سید جواد، نقد کتاب »سیر فلسفه در ایران«، نشریه شماره 8 موسسه 

، آبان 1347. فرهنگی منطقه ای کتاب روز
3. ----------، ملت، دولت و حکومت قانون، مینوی خرد، 1398.

4. ----------، درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران، نشر فرهنگ 
اسالمی ، 1367،

5. ----------، زوال اندیشه سیاسی در ایران، مینوی خرد، 1396.
6. فیرحی، داوود، ایران شهری و مسأله ایران، فصلنامه دولت پژوهی، سال پنجم، شماره 

.21
، دوام اندیشه سیاسی در ایران، قم، بوستان کتاب. 1384. 7. تقوی، سیدمحمدناصر
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له
قا

م

فصل سوم

  جریان ایران تمدنی

نویسنده 
حامد اسماعیلی مهر



تاریخ  دارد  سعی  که  جریانی  چهارمین 
جریانی  کند،  بازخوانی  را  باستان  ایران 
ایران  از  را  تمدن  خطی  امتداد  که  است 
باستان تا امروز دنبال کرده و نقاط عطف 

آن را برجسته می سازد. 
که  است  پیچیده  مجموعه ای  تمدن 
قانون،  اخالق،   ، هنر اعتقاد،  شناخت، 
رسم و هر نوع قابلیت و عادت دیگری را 
شامل می شود که به وسیله انسان به عنوان 

یک عضو جامعه کسب گردد.1
تمدن را نوعی خاص از پیشرفت مادی و 
معنوی می دانند که شامل مجموعه ای از 
پدیده های اجتماعی انتقال پذیر و دارای 
جهات مذهبی، اخالقی، زیباشناختی، 
فنی یا علمی و مشترک در همه اجزای یک 
جامعه وسیع یا چندین جامعه مرتبط با 

یکدیگر است؛ 
را  اجتماعی  نظمی  اقتضای  تمدن، 
فرهنگی  آن خالقیت  نتیجه  در  که  دارد 
چون  ارکانی  شامل  و  گردد  امکان پذیر 
سازمان  اقتصادی،  امور  در  پیش بینی 
سیاسی، سنت های اخالقی و کوشش در 

راه شناخت و گسترش هنر است.۲ 
تمدن  آغازین  معنای  که  است  درست 
زندگی  انسان ها  که  آمد  پدید  آنجا  از 
کرده و وارد شهر شدند، اما  بدوی را ترک 
نظر  در  را  تمدن  معنای  درستی  به  اگر 
عصر  در  حتی  که  بگوییم  باید  بگیریم، 
پارینه سنگی نیز مجموعه ای از گرایشات 
آدمیان  بین  در  واخالقی  روحی  و  ذهنی 
وجود داشته که سنت ها و باورهای آنان را 

از دیگران متمایز می ساخته است؛ 
به عبارت دیگر فرهنگ جوامع مختلف، 
سازنده انواع مختلفی از تمدن های ساده 

و پیچیده است. 
گفته  فرهنگ  و  تمدن  تفکیک میان  در 
شده که فرهنگ به جلوه های زندگی مانند 
، ادبیات و هدف های اخالقی  دین، هنر

1.  پژوهش های علوم انسانی)فصلنامه(، دانشگاه قم، 
ج1، ص95.

اسالم  تمدن  و  فرهنگ  پویایی  والیتی،  اکبر  علی    .۲
پژوهش،  خدمات  و  اسناد  مرکز  ص30،  ج1،  ایران،  و 

.138۲

اختصاص دارد و تمدن شامل سازمان کامل جامعه و نظام های اجتماعی و فنون کار و ابزار 
مادی است که انسان برای تسلط بر شرایط زندگی خویش پدید می آورد.3

بر این اساس طرفداران جریان چهارم که در راس آنان می توان از رهبر معظم انقالب آیت اهلل 
خامنه ای)مدظله العالی( نام برد، با اذعان به وجود ریشه های تمدنی در تاریخ ایران باستان، 
صحیح ترین و عبرت آموزترین روش مطالعه تاریخ را در واکاوی سیر صعود و سقوط تمدن ها 
دانسته و تالش می کنند تا دو مورد از ادوار تاریخی که مظاهر عقب ماندگی را در این ریشه ها 
اصالح نموده و باعث رشد جهشی این تمدن شده اند، مورد بررسی قرار داده و هویت امروز 

انسان ایرانی را بر اساس همان ادوار تمدن ساز روایت می کنند. 
در ادامه با برخی از مولفه های موجود در این جریان آشنا شده و در نهایت، راهکارهایی برای 

مقابله با سه جریان قبل ارائه خواهد شد.

1. نحوه صحیح روایت تاریخ

یکی از مسائل مهم مورد تاکید جریان ایران تمدنی، نگاه صحیح به تاریخ است. به منظور 
روایت و تحلیل تاریخ به صورت جامع و به دور از تعصب جهت هویت یابی و تمدن سازی 

و یافتن راهی به سوی آینده روشن، رعایت چند نکته بایسته است:
الف( همانطور که بیان شد در روایت و مرزبندی تاریخ روش های مختلفی وجود دارد؛ برخی 
بر اساس سلسله ها و برخی بر اساس دوره های مختلف آن را تقسیم می کنند؛ روش دیگر 
دسته بندی تاریخ بر اساس حق و باطل، الهی یا طاغوتی، عدل و ظلم، صالح و فساد و  به 

طور خالصه بر اساس ارزش های مثبت و منفی است؛ 
این نوع دوم، باعث می شود که ما در روایت و تحلیل تاریخ، از هرگونه تعصب دوری کرده 
و محوریت را به ارزش های واقعی و درست بدهیم و از هرگونه افراط و تفریط در تمجید یا 

نکوهش افراد و ملت ها خودداری کنیم. 
در قرآن، نوع روایت تاریخ بر اساس حق و باطل و بر اساس ویژگی های مثبت و سازنده یا 
ویژگی های منفی و مخّرب یک قوم است و حتی جبهه بندی های تاریخی بر اساس حق 
و باطل، الهی یا طاغوتی بودن و عدل و ظلم شکل می گیرد؛ به همین خاطر برخی از اقوام 

3.  اطهر گرجی، ظرفیت تمدن سازی گفتمان انقالب اسالمی، چهارمین کنفرانس الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت، 31 
اردیبهشت 139۴. 

▪ 	▪ آیتاهللسیدعلیخامنهای	
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در قرآن به خاطر ویژگی های منفی و مخّرب بینشی، اعتقادی، گرایشی و رفتاری محکوم و 
نکوهش شده اند که قوم نوح، عاد، لوط، ثمود و ... از این دسته اند؛ 

ع(،  در مقابل قرآن کریم از یک نوع مبارزه همیشگی بین انبیاء و شایستگانی مثل ابراهیم)
ع( و پیامبر اسالم)ص( در مقابل ستمگران و مفسدانی از جمله نمرود،  ذوالقرنین، موسی)

فرعون و سفیانیان یاد کرده است. 
، نباید صرفًا به دوره ای خاص از آن بها داده و  ب( برای روایت تاریخ یک ملت یا یک کشور
دوره دیگر را نادیده گرفت؛ به عبارت دیگر نباید نگاه نقطه ای به تاریخ داشت بلکه باید آن 

را به مثابه یک خط ممتد مورد بررسی قرار داد.
کمان توجه شود و هم به مردم و افرادی  یخ، هم باید به رفتار و کردار حا ج( در روایت تار
کمان حق بودند یا باطل،  کمان زندگی می کردند؛ اینکه حا کمیت آن حا که تحت حا
، روش حکومت داری مثبتی داشتند یا منفی؛ یا اینکه مردم چه نحوه  ظالم بودند یا دادگر
زندگی داشتند، سطح رشد و تعالی آنان و سطح فرهنگ و صنعت و هنر آنها چقدر 

بوده است؟
د( هدف از روایت و بررسی تاریخ نباید تجلیل محض و تقویت روحیه خودبرتربینی و حتی 
نژادپرستی برای تحقیر و ملت های دیگر باشد؛ بلکه تاریخ را باید خواند تا نقاط مثبت و 
منفی آن از هم جدا شده و عالوه بر افتخار به نقاط مثبت برای ساخت آینده ای روشن، از 
نقاط ضعف و منفی آن حذر گردد؛ این یک نگاه فرصت محور به تاریخ و روایت آن است. 
اندازه  همان  به  کشور  یا  ملت  یک  تاریخ  معرفی کردن  مثبت  تمامًا  و  محض  سفید  ه( 
غیرواقع بینانه و تعصب آمیز است که سیاه محض و تمامًا منفی معرفی کردن دیگر ملت ها؛

بنابراین نگاه واقع بینانه اقتضا می کند که در کنار دیدن نقاط مثبت و برجستگی های تاریخ 
و فرهنگ خود، ضعف ها و نقاط منفی آن را هم ببینیم و از آن درس بگیریم. 

از سوی دیگر در کنار دیدن نقاط ضعف دیگر ملت ها و کشورها و جامعه ها، نقاط مثبت 
آن ها را هم ببینیم تا از تعصب و نگاه غیرواقع بینانه دور بمانیم.

( روایت تاریخ بدون شناخت صحیح از ادوار آن امکان پذیر نخواهد بود. اگرچه که ابعاد  و
گاهی از  احساسی و عاطفی وجود انسان، او را به سمت تعریف و تمجید صرف بدون آ
ضعف های تاریخ وطن خود سوق می دهد، ولی باید دانست که بدون شناخت عمیق و 

تمدنی و کالن از تاریخ، امکان درس گرفتن و یا افتخارکردن به آن وجود نخواهد داشت.
فرهنگ باستانی ما نباید در قالب تندیس های باستانی در گنجه بماند؛ ما باید جایگاه 

واقعی تمدن ایران را بشناسیم و افت و خیزها را کنار هم مشاهده کنیم.1 
همانطوری که تکیه صرف بر نقاط مثبت، باعث خودبرتربینی و تحقیر دیگر جامعه ها 
می شود، تکیه صرف بر نقاط ضعف باعث خودتحقیری و از دست دادن امید و اعتماد به 
نفس خواهد شد و هر دوی این نوع روایت گری از تاریخ، دو لبه یک قیچی هستند که یکی 
باعث خودبرتربینی و دیگرتحقیری می شود و دیگری باعث خودتحقیری و دیگربرتربینی؛ 

هرکدام از اینها برای فرستادن یک ملت و جامعه و تمدن به زباله دان تاریخ کافی هستند.

1.   ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق، ستایش گر بی چون و چرای جهان باستان نباشیم!، نشریه مهرنامه، دی 1395.

۲. ریشه های تمدنی ایران باستان

می شود،  نامیده  ایران  اکنون  که  کشوری 
است؛  تاریخی  ایران  از  بخشی  واقع  در 
مرزهای ایران تاریخی، از سمت مشرق تا 
رود سند، از شمال شرقی تا رود جیحون یا 
آمو دریا، از شمال غرب تا قفقاز و ماورای 
قفقاز و از غرب تا ساحل فرات و بخشی 
گسترده  بین النهرین  و  صغیر  آسیای  از 

بوده است. 
تنها مرز تقریبًا ثابت ایران در طول چند 
هزار سال تاریخ سرزمین، مرزهای جنوبی 
آن یعنی خلیج فارس است؛ بدین ترتیب 
مجموعًا  سال  هزار  چند  طول  در  ایران 
وسعت  مربع  ۲.600.000کیلومتر  حدود 
داشته و معموًال از آن با نام »فالت ایران« 
 1.6۴8.000 به  قریب  که  می شده  یاد 

کیلومتر مربع آن، ایران کنونی است.۲ 
تمدنی  ریشه های  پهناور  سرزمین  این 
زیادی دارد که در ادامه با برخی از آنها آشنا 

خواهیم شد:
الف( وسعتی به بلندای تاریخ3

در  داده  نشان  زمین شناسی  تحقیقات 
زمانی که قسمت اعظم اروپا از توده های 
از دوره  یخ پوشیده شده بود، نجد ایران 
باران -که طی آن حتی دره های مرتفع در 

زیر آب قرار داشت- می گذشت. 
که نه تنها در  بقایای ماهیان و صدف ها 
بیابان بلکه در دره های مرتفع نیز به دست 
کشور را آنچنانکه در  آمده، وضع طبیعی 
مسیحی  تاریخ  از  پیش  سال  هزار  چند 

بوده، مجسم می سازد. 
که آن را می توان بین 10.000 تا  در عهدی 
15.000سال ق.م قرار داد، تغییر تدریجی 
بارانی  عهد  گرفت؛  صورت  هوا  و  آب 
آن  اصطالحًا  که  عهدی  و  رفت  بین  از 
ادامه  هنوز  و  می نامند  خشک  عهد  را 
عهد،  این  در  گردید.  آن  جانشین  دارد، 

۲.   مهدی سنایی و بهمن شعیب، احیای تمدن ایرانی 
اسالمی، دانشگاه آزاد اسالمی، دفتر گسترش تولید علم، 

1389، صص 1۲-110.
: رومن گیرشمن، ایران از آغاز تا اسالم، ترجمه   3.   به نقل از
محمد معین، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1390، 

صص ۲9-1۲.

روایتوبررسیتاریخنبایدتجلیلمحضوتقویتروحیهخودبرتربینی هدفاز
باشد؛بلکهتاریخرابایدخواند وملتهایدیگر وحتینژادپرستیبرایتحقیر
بهنقاطمثبتبرای افتخار همجداشدهوعالوهبر تانقاطمثبتومنفیآناز
نگاه اینیک گردد؛  آنحذر منفی و نقاطضعف  از روشن، آیندهای ساخت

بهتاریخوروایتآناست. فرصتمحور
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در نجد  بیشتر  که  تاریخ  از  انسان پیش 
در  که  سوراخ هایی  در  می زیست،  ایران 
و  می شد  حفر  کوه ها  درخت  پر  جوانب 
مسقف  درختان  شاخه های  وسیله  به 
می گردید، ُسکنی گزیده و یا یکی از غارها 
یا پناه گاه های سنگی متعدد را که اغلب 
رودهای  زمینی  زیر  بستر  از  عبارت  آنها 

کهن بود، اشغال می نمود.
در بهار سال 19۴9 نخستین بار در ایران 
انسان عهد مزبور در حفاری  بقایای  آثار 
کوه های  در  پبده«  »تنگ  در  غاری 
شوشتر  شرقی  شمال  در  واقع  بختیاری 

تشخیص داده شد.
در اینجا انسان برای تهیه خوراک خود به 
شکار می پرداخت و برای این منظور حیله 
و  می برد  کار  به  قدرت  ِاعمال  از  بیش  را 
نحوه کار با چکش سنگی و تبر دستی را 

بلد بود. 
معلول  که  دره ها  روزافزون  خشک شدن 
پیشرفت دوره بی آبی بود،  موجب تغییراتی 
گردید؛  انسان  زندگانی  شرایط  در  ژرف 
به  می زیستند،  کوه ها  در  که  جانورانی 
آمده  پدید  تازه  که  چمن زراهایی  سمت 
بود، فرود آمدند و انسان که به وسیله شکار 
در  و  نمود  را تعقیب  آنها  زیست می کرد، 

دشت اقامت گزید.
از این عهد که تاریخ آن را می توان درحدود 
هزاره پنجم ق.م قرار داد، می توان پیشرفتی 
که در تمدن مادی ساکنان نجد ایران  را 

رخ داده، بدون انقطاع تعقیب کرد. 
که  بشری  سکونت  محل  قدیمی ترین 
»سیلک«  شده،  شناخته  دشت  در 
سکونت  عالیم  که  است  کاشان  نزدیک 
اولیه انسان در این موضع در پایه تپه ای 
، یافت  مصنوعی درست بر فراز خاک بکر

شده است. 
فن  در  پیشرفت  نخستین  زمان  این  در 
پیدایش  آن  و  گرفته  صورت  کوزه گری 

ظروف منقوش است.
قبل  ما  تمدن  توسعه  در  دیگر  مرحله 
تاریخی ایران که آن را عهد دوم می نامیم، 
قبل،  دوره  به  نسبت  که  است  دوره ای 
اندکی پیشرفته است؛ بقایای این عهد بر 

روی آثار مربوط به نخستین دوره سکونت بشر در دشت اندوخته شده است. از این عهد 
ایران ماقبل تاریخی فنی را در ساختن ظروف آشکار ساخت که همانقدر با روح و زیبا بود که 
کنده کاری در روی استخوان در عهد گذشته؛ در هیچ جای دیگر نظیر این فن شناخته نشده 

و این امر می رساند که نجد ایران زادگاه اصلی ظروف منقوش بوده است. 
هیچ یک از ظروف سفالین نواحی دگر در آن روزگار دیرین نشانه ای از چنان رئالیسم قوی که 
با این سرعت به مرحله سبک متخیل رسیده باشد، به جا نگذاشته و این اقدام نخستین بار 

در حدود ۴.000سال ق.م تنها به وسیله کوزه گر ماقبل تاریخی ایران صورت پذیرفت.
فلز به تدریج برای ساختن ابزار مورد استفاده قرارگرفت و سنگ نیز ارزش اولی خود را حفظ 
کرد؛ مس را هنوز چکش کاری می کردند ولی ذوب نمی نمودند و آن را برای درفش های 

کوچک یا سنجاق به کار می بردند؛ 
از طرف دیگر جواهر فراوان تر شد و به وسیله مواد جدیدی مانند عقیق و فیروزه که رنگ 
درخشان آنها جذاب تر از همه بود، غنی گردید. در این زمان تجارت توسعه یافت و مبادالت 
متداول گردید؛ هر چه بشر تولید می نمود، می توانست در این تجارت بدوی به منزله وجه رایج 
، میوه و  به کار برد، مثًال پوست، پیکان، تبر سنگی و باالتر از همه مواد غذایی مانند گندم، جو

همچنین گله و رمه که این امتیاز را داشت که می توانست موجب ازدیاد سرمایه گردد.
در آغاز هزاره چهارم ق.م در زمانی که بشر به طور غیر محسوس داخل عهدی گردید که با 

استعمال زیادتر فلزات مشخص شده، افکار وی درباره جامعه نوبنیاد وسعت یافت. 
مرحله دیگر در تکامل تمدن ماقبل تاریخی ایران با عهد سوم سیلک مشخص شده و شامل 

تعداد بسیاری از سطوح فوقانی است که مربوط به بخش اعظم هزاره چهارم ق.م است. 
در این زمان در معماری ماده جدیدی ظهور کرد، بدین معنی که آجر بیضوی شکل متروک 
گردید و به جای آن آجر صاف و مستطیل که با خاک نرم ساخته می شد و هنوز هم مورد 

استعمال است، به کار برده می شد.
در این دوره، پیشرفت قطعی که ما هنوز از فواید آن برخورداریم، در صنعت کوزه گری  ایجاد 

شد و آن اختراع چرخ و کوزه آجرپزی با ضمایم آن بود. 
کوزه گر با ابزار مترقی خود کوزه هایی با اشکال بسیار متنوع پر از طرح های تازه به مشتریان 
خود عرضه می داشت؛ از قبیل جام های بزرگ، کاسه های عالی، خمره های شامل توشه و 
جام های شراب با پایه بلند؛ رنگ خمیر بر حسب شدت و ضعف حرارت کوره متغیر بود و 
کوزه گر آنگاه می توانست به میل خود به رنگ های خاکستری، رنگ گل سرخ، قرمز و سبز درآورد 

و در همان حال تزیینات و طراحی ظروف پیشرفت می کرد و ارزنده تر و متنوع تر می گردید.
طی این مرحله از تمدن در نجد ایران، پیشرفت قابل مالحظه ای در تمام رشته های فعالیت 
اجتماعات  ایجاد  با  همسایه  بدوی  جوامع  آن  در  که  عصری  آغاز  در  داد.  روی  بشری 
گرفت؛  به تدبیرمدن می پرداختند، توسعه تدبیر منزل و خانواده در ایران مورد توجه قرار 
، باعث پراکندگی جمعیت شد و پیشرفت و تکامل  وضع طبیعی نجد خشن و ناهموار

شهر نشینی را در این منطقه به تأخیر انداخت. 
تنها مورد استثنایی منطقه جنوب غربی دشت سوزیانا )شوش( بود، که امتداد طبیعی 
بین النهرین به حساب می آید و از مزایای مشابه دشت اخیر متمتع بود.از آغاز هزاره سوم 
ق. م در این قسمت ایران، مرکزیتی در زندگانی مدنی ایجاد شد، و همینجا بود که نخستین 

دولت متمدن )عیالم( شکل گرفت.
 در طی آخرین سالهای قرن سوم پیش از میالد، تمدنی در شوش پدید آمد که هرچند تحت 
نفوذ قوی بین النهرین قرار گرفت، خط مخصوص خود را که به نام »عیالمی مقدم« خوانده 

می شد، ایجاد کرد.1 

1.    رومن گیرشمن، ایران از آغاز تا اسالم، ترجمه  محمد معین، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1390، صص ۲9-1۲.
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ب( موقعیت استراتژیک سرزمین ایران

اهمیت این مرز و بوم کهن در طول تاریخ عالوه بر وسعت آن، ریشه در ویژگی های مهم 
دیگری دارد. یکی از این ویژگی ها به موقعیت برتر جغرافیایی ایران باز می گردد. 

کوهستانی محسوب  کشوری نیمه  ایران به عنوان یکی از خطوط بزرگ ارتباطی جهان، 
گرفته است.  که در طول تاریخ همواره مورد توجه سایر دولت ها و ملت ها قرار  می گردد 
تنوع گوناگونی طبیعی و منابع معدنی به همراه تنوع و گوناگونی آب و هوای ایران از دیگر 

ویژگی های این سرزمین کهن است. 
این ویژگی ها که همواره زندگی ساکنان این مرزوبوم را تحت تأثیر قرار داده، موجب پیدایش 

تنوع زیستی در هر یک از مناطق ایران شده است.
عالوه بر ویژگی های طبیعی، ایران همواره نیز به عنوان یکی از مراکز مهم تمدن ساز در جهان 
 ، ، مصر ، کلده، بابل، سومر به حساب آمده و نام آن در کنار تمدن های کهن همچون آشور

یونان و فینیقیه، با عظمت یاد شده است. 
درواقع شرایط جغرافیایی بسیار متفاوت و مختلف ایران، عامل بسیار مهمی در مسیر وقایع 
و رویدادهای اقتصادی و فرهنگی این سرزمین بوده است؛ چرا که سرزمین ایران به دلیل 
وسعت و موقعیت استراتژیک، شرق و غرب جهان باستان را به یکدیگر متصل می نمود و 
از این طریق عالوه بر اینکه سبب انتقال فرهنگ و تمدن شرق و  غرب می گردید، در عرصه 

اقتصادی و روابط بازرگانی و تجاری نیز نقش بسیار مهمی را ایفا می کرد. 1

ج( هوش و هنر ایرانی

در شرق و غرب عالم همه این را قبول دارند که ایرانی ها جزء با استعدادترین و باهوش ترین 
ملت ها هستند. همیشه در طول تاریخ، ملت ایران یک کشور تمدن ساز بوده و یک ملت 

تأثیرگذار در مسائل جهانی به شمار می رفته است.۲ 
ظهور هوش و استعداد، فرهنگ و سطح پیشرفت یک جامعه و کشور را در امور متعددی 

می توان دید، که یکی از آنها هنر و ادبیات است. 

1.   سنایی و شعی مهدی سنایی و بهمن شعیب، احیای تمدن ایرانی اسالمی، دانشگاه آزاد اسالمی، دفتر گسترش تولید 
علم، 1389، صص 1۲-110.

۲. حسن رحیم پور ازغدی، اسالم آوردن ایرانیان، وبسایت شخصی استاد رحیم پور ازغدی، 17 اسفند 1397.

در  جدی  مولفه های  از  یکی  ایرانی  هنر 
تحلیل فرهنگ این سرزمین توسط دیگران 
است که سمبولی از شاخه های مختلف 

هنری را در دل خود جای داده است. 
پیکرتراشی،  حجاری،  کنده کاری، 
تنها  قالی بافی  و  کاشی سازی  فلزکاری، 
از  به جامانده  هنری  آثار  از  نمونه هایی 

فرهنگ ایران باستان است. 
و  دیوارها  در  موجود  کنده کاری های 
نمایش  بر  عالوه  تاریخی،  سنگ های 
همگی  ایرانیان،  عقاید  و  مراسمات 
حکایت از تبحر و مهارت سنگ تراشانی 
دارند که هنر دست خود را برای آیندگان به 

یادگار نهادند. 
الت  استفاده از فلزات برای ساخت زیورآ
و همچنین نقش زنی روی آنان به منظور 
الت مورد استفاده مردم،  تولید ظروف و آ
که هنر باستانی  از دیگر مظاهری است 

ایرانیان را به رخ جهانیان می کشد.
همچنین فرش بافی از دیگر جلوه های بارز 

هنر ایرانی از دوران باستان تاکنون است. 
ایرانی  قالی  نقش  و  ظرافت  بافت،  نوع 
گویای مهارت و تبحر هنرمندان بافنده و 
نشانگر سنت دیرپای بافت فرش در این 
سرزمین است که قدمت آن را به دو هزار و 

پانصد سال پیش بازمی گردد.

معماریایرانی  		 کندهکاریایرانی  		

التایرانی  		فرشایرانی  		 سفالایرانی  		زیورآ

نقاشیایرانی  		
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پیکرتراشی و مجسمه سازی دیگر جلوه 
که  است  باستان  ایران  از  موجود  هنری 
کارکردهای زیادی همچون ثبت لحظات 
یا شخصیت های تاثیرگذار در طول تاریخ 

داشته است. 
پیکرتراشی های  از  باقیمانده  آثار  در 
باستانی، قدرت تجسم بخشی، خالقیت 
به  موضوع  انتخاب  در  دقت  و  هنری 

خوبی به چشم می خورد. 
ایرانیان،  دیگر  هنری  مهم  جلوه های  از 
برخی  که  کرد  اشاره  گچبری  به  می توان 
دیوارهای  روی  بر  آن  از  بازمانده  آثار  از 
و  عراق(  )در  اوروک   ، آشور در  مکشوف 
کوچه خواجه )در سیستان( قابل مشاهده 

و ردیابی است. 
شاخه هنری مهم دیگری که همواره یکی 
می آید،  حساب  به  ایرانیان  مواریث  از 
بزرگی  مکاتب  که  است  نقاشی  هنر 
همچون سمرقند، شیراز و بغداد را به خود 

اختصاص داده بود. 
باستان  ایران  نقاشان  ترین  معروف  از 
می توان به افرادی همچونُ َجنید اشاره کرد 
که نخستین مینیاتور دارای امضاء به نام او 

ثبت شده است. 
از  خود  که  بایسنقرمیرزا  دوران  در 
نزدیک  بود،  خویش  روزگار  هنردوستان 
کتابخانه بزرگ شاهی  به چهل نقاش در 
آثار زیادی  و  کار بودند  هرات مشغول به 
و  لیلی  شاهنامه،  کتاب های  همچون 
را  سعدی  گلستان  و  بوستان  مجنون، 
آثار سبک  این  مصّور ساختند. مجموع 
جدیدی را پدید آورد که به »مکتب هرات« 

معروف شد. 
و  خطاطی  نقاشی،  هنر  از  جدای 
خوشنویسی نیز در دوران باستان مراحل 
تکامل را پیموده و به اوج پیشرفت خود 

رسیده است. 
میرعلی  خواجه  استاد  دوران  همین  در 
و  کرده  اختراع  را  نستعلیق  خط  تبریزی 

برای همیشه آن را به یادگار نهاد.
هنر صحافی نیز از دیگر هنرهایی است 
که در ایران باستان به کمک چرم حیوانات 
جلد  دو  هر  دوران  این  در  داشت.  رواج 

کتاب و قطعه اضافه که برای حفظ لبه های کتاب به کار می رفت، به طرز هنرمندانه نقاشی 
می شد. داخل جلد نیز تزئیناتی شامل نقش حیوانات مختلف را در برمی گرفت. برای 
تزئین سطح خارجی جلد این گونه کتاب ها پر پیچ و خم ترین ُطرق فنی به کار می رفت؛ 
صحنه های طبیعی و اشکال حیوانات به وسیله مهره های قالبی فلزی و زیر فشار بوجود 
می آمد و تزئینات بدون تصویر به وسیله به کاربردن قالب های کوچک؛ این طریق صحافی 
و جلدسازی تأثیر فراوانی در توسعه این فن در اروپا داشت و روش های فنی این صنعت 

بعدها توسط اروپاییان به کار گرفته شد.
هنرهای مستظرفه و فلزکاری نیز در این دوره رونق داشت و آثار بدلی چینی و فلزی تزئینی با 

ظرافت و دقت فراوان ساخته می شدند. 
گران بها تزئین می شدند و از لحاظ  ظروف و اشیاء تجملی در ایران باستان با فلزات 

هنری شاهکارهایی خیره کننده به شمار می رفتند. 
بشقاب های نقره با نقش و نگارهای قطعه قطعه از طال یا صفحات مطال و گل و بوته های 
برجسته از سنگ های قیمتی با لعابی شیشه ای از یادگارهای منحصر به فرد این دوره است.1 

د( زبان و ادبیات ایرانی

اگر محدوده ادبیات فارسی را به آثار ذوقی مولود خالقیت های مردم فارسی زبان منحصر کنیم، 
چنان که بسیاری از تعاریف متوجه این هستند، می توانیم در یک تقسیم بندی کلی، ادبیات 

فارسی را به دو بخش مکتوب و شفاهی تقسیم کنیم؛ 
با این توضیح که عمر ادبیات شفاهی بسیار درازتر از ادبیات مکتوب یا رسمی است و 
می تواند به زمانی بازگردد که مردمانی برای اولین بار به این زبان ادای مقصود کرده و یا آنچه را 

در ضمیر خود داشته اند، با زبان دل برای خود یا اطرافیان خود بیان کرده اند. 
این امر به دوره های پیش از استفاده از خط در قلمرو زبان فارسی یعنی هزاران سال 

پیش باز می گردد. 
فرهنگ ایران مثل بسیاری از ملل دیگر بنیاد شفاهی داشته و سنت شفاهی تا کمتر از 
یک قرن پیش در ایران و در قلمرو زبان فارسی غلبه داشته و هنوز هم شاید بنیادهای آن 
در میان قبایل و برخی از روستاییان ایران و سایر سرزمین های فارسی زبان مانند افغانستان 

و تاجیکستان وجود داشته باشد. 
اولین بار در دوران هخامنشی در ایران خط میخی، که از الفبای بابلی گرفته شده و از دوره 
مادها در ایران وجود داشت، رواج یافت. سنگ نوشته هایی به این خط در بیستون، تخت 

جمشید، نقش رستم و مکان های دیگر ایران باقی مانده است.
که از رهگذر آیین زردشتی، توسط مغان در ایران پدید آمد، عرصه فرهنگی را  ادبیاتی 
و  و داستان های شاهان  یا خواب گزاری  رؤیا  که مواردی همچون  کرد؛ به طوری  دگرگون 

پهلوانان در آثار ادبی فارسی رواج پیدا کرد. 
، ادبیات ایرانی از رهگذر ارتباط با  در دوره هنلی یا عصر حاکمیت جانشینان اسکندر
یونان به سرچشمه های ادب هلنی متصل شد و زمینه برای تحول انواع جدیدی از داستان 

1.  جان کرتیس، ایران در سرآغاز تاریخ، ترجمه نادر میرسعیدی، انتشارات ترفند، 1386، صص 38-5۲.

کهبرخیاز گونهای زمینهمعماریسابقهایطوالنیودرخشانداردبه ایراندر
ابداعاتوابتکاراتوارمغانهایمعماریرابهایراننسبتمیدهند.یکیاز
نمونه کهنترین که میباشد قوسی یا طاقسغ از استفاده نوآوریها، اینگونه
قبههزاره

ّ
شوش،متعل معبدعیالمیچغارزنبیلدر برجستهشناختهشدهآندر

دومق.مبهچشممیخورد.
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و نمایش در ایران فراهم گردید. در عصر اشکانی ادبیات پهلوانی گسترش یافت و حماسه 
ملی ایران تکوین گردید. 

از این دوره برخالف عصرهای پیشین متون مشخص ادبی بر جای مانده که به زبان پهلوی 
بوده و یادگار یکی از کهن ترین نمایشنامه های ایرانی است. 

در پایان عصر اشکانی اندیشه های مانویت به تدریج در حال شکل گیری بود. تأثیر این آیین 
در تفکر و ادبیات منطقه بین النهرین و بعدها ترکستان و سین کیانگ چین امری مسلم و 

مورد اتفاق همه پژوهشگران است. 
رواج ادبیات پهلوی در دوران ساسانی به اوج خود رسیده و آثار زیادی همچون رایهای 

مینوی خرد، اندرزنامه ها و متون آموزشی را پوشش می داد. 
نمونه کهن ترین باورهای دینی که حول زروان، اهورامزدا، اهریمن و مهر شکل گرفته بود، در 
واپسین سال های عصر ساسانی در خداینامه ها و متون پراکنده داستانی دیگر منعکس 
به صورت  فردوسی  امثال  پرتو ذوق  در  و  ایران  کالبد حماسه ملی  در  و سرانجام  شده 

شاهنامه جاودانه شده است.
زبان های ایرانی شاخه ای از گروه زبان های »هند و ایرانی« هستند که خود شاخه عمده ای 
از زبان های هند و اروپایی محسوب می شود. از لحاظ تحول تاریخی برای زبان های ایرانی 

می توان سه دوره مشخص قائل شد:1 
1. دوره باستان: دوره باستان از دورانی آغاز می شود که نخستین آثار زبان های ایرانی میخی 
به وجود آمده است؛ یعنی از زمان تألیف گاتها )حدود سده 1۲ تا 10 ق.م.(  تا اواخر دوره 

هخامنشی )حدود 300 ق.م.( ادامه پیدا می کند.
۲. دوره میانه: دوره میانه از اواخر عصر هخامنشی )حدود 300 ق.م( تا اوایل عهد اسالمی 
)سده هفتم میالدی( ادامه داشت و به خط پهلوی نوشته می شد. نگارش به این خط در 
سده های نخستین اسالمی هم معمول بود. گفتنی است معموًال برای تمییز زبان این دوره از 

، آن را »پهلوی« می نامیدند.  دوره های دیگر
3. دوره جدید: دوره جدید از اواخر دوره ساسانی آغاز شده و تاکنون هم ادامه دارد. مهم ترین 
شاخه زبان این دوره »فارسی« است. زبان ها و لهجه های ایرانی موجود در روزگار ما مانند 

کردی، بلوچی، گیلکی، مازندرانی و غیره نیز به این دوره تعلق دارند.

ه( معماری ایرانی

که به عنوان میراث جهانی در یونسکو به ثبت رسیده، طاق های  در این بنای با شکوه 
متعّدد ضربی، آن چنان با مهارت ساخته شده که پس از گذشت بیش از سه هزار سال، 

هم چنان به صورت شگفت انگیزی باقی مانده است. 
این طاق ها که بر روی داالن های طویل و بر فراز پلکان های داخلی معبد بنیاد گشته، از 

پیشرفت فوق العاده معماری و فّن ساختمان در ادوار کهِن ایران حکایت دارد. 
به طور کلی این معبد عظیم که در شعار بزرگ ترین زیگوارت های جهان محسوب می شود، 
گذاشته  بهترین نمونه هنر معماری بر بیناد طاق قوسی در دنیای باستان را به نمایش 
است. پاسارگاد جلوه وسیع دیگری است از هنری ایرانی که نخستین گام های آن هنوز بر 

ما مجهول است. 
( ختی  ، با وجود ترکیب آن از گاوهای نر بالدار آشوری، مجسمه های )طفین تاالر هنر مزبور
)هیتی(، رنگارنگی به سبک بابلی و عالیم مختصه مصری، تصویری است از فرهنگ ملی 
که در آن زمان به درجه ای مترقی رسیده بود، در نظر بسیاری از دانشمندان، معماری پاسارگاد 

1.  آرمان بختیاری، فرهنگ ایران باستان، فصلنامه ایران باستان، شماره ۲، 1380.

بسیار مهم تر از هنر تخت جمشید است.۲
در دوره ساسانی هم بناهای مهّمی با طاق 
سغ ساخته می شود که از مهم ترین آنها ابنیه 
مموسوم به چهار طاقی می باشد و برخی از 
آنها مانند چهار طاقی نیاسر و چهار طاقی 

، همچنان پابرجا هستند.  بازه هور
برخی نویسندگان معتقدند معماری ایران 
زندگی  به  مربوط  صحنه های  به  باستان 
حقیقی توجه دارد؛ تصویر صفوف طویل 
جشید،  تخت  پلکان  در  خراج گزاردن 
واقع پردازی  سوی  به  کوششی  حدی  تا 
عمده  هدف  زیرا  می باشد؛  )رئالیسم( 
آنها از یک سوی، تجسم قدرت شاه بود 
، نشان دادن تنوع مللی که  و از سوی دیگر

شاهنشاهی را تشکیل می دادند. 
، هنری است در خدمت قدرت  هنر مزبور
بود،  دربار  در  محبوس  و  مقید  چون  که 
برخوردار  تعبیر  آزادی  از  نمی توانست 
باشد، ولی با این وجود می تواند عظمت 
آن دوره را به وسیله تنوع اشکال و غنای 

جواهر و کنده کاری تعبیر کند.3
که در زمره هنرهای  گچبری  گچکاری و 
وابسته به معماری است، در هنر ایران قبل 
جایگاه  ساسانی،  عهد  ویژه  به  اسالم  از 
نقوش  و  گچبری ها  کشف  دارد.  مهمی 
ساسانی  دوره  به  ق 

ّ
متعل گچی  فراوان 

 ، درگز بندیان  مانند  مختلف  مناطق  در 
و  کیش  تیسفون،  کاخ های   ، نیشابور
دوران،  آن  در  که  می دهد  نشان  دامغان، 
گچبری از ارزش و اعتبار باالیی برخوردار 
بوده و نقوش را با دّقت و ظرافت خاصی 

ایجاد می کردند.

و( دین و فرهنگ ایرانی

یخی همواره دینی  یخ ایران زمین، تار تار
بوده و دین همواره نقش فعال و سترگی 
فکری،  واکنش های  و  کنش ها  در  را 

فرهنگی و سیاسی ایفا نموده است. 
نخست  روز  از  ایران  فرهنگ  واقع  در 

: رومن گیرشمن، ایران از آغاز تا اسالم، ترجمه   ۲.    به نقل از
محمد معین، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1390، 

ص 1۴6.
3.   همان، صص 95-189.
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دین گرا بوده است، البته جریان دینی در 
ابتدایی  ادیان  اغلب  همانند  نیز  ایران 
اساطیری  رهپویه ای  تنها  آغاز  در  که 

داشته اند، بوده است. 1 
در  باستان  ایرانیان  اعتقادات  اساس 
تقابل خیر و شر و خدایان اصلی است 
و این تقابل در اهریمن و اهورامزدا مجسم 
دو  بین  که  پیمان نامه ای  از  می شود.۲ 
حاکم در ایران باستان وجود دارد، می توان 
وجود  آریایی ها  بین  در  که  خدایانی  نام 
« و »ایمبراه« را  داشته، یعنی »میتره یا مهر

کشف کرد.3 
نژاد  که  است  این  توجه  قابل  نکته 
کلمه  واقعی  معنای  به  هیچگاه  آریایی 
ماتریالیست نبوده و دنیای متافیزیک را 
انکار نکرده است هرچند که شرک در بین 

آنها وجود داشته است. 
آنها خدای آفتاب، خدای آسمان و خدای 
کرنش  آتش را می پرستیدند و در برابر آنها 
مضر  نیروهای  دیگر  طرف  از  می کردند؛ 
خدای  به  متعلق  را  طبیعت  خطرناک  و 

دیگری می دانستند.
اصالح  جهت  در  زرتشت  آیین  بعدها 
این فرهنگ، دوگانه اهورامزدا و اهریمن را 
معرفی کرد. در بیان این دین جهان صحنه 
صحنه  آسمان  و  زمین  و  دو  این  جنگ 
جنگ آنهاست. از این رو می توان اذعان 

کرد که ایرانیان هیچگاه کافر نبوده اند.
نیز  ایرانیان  غنی  فرهنگ  مورد  در 
که  کرد  می توان  زیادی  صحبت های 
پوشش  و  خانواده  واالی  جایگاه  رعایت 

زنان و مردان نمونه هایی بارز از آن است. 
روی  موجود  تصویرنگاری های  در  حتی 
سنگ ها و کتیبه های به جامانده از ایران 
، برهنگی و ابتذال فرهنگی به  باستان نیز
چشم نخورده و کرامت انسانی مورد توجه 

1.     مهدی سنایی و بهمن شعیب، احیای تمدن ایرانی 
اسالمی، دانشگاه آزاد اسالمی، دفتر گسترش تولید علم، 

1389، صص 1۲-110.
۲.  آرمان بختیاری، فرهنگ ایران باستان، فصلنامه ایران 

باستان، شماره ۲، 1380.
ایرانیان،  آوردن  اسالم  ازغدی،  رحیم پور  3.    حسن 
ازغدی، 17 اسفند  وبسایت شخصی استاد رحیم پور 

 .1397

قرار گرفته است. قشربندی اجتماعی مردم و طیف بندی منظم قوای نظامی که وظیفه 
کشور را بر عهده داشتند، از دیگر مظاهر فرهنگی ایران باستان به شمار  تامین امنیت 
، نشان از  می آید. همچنین ابداع جشن ها و مناسبت های مختلف آیینی همچون نوروز

تمدن زرین و دغدغه مندی ایرانیان نسبت به مسائل فرهنگی دارد. 

3. ظهور اسالم؛ نقطه عطف اول

الف( اوضاع نابسامان ایران

تا اینجا از مظاهر مثبت تمدن ایرانی سخن گفتیم؛ اما باید دانست که فرهنگ ایران باستان 
جنبه های تاریکی هم داشته که  در اثر بی کفایتی و دنیاطلبی حاکمان و دورشدن مردم از 

فضای عقالنیت و معنویت، نابودی این تمدن را حتمی جلوه  می داده است.
کینه  گرفته است؛ برای مثال  در مورد این جنبه های تاریک بحث های زیادی صورت 
یا  انجامید؛۴  مزدکی  هزار  ده ها  عام  قتل  به  که  مزدک  به  نسبت  انوشیروان  شخصی 

لشکرکشی های ظالمانه خشایارشاه به یونان و تلف ساختن یک میلیون سرباز ایرانی؛5 
که زنان را از اکثر عرصه های زندگی محروم می کردند و  یا خرافات موجود در ذهن مردم 
برای  مردمی  نذورات  مصرف  و  فریبکاری  محارم،  با  ارتباط  همچون  رزائلی  همچنین 
عیاشی که به پادشاهانی همچون کوروش نسبت می دهند؛6 اینها همه نشان از نقطه های 
از  را  کرده و اجازه تطهیر تمام ادوار آن  را لکه دار  ایران  که صحنه تمدنی  سیاهی دارند 

مورخان سلب می نماید. 
این نقاط سیاه در هفتمین  قرن بعد از میالد یعنی در دوران حکومت ساسانیان به اوج خود 

رسیده و تمدن ایرانی را روز به روز به اضمحالل و نابودی نزدیک می ساخت.
، هرگونه صدای مخالفی را در  استبداد موبدان زرتشتی که با استفاده از ابزار قدرت دربار

نطفه خفه می کردند، فرهنگ مدارا و گفتگوی فرهنگی را به حاشیه کشانده بود؛7 
تشدید فاصله طبقاتی و ظلم و ستم طبقه اشراف نیز از دیگر مسائلی است که خطرات 

جبران ناپذیری را برای تمدن ایرانی به وجود آورد.8 

۴.  بیانات رهبری در دیدار جوانان استان اصفهان ، 1۲ آبان 1380.
5.  بیانات رهبری در جمع فرماندهان نیروی زمینی ارتش، 3 اردیبهشت 1391.

.ک: پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب، نقدها و بررسی ها پیرامون مقبره منسوب به کورش. 6.  ر
7.   هادی وکیلی، تعامل اسالم و ایران در گستره تاریخ، 1386، ج 1، ۴3.

8.   محمدحسین دانش کیا و یداهلل حاجی زاده، تاریخ ایران و اسالم )مجموعه مقاالت تاریخ و تمدن اسالمی(، 1397، 
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سیاسِت تمرکز دولتی ساسانیان، پس از کشاکش های فراوان برای سرکوبی فئودال ها، منجر 
به پدیداری جامعه ای گشت که اندامی ناهمگون داشت؛ َسرِ این جامعه که دیوان ساالری 

دولتی بود، بسیار حجیم می نمود؛
شاه، درباریان، موبدان، دبیران، اسپاهبدان و اسواران و تمام سنگینی این توده عظیم با 

واسطه خرده مالکان یا دهگانان، بر دوش مردم عادی، از کشاورز و افزارمند قرار داشت.
اصرار ساسانیان به حفظ نظم طبقاتی، اگر چه خود بر سنت های کهن آریایی مبتنی بود، 

یک ارتجاع محض بود. 
در واقع، جامعه ساسانی خویش را از نخبگانی که در انبوه الیه های فرودشت وجود داشتند، 
محروم می کرد و معلوم است که کسی که استعداِد خویش را این چنین تباه شده می یابد، 

دیگر نه مفهوم فره ایزدی را بر می تابد و نه برای حفظ نظام ساسانی را جان فشانی می کند. 
آزمندی دستگاه روحانیت ساسانی نیز آبرویی برای دیانت زرتشتی باقی نگذاشته و دین به 
م خویش می دانست. 

ّ
تمامی در خدمت دولتی بود که تحقیر توده های فرودست را حق مسل

از  انبوهی  و  طهارت  دشوار  آداب  از  مجموعه ای  به  زرتشتی  دیانت   ، دیگر طرف  از 
خرافات شگفتی آور مبدل شده بود.1

حتی بیمارستان جندی شاپور در ایران در کنترل پزشکان مسیحی و حتی زبان آن نیز زبان 
یونانی بود؛ چرا که نه تنها شاهان هخامنشی، بلکه پادشاهان ساسانی به خصوص اصرار 
داشتند که میدان را برای پزشکان خارجی و مسیحی باز بگذارند و این حمایت رسمی از 
آنان نه تنها زمینه رشد و پرورش این پزشکان خارجی را کامًال فراهم و مستعد می کرد؛ بلکه 
خود عامل مهمی در عدم پیشرفت استعدادهای ایرانی و مانعی مهم برای گسترش علوم در 
نزد ایرانیان شده بود، که این شرایط اجتماعی نامطلوب تحمیل شده از طرف شاهان، مانع 

ترّقی علمی مردم این مرز و بوم بود.۲
در دوره آخر دولت ساسانیان، کسی قادر به ایجاد انسجام و وحدت بین طبقات مختلف 
نبود و هر طبقه برای کسب منافع بیشتر با سایر طبقات در کشمکش بود. در این وضعیت 
آشفتگی درونی به اوج خود رسیده و تمدن کهن ایرانی جای خود را به اشرافی گری و تبعیض 

طبقاتی داد که راه را برای ورود هر تمدن جدید و متفاوت باز می کرد.3 
به گزارش مورخان هر پادشاهی که روی کار می آمد همه رقیبان خود و هواداران آنان را از بین 
می برد، حتی انوشیروان که به عدالت شهرت دارد، پس از اینکه به سلطنت رسید، تمام 

برادران خود را با اوالد ذکور آنها در کمال بی رحمی و قساوت به قتل رسانید.۴

ب( ورود اسالم به ایران

تمدن ایرانی نیاز به طبیبی حاذق داشت تا در لحظات احتضار بر بالینش حاضر شود؛ 
یادی با این تمدن داشته و توانایی پرکردن  که خود از حیث فرهنگی قرابت ز طبیبی 

ج 10، ۲۲6.
1.   همان، ج 10، صص۲53-۲5۲.

۲.   همان، ج ۲، صص 3۴6-3۴5.
3.  هادی  وکیلی، تعامل اسالم و ایران در گستره تاریخ، ج ۲، دفتر نشر معارف، 1386، ص 385.

۴.   همان، ج ۲، صص 39۲-391.

خالها و احیای دوباره آن را داشته باشد. 
واالی  فرهنگ  از  غیر  چیزی  طبیب  این 
ایران  مردم  و  باشد  نمی توانست  اسالمی 
این را خوب درک می کردند؛ از این رو در 
جز  به  ایران،  به  مسلمانان  حمله  جریان 
که آن نیز از ناحیه  چند مرحله مقاومت 
بدون  و  پراکنده  صورت  به  و  نظامیان 
گرفت،  صورت  بی ثمر  تقریبًا  و  انسجام 
استقبال  به  اشتیاق  با  طبقات  دیگر 
فرهنگ اسالمی رفته و در صدد برآمدند تا 
با موضع گیری منطقی، بار دیگر ریشه های 

تمدنی خود را آبیاری نمایند. 
در همین راستا، بسیاری از افراد طبقات 
و   متوسط  طبقه  خصوص  به  مختلف، 
مدد  به  موارد  از  بسیاری  در  دیوانساالران 
بین  زمانی  امر  این  شتافتند؛  مسلمانان 
ایرانیان تقویت شد که دریافتند مسلمانان 
خدشه ای به دین و آیین و رسوم آنها وارد 
گرفتن جزیه و عوارض  کرد و به  نخواهند 

گوناگون بسنده خواهند کرد.5
بعد از مدتی ایرانیان زیادی به ویژه اهالی 
مسلمان  و  آورده  روی  اسالم  به  مدائن 
شدند؛ در راز این گرایش ایرانیان به اسالم، 
صحبت های زیادی می توان کرد اما باید 
اعتراف کرد که این رویداد نقطه عطفی در 
تمدن ایرانی و حرکت آن به سمت رشد و 
تعالی بوده که برخواسته از دو مقوله است:

یک: قابلیت و شایستگی تمدنی ایرانیان

ایران  حق جوی  مردم  موّرخان  گزارش  به 
پیشتر و بیشتر از دیگر ملل از همان آغاز 
جذب اسالم شده و دل های پاک آنها با 
وزیدن نسیم دلنواز اسالم همانند بوستان 
مستعد و آماده ؛ احیا گردید و بذر اسالم و 

تشیع را در خود جای داد. 
برخالف پندار عامه که تنها مسلمان شدن 
زمان  در  ایران،  فتح  از  پیش  را  سلمان 
خلیفه دوم می دانند، حدود هزار نفر مهاجر 
هفتم  سال  در  یمن  ساکن  آزاد اندیش 
خسروپرویز  کشته شدن  از  پس  هجری، 

5.    محمدحسین دانش کیا و یداهلل حاجی زاده، تاریخ 
ایران و اسالم )مجموعه مقاالت تاریخ و تمدن اسالمی(، 

1397، ج 10، صص 57-356.

ناحیه از چندمرحلهمقاومتکهآننیز جریانحملهمسلمانانبهایران،بهجز در
گرفت، صورت بیثمر 

ً
تقریبا و انسجام بدون و پراکنده بهصورت و نظامیان

صددبرآمدندتابا طبقاتبااشتیاقبهاستقبالفرهنگاسالمیرفتهودر دیگر
ریشههایتمدنیخودراآبیارینمایند. دیگر موضعگیریمنطقی،بار
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ساسانی به دست پسرش شیرویه به پیروی 
ایرانی االصل یمن پیش  باذان فرماندار  از 
از فتح مدائن، به اسالم گرویدند و در زمره 

مدافعان اسالم در آمدند. 
که  است  طبیعی  عوامل،  این  وجود  با 
دولت  چنین  سقوط  از  پس  ایران  ملت 
با  نامشروعی،  حکومت  و  بی کفایت 
سرعت شگفت انگیزی به آغوش پر مهر 
اسالم پنها َبَرد و با جان و دل به استقبال 
ناب  معارف  نشر  در  و  بشتابد  اسالم 
دلیل  همین  به  گمارد،  هّمت  محمدی 
بود که اسالم در مدت بیست سال همه 
فالت ایران از ساحل فرات تا رود جیحون 
و از کناره های هند تا کرانه دریاچه خوارزم 
را فراگرفت و اگر مواردی با اعراب مسلمان 
جنگ و جدالی رخ داد، ریشه در تحریک 
طبقاِت ممتاز اجتماعی یا ستم حاکمان 

مسلمان داشت.
نویسندگان  از  یکی  اساس  همین  بر 
پیروزی  اصلی  عامل  که  می کند  کید  تأ
اسالم، مردم عرب نبودند؛ بلکه توده های 
محروم و تشنه حقیقت و عدالت خود آن 
اندیشه  که در پرتو یک  سرزمین ها بودند 
آسمانی، بر قدرت های اهریمنی حاکم بر 
اجتماعات خود شوریدند؛ غلبه اسالم، 
بر  پرهیزکاری  و  عدالت خواهی  چیرگی 

ستمگری و تبهکاری بود. 
رومیان  و  ایرانیان  بر  مسلمانان  پیروزی 
بر  پابرهنه ها  پیروزی  عنوان  به  تنها 
، یا غلبه  چکمه پوش ها و غلبه سالح نو
بی سالح ها بر سالح داران نبود؛ بلکه غلبه 
بر  گروه مظلومان  و دادخواهی  نو  اندیشه 
جمعیت ظالمان و پیروزی ستمدیدگان 

بر ستمگران بود. 
کشورها  آن  مردم  در  و احساس  فکر  این 
برانداختن  برای  که  کرد  رسوخی  چنان 
پرچمداران  با  خودشان،  حکومت های 
و  شدند  هم فکر  و  هم آواز  اسالمی  آیین 
که  هزار  هم  امروز  معنوی،  غلبه  این  آثار 
آن  پیدایش  و  ظهور  از  سال  چندصد  و 
می گذرد، در خانه یکایک مردم ایران برقرار 
که از پیروزی جنگی و  است؛ در صورتی 
جنگ آوران فاتح عرب، کوچک ترین اثری 

باقی نمانده است.1 از این مرحله به بعد ایران و ایرانی وارد مرحله جدیدی از تمدن خود 
شده و به مرور زمان استعدادهایی که در دوران ساسانی به خاطر نظام طبقاتی و ممنوعیت 
تعلیم، خفته بود، شکوفا شد؛ به طوری که ایران بازهم به بزرگترین کشور در عرصه تمدنی در 

جهان تبدیل شد.

دو: جاذبه های نیرومند اسالم

دومین دلیل وقوع این نقطه عطف در تاریخ ایران زمین، جاذبه های تمدنی است که دین 
اسالم با خود یدک می کشید که در اینجا به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد:

* حاکمیت الهی بر سرنوشت جامعه

در جهان بینی توحیدی و مکاتب الهی، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان، از آِن خداوند 
و مالک هستی بخش است؛ اصِل عدم حاکمیت استبدادی و والیت استقاللی انسان بر 

انسان، در بینش اسالمی مسأله ای ضروری و بدیهی به شمار می آید. 
اعتقاد به توحید و یگانه پرستی سرآغاز رهایی انسان مسلمان از اسارت و نجات از بردگی 

فکری و عملی است.۲ 
به همین دلیل مردم با هوش ایران که از حمایت موبدان خودخواه زرتشتی و آموزه های ثنوی 
خرافی آنان و حکومت خودکامه شاهزادگان ساسانی به تنگ آمده بودند و در انتظار رهایی 
و گشایش به سر می بردند، با شنیدن پیام توحیدی اسالم، از جان و دل به اسالم ناب روی 

آوردند و در طول تاریخ، بیش از هر ملت دیگر به تبلیغ و ترویج آن پرداختند.3

* هماهنگی تعالیم اسالمی با فطرت انسانی

دین مقدس اسالم در همه ابعاد خود، اعم از عقاید و اخالق و احکام، تامین کننده نیاز 
فطری انسان که برخواسته از ساختار آفرینشی آن از سوی خداوند مّنان است، بوده و هرگز با 
نیازهای واقعی آدمی ناسازگاری نداشته و ندارد و آنچه در شرع آمده، به حکم قاعده »مالزمه 

بین حکم عقل و شرع«، حتمًا در فطرت و عقل سلیم آدمی ریشه دارد. ۴ 
انسان حقیقت جو با هماهنگ یافتن یک دعوت با عقل و فطرت خود به سوی آن گرایش 
پیدا می کند و با تمام وجود خود آن را می پذیرد و ایرانی حق طلب و حق جو از این قاعده 

مستثنا  نیست.
دین اسالم که فطرت انسان آن را می  طلبد، همانند آبی است که نهال تشنه خواهان آن 
که قوام او به عطش اوست،  است. آْب قّیم عطشان و عطش مقّوم اوست؛ انسان تشنه 

نمی  تواند بگوید: من آب نمی  خواهم؛ زیرا نمی  تواند بگوید: من نمی  خواهم کامل شوم.5 
اعتقاد به حق و ایمان به مبدأ و معاد و وحی در نهاد و نهان همه انسان ها تعبیه شده و 
وحی الهی چیزی را از بیرون بر آنان تحمیل نمی  کند که اگر تحمیل بود و از خارج به آنان 

1.   هادی وکیلی، تعامل اسالم و ایران در گستره تاریخ، ج ۲، دفتر نشر معارف، 1386، ص 39۲.
۲.   همان، ج ۲، ص 387.

3.   همان، ص 388.
۴.   همان، ج ۲، 388.

5.  عبداهلل جوادی آملی، تفسیر موضوعی قرآن )فطرت در قرآن(، نشر اسراء، 1378، ص 157.

این سراسر وبهزبانعربینازلشدهاست،در سرزمینحجاز بااینکهقرآندر
خطاب»یاأیهاالعرب«یا»یاأیهاالقرشیون«نازل کتابمقدسآسمانییکبار
اعراب از وآمادهتر رابرایپذیرشاسالممساعدتر نشده؛بلکهروحیهاقومدیگر

معرفیمینماید.
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م معرفی 
ّ
تعلیم می شد، خداوند پیامبر الهی را مذّکر نمی  خواند، بلکه او را منحصرًا معل

می.1 قرآن کریم، خدا و به طور کلی دین را 
ّ
م« تو فقط معل

ّ
می کرد و می گفت: »إّنما أنت معل

محبوب انسان ها معرفی می  کند و می  کوشد تا به انسان ها بفهماند دین، که مجموعه قوانین 
الهی است، تحمیل بر بشر نیست؛ زیرا اگر دین تحمیل بر بشر باشد، هرگز اشتیاق نفسانی و 
جذبه به آن حاصل نمی  شود؛ چون کشش ذات موجودی همواره  به  سمت چیزی که بیگانه از 
ذات آن باشد، فرض صحیح ندارد، و اگر انسان دین الهی را دوست دارد، احکام آن را پاسخ 

مثبتی به خواسته های درونی خود می بیند. 

* جهانی بودن دعوت اسالم و نگاه ضد طبقاتی

طبق آیات و روایات، آیین آسمانی اسالم، جهانی و جاودانی است که مرزهای نژادی، 
جغرافیایی و زمانی را در فراخوانی دیگران به سوی خود، در هم شکسته است. 

با اینکه قرآن در سرزمین حجاز و به زبان عربی نازل شده است، در سراسر این کتاب مقدس 
آسمانی یک بار خطاب »یا أیها العرب« یا »یا أیها القرشیون« نازل نشده؛ بلکه روحیه اقوم 

دیگر را برای پذیرش اسالم مساعدتر و آماده تر از اعراب معرفی می نماید. 
کم آلدم و آدم من تراب الفضل لعربی علی 

ّ
پیامبر اسالم)ص( بارها فرمودند: »أّیها الناس کل

عجمی اال بالتقوی«؛ 
او به ابوذر غفاری و بالل حبشی و سلمان فارسی، در جامعه قبیلگی عرب، با یک چشم 
کیدات رسول اکرم درباره بی اساس بودن تعصبات قومی و  به دیده احترام می نگریست و تأ

نژادی، اثر عمیقی در قلوب مسلمانان، باالخص مسلمانان غیر عرب گذاشت. 
به همین دلیل همیشه مسلمانان، اسالم را از خود می دانستند نه بیگانه و اجنبی و به 
همین جهت مظالم و تعصبات نژادی و تبعیضات خلفای اموی، نتوانست مسلمانان 
غیر عرب را به اسالم بدبین کند؛ چون همه می دانستند حساب اسالم از کارهای خلفا 
جداست، و اعتراض آنها بر دستگاه خالفت همیشه بر این اساس بود که چرا به قوانین 

اسالمی عمل نمی شود؟

* روش اسالم در مواجهه با سایر فرهنگ ها

هر نوع فرهنگ یا دینی در مقابل سایر فرهنگ ها و ادیان یکی از این سه نوع دیدگاه را 
می تواند داشته باشد: 

1.  همان، ص 7۴.

1( انفعال و پذیرش صددرصد؛ 
۲( رد و باطل شمردن صدردرصد؛

3( نگاه گزینشی. 
عناصر  می کند  سعی  سوم  نگاه  این  در 
مثبت و سازنده آن فرهنگ یا آیین را بپذیرد 
و عناصر منفی و مخّرب آن فرهنگ یا آیین 

یا دین مقابل را رد یا اصالح کند. 
را  آن  می رسد،  که  چیزی  هر  به  اسالم 
مختلف  جنبه های  از  و  کرده  تجزیه 
و  سنجیده  حقوقی  و  اخالقی  عقلی، 
نسبت آن با توحید، عدالت و انسانیت 

را مشخص می کند. ۲ 
از این رو در مواجهه با فرهنگ ایرانی نیز 
عملی  و  فرهنگی  پدیده های  از  بعضی 
کلی  ایرانیان را تایید و برخی از آنها را به 
به  ورود  در  اسالم  بنابراین  کرد.  تعطیل 
همه  به  اوال  ایران،  همچون  کشوری  هر 

ارزش های آن ملت  احترام می گذارد؛ 
ثانیا غیرعقالنی بودن ضد ارزش ها را برای 
مردم به اثبات می رساند و اجازه می دهد 
تا مردم جای خود را در بدنه تمدن جدید 

پیدا کنند.3

ج( خدمات متقابل ایران و اسالم

ملت ایران با قبول اسالم و با کنارگذاشتن 
از مظاهر فرهنگی  دین زرتشت و برخی 
گسست تاریخی  خود، دچار انحطاط و 
را  خویش  تمدنی  سیر  بلکه  نگردید؛ 
از  بسیاری  حفظ  و  اسالم  پذیرش  با 
نمودهای فرهنگ خویش تداوم بخشید 
برتری های  و  ایرانی  دانش  با  حتی  و 
اجتماعی  پایه های  خود،  تمدن  فکری 
اسالم  قالب  در  را  خویش  اعتقادی  و 
واقعی)شیعی( ریخت؛ به طوری که عالوه 
بر نقش ملی و ایرانی خود تأثیر بسزایی در 

شکل گیری تمدن اسالمی داشت. 
طی  »در  که  دارد  اعتقاد  شریعتی  علی 
چهارده قرن همراهی تاریخ ایران و اسالم، 
فرهنگی غنی و گسترده پدید آمده است 

ایرانیان،  آوردن  اسالم  ازغدی،  رحیم پور  حسن   .۲
ازغدی، 17 اسفند  وبسایت شخصی استاد رحیم پور 

 .1397
3.   همان.
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که در آن هیچ یک را نمی توان از دیگری 
اسالم  بدون  ایرانی  تمدن  بازشناخت، 
 ، همان اندازه محال است و غیر قابل تصور

که تمدن اسالمی ر ا بدون ایران دیدن.«1
در  تازه ای  فصل  ایرانیان،  اسالم آوردن  با 
رشد و شکوفاشدن نبوغ ایرانیان رقم خورد 
و یکی از مهم ترین پایه های تمدن اسالمی 
علم،  گوناگون  ابعاد  از  که  زدند  رقم  را 
فناوری و فرهنگ به سطح باالیی از رشد 

و تعالی رسیده بود. 
گوناگون  در این مرحله هر آنچه در ابعاد 
زندگی انسان مسلمان ایرانی رخ می دهد، 
دیگر نه محصول صرف ایرانی بودن و نه 
پیوند  حاصل  بلکه  است  مسلمان بودن 

ایران و ایرانی با معارف غنی اسالم است. 
به اسالم در همان  گرایش  پرتو  در  ایران 
وقت که کشورهاى گرونده به مسیحیت 
رفته  فرو  وسطی  قرون  یکی  تار در 
اسالمی  ملل  سایر  با  همدوش  بودند، 
یك  مشعلدار  آنها  همه  پیشاپیش  و 
تمدن عظیم و شکوهمند به نام »تمدن 

اسالمی« شد.۲ 
برخی از خدمات متقابل ایران و اسالم در 

: مسیر ساخت تمدن جدید عبارتند از

یک: حصارشکنی و شکوفایی استعداد ایرانی

اسالم حصار مذهبی و حصار سیاسی 
و  بود  شده  کشیده  ایران  گرداگرد  که 
خویش  استعداد  ایرانی  نمی گذاشت 
و  دهد  بروز  دیگر  ملت هاى  میان  در  را 
یا  مجاور  ملل  سایر  اندیشه  محصول  از 
دوردست استفاده کند، در هم شکست؛ 
روى  به  را  دیگر  سرزمین هاى  دروازه هاى 
ایرانی و دروازه ایران را به روى فرهنگ ها و 

تمدن هاى دیگر باز کرد. 
براى  نتیجه  دو  باز  دروازه هاى  این  از 
ایرانیان حاصل شد: اول اینکه توانستند 
را  خویش  استعداد  و  لیاقت  و  هوش 
طورى  به  کنند  ثابت   

ً
عمال دیگران  به 

جریان  احمدوند،  زینب  و  کجباف  اکبر  علی   .1
باستان گریایی و تشکیل حکومت پهلوی، پژوهش های 

تاریخی، بی تا.
، صدرا، 1377، ج 1۴،  ۲.   مرتضی مطهری، مجموعه آثار

.۴0-۲0

که دیگران آنها را به پیشوایی و مقتدایی بپذیرند. دوم اینکه با آشناشدن با فرهنگ ها و 
تمدن هاى دیگر توانستند سهم عظیمی در تکمیل و توسعه یك تمدن عظیم جهانی به 

خود اختصاص دهند.3

دو: اصالح باورها و خرافات

اسالم از ایران، ثنویت، آتش پرستی، هوم پرستی و آفتاب پرستی را گرفت و به جاى آن توحید 
و خداپرستی نشاند. 

از خدمت این دین به عربستان است، زیرا  از این لحاظ بیش  ایران  خدمت اسالم به 
جاهلیت عرب تنها دچار شرك در عبادت بود اما جاهلیت ایران عالوه بر این، گرفتار شرك 

در خالقیت بود. 
، عصا به دست، ردا بر دوش،  ، ریش و سبیل دار اسالم اندیشه خداى شاخدار و بالدار
کرد به اندیشه خداى قیوم، ۴ برتر از خیال و  کنگره دار را تبدیل  مجّعدموى و داراى تاج 
قیاس و گمان و وهم، متعالی از توصیف 5 که همه جا و با همه چیز هست و هیچ چیز 
، هم ظاهر است و هم باطن ،7 چشم ها را می بیند اما  با او نیست، 6 هم اول است و هم آخر
چشم ها او را نمی بینند؛8 اسالم توحید را چه ذاتی و چه صفاتی و چه افعالی در پراوج ترین 

شکلش به ایرانی و غیر ایرانی آموخت. 

سه: از بین بردن نظام طبقاتی

اسالم اجتماع طبقاتی آن روز که بر دو رکن خون و مالکیت قائم بود و همه قوانین و رسوم و 
آداب و سنن بر محور این دو رکن می گشت را در هم ریخت و اجتماعی بر محور فضیلت، 

علم، عمل و تقوا ساخت. 
اسالم روحانیت موروثی و طبقاتی و حرفه اى را منسوخ ساخت؛ آن را از حالت اختصاصی 

بیرون آورد و اصل و مبنا را در قشربندی اجتماعی بر دانش و پاکی قرار داد.

چهار: صمیمیت و خدمت به دین

اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان نسبت به اسالم صمیمی بوده اند و انگیزه اى جز خدمت 
به اسالم نداشته اند و در این جهت هیچ یك از ملل اسالمی اعم از عرب و غیر عرب، به 
ایرانیان نمی رسد و شاید ایرانیان در دنیا نظیر نداشته باشند؛ یعنی هیچ ملتی نسبت به 

هیچ دینی و آیینی این اندازه خدمت نکرده و صمیمیت به خرج نداده است. 
یك ملت را می توان با زور مطیع کرد، اما نمی توان با زور جهش و جنبش و عشق و ایمان در 

او به وجود آورد. 
قلمرو زور و زر محدود است؛ شاهکارهاى بشرى تنها و تنها معلول عشق و ایمان است که 

ایرانیان در این مساله همواره زبانزد بوده اند.

3.    هادی وکیلی، تعامل اسالم و ایران در گستره تاریخ، ج 1، دفتر نشر معارف، 1386، صص ۲1۲-۲11.
۴.  بقره/ ۲55.

5.  صاّفات/ 180.
6.  حدید/ ۴.
7.  حدید/ 3.

8.  انعام/ 103.

به و گرفت را آفتابپرستی و هومپرستی آتشپرستی، ثنویت، ایران،  از اسالم
اینلحاظبیشاز جاىآنتوحیدوخداپرستینشاند.خدمتاسالمبهایراناز
عبادت شركدر خدمتایندینبهعربستاناست،زیراجاهلیتعربتنهادچار

خالقیتبود. شركدر این،گرفتار بوداماجاهلیتایرانعالوهبر
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بعد از بیان این موارد باید اعتراف کرد که تمدن کهن ایرانی در این نقطه عطف تاریخی به 
یاری تمدن جوان اسالمی و حیات خود را در پروبال دادن به آن دید. اسالم به ایران حیاتی 

تازه بخشید و تمدن در حال انحطاط ایران به واسطه اسالم جانی تازه و شکلی تازه یافت.1 

4. انقالب اسالمی؛ نقطه عطف دوم

الف(  تالش برای جداسازی اسالم و ایران

بیان شد که تمدن کهن ایرانی با ورود اسالم احیا و آبیاری شده و یک قدم به جلو برداشت. 
تلفیق فرهنگ ایرانی و اسالمی درختی تنومند را به وجود آورد که در طول 1۴ قرن، توانا مقابله 

را از اغیار سلب کرده و راه صدور تمدن نوین را به جهانیان جستجو می کرد. 
دشمنان خارجی و جاهالن داخلی با حسادت نسبت به این درخت، تمام تالش خود را 
در ادوار مختلف این تاریخ به کار بسته و از دو حربه اصلی برای ضربه زدن به این درخت و 

جداسازی راه این دو رفیق شفیق بهره بردند:

یک: ایران ستیزی

ایران ستیزی و تحریک احساسات  با این تمدن عظیم، رواج  اینان در مقابله  حربه اول 
ناسیونالیستی بود. 

برخی از جریانات نژادپرستی اعراب مثل حکومت بنی امیه که نژاد خودشان را باالترین نژاد 
می دانستند، توهین های زیادی را علیه ایرانیان به کار برده و آنها را آزار و اذیت می کردند. 

این جریان نژاد پرستی اموی اسالم را به معنای حاکمیت عرب می دانست و تمام روایات و 
توصیه های پیامبر و اهل بیت ایشان را نادیده می گرفت. 

اسالم  اسم  به  را  اسالم  از  قبل  عرب  جاهلی  پول پرست  قبیله ای  حکومت  جریان  این 
حاکم کرد و در فرآیند تحقیر دیگر ملت ها، بسیاری از مسلمانان مخالف این رویه را قتل 
عام ساخت. البته این خط ایران ستیزی امروز هم در بین برخی از مسلمانان افراطی مثل 

وهابیت رواج دارد. 

دو: اسالم ستیزی

حربه دوم اینان اسالم ستیزی به بهانه دفاع از ایران و تمدن آن است. این حربه توسط فراماسونرها 

1.  تمدن ایرانی، به قلم جمعی از خاورشناسان، ترجمه عیسی بهنام، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1386، ص 
.۲۴7

و صهیونیست ها در ایران آغاز شد و توسط 
های  حکومت  در  یهودی ها  و  بهایی ها 
 ، دو قرن اخیر پی گرفته شد. از این منظر
اسالم باعث از بین بردن فرهنگ متعالی 
از  را  ایرانی شده و عقب ماندگی ایرانیان 

علم و فرهنگ به بار آورده است. 
اوج این تفکر در دوران حکومت پهلوی و 
کشورهای دیگری همچون  با ریل گذاری 
کتب  و  انگلستان، در نشریات  و  آمریکا 

ترویج می شد. 
خط  این  در  ایران  برای  که  ایدئولوژی 
از  قبل  ایران  ایدئولوژی  کردند،  تعریف 
اسالم و مخصوصا حکومت هخامنشیان 
آن  میراث دار  پهلوی  حکومت  که  بود 

معرفی می شد.

ب( دفاع از ایران اسالمی با چاشنی 
انقالب

سرگرم شدن  باعث  مذکور  حربه  دو 
جنبه های  تعطیلی  و  فرهیختگان 
مختلفی از تمدن ایرانی و اسالمی شده 
بود؛ از این رو در این ُبرهه از تاریخ، نقطه 
عطف دیگری نیاز بود تا بتواند در مبارزه 
با این دو حربه، موانع را از سر راه پیشرفت 

این تمدن قدرتمند بردارد. 
این نقطه عطف چیزی جز رواج ایدئولوژی 
گاه  »ایران اسالمی« نبود که توسط علمای آ

شیعه مثل امام خمینی)ره( رقم خورد.
از نظر ایشان نه اسالم بدون ایران توانایی 
را  است  آن  دغدغه  که  جهانی  هدایت 
دارد و نه ایران بدون اسالم توانایی رشد و 

پیشرفت را؛ 
عنوان  به  اسالم  گفت  باید  رو  این  از 
ایران  و  جهان بینی  مکتب،  فرهنگ، 
بستر  و  تاریخی  سرزمین  مهد،  عنوان  به 

اجرای احکام آن است. 
امام خمینی)ره( از طرفی روح وطن پرستی 
و افتخار به تمدن کهن ایرانی را در مقابل 
روشنفکران مشتاق غرب زنده ساخت و 
از طرف دیگر در مقابل هرگونه تحریف و 
خرافه پنداری دین اسالم از سوی ملحدان 

ایستادگی کرد. 
نتیجه این دو کار چیزی جز جهش دوباره 
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تمدن ایرانی- اسالمی نبود و از این بابت، 
گروی  در  دل  که  کشور  این  گاه  آ مردم 
ایمان و وطن خود داشتند، با ایشان همراه 
شده و رویدادی را رقم زدند که به معنای 
واقعی کلمه، نقش جدی در تمدن سازی 

جهانی داشت.1
با ظهور انقالب اسالمی در ایران که مبتنی 
بر اسالم و حکومت دینی برآمده از مردم 
ایرانی و اسالمی در  گفتمان تمدنی  بود، 
از  آمیخته  و  برخاسته  نوین  قالب تمدن 
بار دیگر  ایران  و  این دو تمدن احیا شد 

قدم جدیدی را رو به جلو برداشت. 
انقالب اسالمی نیروی ویژه ای را به تمدن 
ایران-اسالمی موجود بخشید تا با مقاومت 
انسان محور  غرب  برابر  در  ماندن  سرپا  و 
را  اندیشه تمدنی خود  بتواند   ، و ماده باور
بدون تحریف و افراط و تفریط به جهان 

صادر نماید.۲  
به طور کلی مهمترین ویژگی های انقالب 
ایران  تمدنی  رشد  به  نسبت  در  اسالمی 

  3: اسالمی عبارتند از
1.تحولساختاری

تحولی  و  تغییر  ایران  اسالمی  انقالب 
سیاسی،  ساختارهای  در  بنیادین 
اقتصادی جامعه  و  فرهنگی  اجتماعی، 

ایران به وجود آورد. 
این انقالب در زمره انقالب های بزرگ قرار 
می گیرد که در طی آن تغییر و تحول سریع و 
بنیادینی در ساختار اجتماعی، نهادهای 
اسطوره های  و  باورها  ارزش ها،  سیاسی، 
حاکم بر جامعه ایران و رهبران حکومتی، 
کنش های سیاسی آنان رخ  فعالیت ها و 
داد؛ این ویژگی انقالب، توانایی از بین بردن 
تمام موانع موجود بر سر راه تمدن ایرانی-

اسالمی را داشت.

بازسازی  و  امام خمینی  اردکانی،  کمالی  اکبر  1. علی 
سال  شماره 5۴،   ، حضور نشریه  ایران،  در  ملی  هویت 

.138۴
انقالب  اسالمی،  انقالب  خرمشاد،  محمدباقر   .۲
، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، شماره 6،  تمدن ساز

سال 1388.
3.  غالمرضا خواجه سروی و دیگران، مولفه های اصلی 
پژوهش های  فصلنامه  اسالمی،  انقالب  تمدن سازی 

انقالب اسالمی، شماره 11، زمستان 1393.

2.فرهنگمحوری
از شاخصه های انقالب اسالمی، فرهنگی بودن آن است. ماهیت فرهنگی  یکی دیگر 
انقالب اسالمی ایران تنها نظریه های انقالب را با مشکل مواجه نساخت، بلکه پارادایم 
نقش  نظریه ها  این  زیرا  کشید؛  چالش  به  نیز  را  بین الملل  روابط  بر  حاکم  اثبات گرایی 
قائل  بین ا لملل  روابط  در  انگاره ای  و  غیرمادی  ساختارهای  برای  تکوینی  و  قوام بخش 

کید می ورزند.  نیستند و بر ساختارهای مادی ناشی از توزیع قدرت مادی تأ
حتی نظریه های فرهنگی نوظهور آن زمان نیز نقش تعیین کننده ای برای فرهنگ های بومی 
گفتمان سکوالریسم و مدرنیزاسیون قائل نبودند؛ اما انقالب اسالمی  از  و سنتی خارج 
اثبات کرد که با محوریت فرهنگ و ارزش های اسالمی می تواند تمام مناسبات سیاسی و 

اجتماعی یک کشور را تغییر داده و حکومتی تمدنی را پی ریزی نماید. 
3.فراملیگرایی

گفتمان انقالب اسالمی ماهیت و هویت فراملی دارد؛ این انقالب برخالف انقالب های 
دیگر دارای ارزش ها و آرمان هایی است که از مرزهای جغرافیایی ملی فراتر می رود و به یک 
ملت تعلق ندارد. بر این اساس انقالب اسالمی ایران، یک انقالب فرا ملی است، زیرا این 
گفتمان انقالبی بر پایه اسالم شیعی استوار است که یک مکتب و جهان بینی جهان شمول 

و فراملی است که می تواند تمدن دینی را به تمام جهان صادر کند. 
4.الگوسازی

موجب  اسالمی  انقالب  گفتمان  جهان شمول بودن  و  رهایی بخشی  فراملی گرایی، 
الهام بخشی در جوامع دیگر شده است و فرهنگ مقاومت را به یک اصل جهانی تبدیل 
ساخته است؛ زیرا این گفتمان بر اصول انسانی و فطری استوار است و به پشتوانه تمدن 

کهن ایرانی و اسالمی، برای همه ابعاد زندگی بشری برنامه ریزی می کند. 

ج( دستاوردهای تمدنی انقالب اسالمی

انقالب شکوهمند اسالمی به عنوان بزرگ ترین و مردمی ترین انقالب عصر جدید، در طول 
بیش از چهاردهه استقرار خود در ایران، نه تنها در برابر براندازی های سخت، نرم و هوشمند 
دشمنان مقاومت کرده، بلکه توانسته به دستاوردهای قابل توجهی در عرصه های مختلف 
تمدنی دست یابد. ارتقای ایران و ایرانی بعد از انقالب در مسائل مختلف قابل ردیابی بوده 

و نظر بسیاری از تحلیلگران را نسبت به تمدن نوین اسالمی مساعد ساخته است. 
کالن انقالب اسالمی در جهت رشد تمدن ایرانی- کلی برخی از دستاوردهای  به طور 

۴: اسالمی عبارتند از

یک: رشد ایمان و معنویت

انقالب اسالمی با نهادینه کردن روح معنویت و اندیشه دینی، جلوه های مهمی در ابعاد 
»احیاء هویت دینی«، »مردم ساالری دینی«، »استقالل سیاسی«، »ثبات و امنیت داخلی« و 

»ترویج گفتمان مقاومت« داشته است. 

۴.  خداداد فالح، دستاوردهای ۴۲ ساله انقالب اسالمی ایران، روزنامه کیهان، 8 بهمن 1399.

فراملیگرایی،رهاییبخشیوجهانشمولبودنگفتمانانقالباسالمیموجب
شدهاستوفرهنگمقاومترابهیکاصلجهانی جوامعدیگر الهامبخشیدر
استوبه اصولانسانیوفطریاستوار تبدیلساختهاست؛زیرااینگفتمانبر
کهنایرانیواسالمی،برایهمهابعادزندگیبشریبرنامهریزی پشتوانهتمدن

میکند.
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بدون  تردید این انقالب بیش از همه یک انقالب ارزشی و فرهنگی است که در مقابل 
باارزش ترین  و  نخستین  بنابراین  است.  ایستاده  غرب  شیطانی  و  الحادی  فرهنگ 
یا بهتر بگویم »معنویت بخشی به  دستاورد آن، ورود معنویت در عرصه زندگی مردم، 

زندگی« مردم است.

دو: استقالل سیاسی

دستاورد واقعی و بزرگ دیگری که انقالب اسالمی ایران به ارمغان آورد، استقالل سیاسی 
کارشناس سیاسی آلمان معتقد است مهم ترین  برای کشور بود. پروفسور »اشتاین باخ« 
دستاورد انقالب اسالمی، رسیدن ایران به استقالل و اعطای خودباوری به مردم این کشور 

بوده است.
وی همچنین تصریح کرده است: 

»نکته ای که از نظر من بسیار مثبت و قابل توجه است اینکه ایران با انقالب اسالمی خود گام 
بسیار بزرگی به سوی استقالل برداشته و با نگاه به  نظام سیاسی حاکم بر آن، این کشور را باید 

به معنای واقعی »جزیره ثبات« در منطقه پرتنش غرب آسیا دانست«.

سه: بهادادن به مردم

آن  و  ترویج  ایران  در  دینی  مردم ساالری  استقرار  اسالمی،  انقالب  دیگر  مهم  دستاورد 
به عنوان یك الگوی حکومتی در بین کشورهای منطقه است. مردم ساالری دینی، ناظر به 
نمونه ای از حکومت است که بر مشروعیت الهی، مقبولیت مردم و در چارچوب مقررات 
الهی استوار است. بنابراین آنچه نظام جمهوری اسالمی را از سایر نظام های سیاسی در 
جهان ممتاز و برجسته می سازد، دستیابی به حکومتی مردم ساالر توأم با آموزه های دینی در 

سایه رهبری تحت عنوان والیت فقیه است.

چهار: تحول ساختار علمی

که نسبت به سایر  از بزرگترین دستاوردهای انقالب اسالمی ایران تحول در علم است 
دستاوردها بسیار کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از منظر فلسفه علم، چهار سطح تحول 
را برای یک دانش می توان ترسیم کرد: نخستین سطح تحول، در الیه خود علم است؛ یعنی 
اینکه اساسًا علمی جدید به وجود بیاید که تا پیش از آن وجود نداشته است. سطح دوم، 

تغییر و تحول درون خود علوم است.
و  جوهری  ممیزه های  رکنی،  مؤلفه های  می شود:  تقسیم  شاخه  سه  به  تحول  این 
مشخصه های تمدنی. مؤلفه های رکنی شامل پنج مؤلفه مبانی، موضوع، مسائل، منهج و 

غایت است. 
آن ها  خاص  چینش  و  مؤلفه  پنج  این 
را  علم  یک  مجموع  در  هم،  کنار  در 
جوهری،  ممیزه های  می دهند.  تشکیل 
مؤلف  هرچند  که  شاخص هایی اند 
می باشند،  آن  ممیز  اما  نیستند،  علم 
و  هستی شناختی  حیثیات  مانند 

معرفت شناختی علم. 
در  عناصری  نیز  هویتی  مشخصه های 
علم هستند که هویت سازاند، مثًال اینکه 
و  فرهنگی  بستر  کدام  در  نظر  مورد  علم 

تمدنی شکل گرفته است. 
چهار  این  از  یک  هر  در  علم،  در  تحول 
اما در بستر  الیه می تواند صورت بپذیرد؛ 
در  علمی  الیه  هرچهار  اسالمی،  انقالب 

ایران دستخوش تغییر و تحول شدند. 

پنج: برقراری امنیت و ثبات

انقالب  دستاوردهای  از  دیگر  یکی 
است.  داخلی  ثبات  و  امنیت  اسالمی، 
دهه  چهار  طی  متخاصم  قدرت های 
کردند به  اشکال مختلف  گذشته سعی 
ازجمله حمایت از سازمان های   تروریستی، 
ایجاد  مدنی،  نافرمانی  گسترش  و  ایجاد 
 ... و خیابانی  آشوب های  و  اعتراضات 
جمهوری اسالمی ایران را با ناامنی داخلی 
مواجه سازند، اما امروز جمهوری اسالمی 
ایران امن ترین کشور در ناامن ترین منطقه 

جهان است. 
از سوی دیگر در منطقه غرب آسیا امنیت 
اغلب کشورها، »وارداتی« است. به  عبارت  
به  وابسته  کشورها  اغلب  امنیت   ، دیگر
حمایت قدرت های خارجی است. این 
اسالمی  جمهوری  که  است  حالی  در 
ایران نه تنها بدون وابستگی به قدرت های 
کرده بلکه  خارجی امنیت خود را تأمین 
همواره خواستار تمرکز بر امنیت »بومی« در 

کشورهای منطقه نیز بوده است.

شش: تولید گفتمان مقاومت

انقالب  دستاوردهای  از  دیگر  یکی 
اسالمی، تولید گفتمان مقاومت در منطقه 
جهان  سیاستمداران  است.  آسیا  غرب 
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حتی دشمنان نظام جمهوری اسالمی به 
و  منطقه ای  اقتدار  و  الهام بخش  قدرت 
و  هویتی  اسالمی،  ابعاد  در  ایران  جهانی 

تمدنی اذعان دارند. 
انقالب اسالمی یک اندیشه  نو را در قالب 
در  حزب اهلل  کرد؛  تولید  مقاومت  گفتمان 
فلسطین،  در  مقاومت  گروه های  لبنان، 
حشدالشعبی در عراق، انصاراهلل در یمن، 
قوات الوطنی در سوریه از مهم ترین گروه های 
مقاومت در منطقه غرب آسیا هستند که با 
الهام از انقالب اسالمی ایران تشکیل شده 
و امروز در زمره بازیگران تأثیرگذار منطقه ای 

محسوب می شوند.
در کنار دستاوردهای ذکر شده، جمهوری 
به  گذشته  دهه  چهار  در  ایران  اسالمی 
دست  یافته  چشم گیری  پیشرفت های 
است. در حوزه سالمت، ایران رتبه هفتم 
رشد امید به زندگی از سال 1960 تا ۲017 را 

داشته است. 
امروز جمهوری اسالمی ایران در ردیف 10 
کرونا در جهان  کشور تولیدکننده واکسن 
دوم  رتبه  ایران  انرژی،  حوزه  در  دارد.  قرار 
تولید  در   ،)EDI( انرژی  توسعه  شاخص 
نفت رتبه سوم، در تولید برق رتبه پانزدهم 
و در تولید بنزین رتبه شانزدهم جهان را 
دارد.  در حوزه فناوری ارتباطات، ایران با 
قریب به 50 میلیون کاربری که دسترسی 
به اینترنت دارند، رتبه 17 جهانی را دارد. 

از نظر توسعه فناوری  کشور  از 15  ایران یکی  همچنین بنابر اظهارنظر موسسه فوترون، 
فضایی است. 

کامل سوخت هسته ای و جزو 1۴  کشور دارای چرخه  در عرصه هسته ای، ایران جزو 13 
کشوری است که توانایی غنی سازی اورانیوم را دارد. در فناوری تولید سلول های بنیادین، 
 )Global Firepower )GFP ایران رتبه دوم جهانی را دارد. در قدرت نظامی بنابر معیارهای

ایران رتبه سیزدهم جهان را دارد.
یکی از اصلی ترین دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران در ۴۲ سال گذشته دستیابی به 
توان بازدارندگی دفاعی باال است که رزمایش های اخیر نیروهای مسلح جلوه این قدرت 

بازدارندگی بود. 
تارنمای روزنامه آمریکایی نیویورک پست طی گزارشی عنوان کرد: »ایران یکی از بزرگ ترین 
قدرت های موشکی خاورمیانه را دارد و به آن به عنوان عامل بازدارنده و اقدام متقابل در برابر 

اقدامات آمریکا و دیگر دشمنانش در صورت وقوع جنگ نگاه می کند.
گذشته در یک وضعیت عادی و  که انقالب اسالمی در ۴۲ سال  الزم به یادآوری است 

محیط ژئوپلیتیکی آرام به این دستاوردها دست نیافته است. 
جنگ   ، تجزیه طلبی،  ترور قبیل  از  اقدام هایی  با  گذشته  سال   ۴۲ در  اسالمی  انقالب 

هشت ساله، تحریم ها و فشارهای سیاسی درهم آمیخته رو به رو بوده است. 

5. هویت ملی ایرانیان معاصر

آخرین مولفه ای که قائلین جریان ایران تمدنی در باب آن سخن می گویند، مقوله هویت 
ملی ایرانیان معاصر است. بحث از مسئله »هویت« در سطوح گوناگون آن در جامعه ایران 
سابقه ای طوالنی دارد و به نوعی می توان ریشه آن را در اندیشه روشنفکران و نویسندگان عصر 

مشروطه به بعد جستجو کرد. 
با این حال، به نظر می رسد در چند سال اخیر مباحث مربوط به هویت، به ویژه بحث 
»هویت ملی« توجه اندیشمندان رشته های گوناگون علوم اجتماعی را به خود جلب کرده 
است. هویت در معنای اصطالحی مجموعه ای از شاخص ها و عالئم در حوزه مؤلفه های 
مادی، زیستی، فرهنگی و روانی است که موجب شناسایی فرد از فرد، گروه از گروه یا اهلیتی 

از اهلیت دیگر و فرهنگی از فرهنگ دیگر می شود. 
علی رغم اینکه در هویت، عناصر ثابتی وجود دارد، اما دایره مؤلفه ها و عناصر هویت بسته 
نیست، بلکه هویت، یک واقعیتی پویا و سیال دارد که هم قابل رشد و تعالی و هم قابل 

تضعیف و حتی اضمحالل است. 
از این رو عناصر هویت را می توان در طول تاریخ رشد داد یا تضعیف کرد؛ برخی از اموری 
که در برهه ای از تاریخ ممکن است از در یک هویتی هیچ نقشی نداشته باشند و جزء 
مؤلفه های آن هویت نباشند، در برهه ای دیگر ممکن است نقش اساسی در آن هویت 

ایجاد کنند و عنصر اساسی آن هویت باشند. 
هرچند با تغییر در عناصر هویت، هویتی جدیدی حاصل می شود، اما هویت حاصل شده، 
لزومًا مغایر با هویت قبلی نخواهد بود، بلکه می تواند رشدیافته و شکوفا شده همان هویت 

قبل باشد.1 
بر اساس تعریف هویت، می توان هویت ملی را مجموعه ای از گرایش های مثبت نسبت به 
عوامل و عناصر و الگوهای هویت بخش و یکپارچه کننده در سطح یک کشور دانست که 
ی در باب هویت ملی، بر سه 

ّ
به عنوان یک واحد سیاسی درآمده است. با اینکه به طور کل

کید می شود، اما برخی هم در این میان بر قومیت یا  عنصر جغرافیا، زبان و دین و مذهب تأ

ع(،  1.  علی اکبر کمالی اردکانی، انقالب اسالمی و بازسازی هویت ملی در ایران، مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق)
شماره ۲6، تابستان 138۴.

▪ 	▪ مقاومتجوانانفلسطین	
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کید می کنند. آنچه در این باره می توان گفت حتی اگر در هویت فردی یا خانوادگی،  نژاد تأ
ی قومیت نمی تواند یک مؤلفه اساسی به 

ّ
بتوان از نژاد و قومیت سخن گفت، در هویت مل

حساب آید، مگر آنکه یک ملتی تمامًا از یک قوم و یک نژاد باشند که چنین چیزی با توجه 
به آمیخته شدن نژادها و قومیت ها در طول تاریخ، امکان پذیر نیست؛ به ویژه در کشور و 
سرزمینی مثل ایران، که در جای جای آن، اقوام گوناگون حضور پررنگ دارند و علی رغم 
، عرب، بلوچ، ترکمان و ... هستند، همگی  اینکه از قومیت های گوناگونی مثل کرد، ترک، لر

دارای یک هویت جمعی بوده و همه این تفاوت های قومیتی را در خود هضم کرده اند. 
، مؤلفه های دیگری مثل تاریخ هم در هویت ملی دخیل هستند؛ تفاوت  عالوه بر این عناصر
این مولفه با دیگر مقوالت این است که علیرغم وجود ثبات نسبی سرزمینی در هویت ملی، 
عناصر دیگر یعنی تاریخ و دین و فرهنگ و زبان، عناصری درهم تنیده هستند که تفکیک 
، لزومًا ثابت نیستند و می توانند در  آنها از همدیگر تقریبًا غیرممکن است و این عناصر
بلندمدت دچار تغییر و تحول شوند و موجبات رشد یا اضمحالل آن هویت ملی را فراهم 
آورند؛ بنابراین مؤلفه اساسی در صعود و سقوط هویت ملی، عناصر متغیر هویت ملی یعنی 

دین، فرهنگ، زبان و تاریخ آن ملت است.1 
که طبق نظر پژوهشگران هویت ملی امروز در  کرد  بعد از بیان این مقدمات باید اذعان 
و  به عبارت دیگر شعور  »انقالب« می گردد.  و  »ایران«، »اسالم«  بر مدار سه مقوله  ایران 
ادب ایرانی، ایمان به خدای واحد و همچنین اعتقاد به حاکمیت دین امروزه با گوشت 
و پوست ایرانیان عجین شده به طوری  که نمی توان از ایرانیان سخن گفت، اما از دین و 

معارف و باورهای آنها سخن نگفت. 
به عبارت دیگر این سه عنصر سرزمین، دین و حکومت امروزه به مثابه یک کل، هویت 
کنند.  که می توانند خود را با آن به جهانیان معرفی  واحدی را برای تمام ایرانیان رقم زده 
، حجاب اسالمی، زبان  عجین شدن این عناصر با هم را می توان در اموری مثل عید نوروز
فارسی و راه پیمایی های سیاسی مشاهده کرد.۲ ایرانیان با اینکه اسالم را قبول کردند ولی در 

برابر عربیت و تهاجم عرب و برتری آن با اشکال گوناگون ایستادند. 
، سوریه و ... عالوه  با اینکه در این حیطه ما شاهد هستیم که ملت هایی مانند شام، مصر
بر قبول اسالم، زبان خود و بیشتر جنبه های ملیتی خود را نیز از دست داده و دچار انقطاع 
تاریخی در هویت ملی خود شدند؛ لیکن فرهنگ ملی ایرانی در هیچ برهه تاریخی از هزار 
سال پیش تا کنون چه در برابر تمدن هلنیسم یونانی یا هجوم اعراب که اسالم را به نوعی ابزار 
برتری خود قلمداد می کردند یا حمله غارتگرانه مغول، دچار گسست و انحطاط نشده است.3

، ذکر این نکته بسیار ضروری است  بعد از ذکر مقوالت موجود در هویت ملی ایرانیان معاصر
که از منظر رهبران جمهوری اسالمی، وجه تشابه این سه مقوله، تقابل با غرب و استعمار 

بیگانگان است. 
به بیان دیگر انسان ایرانی امروزه با یادآوری این مساله که حکومت پهلوی در مقام نظر خود را 
داعیه دار اعتالی ُبعد ایرانیت در هویت ملی می دانست و در مقام عمل ایران را به کشوری 
، غارت شده، تحت ستم و برده غرب تبدیل کرده بود، ایرانی بودن خود را در  ضعیف، نوکر
گروی استقالل از غرب و شرق می داند. از طرف دیگر این فرد دین و حکومت برخواسته از 

آن دین را نیز مهمترین سنگر مقابله با تهاجمات فرهنگی دشمنان به حساب می آورد.۴ 

1.  قدرت اهلل قربانی، هویت ملی از دیدگاه استاد مطهری، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 18، سال 1383.
۲.   فرهاد درویشی سه تالنی و زهره همتی، هویت ایرانی- اسالمی، آماج قدرت نرم آمریکا، نشریه مطالعات سیاسی جهان 

اسالم، شماره 7،  پاییز 139۲.
3.   علی اکبر کجباف و زینب احمدوند، جریان باستان گریایی و تشکیل حکومت پهلوی، فصلنامه پژوهش در تاریخ، 

شماره 5، زمستان 1390.
۴.  عسگر اکبری، مولفه های هویت ایرانی-اسالمی در منظومه فکری مقام معظم رهبری، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 

83، پاییز 1399.

سه  با  مقابله  راهکارهای   .6
جریان اول

از  دفاع  در  ایران تمدنی  جریان  طرفداران 
نظریه خود و برای مقابله با سه جریان اول 
و فعالیت رسانه ای آنها که با تحریف و یا 
گزیده گویی تاریخی، سعی دارند تا روحیه 
بیگانگان  مقابل  در  ایران  مردم  مقاومت 
در طول تاریخ، استعداد آنها در تولید علم 
مساله  روی  ایرانیان  غیرت  صنعت،  و 
زیر  را  آنان  خرافه ستیزی  و  کشور  تجزیه 
، انسان ایرانی را  سوال برده و به عبارت بهتر
بی هویت جلوه دهند تا بتوانند در مقابل، 
تمدن غربی را به عنوان شاکله هویتی به 
او هدیه کنند و از این درگاه، بر استعمار و 
استحمار مردم ایران بیفزایند، راهکارهایی 

را ارائه می دهند: 

الف( راهکارهای ایجابی

یک: مواجهه فرصت محور با تاریخ

رهبرمعظم انقالب،آیت اهلل خامنه ای، 
عالوه بر استفاده از داده های تاریخی در 
فرمایشات خود، بر مواجهه فرصت محور 
با تاریخ از طریق تقویت ملی گرایی مثبت 

تاکید دارند. 
می توان  را  تاریخ  روایت  در  ایشان  مبنای 
تبیین   » انسان ساز »تاریخ  کلیدواژه  ذیل 
« از  کرد که منطبق بر »تاریخ هدایت محور

نظر قرآن کریم است. 

▪ 	▪ رژهحزباهلللبنان	
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»انسان  می فرمایند:  زمینه  این  در  ایشان 
ذکر  که می نشیند  نیست  آن  اسالم  باب 
انسان  و تسبیح می اندازد؛ یک  می گوید 
ببینید  از همه جهت است. شما  کامل 
تاریخ با آن سعه  دیدی که به ما می دهد، 
نقشی  چه  انسانی،  چنین  ساختن  در 

می تواند داشته باشد. 
اجزای  از  جزئی  باید  ما  تاریخی  بخش 
ترکیب کننده و تشکیل دهنده  آن هدفی 
نظر  در  سیما  و  صدا  کل  از  ما  که  باشد 
داریم؛ یعنی تأثیرگذاری بر روی مخاطبان 
ایرانی مان،  زن مان،  مرِدمان،  ـ  خودمان 
به  آنها  کشاندن  و  ـ  غیرایرانی مان  حّتی 
سمت انسان مطلوب و ایده آل... اگر در 

خالف این جهت بود، غلط است. 
این  در  می تواند  که  چیزی  این  وقت  آن 
و  فرهنگ  از  مخلوطی  باشد،  جهت 
در  نباید  البته  است.  تجربه  و  سیاست 
با  مبارزه   باید  بالشک  باشد؛  خالف  آن 

خالف گویی و تحریف در آن باشد.«1
رهبری  معظم  مقام  اساسی  استراتژی 
رویکرد  اتخاذ  ضرورت  تاریخ،  روایت  در 
فعاالنه رسانه ها در روایت تاریخ به منظور 

مواجهه فرصت محور با آن است. 
به  و  دقیق  روایت  و  اطالع رسانی  ایشان 
معاندان  غرض ورزی  مانع  را  تاریخ  موقع 
دارند  کید  تأ و  دانسته  تاریخ  عرصه  در 
روایت  را  تاریخ  انقالبی  جریانات  اگر  که 
را  تاریخی  وقایع  رقیب،  جریان  نکنند، 
می نویسند و روایت می کند.  رهبر انقالب 
در برخی از بیانات و اعالمیه های خود، 
به طور ویژه بر ارائه راهبردهای روایت تاریخ 
سرخط های  و  شده  متمرکز  رسانه  در 

تعیین کننده ای را بیان کرده اند. 

سطوح  در  تمدنی  نگرش  تقویت  دو: 
مختلف علمی، اجرایی و عمومی جامعه

پس از شفاف شدن تمدن اسالمی به عنوان 
کالن انقالب اسالمی، می بایست  هدف 
سطح تحلیل مردم را به »نگرش تمدنی« 
ارتقا داد؛ زیرا ضعف بینش تمدنی از موانع 

تاریخ  گروه  اعضای  دیدار  در  انقالب  رهبر  بیانات   .1
صدای جمهوری اسالمی ایران، 8 بهمن 1370.

اصلی شکل گیری تمدن اسالمی است. نگرش تمدنی مفهومی متفاوت از تمدن است که 
در محافل علمی تاریخی مورد بررسی قرار می گیرد.

 نگرش تمدنی و رویکرد تمدنی قابلیت درگیرکردن همه مراکز علمِی سیاسی، اقتصادی، 
و  کالن نگری  تقویت  دنبال  به  تمدنی  نگرش  در  دارد.  را  تاریخی  و  الهیاتی،  فرهنگی، 

جامع نگری مردم هستیم.
، سینما، بهبود روابط  رهبر انقالب از ابتکار و خالقیت، توجه به رسانه های مدرن، هنر
بین الملل، صدور احکام فقهی متناسب با نیازهای جدید بشری به عنوان شاخصه های 
تمدن نوین اسالمی یاد می کنند که همین شاخصه ها قابلیت این را دارند که جهان بینی 

مادی ظالمانه غرب را به سوی سعادت برهاند.۲ 
باِر اصلی تقویت نگرش تمدنی به عهده نهادهای علمی و رسانه ها است؛ زیرا با نمایش 
الگوهای تاریخی، سنت ها وعبرت ها می توان ذهن ها را رشد داده و از تحلیل های ُخرد و 

روزمره به تحلیل های کالن و تمدنی ارتقا داد. 
رسانه باید بتواند رویکرد کالن تمدن اسالمی و تمدن کفر و ظلم را نمایش داده و برخورد 
حوزه ها  که  است  جهان شمول  تمدنی  اسالمی  تمدن  کند.  تصویرسازی  را  تمدن ها 
وملت های زیادی را شامل می شود و برای بازنمایی آن می توان از فلسفه مالصدرا، ابتکارات 
شیخ بهایی و هنر رضا عباسی، نقاش بزرگ دوره صفوی، تا لیاقت سردار بزرگی مانند 

امامقلی خان و ساخت و توسعه شهرهای بزرگ و باشکوه در دوره صفویه بهره برد. 
از آنجایی که بزرگ ترین عامل تشکیل یک تمدن، دین است، باید با برجسته سازی مناسک 

... نقش دین را پررنگ تر کرد.  یا الگوهای اسالمی مانند حج، مفهوم امت، محور مقاومت و

سه: تبیین تاریخ تحلیلی صدر اسالم

تاریخ صدر اسالم مملو از وقایع عبرت آموزی است که تبیین آن در جامعه فعلی منشا آثار 
پربرکتی خواهد بود. رهبرمعظم انقالب به فراخور نیازهای جامعه، مسائلی مانند خواص 
بی بصیرت صدر اسالم، نقش دنیاگرایی در انحراف جامعه، نقش منافقین در مقابله با 
ع(  ... را مطرح کرده3 و نسبت به ضعف اطالعات مردم از حیات اهل بیت) نهضت نبوی و

اظهار تاسف نموده اند: 
»مردم ما از زندگی و جنگ های پیامبر تقریبًا چیزی نمی دانند. همین طور جسته و گریخته 
نمی دانند.  زیادی  چیز  هم  امیرالمؤمنین  خالفت  دوران  از  ما  مردم  شنیده اند...  چیزی 
مختصری از جنگ ها را می دانند؛ اما از تفصیالت آن اطالعی ندارند. مردم همچنین از 
کلمه ی شعاری می دانند...اینها  زیادی نمی دانند. فقط چندتا  امام حسن چیز  صلح 

مایه ی تأسف است!«۴ 
مدیریت  در  اسالم)ص(  پیامبر  تدابیر  اکرم)ص(،  پیامبر  هدایت گری  و  تبلیغی  سیره 
بحران های جامعه، نقش دین در اعتالی اعراب، جنگ های پیامبر اسالم)ص( با کفار 

۲. . بیانات رهبر انقالب در اجالس جهانی علما و بیداری اسالمی، 9 اردیبهشت 139۲.
3.  بیانات رهبر انقالب در نماز جمعه تهران، 18 اسفند 1377.

۴. بیانات رهبر انقالب در دیدار اعضای گروه ویژه و گروه معارف اسالمی صدای جمهوری اسالمی ایران ، 13 اسفند 1370.

جاذبههایجنسی،اغوای جعلاسناد،تحلیلهاییکسویهومغرضانه،استفادهاز
واقعّیتهای نشاندادن وارونه جدید، تصاویر انبوه نمایش طریق  از مخاطب
حسنوستالژی تاریخی،بزرگوکوچککردنبرخیمسائلتاریخی،استفادهاز
تحریفوایجادحافظهتاریخیجامعهاست جملهتکنیکهایدشمندر و..از

کهبایدتبیینگردند.
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و یهود، نقش خواص در تحوالت جامعه نبوی، اقدامات منافقان در تخریب تالش های 
 ... پیامبراکرم)ص(، اهمیت جانشینی در ماجرای غدیر و وقایع پس از پیامبر اکرم)ص( و

هرکدام درس ها و عبرت های زیادی دارند. 

چهار: تبیین حکومت علوی به عنوان الگوی حکومت اسالمی

ع(  رهبرمعظم انقالب می فرماید: »انقالب اسالمی الگو و نمونه خود را از امیرالمومنین)
گرفت و نظام جمهوری اسالمی به وجود آمد.«1 

گرچه مخالفان نظام جمهوری اسالمی با تمسک به بخش هایی از حکومت نبوی و علوی 
و همچنین با برجسته سازی مسائلی از دوران پهلوی و از کشورهای غربی، نظام اسالمی را 
تخریب می کنند؛ اما رسانه های جبهه انقالب باید خطوط اصلی حکومت نبوی و علوی را 

مستمرا برجسته کنند تا آرمان های دینی جامعه و مسئولین نظام اسالمی حفظ شود.

پنج: تاکید بر مقوله عبرت آموزی از تاریخ

نقل گذشته تاریخی اگر صرفا به افتخار به شجره نامه ختم شود، هیچ فایده ای ندارد و صرفا 
اسباب ارتزاق عده ای را فراهم می آورد. 

اهمیت این شجره نامه از این جهت است که نشان می دهد این منطقه به هردلیلی)یا به 
دلیل اقلیمی، یا به دلیل جغرافیایی و یا به دلیل تاریخی( استعدادهای زیادی را در درون 
خود جای داده و می توان امید داشت که همچون گذشته، امثال ابن سینا و مالصدرا از آن 

صادر شوند.

ب( راهکارهای سلبی

به جرات می توان گفت که مهمترین راهکار سلبی مواجهه با جریانات موجود، تکذیب 
دروغ های آنان و افشای عملیات روانی دشمن در مقوله تحلیل تاریخ است. 

رهبرانقالب در بسیاری از بیانات خود و در بیانیه گام دوم انقالب نسبت به تبیین فعالیت های 
دشمن حساسیت به خرج داده و روش های فریبکارانه دشمن را تشریح نموده اند. ایشان اولین 

جهاد جوانان را شکستن محاصره  تبلیغاتی دشمن معرفی کرده اند.۲

1. بیانات رهبر انقالب در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی، اول فروردین 1380.
۲.  بیانیه »گام دوم انقالب« خطاب به ملت ایران، ۲۲ بهمن 1397.

به  نسبت  انقالبی  رسانه های  اگر  طبعا 
غفلت  سلطه  نظام  ترفندهای  بازنمایی 
ترفندها  این  برابر  در  جامعه  کنند، 
نتیجه  در  ماند.  خواهد  آسیب پذیر 
می بایست راهبردهای عملیات رسانه ای 

دشمن در حوزه تاریخ افشا گردد. 
یکسویه  تحلیل های  اسناد،  جعل 
جاذبه های  از  استفاده  مغرضانه،  و 
جنسی، اغوای مخاطب از طریق نمایش 
نشان دادن  وارونه   جدید،  تصاویر  انبوه 
واقعّیت های تاریخی، بزرگ و کوچک کردن 
حس  از  استفاده  تاریخی،  مسائل  برخی 
تکنیک های  جمله  از   .. و نوستالژی 
دشمن در تحریف و ایجاد حافظه تاریخی 
جامعه است که باید تبیین گردند. برخی 
کانال های مجازی فعال در این زمینه  از 

: عبارتند از
یک:کانال»تاریخحقیقیایرانباستان«

رستمی  مهدی  آقای  توسط  کانال  این 
اداره  باستان،  ایران  تاریخ  محققین  از 
که متن،  کانالی پربار و مستند  می شود. 
عکس نوشت تاریخی و بعضا کلیپ های 

سیاسی بارگذاری می کند.
 توجه این کانال به جنگ سایبری دشمن 
آن،  روز  مسائل  با  متناسب  تولیدات  و 
است.  کانال  این  برجسته  ویژگی های  از 
متاسفانه مطالب این کانال چندان توزیع 
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مخاطب  جذب  در  و  ندارد  مناسبی 
در  اما  است؛  نداشته  توفیق  چندان  نیز 
ظرفیت های  بهترین  از  یکی  حقیقت 
جبهه انقالب در حوزه ایران باستان است. 

دو:کانال»گروهپژوهشیآرتا«
از  دفاع  را  خود  هدف  آرتا،  پژوهشی  گروه 
شبهات  برابر  در  شیعه  مذهب  و  اسالم 
و  ملی گرایان  باستان گرایان،  اکاذیب  و 

جریانات ضد اسالم بیان کرده است. 
و  تولیدی  مطالب  کانال  این 
مفیدی  و  خوب  عکس نوشت های 
زرتشت،  نقد  در  نیز  می کند.  بارگذاری 
بسیار  باستان گرایی  و  کوروش پرستی 

عالمانه و معقول ظاهر شده است. 
سه:گروه»حقیقتتاریخباستان«

تحت  باستان گرایی  نقد  در  گروه  این 
است.  فعال  شادفر  حامد  استاد  نظر 
تشکیل  از  هدف  گروه  این  بیوگرافی  در 
شبهات  برابر  در  تشیع  از  دفاع  آن، 
باستان گرایان و بیان کردن حقایق تاریخی 
و نقد علمی سایر ادیان بیان شده است. 

کانال دیگری  در  گروه  این  کنفرانس های 
مدیریت  مواجهه  نحوه  و  می شود  آرشیو 
کامًال  باستان گرایی،  طرفداران  با  گروه 

علمی و تأثیرگذار ارزیابی می شود.
و باستانگرایی »نقد کانال : چهار

کوروشپرستی«
این کانال با مدیریت حجت االسالم علی 
عزیزی به همراه گروه »نقد باستان پرستی/ 
و  باستان گرایی  نقد  بر  جمعیت«  بحران 
چاره جویی بحران جمعیت متمرکز است. 
شبهات  کانال،  معرفی  بخش  در 
باستان پرستان و کوروش پرستی به عنوان 
پاشنه آشیل شبهات معرفی شده است. 
نیز  مسئله کم شدن و پیرشدن جمعیت 
شیعه  برای  خطر  باالترین  به عنوان  ایران 

دانسته شده است. 
باستان گرایی  حوزه  در  عزیزی  علی 
نظرات متفاوتی با آقایان شادفر و رستمی 
او  قهرمانی  و  کوروش  بحث  وی  دارد. 
در  یهودی  جریان  پرداخته  و  بافته  را 

یخ نگاری می داند.  تار
و  تحلیلی  مطالب  بر  عالوه  کانال  این 

عکس نوشت، فایل های صوتی آقای عزیزی در نقد باستان گرایی را منتشر می کند. 
در مقام نتیجه گیری نسبت به آنچه در این فصل تاکنون بیان شده باید گفت در رویکرد 
ایران تمدنی نه تاریخ ایران باستان به دوره ای خاص تقلیل داده شده و نه صرفا از فرهنگ 
باستان تمجید یا به آن توهین می شود؛ رویکرد تمدنی اقتضای آن را دارد که تاریخ هفت 
هزارساله کشورمان را در یک سیر خطی تمدنی مالحظه کرده و از نقاط عطفی همچون 
ورود اسالم به ایران و یا وقوع انقالب اسالمی به عنوان جهش دهنده و سرعت بخش به این 

مسیر یاد کنیم.
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تحریریهخود،ازپژوهشگرانحوزویودانشگاهیدعوتبههمکاریبنماید.
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شهیِد آرمان...
 تسلیت خاص ما برای شهادت طلبه فاضل و متدین و انقالبی، »آرمان« مظلوم است که زیر آن همه ضربات بی رحمانه، به 
جرم دفاع از وطن و برقراری امنیت به طرز فجیعی کشته و بدن خونین اش در خیابان رها گشت.  آرمان علی وردی شهید دهه 
هشتادی است که مانند همان جوانان دهه 60 که  هشت سال دفاع مقدس در برابر دشمن خارجی ایستاده و مقاومت کردند، 
با اقتدا به رهبر خود و با دلسوزی نسبت به  وطن و امنیت کشور ، به آرزوی خود یعنی شهادت نائل آمد. آرمان دانشجوی رشته 
مهندسی دانشگاه بود که به دلیل عالقه  زیاد به طلبگی، از دانشگاه انصراف داده و دروس حوزوی را آغاز کرده بود. او در حوزه 
ع(  علمیه آیت اهلل مجتهدی)ره( مشغول به تحصیل بود و همزمان مربی کانون تربیتی حوزه و عضو بسیجیان یگان امام رضا)

سپاه محمد رسول اهلل)ص( تهران به حساب می آمد.
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