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اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻠﺘﯽ ﻣﻮﻫﻮﻣﯽ:١
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻃﺮدﺷﺪهی ﻣﺼﻄﻔﺎ وزﯾﺮی ،ﻣﺮﺗﺪی در ﻣﺬﻫﺐ اﯾﺮانﺷﻨﺎﺳﯽ
ﮔﺰﯾﻨﺶ و ﺗﺮﺟﻤﻪ :آﯾﺪﯾﻦ ﺗﺮﮐﻤﻪ
 .۱درآﻣﺪ
ﻣﺼﻄﻔﺎ وزﯾﺮی در ﺳﺎل  ۱۹۹۳ﯾﻌﻨﯽ در ﺣﺪود  ۳۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﻨﺘﴩ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻠﺘﯽ ﻣﻮﻫﻮﻣﯽ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ را در ﻓﻀﺎی ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﮑﺮده و در ﺣﻮزهی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﺮان ﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻃﺮد
ﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺎدﯾﺪهﮔﺮﻓنت اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓنت اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف و ﺟﺪﯾﺪ وزﯾﺮی درﺑﺎرهی
ﻏﺎﻟﺐ ﻓﮑﺮی در آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﺮان ) (Iranian Studiesﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺪﯾﺪن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ
اﯾﺮان ،و اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ِ
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ .وزﯾﺮی در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎریِ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻣﻠﯽ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﺪ .او ﺗﺎرﯾ ِﺦ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان را
اﺑﺪاﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺎﺧﺮ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی او در دوﯾﺴﺖ ِ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرﺧﺎن و دﯾﮕﺮ ﻋﺎﳌﺎن ﻋﻠﻮم اﺟﺘامﻋﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺮ
ِ
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﯿﺎل دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ
اﺳﺎس ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻧﺴﻠﯽ ،ﻣﻮﻗﺘﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺧﻮدﺷﺎن و ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .از دﯾﺪ وزﯾﺮی ،ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﯾﮏ ﺗﻮﻫﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .او ﴍح ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ از
ﻣﻠﺖ و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری را ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻧﮋادی درآﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ را ﻣﯽﮐﺎود و
اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮآﻣﺪنِ ﴍقﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﯾﺪهی ﻧﮋاد آرﯾﺎﯾﯽ ،و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺑﺎن ﻫﻨﺪواروﭘﺎﯾﯽ و ﯾﺎ
زﺑﺎنﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ( ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ و در راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎریِ اﻟﯿﺘﯿﺴﺘﯽِ ﺳﻮﮔﯿﺮاﻧﻪ و ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﱰی اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﺪ وزﯾﺮی ،ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻓﯿﻠﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﻄﻮرهی ﻧﮋاد آرﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮح و ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺧﺎص از اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﴍقﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﺎم اﯾﺮان را ﻧﻪ ﴏﻓﻦ ﺑﺮای دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﯾﮏ
ﻣﺮدم ،ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻌﺎدﻟﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادهی زﺑﺎﻧﯽ ،ﯾﮏ متﺪن و ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻌﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و اﯾﻦ ﺑﻪ رﻏﻢ آن
ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ در دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﭼﻪ در دوران اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻫﻤﮕﻦ اﺳﺎﺳﻦ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .از
ﻓﯿﻠﻮﻟﻮژی و ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﺑﴩی دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﺎمﻫﺎﯾﯽ اﻟﺼﺎق ﺷﻮد و ﻫﻤﺰﻣﺎن ادﺑﯿﺎت را
ﺑﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻠﯽ ﮔﺮه ﺑﺰﻧﻨﺪ .وزﯾﺮی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﴍقﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﯾﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽِ ﻧﺎﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮای
ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪی ﺑﺴﯿﺎر دور دﺳﺖوﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺘﺎب ﻣﺼﻄﻔﺎ وزﯾﺮی ﺣﺎوی ﺑﯿﻨﺶﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎدی و ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ
اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻨﻢ .در ﻣﺘﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﯽ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺧﻮدم را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢﺗﺮی در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب وزﯾﺮی ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺑﺮﺧﯽ اﺧﺘﻼﻓﺎت ــ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در
ﺧﺼﻮص ﻣﻔﻬﻮم ﻗﻠﻤﺮوی ﻣﻠﯽ ،ﻧﻘﺶ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،و  ...ــ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ متﺮﮐﺰ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﻧﻮآوریﻫﺎ
و ﺳﻨﺖﺷﮑﻨﯽﻫﺎی ﭘﺮﺑﺎ ِر ﮐﺘﺎب وزﯾﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﯿﱰﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ از ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ در ﮐﺎر
وزﯾﺮی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

 .۲ﴍقﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻓﯿﻠﻮﻟﻮژی ،ﻣﺴﺎﻟﻪی زﺑﺎن ﻣﻠﯽ
در ﻫامن اﺑﺘﺪای ﮐﺘﺎب و در رد ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽِ ﺑﻪ ارثرﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﻔﻬﻮم و واﻗﻌﯿﺖ اﯾﺮان ،ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دودﻣﺎنﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ اﯾﺮان ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل آن ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﮐﻨﱰلﺷﺎن را در ﻫﺮ ِ
ﺟﻬﺖ ﻣﻤﮑﻨﯽ ﺑﮕﺴﱰاﻧﻨﺪ .اﺳﺎﺳﻦ ﺗﺼﻮری از ﯾﮏ ﴎزﻣﯿﻦ آرﯾﺎﯾﯽ و
ﯾﺎ اﯾﺮان در آن زﻣﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮔﺴﱰش ﻗﻠﻤﺮوﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻘﻂ در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ و ﻋﻤﺪﺗﻦ در
ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻮن واﺣﺪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .وزﯾﺮی ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻔﻬﻮم
اﯾﺮان را ﺑﺮای ﻓﻬﻢ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دور ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری زﻣﺎنﭘﺮﯾﺸﺎﻧﻪ و از ﻟﺤﺎظ
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روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی وزﯾﺮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻫﻤﮕﻦ از اﯾﺮان و ﻣﺮدم و ﻓﺮﻫﻨﮓ
و ِ
ﺳﻨﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﺪﻣنت در ﻣﯿﺎن اﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ آنﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را از ادﺑﯿﺎت اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و در
راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ »ﻣﻐﺰﺷﻮﯾﯽِ ﻣﯿﻬﻦﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ« ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﴐورت دارد ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﭘﯿﻮﻧﺪزدن ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ِ
ﺳﻨﺖ ﻣﻠﯽ و ﻣﺘﻌﺎﻗنب ﺻﻮرتﺑﻨﺪیِ ﺑﺮداﺷﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ
ﮐﺸﯿﺪ.
اﺳﺘﺪﻻل وزﯾﺮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺤﻤﯿﻞِ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖِ ﻣﻠﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯽﺑﻮدن،
از ﻣﻨﻈﺮی ﻓﯿﻠﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻌﻠﻖداﺷنت ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهی زﺑﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺟﺎ زده ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ رﻏﻢ آن ﺑﻮد ﮐﻪ واژه
و ﻣﻔﻬﻮم اﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ِ
ﺳﻨﺖ ﮔﯿﻠﮑﯽﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﺮدﻫﺎ اﺳﺎﺳﻦ ﻏﺎﯾﺐ ﺑﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ و ﻧﺎﻣﮕﺬاریﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
»ﺧﺎﻧﻮادهی زﺑﺎنﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ« ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺤﺼﻮل آﮐﺎدﻣﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺎﺧﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ادﻋﺎﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻮﻋﯽ آﮔﺎﻫﯽِ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﺳﺨﻦورانِ زﺑﺎنﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻏﻠﻂ و ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ اﺳﺖ .وزﯾﺮی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢِ زﺑﺎنﻣﺤﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻇﻬﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ اﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺴﻠﻂ و ﻣﺸﺨﺼﻦ دوﻟﺖ ﻣﻨﻔﻌﺖﺷﺎن را در ﻫﻤﮕﻦﺳﺎﺧ ِنت
ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ دﯾﺪﻧﺪ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻔﻬﻮم اﯾﺮان و زﺑﺎنﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی وزﯾﺮی ﺑﺮآﻣﺪه از روﯾﮑﺮد و ﭘﺮﮐﺘﯿﺲ
ﴍقﺷﻨﺎﺳﺎن اﺳﺖ و از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﴍقﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻤﺪﺗﻦ از اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﯾﺎ آﳌﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢِ
اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻣﻠﺖ را ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻨﮑﻪ اﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎرانِ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
روﯾﻪ را ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪهاﻧﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺷﮑﻠﯽ از اروﭘﺎﻣﺤﻮری در ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .وزﯾﺮی ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ اﯾﺪهی ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ در اروﭘﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ در ﻗﺮن ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ و ﻋﻤﺪﺗﻦ در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪ.
در ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻓﻘﺪانِ وﺟﻮ ِد ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ در زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ وزﯾﺮی اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل  ۱۵۰۰ﻣﯿﻼدی  ۷۷درﺻﺪ از ﮐﻞ
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻻﺗﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﺳﺪهﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪﻧﺪ .در آن دوران زﺑﺎنﻫﺎی
ﻣﺤﻠﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ِ
دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ ﻫﻨﻮز آﻏﺎز ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .در ﻣﺜﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ
ﻋﻨﻮان ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎن اﻧﻘﻼب  ۱۷۸۹ﻓﺮاﻧﺴﻪ  ۵۰درﺻﺪ از ﻣﺮدم ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺎﺳﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺻﺤﺒﺖ منﯽﮐﺮدﻧﺪ و
ﻓﻘﻂ  ۱۲ﺗﺎ  ۱۳درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ »اﺳﺘﺎﻧﺪارد« ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﺷامل و ﺟﻨﻮب ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺎﺳﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺻﺤﺒﺖ منﯽﮐﺮد .ﯾﺎ در ﺳﺎل  ۱۸۶۰ﻓﻘﻂ  ۲٫۵درﺻﺪ از ﺳﺎﮐﻨﺎنِ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزدﻧﺪ.

 .۳ﺗﻮﻟ ِﺪ زﺑﺎن ﻫﻨﺪواروﭘﺎﯾﯽ و ﻣﺪل آرﯾﺎﯾﯽ :ﻓﺘﯿﺸﯿﺴﻢ زﺑﺎﻧﯽ ،اﯾﺪهآﻟﯿﺴﻢ آﳌﺎﻧﯽ ،و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اروﭘﺎﯾﯽ
ﭘﯿﻮﻧﺪی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﺪهآﻟﯿﺴﻢ آﳌﺎﻧﯽ و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اروﭘﺎﯾﯽ .در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ ﭼﻬﺮهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮدر ،ﻓﯿﺨﺘﻪ
و ﺷﻠﮕﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن آﳌﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫامن ﻃﻮر ﮐﻪ وزﯾﺮی ﴍح ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻫﺮدر زﺑﺎن را ﺑﻨﯿﺎن و ﻣﺤﻤﻠﯽ
ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻣﻠﺖ داﻧﺴﺖ .ﻓﯿﺨﺘﻪ زﺑﺎن آﳌﺎﻧﯽ را ﻫﻤﭽﻮن ﴎﭼﺸﻤﻪی ﺷﻮر ﻣﻠﯽ و ﻣﯿﻬﻨﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد .ﺷﻠﮕﻞ ﻧﯿﺰ زﺑﺎن
آﳌﺎﻧﯽ را ِ
اﺳﺎس وﺣﺪت ﻣﻠﯽ داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ را ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺗﺎﯾﯿﺪی ﺿﻤﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺘﯿﺸﯿﺴﻢ زﺑﺎﻧﯽ اﯾﺪهآﻟﯿﺴﺖﻫﺎی آﳌﺎﻧﯽ
داﻧﺴﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی وزﯾﺮی دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی زﺑﺎن ﻫﻨﺪواروﭘﺎﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻓﺮﺿﯿﻪی ﻧﮋاد آرﯾﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻣﻨﻈﺮی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،وﻗﺘﯽ اروﭘﺎ در ﺣﺎل ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﯿﺮی از ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮاﻣﻊ و ﺑﻪ وﯾﮋه اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارد ﻣﻨﺒﻌﯽ ﻏﯿﺮ از اﻓﺮﯾﻘﺎ
و ﻣﺸﺨﺼﻦ ﻣﴫ را ﻫﻤﭽﻮن ﴎﭼﺸﻤﻪی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ متﺪن اروﭘﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﯿﻔﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ داﺷﺖ.
اﮔﺮ ﺗﺎ ﻗﺮن ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ اﯾﻦ زﺑﺎن ﻋﱪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن زﺑﺎن ﻣﺎدر و آﻏﺎزﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺣﺎﻻ ﺑﺮﺧﯽ اﻟﯿﺖﻫﺎ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ
زﺑﺎنﻫﺎ و ﻣﺘﻌﺎﻗنب ﻧﮋادﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﴎ وﯾﻠﯿﺎم ﺟﻮﻧﺰ در ﺳﺎل  ۱۷۸۶ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ زﺑﺎن
ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﮔﺮاﻣﺮی و ﻟﻐﻮی آﺷﮑﺎری ﺑﺎ زﺑﺎنﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻻﺗﯿﻦ دارد .اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،متﺮﮐﺰ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ را از اﻓﺮﯾﻘﺎ و ﻣﴫ ﺑﻪ آﺳﯿﺎ و ﻫﻨﺪ ﻣﻌﻄﻮف ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪل آرﯾﺎﯾﯽ ﺟﻌﻞ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی وزﯾﺮی ،ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻌﺒﻪی داﻧﺶﭘﮋوﻫﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺷﻮﭘﻨﻬﺎور ﺧﻮد
را ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﻨﺪ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ و ﻧﯿﭽﻪ ﺧﻮدش را ﺑﻪ زرﺗﺸﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﺮد .ﻫﮕﻞ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﴎﭼﺸﻤﻪی ﺧﺮد در ﻫﻨﺪ اﺳﺖ.
ﺟﺮاﻟﺪ رﻧﺪال در ﺳﺎل  ۱۸۸۹ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن متﺪن را ﭘﯿﺶ ﺑﺮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻀﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ﯾﻬﻮدﯾﺎنِ اروﭘﺎ اﮔﺮﭼﻪ ﭘﻮﺳﺖﺷﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ زﺑﺎن ﻋﱪیـﺳﺎﻣﯽﺷﺎن در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ دﺳﺘﻪی زﺑﺎن ﻫﻨﺪواروﭘﺎﯾﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .در دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی زﺑﺎنﻫﺎ از رواﯾﺖ ﻧﻮح و ﭘﴪاﻧﺶ آن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺳﻔﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻃﺮح ﺷﺪه ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﻧﻮح
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ﺳﻪ ﭘﴪ داﺷﺖَ :ﻫﻢ )ﺣﺎم(ِ ،ﺷﻢ )ﺳﺎم( ،و ﺟ ِﻔﺖ )ﯾﺎﻓﺚ( .ﭘﯿﮑﺎرد ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ َﻫﻢ و ﭘﯿﺮواﻧﺶ در ﻣﴫ و اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺳﺎﮐﻦ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﻢ و ﺳﺎﻣﯿﺎن در زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺷﺎم و ﺳﻮری/ﻋﺮﺑﯽ ،و ﺟﻔﺖ ﯾﺎ آرﯾﺎﯾﯽﻫﺎ در ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺷامﻟﯽ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیِ ﭘﯿﮑﺎرد ،ﻣﻮرخ آﳌﺎﻧﯽ ،آﮔﻮﺳﺖ ﻟﻮدوﯾﮓ ﻓﻦ اﺷﻠﺘﴪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ و در ﺳﺎل  ۱۷۸۱ﺧﺎﻧﻮادهی زﺑﺎنِ ﺳﺎﻣﯽ را
ﻧﺎمﮔﺬاری ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻃﺒﻖ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ،ﭘﴪان ﺷﻢ آرام ،آﺷﻮر و ﻋﱪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ منﺎﯾﻨﺪهی زﺑﺎنﻫﺎ و ﻣﺮدﻣﺎن آراﻣﯽ ،آﺷﻮری
و ﻋﱪی ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﻔﺖ ﯾﺎ ﯾﺎ ِﻓﺚ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﯽ ﭘﺪ ِر اروﭘﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﱰی ﺑﻮد ﮐﻪ در دﻫﻪی  ۱۸۲۰ﭘﯿﺮوان
ﻓﺮﺿﯿﻪی ﺟﺪﯾﺪ آرﯾﺎﯾﯽ ﴏاﺣنت ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻫﻨﺪواروﭘﺎﯾﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ از ﺗﺒﺎ ِر ﻧﮋادی آرﯾﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .وزﯾﺮی ﴍح ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻣﺎس ﯾﺎﻧﮓ در ﺳﺎل  ۱۸۱۶در ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻓﯿﻠﻮﻟﻮژیِ ﻫﻨﺪواروﭘﺎﯾﯽ را ﻣﻌﺘﱪﺗﺮ
از ﻓﯿﻠﻮﻟﻮژی ﻫﻨﺪوﺟﺮﻣﺎﻧﯿﺶ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد و در دﻫﻪی  ۱۸۴۰ﻧﯿﺰ ﮐﺎرل ﻣﻮﻟﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ زﺑﺎنﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻣﴫی،
ﺳﺎﻣﯽ ،ﯾﺎ ﻏﯿﺮاروﭘﺎﯾﯽ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﴫیﻫﺎ ﺑﺮ ﯾﻮﻧﺎن ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺣﺘﺎ ﺧﻮ ِد متﺪن ﻣﴫی ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ
از ﻣﻬﺎﺟﺮان آرﯾﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪ.
وزﯾﺮی ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺶورانِ آﳌﺎﻧﯽزﺑﺎن ،ﻧﻈﺮﯾﻪی ﯾﮏ زﺑﺎن آرﯾﺎﯾﯽ آﻏﺎزﯾﻦ را ﭘﺮوراﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ زﺑﺎنﻫﺎی
ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ ،ﻻﺗﯿﻦ ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،آﳌﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﻓﺎرﺳﯽ ،ارﻣﻨﯽ ،ﺳﻠﺘﯿﮏ و اﺳﻠﻮاﻧﯿﺎﯾﯽ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﯽ از آن ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﺮدر در ﻫﻤﯿﻦ اﺛﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ژرﻣﻦﻫﺎ و ﭘﺮ ِژنﻫﺎ ) (Persiansﺑﺎﯾﺪ از ﻟﺤﺎظ ﻧﮋادی و ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ واژهی آرﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻠﮕﻞ ﴐب ﮐﺮده و در ﻫﺮ دو زﺑﺎن ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ و آﳌﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﴍاﻓﺖ
ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﻧﮋادی از زﺑﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ،در دﻫﻪی  ۱۸۵۰ﺧﺎﻧﻮادهی زﺑﺎن
ﻫﻨﺪواروﭘﺎﯾﯽ و ﻧﮋاد ﺑﻪ اﺻﻄﻼح آرﯾﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ در ﻣﺮﺗﺒﻪی ﻓﮑﺖﻫﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻮﻟﻮژی در آن
زﻣﺎن در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮﺛﻖ ﺑﺮﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد.
داﻧﺶﭘﮋوﻫﺎنِ اروﭘﺎﯾﯽ در ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺜﺒﯿﺖ اﯾﺪهﻫﺎی ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ آرام منﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﮐﺎ ِر آرﺗﻮر دو ﮔﻮﺑﯿﻨﻮ ﮐﻪ از ﴎدﻣﺪاران
ﻃﺮﻓﺪاری از اﯾﺪهی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .وزﯾﺮی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
زﻣﺎن ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﻘﺸﻪی ﺟﻬﺎن ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﻧﮋادی ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از آن ﯾﻌﻨﯽ اروﭘﺎ و ﻧﯿﻤﻪی ﻏﺮﺑﯽ
ِ
ِ
ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای رد ﻣﺒﻨﺎﻫﺎی ﻧﮋادیِ
ﺗﻔﺎوت
آﺳﯿﺎ از ﻧﮋاد آرﯾﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﺎت اﻣﺮوز اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﯾﺸﻪی ﻫﻤﻪی ﺗﻘﺮﯾنب  ۵۰۰۰زﺑﺎن ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻮادهی زﺑﺎﻧﯽ واﺣﺪ )در اﻓﺮﯾﻘﺎ( ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﻖ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی
ِ
ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
زﺑﺎﻧﯽ ﴐورﺗﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕ ِﺮ
ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ وزﯾﺮی ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﮋاد آرﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی زﺑﺎﻧﯽ ﻣﻔﻬﻮمﭘﺮدازی و اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﮋاد/زﺑﺎن رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﮑﻠﯽ از
ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری ﺳﮑﻮﻻر ،در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،روشﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎریﻫﺎ اﺳﺎﺳﻦ
ﯾﮑﯽ ﺑﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﻧﻘﻄﻪی متﺮﮐﺰ ﺑﻮد :ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﯾﻬﻮدی-ﻣﺴﯿﺤﯽ ،متﺮﮐﺰ ﺑﺮ وﺟﻮه دودﻣﺎﻧﯽ،
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺷﻮﯾﻨﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد .دﮔﻢﻫﺎی ﺷﻮﯾﻨﯿﺴﺘﯽ ﺟﺎی دﮔﻢﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ آﮔﺎﻫﯽ
ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻠﯽ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﻠﻤﺮوﯾﯽ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﯿﺼﻪﻫﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮑﻠﯽ از ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری از
دﯾﺪ وزﯾﺮی ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽاش ﺑﻪ زﻣﺎن و ﺗﻐﯿﯿ ِﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮده و اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری ،ﺑﺮای ﭘﺮﮐﺮدن ﺷﮑﺎفﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎرهی روﯾﺪادﻫﺎ و وﻗﺎﯾﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺟﻌﻞ ﻣﻘﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪی ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ
در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫامن ﻃﻮر ﮐﻪ ارﻧﺴﺖ رﻧﺎن ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﯾﺪهی ﻣﻠﯿﺖ ﺑﺮداﺷﺘﯽ
ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ از دﯾﺪ وزﯾﺮی ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎریِ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﻧﻮﻋﯽ
زﻣﺎنﭘﺮﯾﺸﯽ و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺧﻮدﴎاﻧﻪی دورهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی اﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدﮔﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺗﺮوﯾﺞ ﺷﺪه .در واﻗﻊ داﻧﺸﻮران اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﺗﮑﺎی ﻓﺮﺿﯿﻪی آرﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ از داﻧﺶ ﻓﯿﻮﻟﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه ،متﺪنﻫﺎی
ﺑﻪ اﺻﻄﻼح آرﯾﺎﯾﯽ را )ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی آﺳﯿﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺪﯾﱰاﻧﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ( از متﺎم ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه از
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ ﻏﯿﺮﺳﻔﯿﺪ ﺑﮕﺴﻠﻨﺪ و ﺟﺪا ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﻓﺮﺿﯿﻪی آرﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣنت ﺑﺮای ﻣﺘامﯾﺰﺳﺎﺧنت ﺳﻔﯿﺪﻫﺎی آرﯾﺎﯾﯽ
از ﺳﻔﯿﺪﻫﺎی ﺳﺎﻣﯽ ﺟﻌﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺳﭙﺲ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻔﻬﻮمﭘﺮدازیِ ﺑﻪ
اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻤﯽِ متﺎﯾﺰﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .وزﯾﺮی ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎرﯾﺲ و ﻟﻨﺪن ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪرتﻫﺎی اﺳﺘﻌامریِ
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زﻣﺎن ،ﻣﺮاﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﴍقﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .رﯾﺸﻪی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺎﺣﯿﻪای از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
اﯾﺮان ) (Iranian Studiesﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﱰ ﺗﺎرﯾﺨﯽای دﯾﺪه و ﻧﻘﺪ ﺷﻮد.
ِ
وزﯾﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪیِ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﴍقﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ روﻧﺪی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪی اﯾﺮان
و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی او در ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎﯾﯽ درﺧﺼﻮص زﺑﺎنﻫﺎی
ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ زﺑﺎنﻫﺎی اوﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﻣﺎدی ،ﭘﺮ ِژن ﻗﺪﯾﻢ ،ﭘﺮ ِژن ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺳﻐﺪی ،و ﭘﺎرﺗﯽ ﻫﻤﮕﯽ در
زﻣﺮهی زﺑﺎنﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ و روشﻫﺎی داﻧﺶ ﻓﯿﻠﻮﻟﻮژی ﺗﻼش ﺷﺪ ﺗﺎ
متﺪنﻫﺎ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽِ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺘامﯾﺰ ﺳﺎزﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺪاﺳﺎزیﻫﺎی اﻧﺘﺰاﻋﯽ و ﺗﺼﻨﻌﯽ ﻣﯿﺎن
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ متﺪنﻫﺎی آرﯾﺎﯾﯽ و ﺳﺎﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﱰی اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﺪ وزﯾﺮی اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪی
ِ
ﻣﻼﺣﻈﺎت زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ
ﴍقﺷﻨﺎﺳﺎن در اروﭘﺎ ﮐﺎرﺷﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در آن دوره ﺑﺮ ﮔﻔﺘامن ﴍقﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻮﻟﻮژی ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی
ﴍقﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم و اﯾﺮانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص اﺳﺖ.
 .۴از ﭘﺮﺷﯿﺎ ﺗﺎ اﯾﺮان :رواﯾﺖ ﺧﻄﯽ و ﻣﺴﻄﺢِ ﺗﺎرﯾﺦ از ﺳﻮی ﴍقﺷﻨﺎﺳﺎن اروﭘﺎﯾﯽ
ﺳﯿﻠﻮﺳﱰ دوﺳﺎﺳﯽ ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺮهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وزﯾﺮی ﺑﺮ آن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ .او اوﻟﯿﻦ اروﭘﺎﯾﯽای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۷۹۰از
واژهی اﯾﺮان ﭘﺮدهﺑﺮداری ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر او ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۷۹۳ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪ در واﻗﻊ ِ
ﻣﻘﺪم ﮐﺎوشﻫﺎی ﻓﯿﻠﻮﻟﻮژﯾﮏ و
ﺧﻂ ِ
ﺗﺎﮐﯿﺪی ﺑﺮ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﻮد .در واﻗﻊ ﺑﺎ دوﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﺶ درﺧﺼﻮص ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ واژهی
اﯾﺮان در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﻮراﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی وزﯾﺮی رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﭘﺲ از ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ
اﺳﺖ ﮐﻪ واژهی اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻌﺎدﻟﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﺷﯿﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﺎدﻗﯿﻖ .ﻓﻘﻂ ﭘﺲ از ورود
اﯾﺪهی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻓﮑﺮی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﺮان ﻧﺎم ﴎزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ از
دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل از دﯾﺪ وزﯾﺮی ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺷﯿﺎ و ﯾﺎ اﯾﺮان ﺑﺮ ﯾﮏ
ﴎزﻣﯿﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ وﺳﯿﻊ و از ﻟﺤﺎظ زﺑﺎﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺘﻨﻮع ،ﺗﺤﺮﯾﻔﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ متﺎم ﻣﺮدﻣﺎن
ﭘﺮﺷﯿﺎ را منﯽﺗﻮان ﻓﺎرس ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﻫامن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﱰو دﻻواﻟﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﻬﺎنﮔﺮدان در ﺳﻔﺮش در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻋﻨﻮان
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﭘﺮﺷﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع و و در واﻗﻊ ﺧﺎرﺟﯿﺎﻧﯽ از ﻣﻠﻞ ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی او ﭘﺮ ِژنﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﮑﻠﯽ دامئﯽ در اﯾﻦ ﴎزﻣﯿﻦ ﺳﮑﻨﺎ دارﻧﺪ ﻓﻘﻂ در ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ واژهی ﭘﺮﺷﯿﺎ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی وزﯾﺮی ﺗﻌﺒﯿﺮی ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺘﮑرث و ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺳﺎﮐﻦ در اﯾﻦ ﴎزﻣﯿﻦ ﻧﺎﺗﻮان
اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس وزﯾﺮی اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎنِ ﭘﯿﺸﺎاﯾﺮان ﯾﺎ اﯾﺮانِ ﭘﯿﺸﺎاﺳﻼم و ﯾﺎ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﻨﺤﴫﺑﻪﻓﺮد و واﺣﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ دﯾﺪ ،اﯾﺪهای ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی وزﯾﺮی ،اﺳﺘﻔﺎدهی ﯾﮑﺪﺳﺖﺳﺎز از واژهی ﭘﺮ ِژن ﺑﺮای زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ از ﺳﻮی ﴍقﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺗﺪاوم ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﺎزمنﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ واﻗﻌﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﴏﻓﻦ ﺑﺮ ﺗﺼﻮری ﻣﻮﻫﻮﻣﯽ از ﯾﮏ ِ
ﻣﺮدم اﯾﺮان و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ از دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋه از دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ .دﻗﯿﻘﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺼﻮر
ِ
ﻣﻮﻫﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ زﻣﺎنﺑﻨﺪی و دورهﺑﻨﺪی ﺑﺮای زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺧﱰاع ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﺎزمنﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺮ ﺧﻄﯽ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از دوران ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺳﻪ دورهی ﻣﺸﺨﺺ در
آن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺖ :دوران ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﭘﺮ ِژن ﻗﺪﯾﻢ ) (Old Persianﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن
ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ دوران ﻏﻠﺒﻪی زﺑﺎنِ ﭘﺮ ِژن ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﻣﺮوزی .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ دورهﺑﻨﺪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی زﺑﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﻣﺮوزی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﮔﺮاﻣﺮی ﻣﺘﻔﺎوت از زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻧﻮﻋﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﯿﺶﻓﺮض ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺎرﺳﯽ اﻣﺮوزی را ﺑﺮآﻣﺪه از
زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ )و ﻧﻪ ﺗﺪاوم ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻗﺪﯾﻢ( .ﺳﺨﻨﻮران ﻓﺎرﺳﯽ اﻣﺮوزی
منﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻓﺮﺿﯽ ﺑﺎ ﮐﻮرش ﮐﺒﯿﺮ ﯾﺎ اردﺷﯿﺮ ﺑﺎﺑﮑﺎن ﻣﮑﺎﳌﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ زﺑﺎن ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را منﯽﻓﻬﻤﻨﺪ.
ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ زﺑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﺘﻔﺎوت را از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده داﻧﺴﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﻤﺪﺗﻦ
در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﺎص ﻋﻤﻞ منﯽﮐﻨﻨﺪ؟
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وزﯾﺮی در اداﻣﻪ ﴍح ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﴎ ﺟﺎن ﻣﻠﮑﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪی دوﺳﺎﺳﯽ از ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ )ﻧﻘﺶ رﺳﺘﻢ ،ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ،و
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه( را در اواﯾﻞ دﻫﻪی  ۱۸۰۰در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻼ ﻓﯿﺮوز ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ دﻗﺖ آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ .ﻓﯿﺮوز واژهی اﻧﯿﺮان
) (Aniranرا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﯽاﯾامن ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻣﻠﮑﻢ ،ﻓﯿﺮوز ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ  Eerواژهای ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺑﺎورﻣﻨﺪ و ﻣﻮﻣﻦ دﻻﻟﺖ داﺷﺖ و  Eeranدر واﻗﻊ ﺷﮑﻞ ﺟﻤﻊ آن ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ از اﯾﺮان و اﻧﯿﺮان در اﺷﻌﺎر
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻧﺴﺨﻪای ﮐﻪ دوﭘﺮون از ﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ﺑﻮد اﯾﺮان ﺑﺮ ﭘﯿﺮوان ﻗﻮاﻧﯿﻦ زرﺗﺸﺘﯽ
دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﯿﺮان ﻧﯿﺰ ﴏﻓﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آنﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،واژهی اﯾﺮان
ﻫﯿﭻ ﺑﺎ ِر ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽای ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ وﺟﻬﯽ ﻣﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺎ
زرﺗﺸﺘﯽﻫﺎ و ﻏﯿﺮزرﺗﺸﺘﯽﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ و اﯾﻦ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﻫﯿﭻ دﻻﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﯾﺎ ﻗﻮﻣﯿﺖ و زﺑﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ در ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت Malcan Malca Iran ve Aniran
ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪی ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ »ﺷﺎ ِه ﺷﺎﻫﺎنِ ﺑﺎورﻣﻨﺪان
زرﺗﺸﺘﯽ و ﻏﯿﺮﺑﺎورﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ« ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺗﻔﺴﯿﺮی دﯾﮕﺮ ،اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ۱۰۴۸واژهی
اﻧﯿﺮان را در اﯾﻦ ﮔﺰاره ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی روز ﺳﯽام ﻣﺎه در ﻣﻨﺎﺳﮏ زرﺗﺸﺘﯽ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺧﻮ ِد دوﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﯿﺮان ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﺑﺮﺑﺮﻫﺎ در ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻋﺠﻢﻫﺎ در ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .وزﯾﺮی ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﺴﯿﺤﯽ روم ﻗﺮار داﺷﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از دو ﺟﻬﺖ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﯾﮑﯽ ﻫﻤﯿﻦ
ﺧﻄﺮ ﮔﺴﱰش ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و دﯾﮕﺮی ﺧﻄﺮ ﮔﺴﱰش ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺎﻧﻮی و ﻣﺰدﮐﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ارﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ
ِ
ﴎﺳﺨﺖ دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﺪل ﺷﺪﻧﺪ.
را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﭼﺮا ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎن
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن و روم ﻧﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ دو ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺪرن ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ دو ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎلﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎب وزﯾﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ رواﯾﺖﻫﺎی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽِ ﻏﺎﻟﺐ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﯾﮏ
دﯾﺪﮔﺎه راﯾﺞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮران دﺷﻤﻦ اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﺘﺎ در ﻗﺮون ﻧﻮزدﻫﻢ و ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﺗﻮران ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی ﺗﺮک
ﺳﺎﮐﻦ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻃﻮر ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮران ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﻮاﻫﺪی ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪه وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻓﺮدوﺳﯽ و ﺣﺘﺎ ﭘﯿﺸﱰ از آن ﺗﻮران ﮐﺸﻮری ﺧﻮﺷﻨﺎم و درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی
ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .در دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ،ﺗﻮران ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮﻣﺎنرواﯾﯽِ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ
زﺑﺎنِ ﺑﻠﻮﭼﯽ و ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪاش ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺎﻧﻮادهی زﺑﺎنِ اﯾﺮاﻧﯽ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪهاﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮران ﻫﻤﭽﻮن
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن منﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎرج از ﺟﻬﺎنِ اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮران در زﻣﺎنِ ﻓﺮدوﺳﯽ و
دودﻣﺎن ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ،ﻓﻘﻂ ﺧﻠﯿﻔﻪی ﺑﻐﺪاد را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﯾﻦ اﺣﺘامل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺗﻮران را ﻫﻤﭽﻮن
ِ
دﺷﻤﻨﯽ اﺳﺘﻌﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺪردانِ
ﺣامﯾﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد از ﻧﮕﺎرش ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
منﻮﻧﻪی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﱪﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .در دﯾﺪﮔﺎه ﻏﺎﻟﺐ ،ﻃﱪﺳﺘﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ اﻧﯿﺮان را ﺑﺮای دﻻﻟﺖ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﱪﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﱪﺳﺘﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﯿﺮان و ﻧﻪ
اﯾﺮان داﻧﺴﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫامن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﱪﺳﺘﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪی اﺑﻦ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر آﻣﺪه ﻃﱪﺳﺘﺎن دﺳﺖ ﮐﻢ ﺗﺎ دوران
اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﻮاره ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺘامﯾﺰ ﺑﻮده و ﻫﯿﭻ ﮔﺎه در اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﻣﺎﺑﻘﯽِ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ روﻧﺪ
ﺗﺎ دوران اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ در ﻗﺮن ﺳﯿﺰدﻫﻢ اداﻣﻪ داﺷﺖ .ﭘﺲ ﻫامن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ادﻋﺎی
ﴍقﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ اﯾﺮان را در ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ آﺷﮑﺎر و ﺑﯿﺮونﮔﺬار ﺑﺎ اﻧﯿﺮان ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.

ﺑﺎزمنﺎﯾﯽ ﺗﺪاوم ﻣﻠﯽ از ﻣﺠﺮای زﺑﺎن :ﮔﺬار از ِﭘﺮژِنِ ﮐﻬﻦ ﺑﻪ ِﭘﺮژِنِ ﻣﯿﺎﻧﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺪرن
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وزﯾﺮی ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪنِ ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻮادهی زﺑﺎن ﻫﻨﺪواروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آرﯾﺎﯾﯽ ﯾﮏ اﻗﺪام ﺧﻮدﴎاﻧﻪ و ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ زﺑﺎن ﻫﻨﺪواروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﻧﯿﺰ ﻣﺮدود ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در
اوﺳﺘﺎ ﻫﯿﭻ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺎد ) (the Medesو ﻧﯿﺰ ﻣﺮدﻣﺎن ﭘﺎرس ) (the Persiansﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻟﺼﺎق
ﻋﻨﻮان آرﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ اوﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎدی-ﭘﺎرﺳﯽ ﺳﺎﮐﻦ در ﻏﺮب ﺧﺪﺷﻪدار ﻣﯽﺷﻮد .در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﭘﺮ ِژن ﻗﺪﯾﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ از دﯾﺪ وزﯾﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اوﻟﻦ اﯾﻦ زﺑﺎن اﻟﻔﺒﺎی ﺧﺎص ﺧﻮدش را
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻋﻮض از اﻟﻔﺒﺎی زﻣﺎن آراﻣﯽ )ﮐﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺳﺎﻣﯽ اﺳﺖ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﻫامن ﻃﻮر ﮐﻪ روﻣﻦ ﮔﺮﯾﺸﻤﻦ ﮔﺰارش ﮐﺮده از  ۳۰۰۰۰ﻟﻮﺣﻪی ﮐﺸﻒﺷﺪه در ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﺑﻪ زﺑﺎنِ ﭘﺮ ِژن ﻗﺪﯾﻢ
٥

www.dialecticalspace.com

ﻓﻀﺎ و دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،ﺷامرهی  ،۲۳ﺑﻬﺎر ۱۴۰۱

ISSN: 2588-7319

ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .ﭼﻨﺪﺗﺎیﺷﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن آراﻣﯽ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻋﻤﺪﺗﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﯿﻼﻣﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ داﻧﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻮروش ﻧﻪ ﺷﺎه اﯾﺮان ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎه اﻧﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .٢در واﻗﻊ اﺳﺎﻣﯽ ﮐﻮروش و ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ﻧﯿﺰ
ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﯽ از زﺑﺎن ﻋﯿﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﺪﯾﺎن ،آﺷﻮرﯾﺎن ،ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن و ﻣﴫﯾﺎن
ﺗﺎﺛﯿﺮاﺗﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮ ﻫرن و ﮐﺸﺎورزی »اﯾﺮان« داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺎدﻫﺎ را آراﻣﯽ ،ﻋﯿﻼﻣﯽ ،ﺗﻮراﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﻣﯽ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻨﻮعﻫﺎ و درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﮋاد آرﯾﺎﯾﯽ
اﺷﺘﺒﺎﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﺮاردو ﻧﯿﻮﻟﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ آرﯾﺎ را ﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ اﯾﺮان داﻧﺴﺖ و ﻧﻪ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﭘﺎرﺳﯽ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن را ﴎآﻏﺎز آرﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ .آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎدی
دارﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی وزﯾﺮی در واﻗﻊ از رواﯾﺘﯽ ﺟﻌﻠﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻮ ِل ﮐﺘﯿﺒﻪای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوران ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮔﻮدرز دوم
ﺟﻌﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎه ﺷﺎﻫﺎن در دوران ﭘﺎرﺗﯿﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺗﺒﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ :ﻓﺎرس ،ﻋﺠﻢ ،و ﻧﺎمﻫﺎی دﯾﮕﺮ
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در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ وزﯾﺮی در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم از ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﮐﻪ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﺎم ﴎزﻣﯿﻦ ﺑﻮده
ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ )و دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮانزﻣﯿﻦ ،اﯾﺮان ،ﻓﺎرس ،ﯾﺎ ﻋﺠﻢ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ( ِ
اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻗﻮﻣﯽ .ﻫامن ﻃﻮر ﮐﻪ دﻫﺨﺪا ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ  Irahواژهای ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ درﯾﺎ .ﺑﻌﺪﺗﺮ اﯾﻦ واژه ﺑﻪ ﻋﺮاق ) (Aragh or Iraqﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﴎ ﺟﺎن ﺷﺎردﯾﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ واژهی
 Erecﯾﺎ  Aracرا ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﻔﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی رواﯾﺖ ﺷﺎردﯾﻦ ،ﻧﺎم ﻋﺮاق ﭘﯿﺶ از دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺑﻞ را ﻧﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻋﺮاق ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﻞ در دوران اﯾﺮج
ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﺑﺎز ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺎرس ﯾﺎ اﯾﺮانﺷﻬﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم داده ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯽداﻧﺎنِ اﺳﻼﻣﯽِ ﻗﺮون ﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ِ
ﺳﻨﺖ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻋﺮاق را ﻫامن اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﴪ ﻓﺮﯾﺪون ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻠﻢ ،ﺗﻮر ،و اﯾﺮج
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ وزﯾﺮی ﺑﻪ اﺳﻄﻮرهی دﯾﮕﺮی ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻦِ ﺳﻪ ﭘ ِ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻏﺮب ﺑﻪ ﺳﻠﻢ داده ﺷﺪ ،ﺗﻮران ﯾﺎ ﴍق ﺑﻪ ﺗﻮر ،و ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺼﯿﺐ اﯾﺮج ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ
از روی اﺳﻢ اﯾﺮج ،اﯾﺮان ﯾﺎ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺣﺮف ن ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﺮف ج در اﻧﺘﻬﺎی  Irajﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﻪ
 Iranﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﻮده ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺖ ﺑﺮﻫﺎن ﻗﺎﻃﻊ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۶۵۱ﻣﯿﻼدی ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻇﻬﻮر ﻧﺎم اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﭘﴪ ﮐﯿﻮﻣﺮث ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ آن را ﺑﻪ ﻫﻮﺷﻨﮓ ،ﺷﺎه ﭘﯿﺸﺪادﯾﺎن ﻧﺴﺒﺖ
دادهاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻧﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ اﯾﺮان را  Khunirathﯾﺎ  Huniraداﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .اوﻟﯽ را ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان
در اوﺳﺘﺎ ،ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪی اﺑﻮﻣﻨﺼﻮری و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﯾﺎﻓﺖ و دوﻣﯽ را ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺘﻮارﯾﺦ ﺣﻤﺰه
اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ .در ﻧﻘﺸﻪی ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب اﻟﺘﻔﻬﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻓﺎرس ﴏﻓﻦ ﺑﺮ ﴎزﻣﯿﻦ دﻻﻟﺖ
ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻗﺮون ﯾﺎزدﻫﻢ و ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ و ﻋﺮاقِ ﻋﺮب
ﮔﻤﻨﺎم ِ
دارد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ِ
در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان اﺷﺎره ﮐﺮده و ﺧﺮاﺳﺎن را ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﺘامﯾﺰ و ﮐﺸﻮری در ِ
ﺑﺨﺶ ﴍﻗﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از
اﯾﻦ آﺛﺎ ِر ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﺎم ﴎزﻣﯿﻦ و ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﯾﮑﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻘﻂ در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪی ﻓﺮدوﺳﯽ
ِ
ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺮدم در آن دوران ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﴎزﻣﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﻗﻠﻤﺮوﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ
رخ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ از دﯾﺪ وزﯾﺮی
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در آن دوران اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮی ﯾﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه منﯽﺷﺪه اﺳﺖ.
وزﯾﺮی رواﯾﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎ ِر دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﮐﺎوﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﴏ ﺧﴪو در ﻗﺮن ﯾﺎزدﻫﻢ ،ﺳﻌﺪی در
ﻗﺮن ﺳﯿﺰدﻫﻢ و ﺣﺎﻓﻆ در ﻗﺮن ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﯿﻼدی واژهی ﻋﺠﻢ و ﻧﻪ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ .ﻋﻠﯽاﮐﱪ ﺧﺘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﻗﺮن
ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ :ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،روم و ﻋﺠﻢ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،اﯾﺮانِ ﮐﻨﻮﻧﯽ در واﻗﻊ ﻫامن ﻋﺠﻢ ﺑﻮده
اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺮدم ،ﴎزﻣﯿﻦﺷﺎن و ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺠﻢ و ﻋﺠﻤﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ .ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﱰو
دﻻواﻟﻪ و ﭘﺪرو ﺗﯿﺸﯿﺮا در اواﯾﻞ دﻫﻪی  ۱۶۰۰ﻧﯿﺰ ﻣﻮﯾﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ .ﺣﺘﺎ در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﻠﻄﺎنﻫﺎی ﻋﺜامﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
ﺻﻔﻮی ﻧﯿﺰ ﻧﺎم ﻋﺠﻢ ﺑﻪ ﮐﺮات اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯿﺮﺧﻮﻧﺪ ) (Mirkhondﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ﻣﻮرخ ﺳﺪهی ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ
Potts, “Cyrus the Great and the Kingdom of Anshan,” in Birth of the Persian Empire, pp. 7–28.
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اﺳﺖ در ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرش ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﺎن ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ در ﺳﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ آن را ﴏﻓﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎم
ﴎزﻣﯿﻦ و ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﻻﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و در ﮐﻨﺎر ﻧﺎم ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮاق و ﺧﺮاﺳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .در
ﺗﺎرﯾﺦ دوران ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﻦ ﻫﯿﭻ اﺳﻤﯽ از اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ .ﴍح دﯾﮕﺮی از ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪی اﺑﻦ ﺑﯽﺑﯽ
اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮﻣﺎن و ﻓﺎرس و ﺧﺮاﺳﺎن و ﻋﺮاق اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻪ اﯾﺮان .اوﻟﯿﻦ اﺷﺎرهی ﴏﯾﺢ ﺑﻪ اﯾﺮان و
ﺣﺪودش را ﻣﯽﺗﻮان در ﮐﺎر ﺻﺎدق اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯽدان ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ دﺳﺖ ﮐﻢ از زﻣﺎن ﻏﻠﺒﻪی اﻋﺮاب
ﺗﺎ ﺑﺮآﻣﺪنِ ﺻﻔﻮﯾﺎن ،ﴎزﻣﯿﻦ اﯾﺮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻮزهی ﺧﻼﻓﺖ اﻣﻮﯾﺎن ،و ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن و ﺑﻌﺪﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﭘﺎرهﭘﺎره زﯾﺮ ﮐﻨﱰل
دودﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺎرهﭘﺎرﮔﯽ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ از آن رو ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﺎم اﯾﺮان در آن دورهﻫﺎ
اﺳﺎﺳﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در ﻣﴩوﻋﯿﺖ اﯾﻦ دودﻣﺎنﻫﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮِ ،
ﻫﺪف ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ دودﻣﺎنﻫﺎ
ِ
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﴫف زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺑﯿﺸﱰ در ﺟﻬﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﻓﺘ ِﺢ اﯾﺮان و
وزﯾﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻫﻤﮕﻦ ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻧﻪ اﯾﻦ دودﻣﺎنﻫﺎ ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را
ﺑﺮای ﻣامﻧﻌﺖ از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ .وزﯾﺮی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﺗﺎ دوران ﻗﺎﺟﺎر ﻧﯿﺰ
منﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ ﺳﮑﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺎم اﯾﺮان ﺑﺮ آن ﺣﮏ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺣﻤﻠﻪی اﻋﺮاب ﺗﺎ ﺑﺮآﻣﺪن ﺻﻔﻮﯾﺎن ،ﻓﻼت اﯾﺮان ﻫﯿﭻ ﮔﺎه زﯾﺮ ﮐﻨﱰل ﯾﮏ دودﻣﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ
وﺟﻮد دارد و آن ﻫﻢ دوران اﯾﻠﺨﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای دﺳﺖ ﮐﻢ  ۸۰۰ﺳﺎل آﻧﭽﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽﻫﺎ و
دودﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﻪ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ واﺣﺪ .اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ
ِ
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽِ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﱰ روﯾﺪادی اﺗﻔﺎﻗﯽ و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﭘﯿﺰودﻫﺎی ﻣﺤﺪودی منﺎﯾﺎن ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ِ
روﻧﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻫامن ﻃﻮر ﮐﻪ وزﯾﺮی ﴍح ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﺎرﮐﻮ ﭘﻮﻟﻮ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺳﯿﺰدﻫﻢ
ﻣﯿﻼدی از ﻫﺸﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ در ﭘﺮﺷﯿﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻧﺎم ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺣﺘﺎ در دوران ﺻﻔﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺎم
اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻫامن اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﻣﻌﺪود ﻫﻢ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺎم ﴎزﻣﯿﻦ
ﺑﻮده ﺗﺎ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮای دوﻟﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﻠﻄﺎنﻫﺎی ﻋﺜامﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺎن آقﻗﯿﻮﻧﻠﻮ ﯾﺎ ﺻﻔﻮی از ﺗﻌﺎﺑﯿﺮی
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎ ِه ﻋﺠﻢ ﯾﺎ ﺷﺎ ِه ﴎزﻣﯿﻦ ﻋﺠﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ در اواﺧﺮ دوران ﺻﻔﻮی ﯾﻌﻨﯽ در زﻣﺎن ﺷﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﯿﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ از ﻋﻨﻮان ﻣامﻟﮏ ﯾﺎ وﻻﯾﺎت ﻣﺤﺮوﺳﻪی اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ روﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﯾﻪ و ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ وﺟﻮ ِد ﯾﮏ آﮔﺎﻫﯽ اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﯽﺷﻮد .در دوران ﺻﻔﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐامن ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎد ﺣﻮ ِل
ِ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ِ
ِ
ﻟﺤﺎظ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺎﻫﻤﮕﻦِ ﴎزﻣﯿﻦ .در آن دوران ﻣﻠﺖ ﻧﯿﺰ اﺳﺎﺳﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ دﯾﻨﯽ واﺣﺪ
ﻣﻠﯽ در ﻣﯿﺎن
و در اﯾﻦ ﺟﺎ اﺳﻼم ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪ و رﺑﻄﯽ ﺑﻪ دﻻﻟﺖﻫﺎی ﻣﺪرنِ ﻣﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮد ﮐﻪ در
آن دوران اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﻠﻤﺮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻨﻮز ﻏﺎﯾﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺳﻼم ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.

ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﯾﺮان از ﻣﺠﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ و ادﺑﯿﺎت
اﯾﺶ
 .۷اﺳﺘﻌامر ،ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ،و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ :ز ِ
ِ
در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺘﺎب ،وزﯾﺮی ﺑﺎز ﮔﺮﯾﺰی ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽزﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی او ﻣﻌﺎدلداﻧﺴنت ﻓﺎرس و ﻋﺠﻢ ﺑﺎ اﯾﺮان
روﯾﻪای ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده و اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﻠﻮک اﻟﻔﺎرس )ﮐﻪ در ﻣﺘﻮن ﻋﺮﺑﯽ وﺟﻮد دارد( ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽﻫﺎی
ﭘﺮ ِژن ﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽﻫﺎی اﯾﺮان ﻏﻠﻂ اﺳﺖ .وزﯾﺮی ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻫامن اﻧﺪازه اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﻣﻠﻮک اﻟﺮوم
را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽﻫﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ .ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻓﺼﻞ از ﮐﺘﺎب ﺣﻮ ِل ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری ﻣﻠﯽ و اﺑﺪاع ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی وزﯾﺮی ﺗﻼش ﺑﺮای ﯾﺎﻓ ِنت ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن روﯾﺪادﻫﺎی دورهی ﭘﯿﺸﺎاﺳﻼﻣﯽ و دورانِ ﻣﺪرن در ﻗﺮن
ﻧﻮزدﻫﻢ و ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮﺷﯿﺎی ﴎ ﺟﺎن ﻣﻠﮑﻢ در ﺳﺎل  ۱۸۱۵آﻏﺎز ﺷﺪ .دﻫﻪﻫﺎ ﺑﻌﺪ در ﺳﺎل  ۱۸۸۳ﻧﯿﺰ ﺟﯿﻤﺰ دارﻣﺴﺘﱰ
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻓﯿﻠﻮﻟﻮژﯾﺴﺖﻫﺎی ﴍقﺷﻨﺎس را در ﮐﺘﺎب دوﺟﻠﺪی ﺧﻮدش ﮔﺮدآورد .ﺟﻠﺪ اول ﮐﺘﺎب دارﻣﺴﺘﱰ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺮاﻣﺮ
زﺑﺎنﻫﺎی ﭘﺮ ِژن از دوران ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﺗﺎ دورانِ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد .اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺎر ادوارد ﮔﺮﻧﻮﯾﻞ ﺑﺮاون ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﯾﺦ
ادﺑﯽ ﭘﺮﺷﯿﺎ ) (۱۹۲۴-۱۹۰۲اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮاون ﮐﻪ زﺑﺎن را ﻣﺒﻨﺎی ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﻇﻬﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﻫﻤﭽﻮن
ﻧﺸﺎﻧﻪی اﺣﯿﺎی ﻣﻠﯽِ اﯾﺮانﮔﺮاﯾﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﺮد .او در واﻗﻊ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻓﯿﻠﻮﻟﻮژﯾﮏ دارﻣﺴﺘﱰ را ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻓﺮﺿﯿﻪی ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎراﻧﻪی ﺧﻮد درﺑﺎرهی اﯾﺮان ﮔﺸﻮد؛ اﯾﻦ ﻓﺮض ﮐﻪ زﺑﺎن ﭘﺮ ِژن اﻣﺮوزی ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﻓﺮزﻧﺪ
ﻣﻮروﺛﯽ ﻫامن زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮروش و دارﯾﻮش ﺑﺪان ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .وﻇﯿﻔﻪی ﺑﺮاون در واﻗﻊ ﺟﺬب و ﻫﻤﮕﻮنﮐﺮدن
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آن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﱰ ﻃﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی وزﯾﺮی ﺑﺮاون ﺗﮑﺮارﮐﻨﻨﺪهی ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺛﺒﺎتﻧﺸﺪهی ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﺑﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان ﻣﺸﺘﻖ از آرﯾﻦ ﯾﺎ آرﯾﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اوﺳﺘﺎ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی وزﯾﺮی ،ﮐﺘﺎب ﻣﻠﮑﻢ ﺑﺮ ﴍحﻫﺎی اﻓﺴﺎﻧﻪای درﺑﺎرهی ﭘﯿﺸﺪادﯾﺎن و ﮐﯿﺎﻧﯿﺎن و اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن و ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن اﺳﺘﻮار ﺑﻮد.
ﭘﺮﺳﺶ از دﯾﺪ وزﯾﺮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﻠﮑﻢ زﻣﺎﻧﺶ را ﴏف ﻧﻮﺷ ِنت ﺗﺎرﯾ ِﺦ ﻣﻠﯽِ اﯾﺮان ﮐﺮد .ﭘﺎﺳﺦ را ﻣﯽﺗﻮان در رﻗﺎﺑﺖ
اﻣﭙﺮﯾﺎل اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ داﻧﺴﺖ و ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺧﺼﻮص ﻧﻔﻮذ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزهی ﻫﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺴﱰ ﺑﻮد
ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻮاﺣﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻢ واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﮕﺎرش ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ
رواﯾﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی اﺳﺘﻌامری ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻀﺎی ﻣﻠﯽ و
اﺳﺘﻌامر ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ .وزﯾﺮی ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﺛﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻗﺮن ﭘﺲ از ﮐﺎر ﻣﻠﮑﻢ ﻣﻨﺘﴩ
ﻣﯽﺷﻮد :اﺛﺮ دوﺟﻠﺪی ﴎ ﭘﺮﺳﯽ ﺳﺎﯾﮑﺲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮﺷﯿﺎ در  .۱۹۱۵ﭼﻬﺮهی ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﺟﻮرج راوﻟﯿﻨﺴﻮن اﺳﺖ.
راوﻟﯿﻨﺴﻮن ﮐﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﺪهی ﺗﺪاوم ﻣﻠﯽ و ﻧﮋادی آرﯾﺎﯾﯽ ،متﺪن اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮد .او در ﮐﺘﺎﺑﺶ در
ﺳﺎل  ۱۸۷۱ﭘﻨﺞ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ آﺷﻮر ،ﺑﺎﺑﺎ ،ﮐﻠﺪ ،ﻣﺪﯾﺎ ،و ﭘﺮﺷﯿﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﮐﺘﺎب ﺑﻌﺪیاش در ﺳﺎل
 ۱۸۷۳ﺑﺮ ﭘﺎرﺗﯿﺎن متﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﮐﺘﺎﺑﯽ دﯾﮕﺮ در ﺳﺎل  ۱۸۷۶ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽﭘﺮدازد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﺧﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد .راوﻟﯿﻨﺴﻮن ﴏاﺣنت از اﺣﯿﺎی ِ
ﻣﻠﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در
ﺳﺎل  ۲۲۶ﻣﯿﻼدی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .اﺷﺎره ﺑﻪ »اﺣﯿﺎی« ﻣﻠﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺪاوﻣﯽ ﻓﺮﺿﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن و اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن
و ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻧﻪ ﭘﺎرﺗﯿﺎن و ﻧﻪ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﻫﯿﭻ ﺣﺎﻓﻈﻪی ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ از ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻧﯿﻮﻟﯽ
ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﭘﺎرﺗﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻋﻨﻮان اﻣﭙﺮاﺗﻮری آرﯾﺎﯾﯽﻫﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﱪدهاﻧﺪ .ﻫﯿﭻ ﺷﻮاﻫﺪی در ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ اﯾﺪه وﺟﻮد
ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭘﺎرﺗﯿﺎن اﺳﺎﺳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﻮم آرﯾﺎﯾﯽ آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﺣﺴﺎن ﯾﺎرﺷﺎﻃﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺎرﺗﯿﺎن ﻫﯿﭻ ﺧﺎﻃﺮه و ﺣﺎﻓﻈﻪای از ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﺧﺪایﻧﺎﻣﮓ ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﯽ از دورانِ ﭘﯿﺶ از
اﺳﮑﻨﺪر ﻧﺪارد .وزﯾﺮی اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺪه ﮐﻪ ﭘﺎرﺗﯿﺎن ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه اﯾﺮان ﯾﺎ آرﯾﺎن را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ.
وزﯾﺮی ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﺎﺗﺮﻣﯿﺮ ) (E. M. Quatremèreاﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺮﺟﻤﻪی ﺑﯽﻫﻤﺘﺎی او ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان Histoire des
 Mongols de la Perseدر ﺳﺎل  ۱۸۳۶ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺟﺎﻣﻊاﻟﺘﻮارﯾﺦ رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ) ۱۳۱۸-۱۲۴۷ﻣﯿﻼدی( ﺑﻮده ﺑﻪ
دو زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی در ﻗﻄﻊ رﺣﻠﯽ و ﺑﺎ ﺗﺰﺋﯿﻨﺎﺗﯽ ﻇﺮﯾﻒ اﺳﺎﺳﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺼﯿﺼﻪی
ِ
ﴐورت ﻓﻬﻢِ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽِ ﻣﻐﻮل )ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺮز ﻣﻠﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪاﺷﺖ( در ﻗﻠﻤﺮوﯾﯽ
ﻣﻠﯽ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎزد .ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺎﺗﺮﻣﯿﺮ ﺑﺮ
ﻧﺎﻗﺾ ِ
ﻣﻠﯽ اﻣﺎ در واﻗﻊ ِ
ﻫﺪف رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﮕﺎرش ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻠﯽ ﻧﺒﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن Journal
 Asiatiqueﻧﴩﯾﻪای ﺑﻮد ﺑﺮای ﻃﺮح و ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﺪهﻫﺎی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﴍقﺷﻨﺎﺳﺎن اروﭘﺎﯾﯽ .اﯾﻦ ﻧﴩﯾﻪ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب
ِ
ِ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﴍق ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ژول ُﻣﻞ ) (Jules Mohlﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﮐﻨﺎر اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﻠﺐ در اﯾﻦ ﻧﴩﯾﻪ
ﻣﻘﺪس
ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۸۳۷ﺗﺎ  ۱۸۷۸اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻫﻔﺖﺟﻠﺪی از ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪی ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻓﺮاﻧﺴﻮی و
اﺿﺎﻓﺎت ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ اﺳﻄﻮرهﺷﻨﺎﺳﯽ اﻓﺴﺎﻧﻪای ﺑﻪ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻠﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺨﻮرد .دوﮔﻮﺑﯿﻨﻮ ﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﱰ ذﮐﺮش رﻓﺖ در ﺟﺎی ﺟﺎی ﮐﺘﺎب وزﯾﺮی ﺣﻀﻮر دارد .ﴎﺳﭙﺮدﮔﯽ دوﮔﻮﺑﯿﻨﻮ
ِ
ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان Introduction à l’Essai sur
ﺑﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ و آرﯾﺎﯾﯽﺑﻮدﮔﯽ ،اﻧﺮژیِ ﻻزم ﺑﺮای
ِ
ﺟﻨﺒﺶ
 des races humaines l’inégalitéرا در ﺳﺎل  ۱۸۵۴ﺑﻪ او داد .از دﯾﺪ دوﮔﻮﺑﯿﻨﻮ ﻇﻬﻮر اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﭘﺮﺷﯿﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از ﻣﺮدان آرﯾﺎﯾﯽ از ﻣﯿﺎن ﺗﻮدهﻫﺎﯾﯽ از ﻧﮋا ِد دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻠﺘﯽ را ﺧﻠﻖ ﮐﺮد .ﮔﻮﺑﯿﻨﻮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻘﻮط اﻣﭙﺮاﺗﻮریﻫﺎی آرﯾﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺨﺼﻦ ﭘﺮﺷﯿﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪی آﻣﯿﺰش ﭘﺮ ِژنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎنِ ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪ و ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎﻣﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ.

 .۸ﺗﺒﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ زﺑﺎنِ دری :ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺎیِ اﯾﺮان؟
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪزدن ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،وزﯾﺮی ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح آرﯾﺎﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن در
ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻏﺮﺑﯽ ﻓﻼت اﯾﺮان ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻮﭘﺎﺗﺮ اﺳﺖ در دوران اﺳﻼﻣﯽ و آن ﻫﻢ در ﻧﻮاﺣﯽ
ﴍﻗﯽِ ﻓﻼت اﯾﺮان ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺎورااﻟﻨﻬﺮ و ﺧﺮاﺳﺎن و ﻧﻪ در ﭘﺎرس ﯾﺎ ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ .دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻨﺤﴫ ﺑﻪ
ﴍقِ اﯾﺮان ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺨﻦوران ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،ﻫﻨﺪ و در ﻗﺮون ﺑﻌﺪی در ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻋﺜامﻧﯽ ﻧﯿﺰ
ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮﺧﯽ ﴍقﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮاون ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻣﻠﯽِ
٨
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ﻧﺎﻣﻮﺟﻮد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺑﺮای ﺑﺮاون زﺑﺎنِ ﻓﺎرﺳﯽ ﻫامن ﻧﺴﺒﺘﯽ را ﺑﺎ اﯾﺮان داﺷﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن آﳌﺎﻧﯽ در ذﻫﻦ ﭼﻬﺮهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻫﺮدر و ﻓﯿﺨﺘﻪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺒﻨﺎی وﺣﺪت و متﺎﯾ ِﺰ ﻣﻠﯽ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی
»ﻧﺨﺮاﺷﯿﺪه« ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮیِ اﯾﻦ زﺑﺎن ﻣﻠﯽ ﺗﻦ ﻣﯽدادﻧﺪ .از دﯾﺪ وزﯾﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاون ﻧﺎم ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﺗﺎرﯾ ِﺦ
ِ
ادﺑﯿﺎت ﭘﺮژِن) .ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮ ِژن را ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ!(
ادﺑﯽِ ﭘﺮﺷﯿﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
دارﻣﺴﺘﱰ ،ﺑﺮاون و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ اﻇﻬﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در واﻗﻊ دﻧﺒﺎﻟﻪی ﭘﺮ ِژن ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺧﻮد دﻧﺒﺎﻟﻪی ﭘﺮ ِژن
ﮐﻬﻦ اﺳﺖ .از دﯾﺪ وزﯾﺮی ،اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﻮدﴎاﻧﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻓﯿﻠﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪ و ﮐامﺑﯿﺶ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮای ،ﺑِﯿﻠﯽ و ﻻزارد ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮری ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻓﺎرس ــ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن )ﭘﺮ ِژن ﮐﻬﻦ( و ﻫﻢ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن )ﭘﺮ ِژن ﻣﯿﺎﻧﻪ( در آن رﯾﺸﻪ داﺷﺘﻨﺪ ــ
را ﺑﺎﯾﺪ ﴎﭼﺸﻤﻪی زﺑﺎنِ ﻓﺎرﺳﯽ داﻧﺴﺖ .در اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ اﺑﻦ ﻧﺪﯾﻢ ــ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺑﻦ ﻣﻘﻔﻊ ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﺪ ــ ﮔﺰارش ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﭘﻨﺞ زﺑﺎن و ﻫﻔﺖ ﺷﮑﻞ ﺧﻂ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﻨﺞ زﺑﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻬﻠﻮی )ﯾﺎ ﻓﻬﻠﻮی(،
دری ،ﭘﺎرﺳﯽ ،ﺳﻮرﯾﺎﻧﯽ و ﺧﻮزی ﺑﻮدهاﻧﺪ .از دﯾﺪ ﻻزارد ﺳﺨﻦوران ﺑﻪ اﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻓﻬﻼ )ﻣﺎد ﺑﺎﺳﺘﺎن( ،ﻣﺮدم
ﻣﺮﮐﺰ ،ﻣﻮﺑﺪان و داﻧﺸﻮران ،ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﻮاد ،و ﻣﺮدم ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ .وزﯾﺮی ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻪ ﺑﺮ ﴎ زﺑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺮدی ،ﻟﺮی ،ﮔﯿﻠﮑﯽ و دﯾﮕﺮ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﭘﺮوﯾﺰ ﮐﻼﻧﱰی
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش ﺑﻪ ﮐﺎر منﯽرﻓﺘﻨﺪ اﻫﻤﯿﺖﺷﺎن را از دﺳﺖ دادﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎرات اﻣﺎ از دﯾﺪ وزﯾﺮی
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﺮﺿﯽ و ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﺮﮐ ِﺰ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻗﺮن در ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ ﻗﺮار
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺷﻮار اﺳﺖ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ادﻋﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ زﺑﺎنِ ﺑﻮﻣﯽِ ﮐﺮدی و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﻨﺖ ﮐﺮدی ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از
ﺳﻮی درﺑﺎر ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .وزﯾﺮی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ ﭘﻨﺞ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻣﻘﻔﻊ و اﺑﻦ
ﻧﺪﯾﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ زﺑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در ﮐﺎر ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ وارد ﮐﺮد:
ﻧﺎم
ﺧﻮارزﻣﯽ ،ﺳﻐﺪی ،و دﯾﮕﺮ زﺑﺎنﻫﺎی ﴍﻗﯽ .از اﯾﻦ رو وزﯾﺮی اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻋﻨﻮان ﭘﺮ ِژن ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ِ
ﻧﺎم دﻗﯿﻖ اﯾﻦ زﺑﺎن در آن دوره ﻧﺪارﯾﻢ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎریِ
زﺑﺎنﻫﺎی دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﯽ از ِ
ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ دﭼﺎر ﮐﺎﺳﺘﯽ اﺳﺖ.
وزﯾﺮی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﺟامﻋﯽ در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﻮران در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽِ ﻣﺪرن
ﭼﻄﻮر ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﺮاﻣﺮی و ﺳﺒﮑﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻤﭽﻮن زﺑﺎن دودﻣﺎن
ﻏﺮﺑﯽ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در ﴍﻗﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪو ِد ﻓﻼت اﯾﺮان ﭘﺪﯾﺪار و ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﺳﺨﯽ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ اﺷﻌﺎر
ﻓﺎرﺳﯽ در ﺷﮑﻞ ﻗﺼﯿﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻔﺒﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ در ﻣﺮو در ﺳﺎل  ۸۰۹ﻣﯿﻼدی ﴎوده ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ در
زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﻣﺎﻣﻮن .ﻓﺮای ﻫﻢ ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﻌﺮ ﴎود ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ وﺻﯿﻒ در ﺳﺎل  ۸۶۷ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ دری را ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻻزارد ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻋﻨﻮان
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دری زﺑﺎن زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه در دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺣﺘﺎ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ رواﯾﺖ ،وزﯾﺮی اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻣﻬﻢ
ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر دری ﻫﻤﭽﻮن زﺑﺎﻧﯽ وارداﺗﯽ ﺑﻪ از ﻏﺮب اﯾﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎورااﻟﻨﻬﺮ ﻓﺎﯾﻖ آﯾﺪ و
ﺧﻮد را ﻫﻤﭽﻮن زﺑﺎن ﻣﺴﻠﻄﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﺪ؟ وزﯾﺮی ﺧﻮد ﺑﻪ اﺗﮑﺎی ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ دری
ﻓﻘﻂ در دوران اﺳﻼﻣﯽ و در آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ زﺑﺎنﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎ دری ﻣﺤﺼﻮل
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽِ زﺑﺎنﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن و ﺑﯽﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ ﻟﻬﺠﻪی ﺧﺎص اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی وزﯾﺮی اﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻮن در ﻓﺎرﺳﯽ درﺑﺎرهی ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی زﺑﺎن
در متﺎﯾﺰ ﺑﺎ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ِ
دوﻟﺖ ﻣﻠﯽِ ﻣﺪرن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻘﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﻣﻌﺎدلداﻧﺴ ِنت ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﯿﺸﱰ
ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وزﯾﺮی در اداﻣﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدهی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ از ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪی ﻓﺮدوﺳﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮر ﺧﻮاﻧﺶﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎص از
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪی ﻓﺮدوﺳﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه را ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان و ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﱰادف ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮﻧﺪ .وزﯾﺮی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪی ﻓﺮدوﺳﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﻋﻤﺪﺗﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ارﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ در آن
دوران را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽدادهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﺎﻟﺐ در ﺧﺼﻮص اﺷﻌﺎر ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪی ﻓﺮدوﺳﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ او
ﺑﯿﺰاریاش از اﻋﺮاب و ﻧﯿﺰ ﺗﺮکﻫﺎ )ﺗﻮراﻧﯿﺎن( را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮده و در ﻋﻮض ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﺤﺴﯿﻦ و ﺳﺘﺎﯾﺶ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ اوﻟﻦ ﻓﺮدوﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﻠامن و ﭘﯿﺮو ﭘﯿﺎﻣﱪ اﺳﻼم ﺑﻮده و ﺣﺎﻣﯽ
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اﺻﻠﯽاش ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﺗﺮک ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ از ﺳﺘﺎﯾﺶﮔﺮانِ اﺳﮑﻨﺪر
ﮐﺒﯿﺮ ،ﺷﮑﺴﺖدﻫﻨﺪهی ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن )ﮐﻪ ﯾﮏ اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد( ﻧﯿﺰ ﺑﻮده و او را ﻓﺎﺗﺤﯽ ﻣﴩوع ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ
ِ
ﻣﴩوﻋﯿﺖ اﺳﮑﻨﺪر را ﺷﺎﻋﺮان دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺟﺎﻣﯽ و اﻣﯿﺮﺧﴪو ﻧﯿﺰ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﺳﮑﻨﺪرﻧﺎﻣﻪ
اﺳﺖ.
اﺳﮑﻨﺪر را ﭘﺮﺳﺘﻨﺪهی ﺧﺪا و ﻧﺎﺑﻮدﮐﻨﻨﺪهی آﯾﯿﻦ ﺑﺎﻃﻞ ﭘﺮ ِژنﻫﺎی ﮐﺎﻓﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
وزﯾﺮی ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ ﻫﯿﭽﮕﺎه واژﮔﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻠﺖ ) ،(millatﻗﻮم ،وﻃﻦ و اﻣﺖ را ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮای ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ) (nationاﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .در ﻋﻮض ﻓﻘﻂ از واژﮔﺎنِ ﮐﺸﻮر و ﻣﯿﻬﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯿﻬﻦ
ﻫﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻠﻦ ﺳﻪ ﺑﺎر در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ در دو ﺟﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎﻧﻪ و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎﻧﻮادهی
ﮔﺴﱰده ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .واژهی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﱰدهﺗﺮی در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ در اﮐرث ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و رﺑﻂ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺪرﻧﺶ ﻧﺪارد .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪی ﻓﺮدوﺳﯽ در آن دورهﻫﺎ ﻓﻘﻂ در ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ادﺑﯽ و در ﻣﯿﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وزﯾﺮی اﺳﺘﺪﻻل
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽِ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮ ِل آﮔﺎﻫﯽِ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ داﻧﺴﺖ .در واﻗﻊ در
زﻣﺎن ﻓﺮدوﺳﯽ ،اﯾﺮانﮔﺮاﯾﯽ و ﯾﺎ اﺣﯿﺎی ﯾﮏ اﻗﺘﺪا ِر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻔﺮوض ،ﭼﻪ از ﺳﻮی ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن و ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن در ﴍق و ﭼﻪ از ﺳﻮی
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ
ﺑﻮﺋﯿﺎن در ﻏﺮب ،اﺳﺎﺳﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .در آن دوران ﻗﻠﻤﺮوﯾﯽﺳﺎزیِ ﻧﻈﻢﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ِ
ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽِ ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ و ﯾﮑﺪﺳﺖ ﻧﺒﻮده و ﺗﻨﻬﺎ دﻏﺪﻏﻪ ،ﮔﺴﱰش ﴎزﻣﯿﻨﯽ در ﻫﺮ ِ
ﺟﻬﺖ ﻣﻤﮑﻨﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ .از دﯾﺪ وزﯾﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺒﺎﻟﻐﻪآﻣﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﻓﺮدوﺳﯽ و دودﻣﺎنﻫﺎی آن دوره ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻘﺒﯿﺢ اﺳﻼم ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻋﻘﺎﯾﺪ زرﺗﺸﺘﯽ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺮوﯾﺞ
اﯾﺮانﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ .از دﯾﺪ وزﯾﺮی ﻫﺮ ﮔﺰارهای ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ در آن دوران از ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﱰده در ﻣﯿﺎن ﺗﻮدهﻫﺎ
ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺤﻞ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ.

ِ
ﴐورت متﺎﯾﺰﮔﺬاﺷنت ﻣﯿﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،اﯾﺮان ،و دودﻣﺎنﻫﺎ
ﺑﺎزمنﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦِ دودﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺎرﯾﺦِ ﻣﻠﯽ:
.۹
ِ
وزﯾﺮی ﻓﺼﻞ ﺷﺶ ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ ﺑﺤﺚ درﺑﺎرهی ﻧﻘﺶ وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺣﻮزهی اﯾﺮان
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ ﺑﺮای وزﯾﺮی از آن رو اﺳﺖ ﮐﻪ او دودﻣﺎنﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ و ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﻠﻤﯿﺎن را ﻫﻤﭽﻮن
ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺎرﯾ ِﺦ ﻣﻠﯽِ اﯾﺮان ﺑﺎزمنﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ ) (۱۹۳۲ﻫﯿﭻ ﮐﺲ دﯾﻠﻤﯿﺎن را در ﺑﺴﱰی ﻣﻠﯽ ﻧﮕﻨﺠﺎﻧﺪه
ﺑﻮد .ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ زﯾﺎرﯾﺎن و ﺑﻮﺋﯿﺎن را ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽﻫﺎی ﻣﻠﯽِ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .از دﯾﺪ او زﯾﺎرﯾﺎن ) (۹۲۸-۱۰۴۲اوﻟﯿﻦ
دودﻣﺎنِ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻏﺮب ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن اوﻟﯿﻦ در ﴍق .وزﯾﺮی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ ادﻋﺎی ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ ﮐﻪ
دﯾﻠﻤﯿﺎن در دوران اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص منﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽﺑﻮدﮔﯽ در دوران اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﯾﮏ
دودﻣﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻮﺋﯿﺎن ،ﺣﺎﻣﯿﺎن اﺻﻠﯽ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﯿﺮاز در دوران ﺑﻮﺋﯿﺎن
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮان ﻋﺮب را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن در ﴍق ﮐﻪ ﺗﺮﮐﺎنِ ﻣﻬﺎﺟﺮ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻇﺎﻫﺮن
ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺎﻣﯿﺎن اﺻﻠﯽ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ .وزﯾﺮی در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺒﯿﻪﻫﺎی ﯾﺎدﺑﻮد
در ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ) (A‘zad ud-dawla commemorative inscriptionﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ .او ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﴍقﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﺋﯿﺎن ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎ ِه ﺷﺎﻫﺎن )(king of kings
را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺣﺘﺎ اﮔﺮ ﺷﺎ ِه ﺷﺎﻫﺎن را ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ آن را
اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد؟ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی وزﯾﺮی ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﻓﺮض ﮐﻪ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﺿﺎﻣﻨﺎن اﯾﺮانﮔﺮاﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﺳﺎﻣﯽ و دﯾﮕﺮ
ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ارﺟﺎ ِع ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﴍقﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﺎدﻗﯿﻖ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﻢﻫﺎ و ﯾﮑﺪﺳﺖﺳﺎزیﻫﺎی ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی وزﯾﺮی در دوران ﺑﻮﺋﯿﺎن و ﻧﻪ ﭘﯿﺶ از آنﻫﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ
ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺮاﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
از دﯾﮕﺮ ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎر وزﯾﺮی ،ﺗﺎﮐﯿﺪ او ﺑﺮ ﴐورت ﭘﯿﺸﱪد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺳﻄﻮ ِح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل او
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮏ زﺑﺎن را از ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﮐﻪ آن زﺑﺎن در آن ﺑﺮوز ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ
ﻣﺘامﯾﺰ ﮐﺮد .اﯾﻦ دو را ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ دودﻣﺎن ﻣﺘامﯾﺰ ﺳﺎﺧﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ
ِ
رواﯾﺖ واﺣﺪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﺷﺎن.
ﺗﺎرﯾ ِﺦ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ،و ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻔﺎرﯾﺎن را ﯾﮑﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﴎاﻧﻪ در ﯾﮏ
ﺗﺌﻮدور ﻧﻠﺪﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻔﺎرﯾﺎن ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی وزﯾﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ
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اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ دو دودﻣﺎنِ رﻗﯿﺐ اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ دﯾﻠﻤﯿﺎن و ﺻﻔﺎرﯾﺎن اﺳﺎﺳﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎ و اﺳﱰاﺗﮋیﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﯾﻌﻘﻮب ﻟﯿﺚ ﺻﻔﺎری ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﱪﺳﺘﺎن ﮐﻪ در دﺳﺖ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻮد را ﺗﴫف ﮐﻨﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﻗﺮاردادن اﯾﻦ دو دودﻣﺎن و اﯾﺮاﻧﯽﻧﺎﻣﯿﺪنﺷﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ .از ﯾﺎد ﻧﱪﯾﻢ ﮐﻪ
ﻫامن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺳﮑﻪﻫﺎی ﺻﻔﺎرﯾﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ آنﻫﺎ از ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﺻﻔﺎرﯾﺎن ﻣﻘﺪﻣنت ﻣﺴﻠامن
ِ
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻣﻠﯽ .وزﯾﺮی ﺣﺘﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎری از دودﻣﺎنﻫﺎ در آن دوره از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺎرﯾﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻪ منﺎﯾﻨﺪهی ﯾﮏ
ﺑﯿﺸﱰ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ.
وزﯾﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪیﺑﻮدنِ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺑﺤﺚ درﺑﺎرهی ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ،ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ
ﺧﺮاﺳﺎن و ﻣﺎورااﻟﻨﻬﺮ در دوران ﻣﺪرن ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﻣﺘامﯾﺰی ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ آﻧﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﭽﻪ
اﻣﺮوز اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ در دوران اﯾﻠﺨﺎﻧﯿﺎن ﺧﺮاﺳﺎن
ِ
ﺧﺼﻮص ﺻﻔﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻗﺰﻟﺒﺎشﻫﺎ در آن
ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺘامﯾﺰ از اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .در
دوران ﺗﺮکزﺑﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و اﮔﺮﭼﻪ اﻟﻬﯽداﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻋﺮﺑﯿﺎی ﴍﻗﯽ و ﺳﻮرﯾﻪ وارد درﺑﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﻋﺮبزﺑﺎن ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﺴﯿﺎری از ﴍقﺷﻨﺎﺳﺎن متﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﻮﯾﺎن را ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ رﻏﻢ
رواﯾﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺳﻠﻄﻪی ﺗﺮﮐﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﴎزﻣﯿﻦ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۲۵ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺿﺎﺧﺎن )و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎ( ،ﻗﺎﺟﺎر را ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
وزﯾﺮی در اداﻣﻪ ﺑﻪ آرﺗﻮر ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻨﺴﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻨﺴﻦ ﮐﻪ روی ﺳﻠﺴﻠﻪی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮐﺘﺎﺑﺶ در
ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط در ﺳﺎل  ۱۹۳۶ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺶﻫﺎی ﻓﯿﻠﻮﻟﻮژﯾﮏ از ﻧﻘﺶ رﺳﺘﻢ و دﯾﮕﺮ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﺎاﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
آرﯾﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺎ ِ
ﻣﻠﺖ ﻣﻮﻫﻮﻣﯽِ آرﯾﺎ ﯾﺎ اﯾﺮان را در دوران ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن در
ﺑﺴﱰی ﻣﻠﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی وزﯾﺮی ﺗﻘﺮﯾنب ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﮐﺎ ِر ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻨﺴﻦ وارد ﻧﺸﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ
از ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس اﯾﺮانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺪ .از ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﮐﺎر ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻨﺴﻦ اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯽﭼﻮنوﭼﺮای
ﻓﺮﺿﯿﻪی آرﯾﺎﯾﯽ و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽاش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری دودﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺪﯾﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻔﻬﻮمﭘﺮدازیِ ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن اﺷﺎره
ﻧﺎم اﯾﺮان را ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻣﯽاﻧﮕﺎرد.
ﮐﺮد .از دﯾﺪ وزﯾﺮی ،ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎر ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻨﺴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮان ﺑﺮآﻣﺪه از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ او ِ
در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺮﺑﯽ ﻓﺎرس ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺎﻣﯽ دودﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻨﺴﻦ ﺧﯿﻠﯽ
راﺣﺖ ﻓﺎرس را ﺑﻪ اﯾﺮان ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺣﻮزهی ﻫرن و ﻣﻌامری ﻧﯿﺰ ﭼﻬﺮهی ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺖ آرﺗﻮر ﭘﻮپ اﺳﺖ .او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی
وزﯾﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﴍقﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﮔﺬﺷﺘﻪی دور را ﺑﺎ دوران ﻣﺪرن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽزﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺪاوم ﻫرن ﭘﺮ ِژن را در ﮐﺎﻧﺘﮑﺴﺘﯽ ﻣﻠﯽ
ِ
ﭘﯿامﯾﺶ ﻫرنِ ﭘﺮ ِژن از دوران ﭘﯿﺸﺎﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ اﮐﻨﻮن )-۱۹۳۹
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﻋﻨﻮان ﮐﺎر ﺷﺶﺟﻠﺪی او ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮔﻮﯾﺎ اﺳﺖ:
 .(۱۹۳۸وزﯾﺮی در رد ﻧﮕﺎه ﭘﻮپ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿ ِﺰ ﻣﻨﺤﴫن ﭘﺮژِﻧﯽ در دوران ﭘﯿﺸﺎﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎ در دورهﻫﺎی ﺑﻌﺪی
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻔﻬﻮمﭘﺮدازی ﻣﻠﯽِ ﻫرنِ ﭼﻨﺪﺷﮑﻠﯽ و ﻣﺘﮑرث در ﴎﺗﺎﴎ ﻓﻼت اﯾﺮان ﭘﻮپ را واداﺷﺖ ﺗﺎ ﮐﺘﺐ دﯾﮕﺮی را
ﻧﯿﺰ در راﺳﺘﺎی ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻣﻠﯽ ﺑﻨﮕﺎرد :ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻫرن ﭘﺮ ِژن ) (۱۹۴۵و ﻣﻌامریِ ﭘﺮ ِژن :ﻏﻠﺒﻪی ﺷﮑﻞ
و رﻧﮓ ) .(۱۹۶۵ﮐﺎﺳﺘﯽ اﺻﻠﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﻮپ از دﯾﺪ وزﯾﺮی ﭘﺮ ِژن ﻧﺎﻣﯿﺪن ﻫرنِ ﻣﺘﮑرث و ﭘﯿﭽﯿﺪهی ﺧﺎور ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .اﳌﺴﺘﺪ
ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﴍقﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺸﻬﻮر و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ وارث راوﻟﯿﻨﺴﻮن و ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری آرﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب اﳌﺴﺘﺪ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﭘﺮﺷﯿﺎ در ﺳﺎل  ۱۹۴۸ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪ .او در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮ آرﯾﺎﯾﯽﺑﻮدنِ ﭘﺮ ِژنﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯽ را ﭘﯿﺶﻓﺮض و ﺑﺪﯾﻬﯽ ﮔﺮﻓﺖ و آنﻫﺎ را ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﭘﺮژا ،ﭘﺮژﻧﺰ ،و آرﯾﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد.

ِ
رواﯾﺖ ﻣﻠﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ
 .۱۰اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ و
وزﯾﺮی در ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺸﺨﺼﻦ ﺑﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻮرﺧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ متﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از دﯾﺪ او ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎریِ داﻧﺸﻮران
اﯾﺮاﻧﯽ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ اﺳﺎﺳﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی روشﺷﻨﺎﺳﯽ اروﭘﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﻦ ﺣﻮل ﻣنتﮐﺎوی و ﺳﻮﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻧﮋادی و ﻣﻠﯽ
ﺑﻮده .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری از دﯾﺪ وزﯾﺮی روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺘﺎ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻫﮕﻠﯽ ،ﻣﺎرﮐﺴﯽ
ِ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﻌامری
و وﺑﺮی ﻧﯿﺰ از دﯾﺪ وزﯾﺮی ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪﺷﺎن ﺑﺮ ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ
اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮﮐﻨﺎر مبﺎﻧﻨﺪ .در دوران ﻗﺎﺟﺎر و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ،ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ وﻗﺎﯾﻊﻧﮕﺎری
ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،ادﺑﯿﺎت ﮔﺴﱰدهای در ﺣﻮزهی ﺗﺎرﯾﺦ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎران ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ،ﺗﺮﮐﯽﻣﻐﻮﻟﯽ ،و ﺻﻔﻮی آنﻫﺎ را
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ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪی ﻣﻬﻢ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎ ﻣﻨﺤﴫن ﺑﻪ اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻠﺘﯽ ﻣﺘامﯾﺰ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪی وزﯾﺮی ﻓﻘﻂ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزده و اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻬﺮهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺮزا ﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن ،دﻫﺨﺪا ،ذﮐﺎءاﳌﻠﮏ
)ﻓﺮوﻏﯽ( و ﺣﺴﻦ ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ )ﻣﺸﯿﺮ اﻟﺪوﻟﻪ( روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﯾﻌﻨﯽ رواﯾﺖ ﻣﻠﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ را در ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری وارد ﮐﺮدﻧﺪ.
روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻮراﴎاﻓﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﻦ روش ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری داﺷﺘﻨﺪ .ﻫامن ﻃﻮر ﮐﻪ
وزﯾﺮی ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ،دﻫﺨﺪا ﺗﺪوﯾﻦ ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪ را اﺳﺎﺳﻦ ﭘﺲ از دﯾﺪن ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی و روﺳﯽ و  ...ﮐﻪ ﻧﻘﺶ
منﺎدﻫﺎی ﻣﻠﯽ را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ آﻏﺎز ﮐﺮد .روزﻧﺎﻣﻪی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﮑﻢﺧﺎن ﻧﯿﺰ در واﻗﻊ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی اﯾﻦ اﯾﺪه ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﮔﺴﱰش اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ را ﺑﺮای ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮاﻫﻢ آورده
ﺑﻮد .از دﯾﺪ وزﯾﺮی ﻣﻠﮑﻢ و ﻫﻢﻓﮑﺮاﻧﺶ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺖدادن ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﴩوﻃﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ اﻧﺪﯾﺸﻪورزی ﺳﮑﻮﻻر
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﻪای ﺑﺮای ﻇﻬﻮر اﻧﺪﯾﺸﻪورزی ﻣﻠﯽ در اﯾﺮان ﺷﺪ.
ذﮐﺎءاﳌﻠﮏ )ﻓﺮوﻏﯽ( در ﺳﺎل  ۱۹۰۱ﯾﮏ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪرﯾﺲ در ﻣﺪرﺳﻪی ﺟﺪﯾﺪاﻟﺘﺎﺳﯿﺲ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ
ﻧﺎم ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی وزﯾﺮی ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎ در ﺣﻮزهی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻠﯽ در ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﻮد .دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮوﻏﯽ ﴍحﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ از دودﻣﺎنﻫﺎی ﭘﯿﺸﺎاﺳﻼﻣﯽ )ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ،ﺳﻠﻮﮐﯽ ،ﭘﺎرﺗﯿﺎن ،و ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن( و ﻧﯿﺰ
ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت ﴍﻗﯽِ ﺳﻨﺘﯽ از دودﻣﺎنﻫﺎی ﭘﯿﺸﺎاﺳﻼﻣﯽ )ﭘﯿﺸﺪادﯾﺎن ،ﮐﯿﺎﻧﯿﺎن ،و ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن( را در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ .ﻫﺪﻓﺶ اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ دودﻣﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ دودﻣﺎنﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻼت اﯾﺮان ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎزد )اﯾﺪهی ﺗﺪاوم( .ﮐﺘﺎب ﻓﺮوﻏﯽ در ﺳﺎل ۱۹۱۷
دوﺑﺎره ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﭼﻬﺮهی ﺷﺎﻫﺎن را ﻧﯿﺰ درﺑﺮﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﭼﻬﺮهی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬا ِر دﯾﮕﺮ ،ﺣﺴﻦ ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻧﮕﺎرش ﮐﺎر ﺳﻪﺟﻠﺪیاش درﺑﺎرهی اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن را در ﺳﺎل  ۱۹۲۵آﻏﺎز ﮐﺮد .ﮐﺎر ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روش ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺑﻮد و ﺧﺐ او ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺼﻦ از ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪی آرﯾﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ .وزﯾﺮی ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ ﺑﯿﻦ اﺳﻄﻮرهﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺠﺮﺑﯽ متﺎﯾﺰی منﯽﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ
را ﺣﺎﮐﻢ ﻣﴩو ِع ﴍق اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺳﮑﻨﺪر را زنﺑﺎره و ﻗﺴﯽاﻟﻘﻠﺐ و دﺷﻤﻦ ﭘﺮوﭘﺎﻗﺮص اﯾﺮان ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﺮد .وزﯾﺮی
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ ﻧﺴﺒﺖ داد ﮐﻪ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن را اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ را ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺼﻮر
ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ.
وزﯾﺮی ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽِ اروﭘﺎﯾﯽ در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺎزوﮐﺎری
اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﴩوﻋﯿﺖﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ روش ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎمﺷﺎن رﻓﺖ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را ﺑﺎ وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﴪوی در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﻘﺶ
ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺎزی ﮐﺮده اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی وزﯾﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی او ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺣامﺳﯽِ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﴩوﻃﻪ
را وارد ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮدم ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار ﮐﺮد .ﻧﮑﺘﻪی ﺑﺎرز ِ
روش ﮐﴪوی اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺎﺳﻦ ﻫﯿﭻ ﻣﻨﺒﻊ و ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎﺳﯽای در
ﮐﺎر ﻧﺒﻮد .ﭘﺲ از ﮐﴪوی ﻋﯿﺴﺎ ﺻﺪﯾﻖ و ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻔﯿﺴﯽ از ﭼﻬﺮهﻫﺎی اﺛﺮﮔﺬا ِر ِ
ﺳﻨﺖ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻔﯿﺴﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۵۶و  ۱۹۶۵دو ﺟﻠﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘامﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان را ﻣﻨﺘﴩ ﮐﺮد ﮐﻪ در آنﻫﺎ دودﻣﺎن ﻗﺎﺟﺎر را
ِ
ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦﭼﻨﯿﻨﯽِ ﺗﺎرﯾﺦ از ﺳﻮی ﻧﻔﯿﺴﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ارﺗﺶ
در ﮐﺎﻧﺘﮑﺴﺖ ﻣﻠﯽ ﻗﺮار داده ﺑﻮد.
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﺣﺘﺎ ﭼﻬﺮهای داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﯿﺴﺎ ﺻﺪﯾﻖ ﻧﯿﺰ از دﯾﺪ وزﯾﺮی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ از دام روش ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﮕﺮﯾﺰد .او
ِ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺣﺘﺎ رﻧﺴﺎﻧﺲ
در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی آﺛﺎرش ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ متﺪنِ ﻣﻠﯽِ اﯾﺮان را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮده و از ادای ﺳﻬﻢ متﺪن اﯾﺮاﻧﯽ در
ﺳﺨﻦ راﻧﺪه اﺳﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر او ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان ﻧﺎم دارد اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در  ۱۹۵۷ﻣﻨﺘﴩ و ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۷۵ﻫﻔﺖ ﺑﺎر
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﺻﺪﯾﻖ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻏﺮﺑﯽ ،روﯾﮑﺮ ِد ﻋﺮبﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ و ﻋﺸﻘﺶ ﺑﺮای اﯾﺮان را ﺗﺮوﯾﺞ و ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮏ زﺑﺎنِ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻗﺪرتﻣﻨﺪ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑُﺖﻫﺎی ﺻﺪﯾﻖ ﭼﻬﺮهﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﺑﺮاون ،ﭘﻮپ و ﮔﺮﯾﺸﻤﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ذﮐﺮﺷﺎن رﻓﺖ .وزﯾﺮی ﺳﭙﺲ ﺑﻪ زرﯾﻦﮐﻮب و ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎﺑﻬﺶ در ﺗﺮوﯾﺞ روش ﻣﻠﯽ
ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .او در اداﻣﻪ ﺑﻪ ذﺑﯿﺢاﻟﻠﻪ ﺻﻔﺎ و اﺣﺴﺎن ﯾﺎرﺷﺎﻃﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻬﺮهﻫﺎی در آن زﻣﺎن زﻧﺪهی
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﺪ و روش آنﻫﺎ را ﻋﻤﺪﺗﻦ ﺗﮑﺮار روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﴍقﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ/ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽداﻧﺪ.
وزﯾﺮی ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ادوارد ﺳﻌﯿﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﻤﻪی ﻧﺎمﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻓﻘﻂ ﻧﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﴩی ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
دارﻧﺪ .از ﺧﻼل ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎمﻫﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ وﯾﮋه ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .وزﯾﺮی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎدهی زﻣﺎنﭘﺮﯾﺸﺎﻧﻪ
و ﻧﺎﻣﻮﺟﻪ از واژهی اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﺳﺎﺧ ِنت ﺳﻨﺖ و ﺗﺎرﯾ ِﺦ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ِ
ﻓﺮض ﻏﺎﻟﺐ داﻧﺸﻮران ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ؛ روﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪ.
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