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 نگاهی دوباره بر ی آن دارد کهجا" یک کيستی پيروزمند: ایران"ام  نيولی با نوراردگپيش از پرداختن به سخنرانی ارزشمند پروفسور 
 شاهنشاه ایران و ود را در این سنگنبشتهداشته باشيم؛ شاپور خ" کعبه زرتشت"، پسر اردشير بابکان در یکمسنگنبشته شاپور 

که امروز نام کشور ما است، در این نوشته نگاه به مردم دارد، و نه به " ایران"واژه . انيران، و فرمانروای ایرانشهر می خواند
خواند که " ان+انير" و "ان+ایر"بکار رفته در این نوشته را باید بگونه " انيران"و هم " ایران"به دیگر سخن هم . سرزمينهای ایرانی
است، چنانکه این واژه در همين " آریا"رانوشت پهلوی واژه در اینجا َت" ایر. "خواهد شد" انيرانيان"و " ایرانيان"برگردان پارسی آن 

است، " شهرایران"نام سرزمينی که شاپور خود را فرمانروای آن می خواند، . آمده است" آریائيان"سنگنبشته سه زبانه در زبان یونانی 
 بدینگونه اگر این انگاشت را در باره درونمایه  .یا کشور آریائيان است" هرآرایانام خشث" واژه پارسی کهن  پهلویکه این خود ترانوشت

 خدای می نامد-یا ایرانشهر" ِارانشهر خَودای"بروزگار شاپور ساسانی بپذیریم، خواهيم دید که او خود را از یک سو " ایران"کهن واژه 
، و از دیگر سو شاهنشاه )فرمانروای ایرانشهر، خدای در واژگان دیگری چون کدخدا و ناخدا نيز به معنی فرمانروا است، و نه آفریدگار(
شاید این سخن نگاه به گوناگونی مردمان آنروز ایران داشته باشد که همچون امروز از تيره ها و نژادهای . )1 (ها"ناایر"ها و "ایر"

 نوشته )ان+ِار ("ِاران"ه ایران، که امروز نام کشور ما است، از اژبدینگونه و. ند و به زبانهای گوناگون سخن می گفتندگوناگون بود
" پوليتيک"گفتنی است که درست بمانند زبان یونانی، که در آن  .است در همان نوشته "ِارانشهر"شاپور نيامده و ساده شده واژه 

 پس می توان به این .ریشه اندهم) 2" (شهر"و " شاه" ریشه اند، در زبان پارسی نيز واژگان  از یک)شهر ("پوليس"و ) سياست(
بوده است، که در آن " ملت-دولت"نگاشت اسخن رسيد که اندیشه سياسی ساسانيان در نگاهشان به ایران، گونه ای باستانی از 

) دولت/نيروی سياسی" (شاهنشاه"با جای گرفتن واژه .  استکشور همان "ایرانشهر" همان ملت، و  بروی هم ها"ناایر"ها و "ایر"
گروههای انسانی با ویژگيهایی «: در کنار این دو، سه گانه ای پدید می آید که در برداشت مدرن نيز شالوده یک ملت را می سازد

دانشنامه (»  برخوردارند همگون مانند نژاد، زبان، دین، فرهنگ و تاریخ، که در چارچوب مرزهای سرزمينشان از قدرت سياسی
  ).بروکهاوس

  
 نيولی استاد برجسته گراردو، پروفسور )3 ( و به بهانه گشایش بخش ایرانشناسی فرهنگستان دانش اتریش2003 آپریل 29روز 

  :چنين است از آن بخشهایی ایرانشناسی سخنانی در باره کيستی ایرانی در گذر تاریخ بزبان راند، که برگردان
  
 جهان باستان، سده های ميانه و ؛در هنر: یکی از بزرگترین فرهنگهای جهان را در هر زمينه ای بياد ما می آورد" ایران"م بيگمان نا«

 – هم پيش و هم پس از برآمدن اسالم، در ادبيات و گسترش یک زبان ؛ بویژه بخش باستانی آن، در فلسفه و دین؛هنر مدرن، در تاریخ
شهرآئينی ایرانی هميشه در بخش بزرگی از آسيا فرمانروائی آشکار . [...] بزار یک باور جهانی فرا ُرست که در آسيا به ا–پارسی نو 

  .داشته و تاروپود یک احساس ژرف از کيستی ملی را ساخته است، که بيش از هرچيز ریشه در بنيانهای فرهنگی دارد
 )ایرانيسم( ایرانگرائی - بگویم باشد شاید بهتر–گونه ایران های فرهنگی درنگ کنم، تا نشان دهم چبنيانمی خواهم بر روی این 

ه هم ک درازای سده ها چنان به انجام رسانيده،یک کيستی ملی را به نيروی ارزشهای فرهنگی خود در ای استادانه از ه نمون
  .ایالميان و هم ترکان و مغوالن، خویشتن را در  آن بازیافته اند

  
پيوند ميان دو گوهر   بگوید هيچکس نمی تواند این باره،بدون پژوهشهای پيوسته و ویژه در: نه نياوردممن از ایالميان بی هوده نمو

همکار ) 4(نه پژوهشهای نامشناسانه .  براستی چگونه بوده است– گوهر ایالمی و گوهر پارسی –نژادی شاهنشاهی هخامنشی 
، یا در باره پارسی باستان) 5" (دیگرزبانی"شناسانه در باره انه و تبارگرامی ما رودیگر اشميت و نه پژوهشهای زبانشناس

  .»ایران هخامنشی، برای یافتن پاسخی به این پرسش بسنده نبوده اند" چندزبانگی"
  

چه از راه تراوائی فرهنگی و چه از راه آميختگی نژادی از فرهنگهای ميانرودان و ایالم به نيولی بر آن است که پدیده های فراوانی 
او اندازه آميختگی نژادی را بسيار بزرگتر از آميختگی فرهنگی می داند و بر آن است که برای . ن فرهنگ پارسيان راه یافته بودنددرو

 و بکنار نهيم را گوهر بنيادین این پدیده می داند، "زبان"نادرست ه  که ب راباید نگرگاه هندوژرمانی" هخامنشی"شناخت بهتر پدیده 
گوناگونی بافتارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بر یست و اندی ساله را از نگرگاه دیگری واکاوی کنيم که در آن این امپراتوری دو

  . ارج بيشتری نهاده شود
  
با این . ن پروپاگاند سياسی ساسانيان در دهه دوم سده سوم بشمار آوردی ستون بنيادرا" ایران "در جایگاه یک آرمان سياسی باید«

با .  و دینی آن بسيار کهنتر استتبارینشانی از این آرمان نيست، ولی پيشينه ) م.  پ224-240( پيش از اردشير یکم همه اگر چه
پارسی باستان است، ولی می توانيم بگوئيم که این واژه پيش از ساسانيان هيچگاه " آریانام خشثره"برگرفته از " ِارانشهر" واژه اینکه
  .»آرمان سياسی نبوده استیک 

  
بروزگار هخامنشيان می پردازد و با نگاه به نوشته های ارمنی و یونانی و هخامنشی " آریا"نيولی سپس به کاربردهای گوناگون واژه 

برای نمونه در سنگنبشته های سه زبانه داریوش، هم از خدای . آنرا دارای درونمایه های دینی، نژادی، تباری و سرزمينی می داند
سخن می رود، هم از زبان آریائی، هم از دبيره آریائی و هم از سرزمين آریا، که گستره ميان پارت و هند ) اهورامزدا(آریائيان 

 کانيشکا ،مرزی فرهنگ هخامنشيان-او همچنين برای نشان دادن گستره فرا. است)  امروزیافغانستان و بخشهایی از پاکستان(
 او .می خواند "آریائی) "در استان سمنگان افغانستان(نبشته های رباطک پادشاه کوشان را نمونه می آورد که زبانش را در سنگ

 به باز سازی آرمان ایرانی دست یازیدند و از فرهنگ و  مرده ریگ هخامنشيان گام بگامیرشذ با پهمچنين برآن است که اشکانيان
  ).6(می نامد "  ایرانیزیستی-باز" را او این پدیده. زبان یونانی دوری جستند

  
 در  )7" (السِه" بوده است و در ایران همان درونمایه ای را داشته است که تيره هااژه آریا بگفته ویلهلم گایگر یک َفرنام برای همه و«

پدید آوریم، همانگونه که " مندی-ایران"یا " مندی-آریا" واژگانی چون ،"مندی-یونان"ما می توانيم در همسنجی با . ميان یونانيان
آرمان ایرانی را با دشواریهایی چند " پيشزمينه"تا پایان فرمانروائی پارتها می توان تنها . سخن می گوید" لنيکونِه"هرودوت از 
 ما بازمی گردد، بروزگار زمانپيدایش آن تا  ازتاریخ راستين این آرمان، تا جایی که به فرهنگ و شهرآئينی ایرانی . بازسازی کرد

  .»ساسانيان آغاز می شود
  

آفرینش یک "ریشه در پدیده شگفت انگيز و پيچيده " ملت ایرانی"و یک " شاهنشاهی ایرانی"ر آن است که انگاشت یک نيولی ب
در چنين پيشينه ای بود که . برسی شده است" پيشينه سازی"دارد، در همان پدیده ای که بارها در این جستار بنام " پيشنه

: ی که در آن روزگار دست اندر کار ساختاربخشی به آئين خود بودند، در هم آميختندزرتشت-آماجهای دربار با آماجهای باورمندان نو
همخوان جهان آنروز نيولی این پدیده را با روند و گرایش . راهبرد سياسی می بایست از شایستگی و ساختارمندی برخوردار می شد



یران ساسانی را با گرایش ناسيوناليستی فرمانروایان آن به در دنباله سخنانش از روم باستان نمونه می آورد و همزمان امی داند و 
  . آئينهای کهن، برترین نمونه آن می شناسد

  
بازگشت به . در ایران روند یگانه ای در زمينه فرهنگ و سياست آغاز شد، که با پروپاگاند ساسانيان همخوانی همه سویه داشت«

 و بال و پر دادن به یک سّنت نوین که از سوی ایرانيان، که پشتيبان پنداری با دودمان کيانی-ریشه های هخامنشی، همسان
  وبخش دیگری از این پدیده همانا بنيانگزاری یک سنت نوشتاری دینی بود، که پس از بازنگری. پذیرفته می شدساسانيان بودند، 

ف سياسی، دینی و اجتماعی با برآمدن این دگرگونيهای ژر[...]  انجام می گرفت ، بگونه ای گزینشیبررسی نوشته های زرتشتی
گذشته ای یا همان شاهنشاهی آریائی و مزدائی، که ریشه های آن در " ایرانشهر"آرمان : ساسانيان به پيدایش یک آرمان انجاميدند

  .»دوردست جای گرفته بودند
  
، و از دیگر -تا و مؤبدان و هيربدان  در اوس–دینی ساسانيان از یکسو ریشه در آئين زرتشتی داشت -بدینسان جهانبينی سياسی«

 این اسانيان از هخامنشيان درست باشد،اگر سخن پروفسور یارشاطر در باره ناآگاهی یا کم آگاهی س. سو در پيشينه هخامنشی
ای نيز به همان اندازه درست است که  اردشير یکم و جانشينش سنگنبشته های خود را بيگمان از سر تصادف در نزدیکی ویرانه ه

که به (و شاپور یکم هنگامی که نياگان خود را برمی شمارد، کسی جز هخامنشيان و یا کيانيان تخت جمشيد بيادگار نگذاشته اند 
 انجاميد، که جهانبينی فرمانروایان جااین مرده ریگ دوگانه بدان. در نگر ندارد) نادرست آنان را با هخامنشيان یکسان می گيرد

ادین ایرانی ساسانی بوده بيگمان شاهنشاهی و جامعه دینی دو پایه بني. استوار شود" دین"و " هنشاهیشا"ساسانی بر دو پایه 
   .اند
  

و " العجم"در نوشتارهای دولتی و کتابهای تاریخ و جغرافيا  ميدان را به " ایران"پس از فروپاشی شاهنشاهی ساسانی واژه [...] 
نواژه سياسی بروزگار ایلخانيان و دیرتر ست سپری می شد، تا واژه ایران در جایگاه یک َفچند سده دیگر می بای. واگذار کرد" الُفرس"

اگرچه فرمانروائی تازیان و مسلمان کردن مردم این واژه را از درونمایه کهن خود تهی کرده بود، ولی آرمان . صفویان بکار گرفته شود
براستی نيز .  دوباره جایگاه راستينش را بازیافت هنگامی که تاده ماندگی زنهرگز گم نشد، بلکه در جایگاه یک مرده ریگ فرهن" ایران"

نتوانست " اّمت اسالمی"درآميختن ایرانيان در . پيش ساخته شده بودپيشاپيش از آنکه ایرانيان به اسالم بگروند، یک فرهنگ ملی 
فرهنگ ایرانی با شکست دینی ایرانيان پایان : یران استاین یک ویژگی برجسته تاریخ ا. ایرانيان را از کيستی فرهنگی خود تهی کند

نيز بخش بزرگی از آن بود، و درست " گوهر شاهی"نگرفت، این فرهنگ پشتوانه خود را تنها در آتشکده های زرتشتی نمی جست و 
 رگ و بخشهای توانگ در ژرفنای ساختارهای حکومتی ریشه دوانده بود و در خودآگاه خاندانهای بزر بود که"گوهر شاهی"همين 

از آنجایی که آنها در درون : از گونه ای دیگر بود) مانند سوریه و مصر(سرنوشت فرهنگهای ملی دیگر . جامعه ایران جای گرفته بود
با فروپاشی ) ُقبطی(شکست و نابودی کليسای سوری و مصری . امپراتوری روم پای گرفته بودند، پشتيبان دیگری جز دین نداشتند

  . یکسان بود نمایان می کرد،هاسوری و قبطی خود را در آن، که مسيحيت گهای ملی آنانفرهن
  

با این همه پژوهشهای نوین . بروزگار صفویان بمانند روزگار ساسانيان فرهنگی پدید آمد که در پيوند تنگاتنگ با دولت ملی نوین بود
 بدینگونه می توان از یک پيوستگی، از روزگار مغوالن و  ).8(نند سخن از نقش سازنده مغوالن در پيدایش کيستی ملی ایرانی می ز

و شایسته . بازتاب مرده ریگ مغوالن بر کيستی ملی ایرانی براستی سُترگ بود. صفویان تا زمانه قاجاریان و پهلویها سخن گفت
 کيستی ایرانی در زمينه فرهنگی است که در همين پيوند سخن پروفسور فراگِنر برجسته شود، که قاجاریان، که بروزگار آنان

 می )مغول (دستخوش یک نوزائی شد، اگرچه خود ترکنژاد بودند، افسانه هایی برساختند که پيشينه دودمان آنان را به هوالکو
  . رساند

  
 توان بی  از آرمان ایرانی بازمی گردد، نمییولی انگاشت پيوستگی بی ميانجی صفویان به ساسانيان را تا جایی که به نگاهبان

بگونه ای سرنوشت ساز در " ناایرانی"از همين رو باید بر این نکته انگشت گذاشت، که گروههای نژادی . چون و چرا پذیرفت
 شهرآئينی ایرانی برابرشيفتگی بی مانند فرهنگهای همسایه در این نشانه آشکاری از . وارکردن این آرمان دست داشته اندتاس

  .» چه بيرون از آناست، چه در درون ایران، و
  
نواژه فرهنگی، می توان حتی دو و نيم به گمانم توانستم در این گفتار نشان دهم که در جستجوی آرمان ایرانی در جایگاه یک َف«

چيزی که در این زمان دراز به هر روی شدنی نمی (نژادی بوده است،  پيدائی این کيستی بدور از یک پيوستگی. هزاره بازپس رفت
مقدونی -ر این روند می توان گسستگيهای ژرفی را یافت، نخستين گسست پيآمد یورش اسکندر و فرمانروائی شاهان یونانید. )بود
  از - یا کيستی سياسی ایرانی –ایران " بازسازی "تا جایی که به گوهر بنيادین. بان بودگسست دوم افتادن ایران بدست عر. بود

ست یا بودائی مانند ایلخانيان، یا فرمانروایان يمغوالِن هنوز شامان ی بدست برد که این نوسازدیدگاه من بازمی گردد، نباید از یاد
) 1588-1629( پيش از شاه عباس یکم ،بروزگار آنان. ایران برخاسته بودند انجام یافت" کناره"ترکزبان، مانند صفویان که به هر روی از 

از همين رو بود که فرمانروایان . زی و بازسازی ایران می درخشيد و می شکفتتبریز بجای تخت جمشيد و اصفهان در راستای نوسا
 چنانکه دیرتر قزوین و اصفهان بدین جایگاه فراُرستند -" دارالسلطنه" با گشودن و فروگرفتن تبریز یعنی  قره قویونلو و آق قویونلوترکمان

کاری جز این نکرد، پس از آنکه قزلباشان ُترک ل نيز پس از آنان شاه اسماعي. نددوانا پادشاه ایران و خسروی ایران می خ خود ر–
سرانجام همگان در . ناميد" پادشاه ایران"پایتخت را گشودند، شاه اسماعيل نيز بمانند اوزون حسن فرمانروای آق قویونلوها خود را 

 و در شکوفائی و بازسازی چندالیه و در فرآیند هزاران ساله اش،" سرزمين آریائيان"راه بازسازی کيستی فرهنگی و سياسی 
در همه دوره های گوناگون تاریخی که سرگذشت این سرزمين زیبا و سربلند را چنين یگانه می سازند، انه آن  ِستایکمابيش باستان

 تمدن دیگری هر سرزمينی با یک شهرآئينی ویژه، که شاید بهتر از. از جان مایه گذاشتندبی نگاهی به نژاد، دین، و پيوندهای خونی، 
  .»توانسته است نمونه های پذیرش فرهنگی و فرآوری بومی آن را بما نشان دهد

  
**********  

 هسته بنيادین خود را در گذر سده ها از گزند آسيبهای می خواند، که توانسته است" پيروزمند"نيولی کيستی ایرانی را از آنرو 
بيشتر کشورها و " کيستی ملی"این دیدگاه به پيرامون خود بنگریم، خواهيم دید که براستی نيز اگر از . درونی و بيرونی بدور دارد

برای نمونه اگر فرانسه و انگلستان پس از فروپاشی . ملتهای جهان برساخته و پيآمد رخدادهای سياسی سده بيستم است
ها و  "ملت"می کردند، ما امروزه با امپراتوری عثمانی سرزمينهای عربی آن را بر پایه مرزبندیهای دیگری ميان خود بخش 

های دیگری روبرو بودیم، این بی ریشگی ملی در برخی از این کشورها مانند عربستان سعودی تا بدانجا پيش می رود که "کشور"
 همچنان خود رایا اگر کشور جاینشين امپراتوری عثمانی ! این کشور نام خود را نيز وامدار خاندانی است که بر آن فرمان می راند

  . روبرو نبودیم" ت ترکلم"و ملتی بنام " ترکيه"، امروزه هيچگاه با کشوری بنام می خواند"  ُدوَلتی عاليه ای عثمانيَّه"
در سده های پيش از اسالم در پيوند با یک ملت و یک کشور بکار می رفت و پس از آمدن " ایران"در باره ایران ولی چنين نيست، 

از همين رو است که ما این واژه را چه در خداینامه های پيش از اسالم و چه در ". آرمان ایرانشهری" یک آرمان؛ مسلمانان در پيوند با
.  ای ناميدن این مرزو بوم و مردمان آن می یابيمرشاهنامه ها و دیگر سروده های چامه سرایان پس از اسالم در جایگاه یک فرنام ب



شمار ملتهایی هستيم که ناممان و نام سرزمينمان دارای یک شناسنامه نوشته شده تاریخی بدینگونه ما ایرانيان یکی از انگشت 
  . ایران را نيز جاودانه کرده است نام خود، که نامشاپور ساسانی در سنگنبشته کعبه زرتشت نه تنها. است

  
 ایرانی را در این می بيند که ایرانيان او راز دیگر پيروزمندی کيستی. نيولی بر یک نکته بنيادین دیگر نيز انگشت گذاشته است

در جایيکه . زرتشتی، کيستی ملی خود را جدا از کيستی دینی شان می دیدند و از این رو با وانهادن دین، کيستی خود را واننهادند
 به اسالم زبان خود را نيز آسوریان و کلدانيان و قبطيان از آنجا که در کيستی خود را بر پایه دین مسيح استوار کرده بودند، با گرویدن

برابر بود با رنگ باختن کيستی ملی شان و تنها " ملی" ملتهای نامبرده از دست دادن دین نبرای ای. شدند" عرب"فروهشتند و 
نها زبان ُقبطی ت.:  کيستی خود را نيز نگاهبان باشنددپای فشردند، توانستن) بخوان دین ملی(کسانی از آنان که بر دین نياکان خود 
همچنين از سدهاهزار یا ). مسيحيان قبطی مصر در کليسا به زبان قبطی نيایش می کنند(در کليسای قبطی زنده مانده است 

ميليونها آسوری که پيش از اسالم در استان ایرانی آسورستان و در استان رومی آسيریا ميزیستند، تنها همان چند ده هزار تنی که 
که بازماندگان کلدانيان کهن و (سرگذشت کلدانيان . تی آسوری خود را از گزند عرب شدن نگاهدارندمسيحی ماندند، توانستند کيس

بدیگر سخن کيستی آسوری و قبطی و کلدانی، هم امروز نيز با دین مسيح شناخته می . نيز از همين دست است) بابليان هستند
می " آسوری مسلمان شده"که " آسوری مسلمان"، او را نه شود، اگر ما از یک آسوری که به اسالم گرویده است سخن بگویيم

در ایران ولی چنين نبود، با اینکه . زبان، بر کيستی مسيحی استوار است) و یا شاید بيش از(ناميم، زیرا که کيستی آسوری در کنار 
ارسی زبان مادری بيش از نيمی از شمار زرتشتيان در کشور هفتاد ميليونی ایران به سختی به پنجاه هزار تن می رسد، ولی زبان پ

به باژگونه دیگر ملتها، ایرانيان اگر چه اسالم آوردند، ولی عرب . ، و زبان دیوانی این کشور از هزار سال پيش تا کنون استمردم ایران
  . نشدند

  
به نيکی نشان می ) ترکزبان(صفویان ، آق قویونلوها، قره قویونلوها و )مغول(و پایان سخن اینکه نيولی با آوردن نمونه های ایلخانيان 

دهد که این کيستی ژرف و ریشه دار بر پایه های نژادی استوار نبوده و همانگونه که رفت یک آرمان سياسی، بر پایه یک پشتوانه 
با این نگاه دیگر جای شگفتی نيست که ریشه های نوزائی ملی چهارم ایرانزمين در سرزمينهای . سترگ فرهنگی بوده است

همان انگيزه ای که فرمانروایان ایلخانی تا صفوی را بسوی ایرانگرائی کشاند، اندیشمندان ترکزبان آنسوی ارس . نسوی ارس باشدآ
 ميرزا –را نيز در ميانه سده نوزدهم به نوسازی و ساختارمند کردن ناسيوناليسم ایرانی واداشت، این پدر ناسيوناليسم ایرانی 

 ميزد و از دیگر سو )9 ()ترکی آذربایجانی(ه از یک سو دست به آفرینشهای شگرف ادبی در زبان مادریش بود ک –فتحعلی آخوندزاده 
اگر . برای رهانيدن ميهن از چنگال واپسماندگی و خودکامگی، در آتش فروزان ایرانگرائی و بازسازی کيستی کهن ایرانيان می دميد

  نمونه آخوندزاده برای درستی سخن نيولی بسنده است؛همه نمونه های دیگر را نيز نادیده بگيریم، تنها 
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