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اشاره
بحــث از جایــگاه عناصــر فرهنگــی در تحلیــل روابــط بینالملــل ،یکــی از مهمتریــن مباحــث در مناظرههــای
نســل چهــارم در نظریههــای روابــط بینالملل اســت .مفاهیمــی همچون دیــن ،اخالق ،الهیــات ،فرهنگ،
ً
ایدئولــوژی ،هویــت و اخیــرا تمــدن از جمله مهمترین مفاهیمی هســتند کــه در این مباحثات بــه آنها توجه
شــده اســت .در ایــن میان نــگارش کتــاب برخورد تمدنها توســط ســاموئل هانتینگتــون را میتــوان نقطه
عطفی در توجه به تمدن به عنوان یکی از مفاهیم مهم در سیاســت بینالملل تلقی کرد .ازاینرو بررســی و
نقــش این مفهوم در ســاخت سیاســتهای جهانی بــه یکی از کلیدیترین پرســشهای مرتبط با مطالعات
بینالمللی تبدیل شــد .این پرســش زیرمجموعه ســؤاالتی است که به نقش و جایگاه مفاهیم و فا کتورهای
انگارهای و غیرمادی در روابط بینالملل میپردازد .کتاب حاضر محصول کنفرانس و پنلهای ســالیانهای
است که در سال  2007و  2008در مؤسسه علوم سیاسی امریکا 1با هدف ارائه تبیینی روشن از جایگاه مفهوم
نقد نگاه هانتینگتون به
تمدن در سیاســت بینالملل برگزار شــد و مقاالت و مباحث ارائهشــده در پاســخ و ِ
نقش تمدن در جهان معاصر و نوع ارتباط میان آنها به نگارش درآمده اســت .در این کتاب تالش میشــود
تــا در راســتای مفهومســازی تمدن ،به این پرســشها پاســخ داده شــود کــه آیا تمدن یک مفهــوم حقیقی و
صاحب جوهر و ذات مســتقل اســت یا اینکه یک مفهوم انتزاعی و تزیینی محض اســت که در افواه و بیانات
سیاســتمداران بــه کار بــرده میشــود؟ آیا تمدنهای متعــدد به صورت واحدهــای یکپارچــه و متمایز از هم
وجود دارند یا اینکه همه تمدنها در درون یک «تمدن» اصلی و مادر که الهامبخش و مقصد سایر تمدنها
باشــد قابلشناســایی هســتند که در این صورت همه تمدنها ضمن حفظ ویژگیهای منحصربهفرد خود
و ویژگیهــای متمایــز از دیگــری ،در درون این بســتر کالن فعال خواهند بود؟ کتاب «تمدنها در سیاســت
جهانــی :رویکردهــای متکثــر و تکثرگرا» از هشــت فصل تشــکیل شــده اســت .فصــل اول که مقدمه اثر اســت
توســط پیتــر جی .کاتزنشــتاین بــه نگارش درآمده اســت .فصلهای دو تــا هفتم به مطالعه مــوردی در باب
تمدنهــا اختصــاص یافته و در پایان فصل هشــتم کــه نتیجهگیری تئوریک این کتاب اســت به قلم پاتریک
جســکون 2تنظیم شــده اســت .در بخش بررســی تمدنها به شــش تمدن امریکایی اروپایی ،چینی ،ژاپنی،
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جهانــی از تمدنهــای متکثــر و کثرتگــرا( ،پیتر جی کاتزنشــتاین) .در فصــل اول کتاب که بــه عنوان مقدمه
کتاب به نگارش درآمده و در حقیقت تئوری اصلی کتاب در این فصل منقح میشود ،پیتر جی .کاتزنشتاین
بحثی نظری در باب جایگاه تمدن در سیاست بینالملل ارائه میدهد .وی در مقدمه کتاب بهروشنی بر این
امر اذعان دارد که تمدنها  -برخالف آنچه هانتینگتون تصویر کرده  -موجودیتهایی یکپارچه 3نیســتند،
بلکه متکثر هستند ،اما در درون یک گفتمان فعال هستند و وجود دارند که آن هم «تمدن مدرنیته» است.
همچنین تمدنها تکثرگرا هســتند و اینگونه نیســت که وجود آنها در درون یک تمدن مدرنیته سبب شود
کــه تمایــزات آنها از بین برود ،بلکه در درون همین تمدن مدرنیته اســت که همکاریهای فراتمدنی شــکل
ً
میگیــرد و رقابتهــا و مواجهههــا و بعضا و بهندرت برخوردهــای درون تمدنی به وقوع میپیوندد .تمدنها
بدیــن جهــت متکثر هســتند کــه در درون خــود دربردارنــده سیاس ـتها ،فرهنگها و ســنتهای متعددی
هســتند و این امر ســبب میشــود شــاهد نوعی کثرتگرایی در درون هر تمدنی باشــیم و اینگونه نیست که
تمدنها یکپارچه باشند .از اینرو نخستین نقد کاتزنشتاین به هانتینگتون در تفسیر و تحلیل وی از تمدن

همه نویسندگان قسمت
مطالعات موردی بر این
باورند که رویکرد مناسب
برای بررسی مفهوم تمدن
در سیاست جهانی رویکرد
گفتمانی است .او بر این باور
است که میتوان تمدن را
وارد حوزه مطالعاتی روابط
بینالملل نمود؛ با این تفسیر
که این تمدنها نیستند که
در روابط بینالملل بازیگر
و کنشگر هستند ،بلکه این
واحدهای سیاسی نظیر
دولتملتها هستند که
بازیگرانی هستند که تحت
تأثیر هویتهای تمدنی خود
قرار دارند.

اســت؛ زیــرا هانتینگتــون بر ایــن باور بود که در عالــم واقع «تمدن» بــا صیغه مفرد آن وجــود دارد؛ یعنی یک
ً
ســاختار فرهنگــی کامــا همگرا و یکپارچه که حول محور ارزشهای مشــترک و اجماعی ســازماندهی شــده
اســت .از نظر کاتزنشــتاین این مفهوم از تمدن ،رویکرد اروپای غربی قرن هجدهم به مفهوم تمدن بود؛ زیرا
تمدن برخالف آنچه هانتینگتون تصور میکند در درون خود از تکثر برخوردار است و با اینحال این تکثرها
ســبب منازعه نمیشــود ،بلکــه برعکس در تمدنها تعامل درونی بین اجزا و عناصــر وجود دارد .با اینحال
وی بر این باور است که تکثر تمدنی در جهان سیاست در درون گستره گفتمان تمدنی مدرنیته وجود دارد
و بیــرون از تمــدن مــدرن تمدنی وجــود ندارد؛ یعنــی همه تمدنها در راســتای مدرنشــدن در حال حرکت
هستند ،هر چند ویژگیهای منحصربهفرد و اهداف خاص خود را تعقیب میکنند و این همان چیزی است
که به آن «دنیای جهانیشده» گفته میشود .در این میان طیفهای متعددی از تمدنها قابلشناسایی
است که از تمدن اروپای غربی مدرن تا تمدنهای متنوع عصر طالیی ممکن است وجود داشته باشد.
از ایــنرو همه نویســندگان قســمت مطالعات مــوردی بر این باورند که رویکرد مناســب برای بررســی مفهوم
تمــدن در سیاســت جهانــی رویکــرد گفتمانــی اســت .او بــر ایــن بــاور اســت کــه میتــوان تمــدن را وارد حوزه
مطالعاتــی روابــط بینالملــل نمــود؛ با این تفســیر که این تمدنها نیســتند کــه در روابط بینالملــل بازیگر و
کنشگر هستند ،بلکه این واحدهای سیاسی نظیر دولتملتها هستند که بازیگرانی هستند که تحت تأثیر
هویتهای تمدنی خود قرار دارند.
فصل دوم و فصل ســوم کتاب با یک ایده مشــترک به بررســی نمونههای متفاوت میپردازد .در فصل دوم
جیمــز کــورث 4بــا نگارش مقالــهای با عنوان :ایــاالت متحده امریــکا به عنــوان رهبر تمدنی 5و در فصل ســوم
6
عمل جامعه تمدنی 7به اثبات این فرضیه میپردازند
امانوئــل آدلــر در مقالهای با عنوان :اروپا به مثابه یک ِ
ً
کــه ما صرفا یک مفهوم و برداشــت از تمدن نداریم ،بلکــه مفاهیم متعددی داریم که در کنار مفاهیم غربی،

اروپایــی ،امریکایــی و تمدنهــای جهانــی و  ...نیــز وجــود دارد کــه میتوانــد جایگزین برداش ـتهای رایج از
تمــدن ارائــه شــود و تــاش میکند فراز و فرودهــای مفهومی این امر را نشــان دهد .از منظر این نویســندگان
تمدنهــای چینــی ،ایرانــی و هنــدی ،دولتهــای تمدنی خاص خــود را دارند .ایــن امر  -برخــاف آنچه که
هانتینگتون تصور کرده  -بازتابدهنده وجود تکثر در تمدن است ،نه یکپارچگی.

3. Unitary
4. James kurth
5. The united states of America as a civilizational leader
6. Emanuel Adler
7. Europe as a civilizational community of practice
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چهارم کتاب که با عنوان تمدن و ساخت دولت
دیوید کانگ 8در فصل
ِ
در چین 9ارائه شده است نیز بر نگاه گفتمانی در مطالعه تمدنها تأ کید
میکند .وی بر این باور اســت که رفتارهای چین توســط حوزه پیرامونی
تمدنی آن ،یعنی کره و ویتنام الگوبرداری شده است که این امر در مورد
ژاپــن کمتــر صــدق میکنــد .هر یــک از کشــورها ضمن حفــظ ارزشهای
مختــص به خود ،متعلق به گســتره تمدنی هســتند که بــه حوزه تمدنی
چینــی 10مشــهور اســت .او بــر این باور اســت کــه تعارضات هویتــی که در
سایه حضور هویتهایی همچون هویت مغولی ،ایغوری و ختایی ظهور
کردهانــد ،بــه مثابــه «دیگربود»هــای هویت تمدنــی چینی هســتند؛ زیرا
اینهــا هویتهایــی هســتند کــه ارزشهــای هویت چینــی را انــکار و طرد
میکنند .از اینرو تمدن در چین موجب شــده است که شکل دولت در
چین برآمده از هویت چینی باشد تا بتواند ضمن حفظ مرز میان خود و
دیگربودهای خود ،بقای خود را تضمین نماید.
نویســندگان فصــل پنجــم و ششــم نیز با اســتفاده از رویکــرد گفتمانی به
تحلیل تمدن هندی و تمدن ژاپنی پرداختند .دیوید لهنی 11در مقالهای
با عنوان ژاپن در اندیشــه نقشهای منطقهای و جهانی خود 12در مورد
تمــدن ژاپنــی میگویــد :ژاپن امــروز نمونهای اســت از عــدم قرارگرفتن در
ً
قالبهــای تحلیلــی تمدنــی مرســوم کــه غالبــا بــا پیشفرضهایــی آغــاز
میشود و با تأییداتی که با ویژگیهای منحصربهفرد ژاپن و ظرفیتهای
نامحــدود آن در پذیــرش واردات فرهنگــی خارجــی بــدون مقــدس
پنداشــتن ارزشهــای بنیادیــن آن در ارتبــاط اســت اتمــام میپذیرد .از
اینرو نوعی تکثر در درون حوزه تمدنی ژاپن مورد توجه نویسنده است
تا این تکثر درونی و ارتباط آن با جهان خارج از خود را نمایان سازد.
نویســندگان فصــل ششــم و هفتم نیــز تالش میکنند تا نشــان دهند که
تمدنهــای اســامی و هنــدی نیــز نمونههایی هســتند که مســئله تکثر
و کثرتگرابــودن تمــدن را اثبــات میکننــد .ســوزان رودولــف 13در فصــل
ششــم که با عنوان چهار گونه مختلف از تمدن هندی 14نگاشــته اســت
بــا بررســی انــواع مختلــف تمــدن هنــدی در خالل یــک دوره 250ســاله،
یعنــی از اواســط قــرن  18تا قرن  21که شــامل دورههای شرقشناســانه،
انگلیکــن ،هنــدی و هندوهــای ملیگرا میباشــد بــه این نتیجه رســیده
است که باید به نقش سیاستمداران در ایجاد مفهوم تمدن توجه کرد؛
زیــرا کاربــرد آ گاهانــه مفهــوم تمدن توســط سیاســتمداران ســبب ایجاد
رونــق ایــن مفهوم میشــده اســت .بروس الرنــس در فصل هفتــم که به
بررســی تمــدن اســامی میپــردازد ،بر این باور اســت که تمدن اســامی

معریفامجایل
بــه مثابه پلی بین تمدن غرب و شــرق عمــل خواهد کرد .او نیز به لحاظ
روشــی ،بر شــیوه مطالعــه گفتمانی تمدنها تأ کید مــیورزد و بر این باور
اســت کــه امروزه تمدنها بیش از آنکه یک مفهــوم واقعی بوده و در یک
قلمرو خاص وجود خارجی داشــته باشــند ،اموری هستند که در اذهان
مــردم وجــود دارنــد .از اینرو در هنــگام مطالعه تمدنها بایــد ببینم که
مــردم چه تصــوری از تمدن خود دارند .این ســخن از اینرو مهم اســت
که یادآوری کند در روابط بینالملل معاصر این دولتهای ملی هستند
که بازیگران اصلی روابط بینالملل هستند.

امــا در فصــل آخر کتاب پاتریک جکســون 15در مقالهای بــا عنوان چگونه
یپــردازد کــه چــه
در مــورد تمدنهــا بیندیشــیم؟ 16بــه ایــن مبحــث م 
رویکردهایی میتواند در مطالعه تمدنها در سیاســت بینالملل به کار
گرفته شــود و هر رویکرد از چه قابلیتهای تحلیلی برخوردار اســت؟ وی
پــس از ارائــه گزارشــی از جایگاه تحلیل تمدنی در سیاســت بینالملل در
امریــکا بــه این نتیجه میرســد کــه مقوله تمدن جــزء مقولههای مهجور
در دانــش امریکایــی سیاســت بینالملــل اســت .ا گرچــه اثــر ســاموئل
هانتینگتون ســبب شــد نگاهها به ســوی واژه تمدن معطوف شــود ،اما
ایــن توجــه بیش از آنکه از ســوی فضاهــای آ کادمیک روابــط بینالمللی
باشــد ،بیشــتر از منظــر فضــای عمومــی مــورد توجــه قــرار گرفــت .ا گرچه
تحلیل تمدنی در دانش سیاست و روابط بینالملل بسیار کمفروغ بود،
امــا تحلیلهای جامعهشــناختی این خــأ را جبران کــرد .در این رویکرد
نویسندگان با نگاهی متفاوت به مقوله تمدن ،قرائتی متفاوت از تحلیل
تمدنــی ارائه دادهاند که از قابلیت بهکارگیری در دانش روابط بینالملل
نیز برخوردار اســت .جکســون بر این باور است که برای مطالعه تمدنها
در سیاســت جهانــی بایــد از رویکرد پســابنیادگرا 17و گفتمانــی که مبتنی
بر دانش جامعهشناســی اســت بهره برد .در این بخش مقایسه تئوریک
مفصلی میان رویکرد بنیادگرای هانتینگتون در باب تمدن که در کتاب
برخــورد تمدنها ارائه شــده اســت و همچنیــن رویکرد پســابنیادگرا ارائه
میدهــد و بــا تکیه بر این رویکرد ،به نقد نظریــه هانتینگتون میپردازد.
نقطه ثقل تئوریک کتاب حاضر در فصل اول و فصل آخر و در نقد رویکرد
هانتینگتون به مقوله تمدن ارائه شــده اســت .مطالعــه این کتاب برای
دانشــجویان علــوم سیاســی و روابــط بینالملــل و مطالعــات منطق ـهای
ً
قطعا جذابیتهای فراوانی خواهد داشت؛ زیرا در کنار مباحث تئوریک
ارائهشــده ،تحلیلی از مناطق مختلف جهان بر اســاس مباحث تئوریک
ارائهشده (تطبیق نظریه بر مورد) عرضه میکند.

8. David kang
9. Civilizations and state formation in the shadow of china
10. Sinic civilization
11. David leheny
12. Japan ponders its global and regional roles

15. Patrick Jackson

13. Susanne Rudolph

?16. How to think about civilizations

14. Four variant of Indian civilization

17. Post essentialist
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حیات اقتصادی ایرانیان
در دوره مشروطه
فاطمه یاقوتی
اشاره
«توســعه در تاريــخ ايــران همــواره بیثبــات بــوده اســت» .شــايد ايــن تنهــا فصل مشــترک تمــام تحليلهای
توســعهای انديشــمندان و مورخــان خاورميانه با وجود همه اختالفنظرهایشــان باشــد .خيــزش نهادهای
مدرن ايران در برههای رویداد كه بسياری از كشورها هنوز با مفهوم مشروطه و مجلس آشنايی نداشتند.
اما با اینحال در ادامه مسير توسعه ايرانيان از بسياری كشورهای همرده خود بازماندند .این اثر پژوهشی
درباره رفتار اقتصادی ایرانیان در دوره مشروطه و همزمان با خيزش نهادهای مدرن و نهادهای اقتصادی
اســت .مشــروطه در اين موقعيت از ابتدای ســلطنت ناصرالدين شــاه تــا صدراعظمی اميركبيــر ،قائممقام و
غيره تا  1906زمان صدور فرمان مشروطيت است .در اين بازه زمانی بايد علل نا كامی ايران در مسير توسعه
و تشكيل ثروت را بررسی كرد.
کتاب دربردارندهٔ چهار فصل است.

فصل اول :رویکردهای نظری و روشی
آنچــه بــرای پژوهشــگر در ابتــدای کار مــورد توجــه بــوده ،دالیل نرســیدن بــه توســعه مطلوب با وجــود وجود
تکنیــک و برنامههــای متعــدد توســعه در خالل ســالیان مختلف در دورههــای متعدد تاریخی بوده اســت .با
این پیشفرض دو سؤال اساسی که در طول یکدیگر قرار داشتند مطرح شد .اول چرایی شکلنگرفتن «روح
ســرمایهداری» در جامعه ایرانی با وجود بهرهمندی از نمادهای ســرمایهدارانه بود و دوم که به نوعی مقدمه
و زمینه ورود به ســؤال پیشــین قلمداد میشــد ،توصیفی از رفتار و حیات اقتصادی ایرانیان بود .مســئلهای
کــه بــه دلیل غفلت تاریخ از پرداختن به ســوژههای انســانی کمتر بدان توجه شــده اســت .بــا توجه به همین
پرســشها اســت که میتــوان گفت کار به لحــاظ نظری و روشــی ،دنبالهروی پژوهشهای اخــاق اقتصادی
ادیان ِو ِبر و مهمترین کار ایشــان «اخالق پروتســتان و روح ســرمایهداری» است که برای تکمیل نواقص و رفع

نوبلیست نئونهادگرای اقتصادی ،دا گالس نورث استفاده شده است.
اشکاالت کار ِو ِبر از ظرفیتهای نظری
ِ

فصل دوم :حیات اقتصادی ایرانیان
همانطــور کــه گفته شــد ،مهمترین هــدف از نگارش این کتــاب پرداختن به خصایص فــردی و کنشهایی
اســت که به صورت غیرمســتقیم میتوانســته اســت بر افعال اقتصادی مردم عصر مشــروطه تأثیرگذار باشد،
بهویــژه اینکــه در ایــن دوره شــاهد شــکلگیری نهادهــای اقتصــادیای بودهایم که پژوهشــگر مدعی اســت
حیات اقتصادی ایرانیان در دوره

مشروطه؛ سمیه توحیدلو ،تهران:

کمتــر کتابــی بــه صــورت مــدون و کامل به آنهــا پرداخته اســت .نویســنده برای شــرح زمینههــای اقتصادی
آن دوران بــه توصیــف نحــوه تجارت ،وضعیت صنعــت ،اوضاع پولی و مالی در جامعــه (وضعیت قران ،باال و

هرمس.1395 ،

128

160

سالبیستوهفمت،مشارۀچهارم،مهـروآبـــــــان1395

تازههایناگرشونشر

معریفامجایل

پایین شدنهای قیمت نقره و مسئله نر خهای برابری قران با پولهای

توجه اغلب متشرعین تا حتی روشنفکران نیز قرار گرفته ،مفهوم عدالت

خارجــی) ،وضعیــت کشــاورزی و زمیــنداری و نهادهــا و ســازمانهای

در معنــای حفظ تــوازن میباشــد .قرارگرفتن هر چیزی بــر جای خویش

اقتصــادی اعــم از بانکهــا ،گمــرکات ،مالیاتهــا ،شــرکتهای داخلی و

معنایــی اســت که بــرای مفهــوم عدالــت از حکمــت یونانــی افالطون در

خارجــی پرداخته اســت .در ادامه نیز به خصوصیات فــردی و اجتماعی

کتاب جمهور تا فقه دوره مشــروطه جاری بوده و اینکه ا گر شــاه در جای

در قالــب طبقهبندیهــای متعدد اجتماعی و ســبک زندگــی هر کدام از

خود و رعیت در جایگاه خویش قرار گیرد ،عین عدالت است نیز جزء باور

طبقات نظر کرده و به توصیف ســبد مصرفی و درآمدی خانوار پرداخته

بســیاری میشــود .این مفهوم نمیتواند مقابله با ظلم را برساند .توازن

است .بهدستآوردن تخمینی از وضعیت تورم و نحوه معیشت ایرانیان

بــرای ایرانیــان ،نه تالش برای قرارگرفتن در جایگاهی که باید باشــند که

از اهداف نهایی این بخش از کتاب بوده است.

تالش برای نگهداری هر چیز بر جایگاه موجود بوده است .امری که چه

فصل سوم :خلقیات ایرانی

بــه لحــاظ دینی و چه به لحاظ رفتار عملی در میان ایشــان درونی شــده

مقایســه خصوصیــات اخالقی ایرانیان با اخالقیات ذکرشــده توســط وبر
در اخــاق پروتســتان در قالــب کنشهــای انســانی و رابطــه وی با خدا،
خویشــتن ،انســانهای دیگــر ،طبیعــت و نســبت ایشــان بــا اقتصــاد در
فصل ســوم آورده شــده است .نویســنده با توجه به همان مفاهیم اولیه
و تفاوتهایــی کــه در انواع اخالق پروتســتانی از منظر اقتصاد به دســت
آورده و با نظر به مطالعاتی که در کتب تاریخی ،ســفرنامهها ،خاطرات و
دیگر اسناد موجود از آن دوران به انجام رسانده ،شاخصهایی از قواعد
اخــاق ایرانیــان فراهم کرده اســت؛ قواعــدی که روایتگــر ویژگی اخالقی
ایرانــی اســت و در وهلــه اول قــرار اســت بــه پرســش «چگونگــی حیــات
اقتصادی ایرانیان» که در فصل دوم ناتمام ماند پاسخ دهد.
از میــان خصائــص مختلفــی کــه در اســناد تاریخی به جای مانده اســت
برخــی رخ مینمایــد :تعهــد بــه مذهــب ،تقدیرگرایــی ،پایبندی بــه امور
فرامــادی ،بیارزشبــودن زمــان ،غنیمتشــمردن ،خدمتکاری ،ســنت
قرضگرفتــن یکــی از راههــا بــرای مقایســه و تطبیــق ایــن خلقیــات بــا
اخــاق پروتســتانی ِو ِبــر کــه جــز اهداف ایــن کتاب بــود ،این اســت که از

همــان ابتــدا ذیل مفاهیم کلیــدی پژوهش که انواع تعاملهای انســان
بود دســتهبندی شــود .بــا کمــک مطالعات تاریخی انجامشــده توســط
پژوهشــگر کتاب خصوصیات اخالقی ایرانی ذیل همان مفاهیم کلیدی

بــود .چنیــن نوع نگاهی نوعی ایســتایی و نظمخواهی را برای ایشــان به
وجــود آورده بــود؛ چیــزی که هرگونــه تغییرات ســاختاری را فراتــر از نظم
موجودرفتــن معنــا نموده و از آن ســرباز میزده اســت .امری که حتی در
صــورت انجــام کنشهای اتفاقــی و جمعی ،به دلیل ازدس ـترفتن نظم
قدیم و نرســیدن به نظمی که افراد را در جایگاه خویش بنشــاند ،باعث
عالقه مردم به بازگشــت به نظم قدیم شــده و حرکت سینوســی ایشان را
در نظمخواهی و ایســتا گرایی توجیه میکند .سرتاســر تاریخ ما در تالش
بــرای اســتقرار این نظم ســنتی مســائل دســت به دســت میشــود .این
ایســتا گرایی و نظمخواهــی میتواند همان ایدهای باشــد کــه تبدیل به
نیروهای اخالقی مذکور شــده است .در واقع ا گر کلیه خصائص یادشده
در میــان ایرانیــان را بار دیگر قرار باشــد توضیح دهیــم ،قابلیت تبیین با
این ایده وجود دارد؛ ایده نظم ،ایستا گرایی و حفظ وضعیت موجود.
حتی با نظرکردن در دعوای بین متشــرعان و مشروطه خواهان در زمان
مشــروطه نیز رد پــای چنین عدالتی بهخوبی دیده میشــود .اینکه باید
هرکس در جای خویش باشــد و جابهجاشــدن جایگاه زن و مرد ،فقیر و
غنــی ،عالــم و جاهــل ،مقلد و مجتهد ،مســلمان و کافر امری غیرشــرعی
اســت و در رســاله معــروف شــیخ فض ـلاهلل نــوری در مذمــت مشــروطه و
قانون آن وجود دارد.

دستهبندی و با سنخ آرمان پروتستانی در چندین جدول مقایسه شده

به نظر میرســد جامعه ایرانی قدمهای خوبی برای رســیدن به آســتانه

است.

رشد و پیشرفت برداشته باشد .حتی در طول تاریخ رفتارها و کنشهای

فصل چهارم :اخالق اقتصادی ایرانیان

اقتصادی خوبی هم در میان ایشان دیده میشود .آثار سرمایهداری نیز

بیــرونآوردن قواعــد رفتــاری و اخالقــی مرتبــط بــا اقتصــاد و تطبیــق
آن بــا ســنخهای آرمانــی و همیــن طــور دســتهبندی ،کدگــذاری و
مقولهســازیهای صورتگرفتــه باعــث تقســیمبندی خصائــص رفتــاری
بــه چهار دســته عمده با عنــوان تقدیرگرایی ،ســازگاری ،محافظهکاری و
امنیتخواهی شده است.
نویســنده معتقد اســت :آنچه بســیار در متون بدان اشــاره شده موضوع
عدالــت اســت .موضوعــی کــه بــا تعاریــف متعــددی در رســائل یافــت

در این دورهها خود را نشــان داده است ،اما نظم مدرن که بوروکراسی و
بــه شــکل تصلبی آن قفس آهنین ِو ِبری یا گردونــه خردکننده گیدنزی را
به دنبال داشــته ،چیزی اســت که وارد جوامع نیازمند نظم شده است.
جامعــهای کــه نظم ســنتی و بــاور عمومــی و مذهبی همراســتای نظم را
دارد ،بــه دنبــال نظمهــای جدیــد نخواهد بــود .نظم جدیــد روحیات و
فرهنگهــای جدیــد کاری را با خود خواهد آورد؛ چیزی که حتی نیازش
در باورهای ایرانی نیز خودنمایی نمیکند.

میشــود ،اما آنچه در میان تمامی آنها به گونهای اشــترا ک دارد و مورد
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هویت ایرانی:
از دوران باستان تا پایان پهلوی
نیره خداداد شهری

کارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهراء

مقدمه

ّ
هویــت ملــی و قومــی ماننــد دیگر پدیدارهــای اجتماعی مقولهای تاریخی اســت که در ســیر حوادث و مشــی

وقایع تاریخی که پدیدار میشود رشد میکند ،دگرگون میشود و معانی گونا گون و متفاوت پیدا میکند.
ّ
هویــت قومــی و ملــی امری طبیعــی و ثابت نیســت که پایههای مشــخص و تغییرناپذیر داشــته باشــد ،بلکه
پدیــداری اســت کــه گذشــته از عناصــر عینــی و آفاقــی ،ریشــه در تجربههــای مشــترک و خاطــرات و تصورات
جمعــی مــردم دارد .در دوره تاریخــی معینی ابداع میشــود ،خاطرات تاریخی در ارتباط با آن شــکل میگیرد
یا خاطرات فراموششــده در خصوص آن احیا میشــود ،قباله تاریخی برایش ثبت میشــود و در سالگردها و
احمدی ،حمید ،گردآورنده و مترجم؛
هویت ایرانی :از دوران باستان

تا پایان پهلوی؛ احمد اشرف و

دو مقاله از گراردو نیولی و شاپور
شهبازی؛ تهران :نشر نی،1395 ،
 264صفحه.

سالروزها به حیاتش ادامه میدهد.
هویت قومی که از دوران پیش از تاریخ همچنان تداوم داشــته اســت ،ریشــه در احســاس تعلق به طایفه و
تیره و قبیله و قوم و ایل دارد .افراد یک قوم یا طایفه که نیا و آداب و رسوم و کالنتران و کدخدایان مشترک
دارنــد ،در ســرزمین معین زندگــی میکنند .همزباناند .با یکدیگــر در زمینههای اقتصــادی همیاری دارند.
ً
بــرای دفــاع از منافــع جمعی قــوم و قبیله میجنگند و معموال با نام معین و هویت جمعی مشــخص از اقوام
و طوایــف دیگــر متمایز میشــوند .در واقع این احســاس بســیار قدیمــی قومیت و ایلیت را میتــوان از عناصر
ّ
تاریخی هویت ملی در عصر جدید دانست.
ّ
اما هویت ملی در حالی که با هویت قومی بستگیهایی دارد ،از پدیدارهای تاریخی عصر جدید است که در
ّ
جریان پیدایش دولتهای ملی در دو قرن گذشته در سراسر جهان شکل گرفته است.
ایــن احســاس دوگانگــی میان «مــا و دیگران» ا گــر در حد اعتدال و معقول باشــد ،میتوانــد همچون نیرویی
ّ
بــرای همیــاری و اعتــای فرهنگی ظاهر شــود و ا گر بــه قلمرو تعصبــات و دشــمنیها و کینهتوزیهای ملی و
ّ
قومــی و نــژادی درآیــد یا بــه بهانه چالش با تعصبــات ملی و قومی ،به نفــی و انکار و تمســخر میراث فرهنگی
خویش بنشیند ،نیرویی ویرانگر خواهد شد؛ زاینده دشمنی و ستیزهجویی.

1

ّ
در کتاب حاضر ،پس از بررســی فشــرده دیدگاههای مربوط به هویت قومی و ملی که بازســازی هویت ایرانی
را در دوران مــا شــکل داده و به تصویر کشــیدهاند ،تحول تاریخی هویت ایرانــی در چند دوره متمایز تاریخی
بررسی و تحلیل میشود.
 .1هویت ایرانی ،ص .22-21
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درباره نویسندگان اثر
کتــاب حاضــر حاصــل ترجمه چند مقاله از صاحبنظــران به همراه اضافاتی از گردآورنده و مترجم اســت .در
ادامه به معرفی مختصر پژوهشگران این اثر میپردازیم.
حمیــد احمــدی در دوره دکتــری در دانشــگاه کارلتــون کانــادا (1374-1369ش) موضوع پایاننامــه خود را به
ّ
هویت ملی و وا کاوی مســئله اقوام ایرانی و علل سیاسیشــدن آن در ایران اختصاص میدهد .وی هما کنون
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است .دکتر احمدی گردآورنده و مترجم این اثر است.
یکی از نخستین پژوهشگران باسابقه علوم اجتماعی ایران که توجه خود را به این مهم معطوف کرد ،احمد
اشــرف اســت .جایگاه او در پژوهشهای اجتماعی ایران بســیار شــاخص و شناختهشــده است .آنچه احمد
اشــرف را در وهله نخســت در جامعه پژوهشــگران ایران متمایز کرد ،پژوهش شناختهشــده او درباره موانع
تاریخــی رشــد ســرمایهداری در ایران بــود .وی در پژوهشهای بعدی خود درباره طبقــات اجتماعی ،دولت
و انقــاب در ایــران و جایــگاه تئوری توطئه در ایران معاصر ،با اتکا به همین دید تاریخینگر ،مســائل ایران را
تحلیل کرده اســت .احمد اشــرف که از پژوهشــگران و سرویراســتاران ارشد دانشــنامه بینالمللی ایرانیکا در
دانشگاه کلمبیاست ،به موضوع هویت ایرانی در قالب یکی از مدخلهای آن دانشنامه پرداخته است.

2

گراردو نیولی از مهمترین پژوهشگران خارجی عرصه ایرانشناسی سیاسی به شمار میآید و تنها کسی است
که برجســتهترین اثر ایرانشناســی سیاســی را دربار ه ریشــهیابی نام ایران و به تبع آن هویت ایرانی در ایران
باســتان عرضه کرده اســت ،آشنایی ایرانیان با کار او بسیار ضروری مینمود .در واقع فصل مربوط به هویت
ایرانــی در دوران باســتان نشــاندهنده آن اســت کــه برخــاف دیدگاههای مدرن و پســتمدرن کــه برآمدن
هویت ایرانی را به دوران پهلوی یا اندکی پیش از آن مربوط میدانند ،هویت ایرانی ریشهای تاریخی داشته
و همانطــور کــه نیولی با مراجعه به متون کهن دینی ،تاریخی و سیاســی ایران باســتان نشــان داده اســت،
ایده ایران به منزله منظومهای هویتی به دوران اوستایی ،کیانی و هخامنشیان بازمیگردد که در آغاز بیشتر
جنبه قومی و نژادی داشــته و بعدها در دوره ساســانیان تکامل پیدا کرده و جنبههای سیاســی  -سرزمینی
و تا حدی دینی نیز پیدا کرده است.

3

شــاپور شــهبازی اســتاد وقــت مطالعــات ایــران در دانشــگاه اورگــون شــرقی بــود کــه یکــی از برجســتهترین
ایرانشناســان ایرانی معاصر به شــمار میرفت و بیشــتر نوشــتههای خود را در خارج از ایران و به زبانهای
انگلیســی و ســایر زبانهای اروپایی منتشــر کرده بود .شهبازی در بخشی از کتابی درباره امپراتوری ایران که
در سال 2005م از سوی انتشارات آی .بی .توریس در انگلستان و آمریکا منتشر شده به ایده ایران پرداخته
اســت .در ایــن نوشــته او بحــث نیولی دربــاره اید ه ایران را گســترش داده و این نظریه نیولــی را که ایده ایران
در دوره هخامنشــی و اشــکانی همانند دوره ساســانی سیاســی نبوده اســت نقد کرده و با بهرهگیری از منابع
کهــن ایرانــی و غیرایرانــی و تفســیر آن متون نشــان داده اســت که ایده ایــران از دوره اوســتایی و حتی کیانی
(پیشااوستایی) به بعد از جمله در دور ه هخامنشیان و اشکانیان (پارتها) ،مفهومی سیاسی داشته و برای
ّ
ّ
4
ایرانیان آن دورهها بازتاب ملیت و هویت ملی بوده است.

کتاب حاضر با توجه به
برگردان نوشته شهبازی و
افزودههای اشرف ،بسیار
گستردهتر از نسخه انگلیسی
چاپشده آن در دانشنامه
ایرانیکاست .متن نهایی در
هشت فصل سازماندهیشده
که دربرگیرنده بحث نظری
درباره روایتهای موجود از
هویت ایرانی ،هویت ایرانی
در دوره باستان (برگردان
مقاله گراردو نیولی و شاپور
شهبازی) ،هویت ایرانی در
قرون اولیه اسالمی ،هویت
ایرانی در دوره فرمانروایی
ترکان ،هویت ایرانی در عصر
صفوی ،هویت ایرانی در دوره،
مدرن یعنی دوران قاجار و
مشروطیت و سرانجام هویت
ایرانی در دوره پهلوی است.

معرفی اثر
کتاب حاضر با توجه به برگردان نوشــته شــهبازی و افزودههای اشــرف ،بســیار گســتردهتر از نســخه انگلیسی
چاپشــده آن در دانشــنامه ایرانیکاست .متن نهایی در هشت فصل سازماندهیشده که دربرگیرنده بحث
نظری درباره روایتهای موجود از هویت ایرانی ،هویت ایرانی در دوره باستان (برگردان مقاله گراردو نیولی و
 .2هویت ایرانی ،ص .14-13
 .3هویت ایرانی ،ص .18-17
 .4هویت ایرانی ،ص .18

سالبیستوهفمت،مشارۀچهارم،مهـروآبـــــــان1395

160

131

تازههایناگرشونشر

معریفامجایل
شاپور شهبازی) ،هویت ایرانی در قرون اولیه اسالمی ،هویت ایرانی در دوره فرمانروایی ترکان ،هویت ایرانی
در عصــر صفــوی ،هویــت ایرانی در دوره ،مدرن یعنی دوران قاجار و مشــروطیت و ســرانجام هویت ایرانی در
دوره پهلوی است.

5

در فصل نخست مفاهیم و نظریههای هویت ایرانی در سه روایت بازنگری شده است.
هویــت ایرانــی ماننــد هــر پدیده اجتماعــی دیگر به روایتهــای گونا گون بــه تصویر آمده اســت .در این میان
ســه روایت عمده در پاســخ به این ســؤال که «منشــأ پیدایش ملتها چیســت و به چه دورانی بازمیگردد؟»
تدوین شــده اســت کــه به تربیت زمانی عبارتنــد از :روایت «ملتگرا» ،روایت «مدرن و پس ـتمدرن» و روایت
«تاریخینگــر» .روایــت نخســت کــه آن را «ناسیونالیســم رومانتیــک» نیــز میخوانند ،ملت را پدیــدار طبیعی
تاریخ بشــر میانگارد که منشــأ آن را باید در دوران پیش از تاریخ جســت .در تقابل با این دیدگاه که از مقول ه

هویت ایرانی مانند هر پدید ه
اجتماعی دیگر به روایتهای
گوناگون به تصویر آمده
است .در این میان سه روایت
عمده در پاسخ به این سؤال
که «منشأ پیدایش ملتها
چیست و به چه دورانی
بازمیگردد؟» تدوین شده
است که به تربیت زمانی
عبارتند از :روایت «ملتگرا»،
روایت «مدرن و پستمدرن»
و روایت «تاریخینگر».
روایت نخست که آن را
«ناسیونالیسم رومانتیک»
نیز میخوانند ،ملت را پدیدار
طبیعی تاریخ بشر میانگارد
که منشأ آن را باید در دوران
پیش از تاریخ جست.

ناسیونالیســم افراطی اســت ،روایت «مدرن و پس ـتمدرن» در نیم ه قرن بیســتم تدوین شــد و رواج گرفت.
این دیدگاه ملت را پدیداری جدید میداند که ساخته و پرداخته دولتهای ملی در عصر جدید است و عمر
ّ
آن از قرن هجدهم پیشتر نمیرود .افزون بر این بین هویت ملی که ویژ ه دنیای مدرن اســت و هویتهای
پیش از آن گسستی تاریخی وجود دارد.
ّ
روایــت ســوم یــا دیــدگاه «تاریخینگــر» در اینکــه هویــت ملــی زاده دنیــای جدیــد اســت بــا دیدگاه «مــدرن و
ّ
پســتمدرن» هــمآواز اســت ،اما گسســت بنیادین هویت ملــی هم ه ملل ،بهویــژه ایران را با هویت گذشــت ه
ّ
تاریخی بســیار نمیپذیرد .تمایز میان «هویت تاریخی ایران» و «هویت ملی ایرانی»
آنان به اســتناد شــواهد
ِ
است؛ بدین معنی که «هویت تاریخی ایرانی» بر اساس شواهد بسیار که در این کتاب آمده است ،از دوران
ساســانی تنظیم و تدوین شــده و به صور گونا گون تا قرن نوزدهم میالدی به دفعات بازســازی شــده و در دو
ّ
6
قرن اخیر به «هویت ملی ایرانی» تحول یافته و به صورتی جدید ساخته و پرداخته شده است.
ّ
پــس از بررســی این ســه روایت نویســنده بر آن اســت که تداوم هویــت ملی ایرانی حاصل ترکیبــی کارکردی یا
فونکســیونی در میــراث تاریخــی پادشــاهی ،زبــان و ادبیات فارســی و مذاهــب ایرانی ،یعنی دین زرتشــتی در
دوران پیش از اســام و تشــیع در دوران اسالمی اســت .دیدگاه احمدی دربار ه نقش مذاهب ایرانی بهمثابه
ســتونهای پایدار هویت ایرانی ممکن اســت تحت تأثیر اندیش ـههای هانری کربن و سیدحســین نصر باشد
ً
که با تفســیر فلســف ه اســامی ،آن هم عمدتا در راســتای عقاید عرفانی تشــیع اعتقاد داشــتند که تشیع ریشه
بسیار عمیقی در مذاهب ایران باستان دارد.
مراحــل عمــد ه بازســازی و تحول هویت ایرانی از دوران ساســانی تــا عصر حاضر را میتــوان در هفت دوره زیر
مشخص کرد:
ّ
 .1مرحلــه بنیادیــن بازســازی هویــت ایرانی بــه منزل ه نوعی هویت «ملی پیشــامدرن» در عصر ساســانی که از
گونهای حس ناسیونالیسم قومی باستانی برخوردار بود و از نوع هویتهای پیش از عصر جدید است.
 .2مرحله سکون و رکود هویت ایرانی در قرن نخستین اسالمی.
 .3مرحلــ ه تجدیــد حیات و بازســازی هویت فرهنگــی ایران در عهد حکومتهای محلــی ایرانی در قرنهای
سوم تا پنجم هجری.
 .4مرحل ه پیچید ه عصر سالجقه با گسترش زبان فارسی به منزل ه زبان دیوانی از یک سو و اندیش ه امپراتوری
ّ
فرا گیر اسالمی در برابر احساسات قومی «ملیتها» از سوی دیگر.
 .5مرحله بازسازی و احیای هویت ایرانی در عهد مغول و تیموریان.
 .5هویت ایرانی ،ص .19
 .6هویت ایرانی ،ص .26-25
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 .6مرحله بازسازی و احیای هویت ایرانی  -شیعی در عصر صفوی.
ّ
 .7مرحله بازسازی «هویت ملی ایرانی» در معنای امروزی آن در دو قرن اخیر.
این مراحل در فصلهای بعدی کتاب بررسی خواهند شد.

7

سخن پایانی
عوامل سهگانهٔ:
 .1دگرگونیهای نظری و چالشهای نظری برآمده از گفتمان جهانیشدن
 .2دگرگونیهای ژئوپلیتیک جدید منطقهای پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی و سرانجام
 .3غلبه گفتمان فراملی اسالمگرا در سیاستهای ایران
ّ
8
باعث شدند که موضوع هویت و ملیت در ایران در دو دهه اخیر از اهمیت چشمگیری برخوردار شود.
در ایران اواخر قرن بیستم نیز همانند بسیاری از جوامع دیگر ،وابستگیهای قومی  -زبانی و عالیق استانی
ّ
ً
و ایلــی غالبــا بــا هویت ملــی رقابت میکنند .با اینهمه بــا وجود این هویتهای چندگانــه ،بیداری فرهنگی
دارای ریشــههای عمیق و بیداری تاریخی نســبت به تداوم تاریخ طوالنی و متمایز کشــور ،همچون نیرویی
ّ
انسجامبخش و قدرتمند بر جریانهای گونا گون تفرقهانداز غلبه کرده است .یافتههای یک بررسی ملی که
در مرا کز  28اســتان ایران در ســال 1380ش (2001م) صورت گرفت ،نشــان میدهد که مردم روابط ،عالیق و
وابســتگیهای بســیار نیرومندی به هویت «ایرانی» خود دارند .در پاســخ به این پرســش که «تا چه اندازه از
ایرانیبودن خود احساس غرور میکنید؟»  %68از پاسخدهندگان اشاره کردهاند که برای هویت ایرانی خود
ارزش زیادی قائلاند.
هــدف اصلــی در ایــن کتــاب بررســی ســیر تحول اندیشــه یــا اید ه ایــران همچــون عنصــری هویتــی ،تاریخی،
فرهنگــی ،دینــی و سیاســی بــوده اســت و اینکه این ایــده که خــود را در البهالی متــون گونا گــون دینی عصر
باســتان تا متون تاریخی ،ادبی و گاه دینی دوران پس از اســام به نمایش گذارده ،چگونه در فراز و نشــیب
تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران و مردمان ایرانی تداوم یافته و در دوران مدرن و معاصر ،بنیان ظهور هویت
ّ
ملــی ایرانی را اســتوار ســاخته اســت .این تجلی هویــت تاریخی ،فرهنگی و سیاســی ایرانــی همانطور که در
فصول مربوط به دوران پس از اســام اشــاره شــد ،بیش از هر چیز خود را در آثار ادبی ،شــعر و نثر شــاعران و
نویسندگان پارسیگوی و در کتابهای تاریخی مربوط به سیر تحول تاریخی ایران نمودار ساخته است.
بــر ایــن اســاس هویــت ایرانی همچون یک پدیده تاریخی و سیاســی ،نــه محصول دوران مــدرن ،آن طور که
روایت مدرن و پســتمدرن میگوید ،بلکه محصول قرنهای متمادی پیش و پس از اســام بوده اســت .گر
ّ
چه ما بر آن نیســتیم که هویت ایرانی مطرح در دوران مورد اشــاره گذشــته را هویت ملی به مفهوم مدرن آن

هدف اصلی در این کتاب
بررسی سیر تحول اندیشه یا
اید ه ایران همچون عنصری
هویتی ،تاریخی ،فرهنگی،
دینی و سیاسی بوده است
و اینکه این ایده که خود را
در البهالی متون گوناگون
دینی عصر باستان تا متون
تاریخی ،ادبی و گاه دینی
دوران پس از اسالم به
نمایش گذارده ،چگونه در
فراز و نشیب تاریخ سیاسی
و اجتماعی ایران و مردمان
ایرانی تداوم یافته و در دوران
مدرن و معاصر ،بنیان ظهور
هویت ّ
ملی ایرانی را استوار
ساخته است.

بنامیم ،در عین حال تأ کید بر آن اســت که ســرزمین ایران و مردمان آن برخالف بســیاری از کشورهای دیگر
دارای یک آ گاهی تاریخی ،فرهنگی و ســرزمینی از ایران بودهاند که از قرون پیش از اســام به دوران اســامی
انتقــال یافته و بهویژه در دوران ســلطهی سلســلههای غیرایرانی رشــد و بالندگی یافتــه و با درهمآمیختن با
باورهای دینی اسالم و تشیع به دوره مدرن منتقل شده است.

9

امید است که انتشار این کتاب در بحث هویت ایرانی و ریشههای تاریخی آن و در ادبیات مربوط به هویت
ّ
و ملیــت در ایران ســهمی داشــته و برای ایرانیان ،بهویژه نســل جوان ایرانی ،در دنیــای پیچیده و پررازورمز
جهانیشدن و گسترش شبکههای ارتباطی جهانی آ گاهیبخش باشد.
 .7هویت ایرانی ،ص .46-44
 .8هویت ایرانی ،ص .11-10
 .9هویت ایرانی ،ص .223-221
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بالغت :از آتن تا مدینه
سیمه خورشیدی
پژوهش حاضر بررسی تطبیقیای از مفهوم بالغت است .در این کتاب مؤلف اذعان میکند که اصول بالغت
مســلمانان در فن خطابه باســتان به نحو منســجمتر تفصیلیتر و دقیقتری بررسی شــده است .نویسنده با
این پژوهش نشــان میدهد که خطابه و شــعر مســلمانان تحت تأثیر فن شــعر ارســطو هســتند و اصولی که
در کتابهایی که به شــعر پرداختهاند ،از جمله نقد الشــعر ،عیار الشــعر ،العمده فی محاســن الشعر و آدابه و
نقــده و  ...بــا اصــول خطیبان و آمــوزگاران خطابه شــباهتهایی دارد .به طور خالصه نظر نویســنده در این
کتاب درباره تأثیرپذیری بالغت مســلمانان از بالغت غرب چنین اســت .1:نظام آموزشی دوران هلنیستی در
جهان اســام نمودهای بســیاری داشته است .2 .آنچه آموزگاران فن خطابه در باب فضایل و رذایل سبکی
و اصولــی کــه ســخنور هنگام ایرادگفتــن باید بدان پایبند باشــد را آوردهانــد ،در درســنامههای بالغی جهان
اســام نیز منعکس شــده اســت .3.بحثهای بالغیان غرب در باب عواملی که باعث میشــود یک متن به
مرتبۀ علیای بالغت برسد ،در بالغت اسالمی نیز منعکس شده است .4.شباهت نظام آموزشی و شیوههای
بررســی متون ،یکســانی فضایل و رذایل سبکی و شــباهت میان الگوهای بالغی در دو نظام بالغی و تابعیت
اصول بالغی اســامی از فن خطابه دوران هلنیســتی است و نشان میدهد که از میان ژانرهای خطابی ،ژانر
منافره بیش از ژانرهای خطابی و بیش از انواع دیگر خطابه در جهان اسالم نمود داشته است.
کتاب در چهار فصل تنظیم شده است .در فصل نخست به چارچوب هلنیستی بالغت و تاریخ شکلگیری
بالغت پرداخته (دوران هلنیســتی در تاریخ بالغت به دورهای اطالق میشــود که فتوحات اسکندر مقدونی
تغییرات عمدهای در قلمرو تحت سلطه او ایجاد کرد) .در این فصل درونمایههای اصلی رویکرد ارسطویی
بررسی تطبیقی فن خطابه یونان و

بــه فــن خطابــه را معرفی و تفاوتهای ایــن رویکرد با آرای خطیبــان و آموزگاران خطابه دورتان هلنیســتی و

پنجم هجری؛ داود عمارتیمقدم؛

تأمالت پرا کنده ارسطو در باب مسائل سبکی که به نظام بالغی دوره بعد نیز راه یافته است بررسی میشود.
ً
همچنین معرفی آن دسته از مهمترین اصول و درونمایههای بالغی که در آثار ارسطو نیست و بعدا افزوده

روم باستان و بالغت اسالمی تا قرن
تهران :هرمس؛ 1395

شده است و همچنین جایگاه و میراث بالغی ارسطو در غرب باستان.
تبیین تفاوتهای بالغت ارســطویی با بالغت غیرارســطویی دورههای بعد که در تاریخ فن خطابه به دوران
هلنیســتی معروف اســت .در آثار بالغی ارســطویی عناصری وجود دارد که دورههای بعد نیز تا حدی بدون
تغییر باقی میماند .با این حال رویکرد خاص ارســطو به فن خطابه و بالغت بهگونهای اســت که آثار بالغی
او را نمیتوان محمل مناسبی برای بررسیهای تطبیقی در نظر گرفت .همچنین در بخش آخر فصل اذعان
دارد که آثار بالغی ارسطو نه فقط در جهان اسالم نفوذ بسیار محدودی داشته ،بلکه حتی در خود غرب نیز
این آثار بهویژه فن شعر پس از نگاشتهشدن به مدت دو هزار سال در محاق فراموشی فرو رفت.
در فصل دوم بالغت را رکن ســوم فن خطابه و ســبک میداند و فضایل و رذایل ســبکی به مثابه خاســتگاه
علم معانی و بیان و بدیع بررسی شده است.
طبــق بررســی نویســنده بالغــت پیــش از قرن پنجــم معادل فــن خطابه بــه کار م ـیرود و اصــول و تمهیدات
زیباییشناختی این دوره نیز تابعی از الگوهای خطابی هستند
در ایــن فصل به فهرســت صناعــات بالغی فن خطابه برای هرینوس که نخســتین فهرســت مدون صناعات
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در نظام بالغی غرب باســتان اســت میپردازد و به اهمیت وصف در فن

منافرات در کنار مشــاجرات و مشــاورات یکی از ســه ژانر بــه لحاظ غایت

خطابــه( .وصف ترســیم زنــده واقعیتها از طریق گفتار اســت ،چنانکه

موضــوع و نــوع مخاطبان اســت که در میــان ژانرهــای خطابی وضعیت

مخاطب احســاس کنــد هم ا کنون شــاهد وقوع آنهاســت) همچنین به

ویژهای دارد .موضوع مشاجرات پرداختن به دعاوی حقوقی و دادرسی

تفــاوت وصــف با تشــبیه؛ چون تشــبیه بــرای بالغیــون نیز نوعــی تمهید

قضایــی اســت و غایــت آن متهمکــردن یــا دفا عکــردن و مخاطــب آن نیــز

بنیادی برای وصف تخیلی است.

قضات اســت .مشــاورات گفتارهایی هســت که در باب مســائل سیاسی

در این فصل فضایل پنجگانهٔ  .1صحت دستوری کالم  .2وضوح و روشنی

و مدنی و  ...اســت .اما ژانر منافرات موضوع مشــخصی ندارد و تا جایی

 .3ترسیم زنده واقعیت  .4تزیین کالم  .5تناسب را نام میبرد و این فضایل
زیربنای اصول بالغی در غرب باستان و نیز جهان اسالم میشمارد.
در فصــل ســوم بــه تطبیق اصول رکن ســوم فــن خطابه ،ســبک با اصول
بالغت اسالمی پرداخته شده است .پرداختن به این اصول در دو فصل
مجزا اســت .بررســی نویســنده نشــان میدهد شــماری از اصول ســبکی
در فــن خطابــۀ غرب باســتان ذیل مقولۀ فضایل و رذایل ســبکی مطرح
میشود؛ یعنی مواردی که هر سخنوری ملزم به رعایت آنهاست .اصولی

کــه غایــت آن ،یعنی مدح و ذم برآورده شــود ،هــر موضوعی قابلیت طرح
در ایــن ژانــر را داراســت .در واقــع منافــرات همــان بزرگنمایــی اعمال و
سخنان شایسته و نسبتدادن ویژگیهایی به ممدوح و کوچکنمایی
ویژگیهای شایسته و بزرگنمایی ویژگیهای ناشایست است.
افــزون بــر این تأثیر اذعــان میکند که این ژانر (منافرات) در جهان اســام
نمود داشته است و برخی آثار حول محور مدح و ذم به نگارش درآمدهاند
ً
و رویکــردی کامــا سوفســطایی بــه حقیقت را بــه نمایــش میگذارند .در

نظیــر صحــت دســتوری کالم ،وضــوح و روشــنی ،ترســیم زنــدۀ واقعیت،

پایان فصل چهارم رساله فن خطابه از تگرینی را بررسی کرده است.

تزیین کالم و تناسب.

مؤلف به این نتیجه میرسد که نه فقط رد پای تعدادی از اصول بالغی

همچنین در فصل سوم به آن دسته از مباحث سبکی پرداخته است که

جهان اسالم ،بلکه حتی منشأ برخی خطاها در ترجمه و تفسیر فن شعر

در غرب باستان شالوده و مفهوم سخنوری ایدهآل بوده است؛ مباحثی
نظیر ســطوح ســبکی و مســئله نظم که به بررســی نحــوه چینش اجزای
کالم میپردازد از واج ،هجا و عبارت گرفته تا مقوالت نحوی .پژوهشــگر
در این فصل نشــان داده که تصور بالغیون مســلمان از الگوهای ایدهآل
بالغــی کــه در بافــت کالمــی اعجــاز نــام میگیــرد تا حــد زیادی بــر مبنای
همیــن دو مقوله ســطوح ســهگانه ســبکی و نظم شــکل گرفته اســت که

ارســطو را میتوان در آثار بالغی ســریانی به مثابه مهمترین زبان واســطۀ
میان غرب باستان و جهان اسالم یافت .از جمله این اصول میتوان به
تقســیمبندی اشــعار توســط قدامه بن جعفر ،تعریف پنج صناعت اصلی
توســط ابــن معتــز ،ترجمه تراژدی بــه المدیح و تعریف تراژدی بر اســاس
ژانــر منافــرات و ترجمه  MIMESISبه محــا کات به مثابه کاربرد هر گونه
زبان مجازی یا بیان چیزی بر اساس چیز دیگر اشاره کرد.

البتــه در هــر مــورد تفاوتهایی نیز بــا آرای آمــوزگاران یونانــی و رومیایی

پیوســت کتــاب نیــز در دریافــت بهتــر معادلهــای بالغــی غــرب در زبــان

خطابه دارد .فصل سوم نشان میدهد که اصول بالغی در جهان اسالم

فارسی کمک میکند .همچنین به این نکته باید توجه داشت که مؤلف

تابعی از اصول فن خطابه است.

کتاب با توجه به اینکه مخاطب آ گاهی کامل از تمام متون بالغی غرب و

همچنیــن در ایــن فصــل به ســبک ســاده و میانــه و واال مطر حشــده در

مســلمانان دارد ،این کتاب را نوشــته که به نظر میرسد اشاره نویسنده

رســاله لونگینــوس میپــردازد .نــوع واال از ترکیب هموار و آراســته واژ گان
مؤثــر ســود میبــرد .نــوع میانــه واژ گانــی را کــه نهچنــدان وال هســتند و
نهچنــدان محــاورهای بــه کار میگیــرد .نــوع ســاده حتی تا مــرز میان به
کارگیــری رایجتریــن اصطالحات روزمره نیز تنزل مییابد .ســپس دیدگاه
سیســرون را مطــرح میکنــد کــه از دید وی ســخنور ایدهآل کســی اســت
کــه در هــر ســه نــوع ســبک مهــارت داشــته باشــد و بتوانــد بــه اقتضــای

در مقدمــه بــرای اینکــه برای دریافــت مطالب کتــاب از چــه کتابهایی
بایــد آغاز نمــود الزم مینمود .این کتاب برای کســانی که اشــراف کامل
به متون بالغی غرب باســتان و مســلمانان در قرنهای نخستین دارند،
میتوانــد مطالبــی آ گاهیبخش بــرای آ گاهی از نحــوه تأثیرپذیری اصول
بالغــی غــرب و جهــان اســام از یکدیگــر باشــد و راه را بــرای مطالعــات و
پژوهشهای تطبیقی و تاریخی باز کند.

موضوع ،سبکی متناسب به کار ببرد و نتیجه میگیرد که :اصول سبکی

بــه نظر میرســد آوردن نمایــه توصیفی تعریفــی در پایان کتــاب از نکاتی

مطر حشده در بالغت اسالمی تا حد بسیار زیادی با اصول رکن سبک در

است که برای درک اصطالحات و اشخاص و  ...کمک میکند که کتاب

فن خطابه غرب باستان مشترک است.

فاقد آن است.

در فصــل چهارم بیان میکنــد که از میان انواع خطابه اصول نوع منافره

نیــز کســانی چــون عبدالقاهرجرجانــی و ابوهــال عســگری از علمــای

(گفتارهــای مدحــی و ذمــی) بیــش از دیگــر انــواع در جهــان اســام نمود

نخســتین اسالمی که نظریات انتقادی بســیاری در بالغت دارند در این

داشــته اســت تــا آنجا کــه اغراضی کــه بالغیان و فالســفه مســلمان برای

کتاب با نگاهی عمیق بررســی نشــدهاند و تأ کید بر تاثیر غرب بر شــرق در

شعر برمیشمارند ،بیش از هر چیز مشابه اغراض ژانر منافرات است .ژانر

کتاب بیشتر جلب توجه میکند.
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فرهنگ اصطالحات پزشکی و
داروشنایس در ادب فاریس
ساغر سلمانی نژاد مهرآبادی
هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

طب از علومی اســت که به واســطه تحصیل شــاعران و نویسندگان ما در قرون گذشــته در مدارس علمیه به
ادب فارســی راه پیــدا کــرده و تأثیر بســزایی در دگرگونی ادبیات ما داشــته اســت؛ زیرا در مــدارس قدیم علوم
عقلــی و نقلــی همچــون کالم ،فلســفه ،طــب ،نجــوم و ...تدریس میشــده و از آنجــا که علم طــب مربوط به
ّ
ّ
تجربیات اســت ،ادیبان ما نیز بهراحتی واژگان و اصطالحات طبی و داروســازی
طبیعیات و محسوســات و
را در نوشــتههای خود اعم از نثر و شــعر وارد کرده و از آن بهرهها گرفتهاند .از اینرو پیوندی نا گسســتنی بین
ادبیات فارســی و اصطالحات طبی در تمام ادوار شــعر فارســی قابل مشــاهده اســت .هر چند این پیوند گاه
بسیار مفصل و در زمانهایی نیز ضعیفتر است.
دانشمند ذیفنون ،استاد مهدی محقق ،پژوهشگر و مدرس رشتههای علوم اسالمی و زبان و ادب فارسی
و عربی اســت که از ســال  1340و زمانی که در دانشــگاه لندن تدریس مینموده ،در مؤسســۀ ولکام 1و بعد از
آن در کتابخانۀ اســلر 2که هر دو ویژه تاریخ پزشــکی هســتند ،با متون علم پزشــکی و تاریخ آن آشــناگردیده و
فرهنگ اصطالحات پزشکی و

داروشناسی در ادب فارسی؛ دکتر
مهدی محقق؛ با همکاری حمیده
حجازی؛ تهران :سمت.1394 ،

بــا پژوهــش در ایــن حوزه تا کنون آثــار فراوانی را تألیف ،ترجمه یا تصحیح کرده که از آن جمله اســت :مفتاح
ّالط ّب و منهاج ّالطالب (ّ ،)1368
الشكوك علی جالينوس ّ
محمد بنزكريای رازی (ّ ،)1372
جراحی و ابزارهای
آن ( ،)1374رســالۀ حنين بناســحاق به علی بنيحيی دربارۀ آثار ترجمهشــده از جالينوس ( ،)1378يادگار
سیداســماعیل جرجانی ( ،)1381درآمدی بر دانشــنامۀ تاریخ پزشــکی در اســام و ایران ( ،)1389مداخل و
منابع پزشکی در اسالم و ایران ( )1393و دهها مقاله که در مجالت علمی و مجموعه مقاالت مختلف منتشر
شده است.
اینــک اســتاد مهــدی محقق بــا چاپ کتــاب «فرهنگ اصطالحات پزشــکی و داروشناســی در ادب فارســی»
تلفیقی از پژوهشهای خود در طب ســنتی و ادبیات فارســی را در اختیار عالقهمندان هر دو حوزه قرار داده
اســت تا هم دانشــجویان زبان و ادب فارســی در فهم اشــعار و جســتجوی اصطالحات طبی در متون ادبی از
آن یاری گیرند و هم دانشجویان پزشکی از سرمایۀ غنی و ارزشمند ّ
طبی در فرهنگ اسالمی _ ایرانی آ گاهی
یابند.
ایــن كتــاب دربردارنــدۀ بیش از  1200مدخل پزشــکی به صورت الفبایی اســت که در دایــرۀ واژگان مربوط به
تندرســتی و بیماری و درمان قرار دارد و به لحاظ موضوعی به حوزههای علم طب و طبیب ،اركان ،عناصر،
اخــاط ،مــزاج و ّ
قــوت ،اندامهــا و برخی حرکات و حاالت آنها ،تندرســتی و بیماری و ســبب و عــرض آن ،نام
1. Welcome
2. Osler
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معریفامجایل

مبتالیــان بــه بیماریهــا ،راهــهای شــناخت و درمــان بیمــاری ،مراحــل

اشاره ایشان به بیماری خود در سال  1386میتوان گفت که جمعآوری

تولــد و رشــد ،داروها (کانــی و گياهى و حيوانى) و غذاهــا ،ظروف و مکان

مطالب و نگارش کتاب به چندین سال پیش از این برمیگردد.

نگهــداری دارو ،امــور مرتبــط با بیمار و بیمــاری (مزد دوا ،بیمارپرســتی،
داروخانه ،بیمارستان) و باورهای عامیانه دربارۀ بیماریها و درمان آنها
قابل تقسیم است.

در طــول دهــۀ اخیــر کتابهــا و پایاننامههــای متعــددی نیــز بــا همین
موضــوع انجــام یافتــه اســت .ا گرچــه ایــن کتابهــا دارای یــک موضوع
هستند ،باهم تفاوتهای عمدهای دارند که باعث میشود خواندن هر

در ایــن اثــر در برابــر هر مدخــل ،توضيحات یا شــاهد مثالی دربــارۀ آنها از
ّ
متعــددی همچــون االبنیــه عــن حقایــق االدویه،
منابــع و مآخــذ طبــی

االغراضالطبیــه ،بســتاناالطباء ،التصریــف لمــن عجــز عــن ّالتألیــف،
ّالتنویر ،الحاوی ،خفی ،ذخیرۀ خوارزمشاهی ،الرسالة الذهبیة المعروفة

الصناعة ّ
بطــب االمام الرضــا(ع) ،صیدنه ،کامــل ّ
الطبیــه ،مخزناالدویه،
مفتاح ّ
الطــب و  ...اســتخراج گرديــده اســت .ســپس از متــون نظــم و نثر
شــواهدی برای کاربرد آن مدخل ذکر شــده اســت .البته برای جلوگیری
از تکــرار توضیحــات ،در مداخل مترادف یا مرکب به مدخل اصلی ارجاع
داده شده ،اما شاهد ادبی آن نیز ذکر شده است.
ابوالفــرج رونــی ،ازرقــی ،امیرخســرو دهلــوی ،انــوری ،اوحــدی ،بیــدل،
جامــی ،حافــظ ،حزیــن ،خاقانــی ،خواجــو ،دقیقــی ،رودکــی ،ســعدی،
سلمان ساوجی ،ســلیمی جرونی ،سنایی ،سوزنی ،سیدحسن غزنوی،

ســیف فرغانی ،شــاه نعمتاهلل ولی ،شــیخ بهایی ،صائب تبریزی ،ظهیر
فاریابــی ،عبدالــرزاق اصفهانــی ،عثمــان مختــاری ،عراقــی ،عســجدی،
عطــار ،عنصــری ،غالــب دهلــوی ،فتاحــی ،فخرالدیــن اســعد گرگانــی،
فخرالدیــن مبــارک شــاه مــرورودی ،فرخــی ،فردوســی ،فریــد اصفهانــی،
فضولــی ،فلکــی شــروانی ،فیــض کاشــانی ،قاآنی ،قطــران ،قوامــی رازی،
کســایی ،کلیــم کاشــانی ،کمــال خجنــدی ،کمالالدیــن اســماعیل،

یک لطف خود را داشــته باشــد و بعضی نیازهای علمی پژوهشگران این
عرصه را مرتفع ســازد .بهویژه آنکه استاد محقق در مقدمۀ کتاب اذعان
مــیدارد کــه هیــچ ادعایــی دال بــر کاملبــودن کتــاب چــه از نظــر تعداد
مداخل و چه از نظر منابع و مأخذ ندارد.

از برجســتگیهای «فرهنگ اصطالحات پزشــکی و داروشناســی در ادب
فارســی» کــه در حقیقــت همــان تفاوتهــای آن بــا کتــب مشــابه اســت
میتوان به این موارد اشاره کرد:
فرا گیــری محــدودۀ زمانی آثار ادبی مورد مطالعــه در این اثر؛ چنانکه در
ایــن کتــاب هــم از دقیقــی و رودکی شــاعران قرن چهارم شــعر اســتخراج
شده و هم از قاآنی شاعر قرن سیزدهم مثالهایی آمده است .همچنین
در ایــن محــدوده زمانی وســیع آثار حدود شــصت شــاعر اعــم از دیوان و
مثنویهــا و کلیــات مطالعه شــده که در نــوع خود بینظیر اســت .برای
َ
مثــال در ذیــل واژۀ «خـ َـدر» آمــده اســت«« :معنــى خــدر ،باطلشــدن
ّ
حــس لمس باشــد و عوام مــردم ،اندامى را كه خدر شــود گويند« :خفته
ّ
اســت» و اين علت اندر اندامهاى ّ
حس و حركت افتد»( .اغراض)488/
«بىحسشــدن يا كمحسشــدن برخى از اعضاســت بــه جهت امتاليى
كه ّقوة ّ
حساسه را از نفوذ در عصب آن مانع مىشود»( .مفتاح)272 /
ب ّالنمـ ـ ـ ـ ــل
خ ـ ــدر آن دان كه چون دبي 
ضعف و ّقوت كند ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نفس تو حمل

مجیــر بیلقانــی ،محتشــم ،مســعود ســعد ،معــزی ،منوچهــری ،مولوی،
ناصرخســرو ،نظامــی ،نظیری ،وحشــی بافقی ،هاتــف اصفهانی و هاللی



جغتایی ادیبانی هستند که آثارشان در این کتاب استفاده شده است.

(حديقه.)694 /

رعش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه گرفت آنچنان خا ک كه از هول آن

همچنیــن در ایــن کتاب شــواهدی از متون منثور اســرارالتوحید ،انیس
الطالبیــن ،بهارســتان ،تاریخ بیهقــی ،تذکرة االولیاء ،جامــع الحکمتین،
جوامــع الحکایــاتّ ،
دره نــادره ،ســندبادنامه ،فیه ما فیــه ،قابوسنامه،
کلیلــه و دمنه ،گلســتان ،مرزباننامه ،مقامات حمیــدی ،مناجاتنامه،
منشآت خاقانی و  ...به چشم میخورد.

که در ادب فارســی نیز جایگاه ویژهای دارند ،مورد بهرهبرداری قرار گرفته

تعاريفــى كه بــراى اصطالحات آورده شــده ،در برخى از مــوارد به صورت
ّ
بالحــد 3و گاهــی تعريــف
ح االســم اســت و در برخــى ديگــر از تعريــف
شــر 

اســت .نمونــه این کاربرد را میتوانیم در مــوارد زیادی بیابیم؛ از جمله در
ُ َ َ
َ َ
داء ّالثعلب» آورده است« :اين بيمارىاى بود كه موى
«داء ثعلب،
تعریف ِ

يافت تن آس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمان فالج و اختر خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر


(هاتف.)33 /

در ایــن اثــر متــون منثور نیز از نظــر مؤلف دور نمانده و بالــغ بر پانزده متن

ّ
بالرسم 4بر پايۀ متون معتبر پزشكى و داروشناسى استفاده شده است.

از ســر و افرو و ريش بريزاند تا پوســت برهنه گردد از موى؛ و اين بيمارى از

ا گرچــه کتــاب «فرهنــگ اصطالحــات پزشــکی و داروشناســی در ادب
فارسی» در سال  1394منتشر شده ،اما با توجه به آثار استاد محقق و نیز

صفراى تيز گشــته بود چون آب تلخ كه گيا را خشــك كند و مثال موى بر

3. Definition

پوســت چون مثال گيا بر زمى بود و گيا كه تباه شــود يا از كمى آب بود يا
ّ
«داءالثعلب» از بهر آن خوانند
از بدى و ناشايســتگى آب و اين بيمارى را
كــه روباهــان را بســيار افتــد اين بيمــارى كه موى ايشــان بريزد و پوســت

4. Description
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معریفامجایل

تازههایناگرشونشر

برهنه گردد» (هدايه« .)205 /به ريختن موى گفته مىشــود و ســبب آن

تندرســتی و بهداشــت و بیماری مرتبط هســتند در این کار آمده اســت،

رطوبتهاى غريب و كثيف اســت كه در ريشــههاى مو پيدا مىشــود و با

مثــل آباء علوی ،عقاقیرخانه (داروخانه) ،مزد دوا و  . ...نمونهای از این

تيزى و سوزش خود مانع از رستن موى مىگردد» (مفتاح.)274 /

موارد به این شرح است:

آنگاه عالوه برآوردن شواهد شعری از نثر مرزباننامه نیز چنین شاهدی
ّ
ّ
داءالثعلب رســيد .زار و نزار گشــت .گوشــت
آورده اســت« :روبــاه را علــت
َ
َ َ
و مــوى ريختــه و جــان به مويى كه نداشــت آويختــه :ك ِخ ْرق ٍة َبا ِل َي ٍــة َبال ْت
َ َ ْ َّ
هاالث َعا ِل ُب»( .مرزباننامه)103 /
علي

َعقاقيــر« :نامــى اســت كه بر همــه داروها افتــد و فرق ميــان معجونها و

از ايــن و آن دوا مطلــب چــون مســيح هســت

همچنین نکته قابل ذکر دیگر اینکه در این کتاب ،فقط واژههای بسیط

زيــرا اجلگياســت عقاقيــر ايــن و آن

مدخل نیامده ،بلکه کلمات مرکب ،اصطالحات و تعبیرات نیز به عنوان

(خاقانى)309 /

گوارشها آن اســت كه معجون هم طلخ بود و هم شــيرين و هم گنده و
هم خوش؛ و گوارش نبود مگر به مزو خوش بود هر آينه»( .تنوير)63 /



یک مدخل مستقل وا کاوی شده .بدین ترتیب خواننده برای مشاهده

عقاقيــر صحــراى دلهاســت ايــن دو

ایــن نــوع مداخل نیاز به ریشــهیابی و جســتجوی مدخل اصلــی ندارد و

كــه ســازندهتر ز ايــن دوايــى نيابــى

انــواع یــک اصطالح یا ترکیبات یک مدخــل را میتواند با توجه به ترتیب



حــروف الفبــا بهراحتی بیابــد .نمونــهای از اینگونه واژهها به این شــکل

مپنــدار كــه اين نيز هليلهســت و بليله اســت

آمده است:

كــه ايــن شــهره عقاقيــر ز فــردوس كشــيديم
ّ
(كل ّيات شمس)224 /3


َدســتكارّ :
جــراح ،آن پزشــكى كه «العمــل باليد» يــا «العمــل بالحديد» را
انجام مىدهد« .زاندرون اين طبقه ،خملها است نرم از بهر سه كار...:
ّ
سيم كه اندر چشم آيد ،دستكار به وقت قدح آن آب را اندر زير آن خمل
پنهان كند»( .ذخيره)49 /

بيهقى.)159 /1
(مرزباننامه.)485 /

دســت پــر مســبار دارد آســتين پرنيشتــــــــــر

ّ
تنو ع در عین محدودیت در تعداد شــواهد نیز در این اثر مشــهود اســت.

(ازرقى)21 /

مؤلــف تــاش کــرده بــرای هــر مدخل حدا کثر ســه شــاهد شــعری و ســه

گل چون طبيب دســتكار ،آراســته بر جويبــــار

شاهد از متون منثور بیاورد و در این راه تالش کرده بیشتر اشعاری کمتر

آيــد كــه نرگــس را ز تــار از ديــده بــردارد ســبل


آن طبيبــان را داروها و عقاقير اســت از هندوســتان و هرجــا آورده (تاريخ
رهنشــينان شــام و ســحر بــه نــام منابـ ِـت خا كــش طبلــه عقاقيــر گشــوده

باد خوارزمى چو ســنگيندل پزشــك دستكار


(خاقانى)417 /

شنیدهشــده ،بهویژه از شعرایی کمترشناختهشده ذکر کند تا بر حافظۀ

(فلكى)41 /

جراحى ،العمل باليدّ .
َدستكارىّ :
«كحاالن ،آب را كه در چشم فرود آيد،
َ
به دستكارى در آن خمل پنهان كنند»( .اغراض)41 /
تعداد مداخل یافت شــده نیز بســیار قابل توجه اســت .در این اثر بالغ بر
 1200مدخل همراه با شــاهد شعری و ادبی است .آنچه در گردآوری این
ً
مداخــل ،مــورد نظر مؤلف گرانمایه بوده ،ارائۀ مداخلی اســت که حتما
شــاهد ادبــی بــرای آن وجــود دارد و از درج دیگــر اصطالحــات طبــی کــه
شاهد ادبی برای آن نیافته پرهیز شده است .برای مثال استسقا دارای
ســه نــوع اســت ،اما فقــط دو نوعــی که شــاهد ادبــی آن یافت شــده ،در
مداخل آمده اســت و بدین ترتیب از بیــان مطالب غیرضروری و افزودن
بر حجم کتاب جلوگیری شده است.
تنوع حوزههای بررسیشــده نیز از ویژگیهای این کتاب اســت .در این
کتــاب محــور فقــط بیمــاری و دارو و درمان نبــوده ،بلکــه چنانکه پیش

شعری مخاطب افزوده شود.
مهمتریــن ویژگــی ایــن کتــاب ذ کــر مداخلــی اســت کــه معــادل فارســی
اصطالحــات طبــی اســت یــا ترکیباتــی اســت کــه در زبــان فارســی بــا این
اصطالحــات ســاخته شــده و در کتــب مشــابه یــا در کتــب پزشــکی کمتر
بــه چشــم میخــورد؛ از قبیــل انســان دیــده ،اندکخــور ،بســیارخوار،
پوشیدهچشــم ،تببــرده ،تبگرفتــه ،تفتهجگــر ،جراحتانگیــز ،چشــم
حلقــه تهــی ،چشــمخانه ،حســن مــداوات ،حق ـهٔ مرهم ،خونگشــادن،
دارویشــناس ،دســتکار ،دندان ِخ َردُ ،
دور خ ،سرســام دی ،ســنگ کوه
ســپاهان ،شادیمرگ ،شــربتخانه ،طبیب راهنشــین ،طفلک خونخواره،
کندزبان ،گوارنده و . ...
امید است در چاپهای بعدی این کتاب استاد محقق یافتههای خود
در متون ادبی دیگر را نیز در اختیار پویندگان راه علم و دانش قرار دهند.

از ایــن اشــاره شــد از خلقــت انســان گرفتــه تــا مداخلــی کــه بــه نوعی به
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