تازههایناگرشونشر معـریف امجــایل

شاه و دربار در ایران باستان
( 331 -559قبل از میالد)
فاطمه کرمپور

شــاه و دربــار در ایــران باســتان عنــوان کتابی اســت نوشــته لویــد لویــن  -جونزکه از مدرســان تاریخ باســتان
دانشــکده تاریخ ،عصر کالســیک و باستانشناســی دانشــگاه ادینبورگ در اســکاتلند اســت .آداب و رســوم و

فرهنگ عامه مردمان باســتانی ایران و یونان از عالقهمندیهای پژوهشــی نویسنده بوده است .ال کپشت
آفرودیــت :زنان مســتوره یونان باســتان ،پرســیکا داســتانهای مشــرق زمیــن ،تاریخ شاهنشــاهی پارس به
روایت کتزیاس و شاه و دربار در ایران باستان از تألیفات وی میباشد.
شاه و دربار ایران باستان کتابی است دربارهٔ فرهنگ اشرافی پادشاهی افسانهای هخامنشی ایران که شرح
اسطورهای کاخها و بزمها و حرمسراهای دولت هخامنشی را که تا قرنها در داستانهای پریان باقی مانده
اســت بیان میکند .نویســنده ســعی کرده اســت با گذشــتن از کژتابیهای متون باســتانی و ســنگنگارهها،
تصویری مدرن از تاریخ باستانی ایران ارائه دهد .این رمزگشاییهای باستانی لذتی عمیق در جان مخاطب
باقــی میگــذارد؛ زیــرا نویســنده از بند واژ گان پرطمطراق باســتانی رها شــده و کلمات ســادهتری را جایگزین
نمــوده اســت .شــاید مهمتریــن ویژگی این کتاب را باید لذتی دانســت که نویســند ه توانــا در مخاطب ایجاد
میکنــد؛ لذتــی کــه از ســادگی کلمات و واژ گان استفاده شــده به وجــود میآید و خواننده را بــا خود به ژرفای
تاریخ میکشاند ،جایی که غبار شکها را کنار زده و با حقیقتی روشن دربارهٔ شاه و دربار ایران مواجه شود.
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مؤلف اذعان دارد که کتابش در گستره تألیفاتی چون «تاریخ امپراتوری پارس» اثر ارزشمند پیر بریان نیست،
اما نمیتوان از دقت نظر نویسنده در بیان ساختار اداری  -سیاسی دولت هخامنشی گذشت .ضمن اینکه
خود نویســنده در مقدمه متن متذکر این معنا شــده اســت که هدفش بیان تاریخ دولت هخامنشــی و شرح
فتوحات و شرایط اقتصادی نیست و آنچه او به دنبال آن بوده است کشف حقایقی پنهان از زوایای درونی
این سلسله است که کمتر مورد توجه تاریخنویسان بوده است.
از نکات مهم کتاب انتخاب عنوانهای خاص برای هر بخش و قسمت است .اسمهای منتخب نویسنده و
به تبع آن مترجم یک ترغیب ذهنی و گاه چالشی برای مخاطب ایجاد میکند ،هرچند عناوینی که برای هر
فصل آمده اســت گاهی با عنوان درون متن متفاوت اســت .نویسنده در این ایده خالقانه در ابتدای فصول
قسمتی از یک واقعه تاریخ معاصر را که با آن قسمت قرابت معنایی دارد آورده است.
لوید لوین جونز در بخش اول کتابش با عنوان مباحثات آنچه را در یک زندگی اشــرافی مورد نظر بوده اســت
در پنج فصل بررسی کرده است.
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معریفامجایل
فصل اول :شاه و مردانش
فصــل اول از بخــش مباحــث بــه شــیوه تاجگــذاری پرداخته اســت و نــکات ریزی را در شــیوه نامگذاری شــاه
هخامنشــی و معنــای آن بیان کرده اســت و ســعی کرده نهایت دقــت تاریخی یک نویســنده در بیان جزئیات
مراسم تاجگذاری و علت احتمالی آن را بیان کند.
ً
مســلما مهمتریــن مســئله در چنیــن مراســمهای نمادینــی بهتختنشســتن شــاهزادهای اســت کــه یــا پــدر
قدرتمنــدی داشــته کــه ولــی عهــدی وی را تضمیــن کرده باشــد یا خــود در میان بزرگان کشــور به هــر دلیلی
دارای پایگاهی ویژه باشــد .جنگهای جانشــینی در دوران اولیه حکومت پارس یکی از دالیل ضعف درونی
امپراطوری هخامنشــی اســت .در این قســمت از کتاب به شــرح وظایف شــاهزاده منتخب برای جانشینی،
شیوه زندگی و اموری که وی برای آموختن شیوه حکومتداری نیاز داشته اشاره شده است.
شــیوه حکومت ایرانی همیشــه در ســایه قدرت الهی و آسمانی است .پادشاه همیشه ظلاهلل است و صاحب
فره ایزدی که از آســمان به وی اعطا شــده است .تخطی از فرمان شاهنشاه عناد با آسمان دانسته میشود و
شاهنشــاه انســانی با ویژگیهای نیمه خدایی اســت .البته نویسنده ردپای این اندیشــه را تا دوران نوآشوری
گرفته اســت .در قســمتی از فصل شــاه و مردانش به مســئله مذهب و خدا میان درباریان ایران اشــاره شــده
اســت .بررســی نمادها و نگارههای موجود در سنگنبشــتهها ،ابزار نویســنده در رمزگشــایی نقش خداوند در
میان دربار هخامنشی بوده است.
القاب و عناوین ســلطنتی یکی از عالقهمندیهای باســتانی ایرانیان اســت که در بخشــی از عادات درباری
ایران به آن اشاره شده است؛ عناوین سلطنتی مخصوص شاه و ریشههای باستانی و خاستگاه آن و دالیل
سیاسیای که شاه جدید را در انتخاب نام یاری میکرده است.
دیوانســاالری هخامنشــی بخشــی دیگر از فصل شاه بزرگ و مردمانش هست که با تیتری خاص شناسانده
شــده اســت« :ملزم به اطاعت و خدمت :نخبگان موروثی پارس» ،عنوانی کوتاه ،اما گویا و روشن از وضعیت
دربار هخامنشــی .نزدیکان به شــاه و ویژگی طبقاتی و وظایف اشــرافیت موروثی در این قسمت بررسی شده
اســت .دیوانســاالران ،خادمان درباری و مترجمان و ســفرا عناصر اساســی دربار بیرونی معرفی میشــوند.
پزشکان خارجی که حافظان سالمتی شاه بودند قسمتی از این دربار را تشکیل میداند و ارتش جاویدان و
نگهبانان شخصی شاه و دربار که جزء مملوکات الزامی هر درباری است و شرح وظایف و انتظاراتی که از این
ارتش میرفته است در این قسمت آورده شده است.

فصل دوم :تجمل و وضعیت :سلطنت در معرض نمایش
در این فصل به طور مشــخصتری به آیینهای مرســوم دربار هخامنشــی اشــاره شــده اســت و سعی شده با
بررســی جزییاتی خاص به رمزگشــایی از وضعیت زندگی دربار اشــاره شود .نویســنده در این بخش به بررسی
ســایهوار زندگی شــاه هخامنشــی در دربار و دالیل آن پرداخته است و تضادهای یک سلطنت شرقی و غربی
را در این زمینه بیان میکند.
تئوری غیرقابل دستیابی شاهنشاه در معماری اقامتگاه وی نیز پی گرفته شده است .نویسنده معتقد است
که شــکل خاص کاخ نشــاندهنده میل شــاه برای دس ـتنیافتنیبودن اســت .نویســنده یکی از نشانههای
بزرگــی و عظمــت یک پادشــاه را داشــتن کاخهای افســانهای میداند .کاخهای ســلطنتی یا بــه تعبیر خاص
نویسنده «ویت» ،مرا کز فعال قدرت در سرتاسر امپراطوری بودند که شامل بایگانیها ،کتابخانهها و ادارات
دولتی بودند.
دربار هخامنشــی به نوعی از لباس و آرایش مردانه محتاج بود که بتواند معیارهای زیبایی پارســی را به خوبی
نشان دهد ،شیوه آراستن مو ،ریش و نیز نوع پوشش سلطنتی بر اساس نگارهای باستانی تحلیل شده است.
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فصل سوم :شاه بزرگ در امپراتوری خود
بررســی ســرزمینهای شاهنشــاهی ،ســاتراپها و شــهرهای مهــم و دلیــل و درجــه اهمیت هر یــک از آنها در
این فصل بررســی شــده اســت و نیز راه شــاهی که مرا کز مهم قدرت را به یکدیگر پیوند میداد و ریش ـههای
روانشــناختی بهوجودآمــدن آن از عالیــق پژوهشــی نویســنده در این فصل بوده اســت .زمانی که ســخن از
ً
راههای مواصالتی تمدنی به بزرگی و شــکوه هخامنشــی باشــد ،قطعا اســباب ســفر و حمل ونقل عمومی نیز
بخشی از این داستان خواهد بود و صد البته اسب و اهمیت آن در جهان باستانی و تأثیری که این حیوان
در جنگهــا و مهاجرتهــا ایفــا میکرده اســت قســمتی از ماجرا خواهد بــود .در این تمدن نقش روســتاها و
اهمیتی که این واحد کوچک اجتماعی در اقتصاد کشور داشته است بررسی شده است.

فصل چهارم :زنان سلطنتی و دربار
شــکوه و عظمت حرمســرای پادشــاهان هخامنشــی در داســتانهای جهان فروغی جاودان داشــته اســت؛
داســتانهایی که توســط شرقشناسان برجســتهای رد شده است .نویســنده به دنبال رد پای این تفکرات
در داســتانها و رمانهــای اروپایــی میگــردد .در ایــن بخــش به تفصیل به واژه حرم پرداخته شــده اســت و
ســعی کــرده بــه این ســؤال پاســخ دهد کــه آیــا در دنیای باســتانی حرم بــه مفهوم امــروزی آن وجود داشــته
است؟ آیا برای آن بنای خاصی در نظر گرفته میشده است؟ سلسله مراتب قدرت در این وادی خاموشان
چگونه بوده اســت؟ بر این دولتســرای زنانه چه کسی حکم میرانده است؟ وقتی حرمسرایی برای شاهی
ً
متصــور شــود ،قطعــا زنانــی در آن زندگی میکننــد که یا بنا به موقعیت اجتماعی خویش همســر قانونی شــاه
هستند یا جزء همدمهای سلطنتی و مملوکات کاخهای شاهی هستند و از اینجاست که داستانهای هزار
و یکشب ساخته میشود.

فصل پنجم :بیم و امید در زندگی درباری
نویسنده در یک عنوان درونی این فصل را شادیها و مخاطرات زندگی درباری نامیده و به فراز و فرود زندگی
دربار پرداخته اســت .ســرگرمیهایی مانند شــکار ،هنر و صنعت قسمت خوشرنگ و لعاب دربار هخامنشی
اســت .بزمهــای شــبانه و مهمانیهای شــاهانه پای ثابت شــادیهای ســلطنتی خواهند بود .شــادخواری
ســلطانی و شــکار همیشــه نشــانهای از زندگی اشــرافی ایرانی بوده اســت .آنچه نویســنده مخاطرات نامیده
اســت شامل شــورشها و آشوبها و دستهبندیهای سیاسی دربار است .دربار همیشه عرصه زدوبندهای
سیاســی برای دســتیابی به قدرت بیشتر اســت؛ جایی که هر دسته سیاسی سعی میکند تا سهم بیشتری
از قدرت داشته باشد و خاندانهای حکومت و صاحبان قدرت میکوشند تا شاهزادگان محبوب خود را به
تخت بنشــانند .در این گیرودارهای مردانه گاه زنان نیز وارد کارزار میشــدند و با اســتفاده از قدرت معنوی
خویش از دشمنان خویش انتقامی سخت میگرفتند که معروفترین نمونهاش مرگ کوروش جوان است.
زمانی که امپراطوری در سراشیبی سقوط قرار گرفت قتل و به زیر کشیدن شاه از اریکه قدرت به سنتی تلخ
در تاریخ هخامنشی تبدیل میشود .شاهزادگان یکی پس از دیگری به این مسلخ کشانده میشدند تا بعد
از مراسم رسمی عزاداری تاجگذاری انجام شود.
نویســنده در بخــش دوم کتابــش ســعی کــرده اســت تا مــدارک و مســتندات باســتانی مربوط بــه بخش اول
کتــاب را از متــون باســتانی ،سنگنبشــتهها ،الــواح ایالمی ،بابلــی و ا کدی بیــاورد .وی در یادداشــتی درباره
عالئم اختصاری ســعی کرده اســت با آوردن برخی نشــانههای استاندارد شده دانشگاهی به خوانندگانی که
آشــنایی کافــی ندارنــد کمک کنــد .همچنین در ادامه همین یادداشــت جدول زمانی شــاهان هخامنشــی،
نقشــه امپراتــوری پــارس و نقشــه برخی ســاختمانهای مورد بحــث در متن را نیز آورده اســت .نویســنده در
پایانبخش دوم در عنوانی جدا منابع مکتوب باســتانی که خوانندگان را بیشــتر با تاریخ باستانی ایران آشنا
میکند آورده است.

سالبیستوهفمت،مشارۀاول،فروردینواردیهبشت 1395

157

125

معـریف امجــایل تازههایناگرشونشر

جشننامۀ
دکتر کورش صفوی
مرتضی غالمی
پیشــینه تألیــف و تدوین جشــننامه برای فرزانگان و دانش ـیمردان ایرانی به قبل از انقــاب برمیگردد .این
تقدیر از خدمات علمی دانشــمندان و تکریم و بزرگداشــت آنان ،نشــانۀ قدرشناســی جامعه فرهنگی ایران از
دانــش و فرهنــگ و حافظان و ّ
مروجان علم در کشــور اســت .در ســالهای اخیر تدوین جش ـننامه در زمان
حیــات فرهیختــگان علــم و ادب دوچنــدان شــده و از حالــت انحصار به افراد ســالخورده بیــرون آمده و برای
میانساالن هم جشننامه تدوین و منتشر شده است .یکی از استادان و صاحبنظران رشته زبانشناسی
که در این گفتار به معرفی جشننامۀ ایشان پرداخته شده دکتر کورش صفوی است.
نخســتین همایش ملی «زبانشناســی نقشگرا» در شــهریورماه در دانشکده علوم انســانی دانشگاه همدان
برگزار شــد .در این همایش از کتاب «جشــننامۀ دکتر کورش صفوی» رونمایی شــد که در این گفتار معرفی
مختصری از مقاالت این کتاب آورده شده است .این کتاب دربردارندۀ هجده مقاله در حوزۀ زبانشناسی و
مسائل مربوط به آن است .از ویژگیهای این جشننامه انتشار بیشتر مقاالت این مجموعه برای نخستین
بار در این جشننامه است.
جشننامه دکتر کورش صفوی؛

جمعی از نویسندگان به کوشش
مهرداد نغزگوی کهن و محمد

راسخمهند؛ تهران ،سیاهرود1394 ،

در ابتــدای کتــاب گفتگویی از کورش صفوی آورده شــده که در آن ایشــان ضمن اشــاره بــه زندگینامۀ خود،
مســائلی را در حــوزۀ زبــان و زبانشناســی و آســیبهای آن بیــان کردهانــد .در ابتــدای گفتگــو ایشــان دربارۀ
زندگانــی خــود میگویــد« :خب بگذارید از اول شــروع بکنم .اول اولاش ششــم تیر ماه  ۱۳۳۵در بیمارســتان
میثاقیه تهران بود .بعدش تا دیپلم در آلمان و اطریش و بازگشــت به ایران در ســال  ،۱۳۵۰دیپلمام را ایران
قبــول نداشــت و مجبور شــدم به دبیرســتان هــدف  ۴آن موقع بــروم و دوباره دیپلم ریاضی بگیرم .به رشــته
زبــان و ادبیــات آلمانی دانشــگاه تهران رفتم و ســال بعدش خودم را به مدرســه عالی ترجمــه منتقل کردم و
ســال  ۱۳۵۴لیســانس گرفتم .همان ســال برای ادامه تحصیل به آمریکا رفتم و بعد از یک فصل در دانشــگاه
ایالتی اوهایو و دو نیمســال در ام.آی.تی به دلیل بیماری پدر به ایران برگشــتم .دوباره کنکور دادم و ســال
 ۱۳۵۶وارد دوره کارشناســی ارشــد زبانشناســی دانشــگاه تهــران شــدم .پیــش از انقــاب فرهنگــی مدرکام
را گرفتــم و در همــان ســال  ۱۳۵۶اول بــه صــورت حقالتدریــس و بعــدش به صــورت قــراردادی و پیمانی به
استخدام دانشکده علوم و ارتباطات درآمدم .وقتی دوره دکتری زبانشناسی دانشگاه تهران بازگشایی شد
وارد این دوره شــدم .این میان چیزی حدود بیش از ده ســال بین کارشناســی ارشد و دکتری فاصله افتاد و
باالخره در اوایل دهه  ۱۳۷۰مدرکام را گرفتم».
در قسمتی از این گفتگو در پاسخ به سؤالی دربارۀ وضعیت معنیشناسی در ایران اینگونه آمده است...« :
مــن نمیدانــم در حــال حاضر چند معنیشــناس در ایران داریم .منظورم معنیشــناس اســت ،نه کســی که
ً
میتواند معنیشناسی تدریس کند .مسلما این دو خیلی با هم فرق میکنند .اندیشیدن در باب معنی یک
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چیز اســت و گزارش اندیشــیدن دیگران چیز دیگری اســت .ما در این مورد دوم با مشکل مواجهیم .نه فقط
در معنیشناسی ،بلکه در بسیاری دیگر از شاخههای زبانشناسی هم با همین مشکل درگیریم».
در نخســتین مقالــه ایــن کتــاب نظــرات دکتر صفوی درباره خط فارســی بررســی شــده اســت .خــط و زبان از
مسائل طر حشده در این مقاله است .نویسنده همچنین یادآور شده زبان توانایی ذاتی در وجود بشر است
و گفتــار و نوشــتار بازتابهــای این توانایی هســتند .درباره تغییر خط نیز آمده که نظام نوشــتاری فارســی از
ی قرارداد آ گاهانه برخوردار اســت و هرگونه تغییر در آن در صورت لزوم امری طبیعی اســت و این تغییر و
ویژگ 
اصطالح خط به معنای تغییر زبان نیست ،بلکه به معنای حفظ و اشاعه زبان نیز میباشد.
نویســندۀ دومین مقاله چگونگی مفهومســازی «زمان» در زبان فارســی را بررسیده است .در این مقاله زبان
به مثابه یکی از مقولههای شناختی و دستوری معرفی میشود .همچنین استعاره و دریافت زمانبر اساس
تقابــل میــان ســکون و حرکــت نیــز ابزارهای مفهومســازی زمان بیان شــده اســت و در ادامه الگویــی معرفی
میشود که در قالب چهار شرط انواع شیوههای مفهومسازی زمان را مورد بررسی قرار میدهد.
نویســنده مقالــه «تحلیلــی کمینهگرا از گروه نقش نمود در نحو زبان فارســی» به بررســی امکان درنظر گرفتن
گروههای نقشی نمود در تحلیل نحوی و شیوۀ نمایش آن در نمودار درختی در زبان فارسی میپردازد .ابتدا
بــا تفکیــک گــروه نمــود به دو فرافکــن نمود کامل و اســتمراری ،تحلیلهای مناســب برای هر یــک از این دو
زبان فارسی ارائه شده و با شواهدی نشان داده شده فعل واژ گانی به هستۀ گروه کامل جذب میشود و به
همراه فعل معین ســازۀ واحدی شــکل میدهند .در این مقاله پیشــنهاد میشود عنصر «داشتن» در هستۀ
گــروه اســتمراری قــرار گیــرد و گروه زمانبر اســاس فراینــد مطابقه چندگانه ،ویژگی شــخص و شــمار در عنصر
«داشتن» و فعل اصلی را به طور همزمان بازبینی کند.
تجلی حضور اسطوره در باورها و آیینهای مذهبی ،آداب و سنن قومی و حوزۀ هنر دارای پیشینه پژوهشی
غنــی اســت ،امــا بازتــاب آن در دیدگاههــای علمی کمتر مــورد توجه قرار گرفته اســت .مقاله چهــارم با هدف
بررســی زیربنای شــناختی انســان ،نگاهی نو به حضور اســطوره در محافل علمی دارد و تأثیر آن بر حوزۀ علم
را بررســی میکند .در واقع این نوشــتار از زاویهای دیگر تالش انســان برای شناخت جهان در چرخه بیپایان
اسطوره ،دین ،فلسفه ،علم و بازگشت مجدد به دنیای اسطوره را بررسی میکند.
«بایــد» در کتابهــای دســتور زبــان فارســی ،فعلی شــبهمعین معرفی شــده که عهــدهدار بازنمایــی مفاهیم
اجبــار ،الــزام و ضــرورت اســت .در پنجمیــن مقاله از این کتاب ســیر تکویــن و تحول این فعل بــه عنوان یکی
از پربســامدترین افعال معین وجهی زبان فارســی بررســی شده اســت .در ادامه نشان داده شده چگونه این
واحــد دســتوری از فراینــد دستوریشــدگی از فعلی واژگانی بــا معنای حرکتی و پس از آن بــا معنای ارزیابی پا
به عرصه وجود گذاشــته و در گذر زمان در کنار بازنمایی مفهوم وجهیت کنش ـ محور ،نقش وجهی کنشــگر
محور را نیز به دست آورده است؛ روندی که سبب دستوری شدن این فعل شده است.
مقاله «تعیین مقوله مصدر در زبان فارسی» تالشی است در چارچوب نقشگرایی برای تعیین مقوله مصدر.
در این مقاله با پذیرش دیدگاه ســرنمون در مقولهبندی ،کوشــش شــده ویژگیهای معنایی س ـهنمونهای
دو طبقۀ اســم و فعل تعریف و ســپس دوری و نزدیکی مصدر به این دو طبقه مشــخص شــود .در واقع این
مقالــه نشــاندهندۀ ایــن نکتــه اســت که تــاش در قرار دادن مصــدر در یکی از دو طبقه اســم و فعل تالشــی
بینتیجه است؛ چرا که خود طبقات اسم و فعل هم یکدست نیستند و تعریف سهنمونی آنها نشاندهندۀ
این است که مصدر نیز میتواند گاهی به طبقه اسم یا فعل نزدیک شود.
مقالــه نهــم بــه بررســی ســه مقاله از ســه صاحبنظــر در رشــته مطالعــات ترجمه میپــردازد که بــا بهرهگیری
از دیــدگا ه نقشگــرای هلیــدی و رویکــرد تحلیــل گفتمان انتقــادی عرصۀ نوینــی پیش روی مطالعــات و نقد
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ترجمــه گشــودهاند .ایــن ســه مقاله به ترتیــب عبارتند از :گونه ،نــوع و فردیت متن :تصمیمگیــری در ترجمه
اثــر کاتارینارایس زبانشــناس آلمانی ،ارزشــیابی کیفی ترجمه :توصیف زبانی در مقابــل ارزیابی اجتماعی به
قلم جولیان هاوس دکترای زبانشناســی کاربردی و تحلیل گفتمان سیاســی از دیدگاه مطالعات ترجمه اثر
کریستینا شفنر دکترای رشته مطالعات ترجمه.
گونــۀ خاصــی از فعلهــای زبــان فارســی ســاختار منحصرب هفــردی دارنــد کــه مجموع ـهای از انــواع فعلهــا را
دربرمیگیــرد .ایــن فعلهــا بــا نامهــای الزم یک شــخصه ،نا گــذر مرکب ،غیرشــخصی و فعل مرکــب ضمیری
نامیــده شــدهاند .در دهمیــن مقاله از این کتاب به آنها نام فعل پیبســتی داده شــده و انــواع آن با توجه به
کارکرد و ساختارشان بررسی شده است.
نوشــتن کتــاب بــه معنای اخص کلمه ،برای زبان فارســی قدمت چندانــی ندارد .البته در ایــران پژوهش در
اینباره به دوران بســیار کهن بازمیگردد .در مقاله یازدهم ابتدا تاریخ دســتورنگاری و سپس خاستگاههای
مختلف اصطالحات دســتوری بررســی شــده اســت .نگارنــده این مقاله برای نمونه شــش اصطــاح را از این
حیــث بررســی کــرده و بــرای اصــاح آنها پیشــنهادهایی داده اســت که ایــن اصطالحــات عبارتنــد از ترکیب،
اشتقاق ،جملۀ مرکب ،تمیز ،پسوند واژه و اسم جمع.
مقالۀ بعدی اختصاص به بررسی وزن ترانهها در تصنیفهای فارسی دارد .بررسی وزن ترانهها در تصنیفهای
گونا گون نشاندهندۀ این امر است که وزن آنها همواره تابعی از ضربآهنگ موسیقی تصنیف است و به طور
مطلق نمیتوان نظام وزنی خاصی را برای آنها تعیین کرد .نویسنده در این مقاله به وزن ترانهها یا همان متن
در تصنیفهای فارسی پرداخته و نشان داده که ترانهها از حیث وزن تنوع گونا گونی دارند.
پســوند َ«ـ ک» از پســوندهایی اســت کــه در فارســی امــروز بــه کار م ـیرود و بــه لحــاظ صرفــی ،معنایــی و
کاربردشــناختی ویژگیهــای منحصربهفــردی دارد .در مقالــه ســیزدهم ضمــن اشــاره به مهمتریــن معناها و
کارکردهای این پسوند بر این نکته تأ کید شده که کوچکسازی تنها یکی از کارکردهای حاشیهای آن است
و این پسوند در مهمترین کارکردهای خود هیچ ارتباطی با مفهوم کوچکسازی ندارد.
پیچیــن نظامــی ارتباطــی اســت کــه میان مردمــی از دو زبــان جدا گانــه پدید میآیــد که در نتیجــۀ تجارت،
اســتعمار ،بردهداری یا امثال آن با هم در ارتباط کالمی قرار گرفتهاند .این ســنت در ایران سابقهای طوالنی
طنز آن را میتوان تا زمان عبید زا کانی پیگیری کرد .در مقاله چهاردهم رمان «ماشــاءاهللخان
دارد و نمونه ِ

در بارگاه هارون الرشید» نوشته ایرج پزشکزاد بررسی و نمونههایی از آن آورده شده است.

در مقاله پانزدهم سعی نویسنده ضمن نشاندادن اهمیت واژگان در کنار دستور ،این موضوع که بسیاری
از ســاختارهای زبانــی ماهیتــی پیشســاخته دارند را بررســی میکنــد .در این مقاله نویســنده بر آن اســت تا
ً
مشخص کند در یک بافت موقعیتی یکسان و گویشورانی با میزان تحصیالت نسبتا مشابه برای واژههایی
مشخص چه نوع جمالتی تولید میشود ،مفهوم اصلی واژههای مدنظر چیست و با توجه به معنی موردنظر
پاسخگو چه باهمآیندهای نحوی و واژ گانی در نظر گرفته میشود.
هفدهمین مقاله کوششــی اســت برای معرفی دیدگاههای معنیشــناختی زبانشناســان مســلمان و تبیین
جنبههایی از ســهم مطالعات زبانشناســی ایرانی ـ اســامی در مفاهیم زبانشناسی نوین .به همین منظور
ضمــن مــرور مختصری بــر تاریخچه فقه اللغة اســامی ،مهمترین آرای چند زبانشــناس غربی درباره ســنت
زبانشناسی اسالمی بررسی شده و رویکردهای معنیشناختی زبانشناسان مسلمان تبیین شده است.
این کتاب در  408صفحه در ســال  1394و توســط انتشــارات ســیاهرود تهران در  1000نســخه منتشــر شــده
اســت .طراحــی کتــاب با اســتفاده از تصویــر دکتر کوروش صفوی بســیار زیباســت .نیز کتــاب از صفحهآرایی
مناسبی بهرهمند است که خوانش متون را آسان میکند.
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نشریـات ویژه زنـان
سیر تاریخی نشریات زنان در ایران معاصر
نیره خداداد شهری
کارشناسیارشد مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهراء

اشاره
بانوان به عنوان نیمی از جمعیت هر جامعه بخش مهمی از بار توسعه را بر دوش داشته و با حمل آن وجود
کارساز خود را در کنار برادران خویش به اثبات رسانده و سعی در به راستیرساندن هستی خویش دارند .در
ایفای این نقش ارزنده بیشک اطالعات از اهمیت ویژهای برخوردار است و با دستیابی به هنگام و درست
آن زنان با آمادگی نسبی وارد عرصه شده و رسالت خود را بهتر انجام خواهند داد.

1

تویکم را قــرن تنوع و تکثر رســانهها و عصر اطالعــات نام نهادهانــد ،نباید از یــاد ببریم که برای
ا گــر قــرن بیســ 
بیــش از یــک قــرن و نیــم ،بــار این مهم بــر دوش مطبوعــات بوده و اختراع ماشــین چاپ بیشــتر از آنکــه به در
دســترس همــگان قــرار دادن کتاب کمک کرده باشــد ،به جهانیکــردن اخبار و اطالعــات از طریق مطبوعات
یاری رســانده اســت .عالوه بر اطالعرســانی ،رســالت مهــم دیگر مطبوعات بیــان افکار و نظــرات نوین و تبلیغ
اندیش ـهها و جریانهای فکری در ســطوح گســترده و قابل دستیابی برای عموم بوده اســت و باز از این فراتر،
نگاه نقادانه مطبوعات به رویدادها و مســائل و مشــکالت اجتماعی ،سیاســی و اقتصادی چه در روزمرهگی و
چه به صورت کالن ،نویسندگان و تحلیلگران مطبوعات را به مقام «وجدان بیدار جامعه» ارتقاء داده است.
شاید از همین رو یکی از معیارهای سنجش آزادی در جوامع بشری در سراسر جهان ،میزان آزادی مطبوعات

ببران ،صدیقه؛ نشریات ویژه زنان:

اســت و باز شــاید به همین دلیل هر حزب گروه یا جریان فکری به محض آنکه شــکل گرفته ،به عنوان اولین
ُ
کنش عملی به انتشار نشریه یا خبرنامه یا بولتن داخلی اقدام کرده است.

ایران معاصر؛ تهران :روشنگران و

جنبش زنان نیز از این قاعده مستثنا نیست .ا گر به تاریخچه مبارزات زنان جهان برای کسب حقوق انسانی

سیر تاریخی نشریات زنان در

مطالعات زنان 268 ،1394 ،صفحه.

و رفع تبعیضات جنسیتی بنگریم ،درمییابیم که در هر جا این حرکت شکل گرفته ،حتی در مراحل آغازین،
اولین اقدام انتشار نشریه برای بیان مسائل و همچنین شناساندن اهداف و آرمانهای آتی بوده است.
در کشور ما خبر و اطالعرسانی قصه دیگری دارد .اینجا از دیرباز سرزمین فرهنگ شفاهی و شنیداری است.
عــاوه بــر ایــن ســاختار حکومتــی به دلیل جدایــی از مردم پیوســته بنا بر این داشــته که بیخبــری و فقدان
آ گاهــی را تبلیــغ کنــد و گســترش دهد تا مبــادا مردم دریابند کــه آنچه بر آنان میگذرد سرنوشــت محتوم و بر
پیشــانی نوشــته شده نیست و از طاعت سرباز زنند .جالب آنکه اولین روزنامه خبری نیز برخالف سایر نقاط
جهان نه در مطبعه مردمی و به دســت مردم که در دیوانخانه حکومتی و از ســوی مقامات حا کمه انتشــار
یافت :وقایع اتفاقیه.
با توجه به چنین وضعیت و موقعیتی که بر جامعه مستولی بود ،شاید بهتر بتوان به اهمیت و عظمت انتشار
اولین نشــریات ویژه زنان پی برد .بیشــک زنانی که جان و هســتی خود را به قمار گذاشتند و خطر آ گاهکردن
 .1نشریات ویژه زنان ،ص .11
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زنان را پذیرا شدند و بار چنین رسالتی را بر دوش کشیدند حقی بزرگ به گردن زن و مرد ایرانی دارند.

2

معرفی اثر
نشــریات ویــژه زنــان چهارمیــن کتــاب چــاپ اول از مجموعــه کتابهــای بخــش مطالعــات زنــان اســت کــه
انتشارات روشنگران و مطالعات زنان به انتشار آن اقدام کرده است .انگیزه ناشر در چاپ این اثر نقش مهم
و انکارناپذیری است که مطبوعات در سیر تحوالت سیاسی ـ اجتماعی جهان ما بر عهده داشتهاند.
مؤلف در پیشگفتار در خصوص انجام این پژوهش ،این چنین توضیح میدهد« :بر این باوریم که پژوهش
حاضــر بــا نگرشــی در تاریــخ ایــن بخش از رســانههای کشــور ،شــاید بتواند بــا ارائه تصویــری از نشــریات ویژه
زنان در مقاطع تاریخی و ارزیابی توانمندیها و بازنگری کمبودها و کاســتیها و آسیبشناســی آنها ،زمینه
مناسب را جهت اصالح ساختار و عرضه بهتر تازهواردان این عرصه فراهم آورد».
مباحث این اثر در سه بخش سامان یافته است .البته پیش از شروع محتوای کتاب ،ابتدا ناشر «سخنی با
خواننده» داشــته و در خصوص انتشــار این اثر توضیحاتی ارائه شــده اســت .سپس پیشگفتاری به قلم دکتر
علیا کبر فرهنگی (اســتاد و مدیر گروه مدیریت رســانهای دانشــگاه تهران) و در نهایت پیشگفتار مؤلف آورده
شده است.
چنانکه ذکر شد مباحث در سه بخش تنظیم شده است.
بخــش اول بــا عنــوان «ســیمای زن ایرانــی در گردون ـهی ادوار» در نه صفحــه به صورت اجمالی ســیمای زن
ایرانی را در ایران باستان ،انقالب مشروطیت ،تاریخ معاصر و انقالب اسالمی به تصویر میکشد.
بخــش دوم «روزنامهنــگاری و زنان در ایران» نام دارد که در ســه صفحه مقدمهای برای فصل ســوم و اصلی
کتاب محسوب میشود.
بخش ســوم با عنوان «نشــریات تخصصی زنان در تاریخ ایران» و با  235صفحه بخش اصلی کتاب اســت .در
این فصل سعی شده تا با یک برش طولی در تاریخ ایران ،مقاطع مهم این تاریخ را برجسته نموده و نشریات
زنان کشور در این مقاطع بررسی شود تا از این طریق هم سابقهای از اینگونه فعالیتهای فرهنگی زنان در
اختیار باشد و هم با بررسی نقاط قوت و ضعف آنها زمینه برای خلق مطبوعات زنانه ایدهآل فراهم گردد.
در اینجا تاریخ ایران به ده دوره تقســیم شــده اســت .سپس به معرفی و بررسی نشریات زنان در محدودهی
هر دورهی تاریخی پرداخته شده است .در ادامه به اجمال این ده دوره معرفی میشود.
دوره اول (از ابتــدای چــاپ اولیــن نشــریه کشــور تــا آغــاز مشــروطیت) :در ایــن دوره اثــری از نشــریات زنانــه
نمیبینیم.
دوره دوم (از اعــام مشــروطیت تــا کودتای  :)1299در این دوره ده ســاله (1289ش – 1299ش) ســه نشــریه
تخصصی زنان با عناوین دانش ،شــکوفه و زبان زنان منتشــر شــدند که همگی مقارن با عصر احمدی بودند
و متأثر از جو زمان.
ً
دوره ســوم (از کودتــای  1299تــا پایــان حکومــت رضاشــاه  :)1320در ایــن دوره تقریبا  20ســاله 13 ،نشــریه با
عناویــن ذیــل منتشــر میشــدند :نامه بانوان ،عالم نســوان ،زنــان ایران ،جهــان زنان ،زبان زنــان ،جمعیت
نســوان وطنخواه ایران ،نســوان شــرق ،رهنمای بانوان ،پیک سعادت نســوان ،گل رعنا و زیبا ،نورافشان،
دختران ایران ،نامه بانوان ایران و راهنمای زندگی .در این میان عالم نســوان با  13ســال انتشــار بیشــترین
عمر را داشــته اســت .بیشــتر این نشــریات در طول ســالهای  1299تا  1310منتشر شــدند و در طول ده سالۀ
دوم تنها ســه نشــریه زنانه یعنی دختران ایران ،نامه بانوان ایران و راههای زندگی منتشــر شدهاند که آخری
 .2نشریات ویژه زنان ،ص .8

130

157

سالبیستوهفمت،مشارۀاول،فروردینواردیهبشت 1395

تازههایناگرشونشر

معریفامجایل

ً
تنهــا زنانه نبــوده و بیشــتر جنبه خانوادگــی دارد .بیشــتری یافتنــد .بــه غیــر از مجلــه زن روز کــه از افزایش یافته که عموما با مضامین اصالحطلبانه
کلیــه این نشــریات بــا توجه بــه ویژگیهــای زمان ســال  1343و دوره قبــل منتشــر میشــد ،حــدود و روش سیاســی منتشــر شــدهاند .اولیــن روزنامه
چــاپ کــه دوره حکومــت رضاشــاه بــوده اســت 18 ،نشــریه دیگر منتشر شد که تعداد زیادی از آنها بانوان نیز در مهر  1376مجوز انتشار گرفت.

تحــت اســتبداد و نظــارت کامــل حکومــت وقــت مربوط به گروههای چپ بود .در این دوره اســت سخن پایانی
بوده و همگی دولتی هستند.

دوره چهارم (از ســال  1320تــا کودتای  28مرداد

کــه بــرای اولین بار شــاهد نشــریات زنانــه مذهبی
هستیم.

زنــان روزنامهنــگار کشــور مــا میتوانســتند و
میتوانند نقش بســزایی در روشنگری تاریخ زنان

1332ش) :پــس از خــروج رضاشــاه از کشــور و بــه دوره هشــتم (از ابتــدای جنــگ ایــران و عــراق ایرانی داشــته باشند و ا گر تا کنون نقش و جایگاه
نکــه بایــد در جامعــه تبییــن
تخــت نشســتن محمدرضــا صدها نشــریه بــا تیراژ  1360تــا انتهــای جنــگ در  :)1368در ایــن دوره زنــان ایرانــی آن چنا 
باال به جراید کشــور اضافه شــدند .از خصوصیات هشتســاله ،تعــداد نشــریات و تیــراژ آنهــا تــا حــد نشده اســت ،تا حد زیادی مسئولیت آن بر عهدۀ
ایــن دوره تقلیــل سانســور و کنترل دولتی اســت .قابــل مالحظــهای کاهش یافت .دیگر از نشــریات زنان روزنامهنگار ماست.

3

در پایــان ایــن دوره یعنی از  1329تا  1332همگام گروهکهای چپ خبری نبود .یکی از ویژگیهای
بــا نهضــت ملــی نفــت و آزادی بیحدوحصــر منحصربهفــرد ایــن دوره ظهــور نشــریات زنــان به
مطبوعــات بــر تعــداد جرایــد افــزوده میشــود .به زبانهای انگلیسی ،عربی و اردو بود.
طور کلی در این دوره 12ســاله 30 ،نشریه زنانه به
نشریات کشور اضافه شدند.

متأســفانه خیزش بانوان برای رســیدن به حقوق
مدنــی و اجتماعــی و فرهنگــی ،پــس از بیــداری
انــدک آنــان ،همواره بــا دو جریان افراطی ناســالم

دوره نهــم (از پایــان جنــگ ایران و عراق در ســال روبــرو بــوده کــه هــر کــدام بــه نوعــی آن را از مســیر
یکــرده اســت .از
 1368تــا پــس از خــرداد  :)1376در ایــن دوره کــه منحــرف و شــرایط را دشــوارتر م 

دوره پنجــم (پــس از کودتــای  28مــرداد  1332تــا بــا پایــان جنــگ و بحــران و شــروع دوره بازســازی یکســو تعصــب کورکورانــۀ اجتماعی و سیاســی که
قیــام  15خــرداد  :)1342پــس از کودتــا اختناقــی و ســازندگی کشــور همــراه اســت ،نشــریات زنــان زن را مســتوره و پردهنشــین قلمــداد نمــوده و از
ً
مضاعــف بــر همــه ارکان مملکــت ،خصوصــا بــه تعــداد متعادلتــری رســیده و از لحــاظ محتوا ورود بــه عرصــۀ فعالیتهای اجتماعی به شــدت
مطبوعــات حا کــم شــد .در ایــن دوره دهســاله نیــز اعتــدال بیشــتری در آنهــا دیــده میشــود .جلوگیری میکرد و از ســویی دیگر جریانی درســت
نشــریات تخصصــی زنــان محــدود بــه  7نشــریه در ایــن دوره نشــریات هنــری ،ادبــی ،مذهبــی و برخالف پیشین که زن را به در تقابل و رویارویی با
ً
میشد که یا کامال دولتی و یا خنثی بودند.
سیاســی بــه جراید کشــور افــزوده میشــود .عالوه مردان جامعه فراخوانده و در شــکلدهی رفتاری
دوره ششــم (از  15خرداد  1342تــا آغاز اوجگیری بر نشــریات تخصصی زنان در ایــن دوره ،تعدادی او نوعی تهاجم و تزاحم را در برابر پدران و برادران
انقالب اسالمی ایران در سال  :)1357ویژگیهای نشــریات خانوادگی نیز دیده میشــوند که بیشــتر خــود توصیه نموده بود .حاصــل هر دو رویکرد در
کلــی مطبوعات در طول این دوره خاموشماندن مخاطبانشــان را خانمهــا تشــکیل میدهند 11 .نهایت به زیان زن و ورود او به فعالیتهای ســالم
ً
صرفــا دولتیبودن و چاپلوســی برای نشــریه زنانه جدید به این قشــر مطبوعاتی کشــور اجتماعی و سیاسی جامعه شده است.
مطبوعــات،
پس از جنگ ملحق شدند.
رژیــم ،تشــدید همهجانبــه سانســور ،افزایــش
خــروج از این وضعیت جز با درایــت و برنامهریزی
مطالــب و تبلیغات مبتذل و مســتهجن در جراید دوره دهــم (از ســال  1376و آغــاز دوره اصالحات راهبــردی فرهنگــی در مــورد زنان و نقــش آنان در
بــوده که البتــه این خصوصیات در نشــریات زنانه تــا بــه امــروز) :تحوالتی کــه به واســطه دوم خرداد تطــور اجتماعــی شــدنی نیســت و در ایــن میــان
یشــک زنان ،به ویژه زنان فرهیخته و اهل قلم،
مضاعف بوده اســت .در این دوره 15ســاله شاهد  1376در کشــور بــه وقــوع پیوســت ،منجــر بــه ب 
 11نشریه زنانه هستیم که هر کدام بیش از دیگری تغییراتــی در امــر نهادینهشــدن مشــارکت زنــان رســالتی انکارناپذیر دارند و میتوانند با نوشتن و
ً
کامال وابسته به دولت و مجری اهداف آن بودند .گردیــد تا بدانجا کــه امروز حضور زنان در اجتماع طرح منصفانۀ مسئله به حل آن کمک نمایند.
دوره هفتــم (از پیروزی انقالب اســامی در 1357
تا شــروع جنــگ ایــران و عــراق  :)1360بــا پیروزی
انقالب تعداد و تیراژ جراید کشور به طور غیر قابل
بــاوری افزایــش یافــت کــه البتــه از جهــت فراوانی
دچــار پرا کندگــی روشهــای مذهبــی ،سیاســی و
اجتماعــی شــده بودنــد .ایــن دوره ســه ســال بــه
طــول انجامیــد و در پایان آن نشــریات زنانه ثبات

بــه لحــاظ بهرهمنــدی جامعــه از توانمندیهــای
آنــان امــری مســلم و پذیرفتنــی اســت و تحــوالت
پرشــتاب دنیــای معاصــر و تحــوالت اجتماعــی
روبهرشــد نیز توجه به ایجاد تشکلها و نهادهای
مطبوعاتــی بــرای پیشــبرد امــور زنــان را ضــروری
نموده است .در این دوره با رشد چشمگیر کیفی
و کمی نشریات کشور روبرو هستیم؛ به طوری که
تعــداد و تیراژ جراید کشــور به طــور غیرمنتظرهای
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زنــان روزنامهنــگار در ایــران ،هــر چند تعدادشــان
اندک و ورودشــان بــه عرصۀ اجتماعی بســیار دیر
بوده اســت ،اما میتوانند به ســرعت این خأل را پر
کــرده و با تــاش مجدانۀ خود زمینه را برای ایفای
بهتر نقش اجتماعی خویش فراهم آورند.

4

 .3نشریات ویژه زنان ،ص .16
 .4نشریات ویژه زنان ،ص .12
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تاریخ شفاهی و جایگاه آن در
تاریخنگاری معاصر ایران
فاطمه یاقوتی
تحــوالت نیمــه دوم قــرن بیســتم میالدی ،نگــرش به علوم انســانی از جمله تاریــخ را دســتخوش تغییر کرد.
ا گرچه ریشــه این تحوالت را میتوان در دهههای پیشــین نیز جســتجو کرد ،ولی جنگ جهانی دوم همانند
جنــگ جهانــی اول آثــار و عوارض عمیقی بر کشــورهای جهان ،به ویژه اروپا و آمریکا بــر جای نهاد .مورخان،
جامعهشناسان و دیگر پژوهشگران علوم اجتماعی برای آسیبشناسی بحرانهای پس از جنگ جهانی دوم
مانند بیکاریهای گســترده ،تشــکیل اتحادیهها و ســندیکاهای کارگری ،جنبشهای زنان و مهاجرتهای
پرا کنده و دستهجمعی روش تاریخ شفاهی را به کار گرفتند.
در مطالعــات تاریخــی تعاریــف متعــددی را بــرای تاریخ شــفاهی ارائــه کردهاند که شــاید بتــوان تعریف کلی و
عمومی آن را این دانســت :اســتفاده از مصاحبه هدفمند و فعال برای ضبط و ثبت مشــاهدات عامل یا ناظر
تاریخــی و گــردآوری دادههــای تاریخــی .اســاس کار تاریخ شــفاهی ضبط و ثبت خاطرات شــخصی بــا اتکا بر
سازوکار مصاحبه فعال است.
خنــگاری معاصر ایــران (1358 -1385ش)» کتابی اســت به قلم
کتــاب «تاریــخ شــفاهی و جایــگاه آن در تاری 
دکتر مرتضی نورایی و دکتر مهدی ابوالحســنی ترقی در  430صفحه که ســال  1394توســط پژوهشکده تاریخ
اســام به چاپ رســیده است .این کتاب در واقع رساله دکتری مهدی ابوالحسنی به راهنمایی دکتر مرتضی
تاریخ شفاهی و جایگاه آن در

تاریخنگاری معاصر ایران (-1385

1358ش)؛ مرتضی نورائی و مهدی

ابوالحسنی ترقی؛ تهران :پژوهشکده
تاریخ اسالم.1394 ،

نورایی است.
کتاب در سه بخش نگاشته شده است :بخش اول شامل مباحث نظری و روششناسی تاریخ شفاهی است
که به زعم نویسنده بیشترین وقت را برده است .بخش دوم کارکرد تاریخ شفاهی در تولیدات تاریخ معاصر را
بررسی میکند و بخش سوم به ویژگیها و آسیبشناسی تاریخ شفاهی ایران میپردازد.
نویســنده در تدویــن بخــش اول که بحث فلســفه وجــودی ،ماهیت و روند شــکلگیری این روش ،مقایســه
تحلیلــی تاریــخ شــفاهی و خاطره نــگاری ،موضوع یابی ،مصاحبه فعال و مشــکالت نظــری و کارکردی تاریخ
شفاهی با سنت شفاهی و خاطره نگاری ،موضوع یابی ،مصاحبه فعال و مشکالت نظری و کارکردی تاریخی
شــفاهی فصــول شــشگانه این بخش را تشــکیل میدهــد ،از مقاالت غربی اســتفاده و نظریــات آن را با زبان
ســاده و مختصــر مطرح کرده اســت .طــرح اولیه پژوهش حاضر بــر مطالعه علمی و تئوریک تاریخ شــفاهی و
ســاز و کارهای آن اشــاره کرده اســت که خود نخســتین قدم را در تنظیم و تدوین هر تحقیق اســت .در این
بخش دو چالش اساسی در استفاده از تاریخ شفاهی ایران که یکسانانگاری سنت شفاهی با سازوکار تاریخ
شفاهی و خاطرهانگاری با تاریخ شفاهی است به طور مشروح نقد و ارزیابی شده است.
نویســندگان در بحث یکســانانگاری سنت شفاهی و تاریخ شفاهی که در سالهای اخیر و به دنبال نگارش
تاریخهای مبتنی بر دادههای شــفاهی انجام شــده اســت ،خواســته یا ناخواســته این دو را یکی انگاشتهاند
و نیز در تعریف معنا و تبیین اصطالح تاریخ شــفاهی دچار ســهوهایی بنیادی شــدهاند ،اما نویســندگان این
کتــاب معتقدنــد دادههای تاریخی بر اســاس روایات و اخباری که سینهبهســینه نقل شــدهاند ،پیشــینهای
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معریفامجایل

به مراتب طوالنیتر از روش علمی تاریخ شــفاهی؛ بــر شــکلگیری دیدگاههــای نویــن تاریخنــگاری و بهینهسازی کارکرد تاریخ شفاهی در تاریخنگاری
یعنــی گــردآوری اطالعــات تاریخــی بــر مبنــای استفاده از روشهای مدرن گردآوری آ گاهیهای معاصر ایران پیشنهاد میکنند.
مصاحبه هدفمند فعال و آ گاهانه است.
مؤلفــان این کتاب در بحث یکســانانگاری تاریخ
شــفاهی و خاطرهنــگاری ایــن پرســش کليــدي را
مطــرح کردهانــد :آيا اطــاق عنوان تاريخ شــفاهی
بــر انــواع خاطــره (خودنگاشــت ،ديگــر نگاشــت،
مکتــوب و شــفاهی) از نظــر علمی صحيح اســت؟

تاریخی در ایران پرداخته اســت .در واقع پیروزی
انقــاب اســامی بــر تغییــر نگــرش محققــان،
شــکلگیری مرا کــز تاریخ شــفاهی ایــران در داخل
و خــارج از کشــور و ســودبردن از روشهای علمی
نوین مانند تاریخ شــفاهی برای اجرای تحقیقات
تاریخی اثر گذاشته است.

از مهمتریــن امتیازهایی که در این بخش بر تاریخ
شــفاهی برشــمرده میشــود ،روایــت بســیاری از
مطالب و رویدادها و نقاط تاریک یک قرن گذشته
ایــران و در برخــی مــوارد تاریخ جهانی بوده اســت؛
گرچه همواره این روایات در نوبت راستیآزمایی قرار
خواهند گرفت .نویسندگان این کتاب آسیبهای

خاطرهنویســی و تاريخ شــفاهی از ابعــاد ماهيتی،
تعــدد مرا کز و مؤسســههای دســت اندر کار تاریخ مرا کــز و تولیــدات تاریخ شــفاهی را در نگاهی کلی،
ِ
ســازوکار و کارکــرد ،تفاوتهای اساســی با يکديگر شــفاهی ایــران در داخــل و خــارج کشــور و تنــوع نبود نظریــه ،عوامزدگی در نظری هپــردازی ،ارائه کار
دارنــد .نیــز خاطــره   -كــه خــود نوعــى روايــت تولیدات تاریخ شفاهی ایران ،لزوم آشنایی با این بــازاری و قدرتمــداری بــه جــای در مــدار ســازوکار
شــمرده میشــود  -هســته مركزى تاريخ شــفاهى مرا کــز و نقــد و بررســی تولیــدات آنهــا را دوچندان علمی قرار گرفتن مفاهیم دانستهاند و راهکارهایی
و مهمتریــن دســتاورد مصاحبــه اســت ،امــا نکته میکند .نویســندگان هفت مؤسســه و مرکز عمده بــرای حل آن ارائــه کردهاند ،که البته این راهکارها
اساســى اين اســت كــه خاطــره در خاطرهگویى يا دســت اندر کار تاریخ شفاهی در ایران را به ترتیب بــه صــورت آنی و فوری تحقق نمییابد و در نگاهی
خاطرهنویســی تنهــا يــک فاعليــت دارد ،در حالى شــکلگیری و فعالیــت معرفــی و بــه نتایج حاصل خوشبینانه مســتلزم گذشــت زمان بیشــتر است؛
كه در تاريخ شــفاهى به دليل حضور مصاحبهگر و از تحلیــل و ارزیابــی گزیــده آثار تاریخ شــفاهی آنها راهکارهایی مانند مشــارکت دانشــگاهها و محافل
یکــردن
طرح پرســشهای آ گاهانه ،فاعليت دوگانه است اشــاره میکننــد .ایــن مؤسســات شــامل بنیــاد علمــی اســت در راه نظری هپــردازی و علم 
و روايت و متن توليدشده حاصل تعامل و گفتمان تاریخ انقالب اســامی ،مؤسســه مطالعــات تاریخ فعالیتهــا .در ایــن صــورت تحقــق ایــن راهــکار
مصاحبهگــر بــا مصاحبه شــونده اســت .بديــن معاصر ،دفتر ادبیات انقالب اســامی ،مرکز اسناد بســیاری از آســیبهای فــراروی تاریــخ شــفاهی
ترتيــب هم مصاحبهگــر و هم مصاحبه شــونده در انقــاب اســامی ،ســازمان اســناد و کتابخانــه ایــران مرتفــع و اســتانداردهای رایــج در دنیــا در
حكم مورخ هستند.

ملــی ،ســازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اســناد تمامــی مراحل بــه کارگیری روش تاریخ شــفاهی از

نکتــهای کــه بــه نظــر میرســد در این بخــش اول آســتان قدس رضوی ،مؤسســه تنظیم و نشــر آثار طراحــی تا تدوین رعایت میشــود .فاصلهگرفتن از
از آن غفلــت شــده باشــد ،برداشــت مؤلفــان از امــام خمینــی(ره) و مرکز اســناد و تحقیقات دفاع حوزه سیاســت و رویکرد بــه حوزههای اجتماعی و
شــناخت تاریــخ شــفاهی اســت کــه بیشــتر ذهنی مقــدس (مرکــز مطالعــات و تحقیقــات جنــگ) فرهنگی نه بر اســاس تمرکز بر نخبگان و مرکزگرایی
اســت و مؤلفان در این بخش مشــخص نکردهاند هســتند که به اختصار به آنها اشــاره شــده است .یکی دیگر از راهکارهای اساسی برای رفع مشکالت
کــه تاریخ شــفاهی را در حوزه تاریــخ نقلی یا تاریخ در بخــش تولیدات تاریخ شــفاهی خارج از کشــور تاریخ شــفاهی کنونی ایران است .همسونمایی یا
ت نهادهای مرتبــط در مرکــزی واحد
نویســنده از فعالیت ســه مؤسســه در زمینه تاریخ ادغــام فعالیــ 
تحلیلی قرار میدهند؟
معاصــر ایــران نــام بــرده کــه عبارتنــد از :دانشــگاه و حــذف اقدامــات و فعالیتهای تکــراری و موازی
در جایجــای کتــاب دربــارهٔ بــه کارگیــری روش
هاروارد ،تاریخ شــفاهی دانشــگاه کلمبیــا و تاریخ کاری میتواند راهکار مناسب دیگری در بهکارگیری
علمی ،ماهیت و چیستی و فلسفه وجودی تاریخ
شــفاهی چــپ در ایــران و از هــر مؤسســه بــه طــور این روش باشد.
شــفاهی صحبت شــده اســت ،اما آنچه که درباره
متوســط ســه اثر را مــا ک قــرار داده و از نظر تاریخ
در آخــر گفتنــی اســت کــه کتابــی بــه وســعت این
فلســفه تاریخ شــفاهی آمده ،پیش از آنکه مربوط
شــفاهی ارزیابــی و آسیبشناســی نمــوده و در
اثــر از نظــر فرا گیربــودن موضوعــات در بــاب تاریخ
بــه فلســفه تاریخ شــفاهی باشــد ،بیشــتر تأ کید بر
نهایت برای آن راهکارهایی نیز ارائه کرده است.
شــفاهی در ایــران ســراغ نداریــم .مؤلفــان ایــن اثر
ضرورت تاریخ شفاهی است و این خیلی متفاوت
ً
اســت از اینکــه مــا دربارۀ چیســتی تاریخ شــفاهی در بخــش ســوم کــه بخــش نهایــی اثــر اســت تقریبــا همــه مباحــث مربوط بــه تاریخ شــفاهی را
نویســندگان بــا توجــه بــه رونــد شــکلگیری مرا کز کموبیش مدنظر قرار دادند؛ به ویژه که با مراجعه
صحبتکنیم.
تاریــخ شــفاهی ایــران در داخــل و خــارج کشــور و بــه مرا کــز مختلفــی کــه متولی امــر تاریخ شــفاهی
در بخــش دوم کتــاب ،نویســنده بــه کاربــرد ایــن
نقــد و تحلیــل محتوایی آثــار این مرا کــز ،امتیازها بودند به بررســی مزایا و آسیبهای تاریخ شفاهی
روش (تاریــخ شــفاهی) در تاریخنــگاری معاصــر
و آســیبهای مرا کــز و تولیــدات تاریــخ شــفاهی ایران پرداخته و راهکارهایی برای بهبود وضعیت
ایــران و نیز به نقــش و تأثیر انقالب اســامی ایران
ایــران را بــر میشــمرند و در آخــر راهکارهایی برای موجود و افزایش کارایی این روش عرضه کردند.
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تغییرات اجتماعی در ایران از
نگاه مورخان پاریسنویس
بلعمی تا جویـین
حمیده سلطانی مقدم
این کتاب شــامل چهار بخش ،پیشــگفتار و مقدمه اســت .عنوان کتاب «تغییرات اجتماعی در ایران از نگاه
مورخان پارسی نویس» است .باید گفت مؤلف بیشتر با تکیه بر منابع این دوران به بررسی تاریخی پرداخته
است تا نگاه آنان .در واقع خود به تحلیل و توصیف این دوران و کنشها و عوامل تغییرات پرداخته ،آن هم
نه فقط اجتماعی ،بلکه حتی بیشتر ساختار و تشکیالت قدرتیابی آنان و نوع مملکتداری این حکومتها
را بررســی کرده اســت .مؤلف به ویژگیهای بهوجودآمده و عوامل متفاوت به قدرترســیدن آنها اشاره دارد
تغییرات اجتماعی در ایران از نگاه
مورخان پارسی نویس بلعمی

تا جوینی؛ مریم کمالی؛ تهران:
روشنگران.1394 ،

و ا گــر نگاهــی به تغییرات اجتماعی داشــته از این منظر اســت .گرچه بعضی عنوانهــا را در بخشهای کتاب
ً
به نگاه مورخان اختصاص داده است؛ مثال در بخش سوم «نگاه مورخان به ساختار پادشاهی» یا «جایگاه
دین و عالمان در اندیشــه مورخان عهد ســلجوقی» و «عنوان نگاه مورخان به مفهوم تقدیر» عناوینی اســت
ً
که اختصاصا به نگاه مورخان پرداخته شــده اســت ،اما در کل میتوان گفت نگاه جامعی را به طور توصیفی
به حکومتهای اولیه تا دوره میانه و مغوالن داشــته اســت و توانســته با تحلیلهای خود در مقایســه آنها با
یکدیگر اطالعات جامعی را به خواننده بدهد.
عناوین بخشها عبارتند از:
 شکلگیری حا کمیت ایرانی در بستر خالفت عباسی ساختار حکومت ایرانی :از وابستگی تا استقالل حضور کنشگران ترک در ساختار قدرت خوارزمشاهیان و مغوالن حلقهای دیگر از تغییرات اجتماعی در ایراندر بخش اول حلقههای تغییرات اجتماعی تشکیل خالفت عباسی از مرحله دعوت داعیان تا حرکت مأمون
از مرو به سمت بغداد و استقالل خراسان در فصلهای مجزا بررسی شده است .نقش کنشگران ایرانی اعم
از داعیان ،امرای نظامی و دیوانساالران و تأثیرات آنها در ساختار موجود و بازتولید آنها در تشکیل خالفت
عباســی و نهادهــای وابســته بــه آن مــورد ارزیابــی قــرار گرفته اســت و در کنار آن بــه نقش شــیعیان در ایجاد
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خالفــت عباســی و رونــد اقدامات آنها پس از شــکلگیری خالفت پرداخته میشــود .نویســنده در این بخش
بــه ایــن نتیجه میرســد که حلقــه ارتبــاط ایرانیان در همان ســاختار عباســی در قالب دیوانســاالری ادامه
یافته اســت و اینگونه کنشــگران ایرانی به تدریج حکومت عباســی را نیازمند خود کردند ،ا گرچه عباســیان
از ایــن غافــل نماندند کــه مراقب قدرتگیری ایرانیان باشــند .همــان طور که پیش آمــد خاندانهای بزرگ
دیوانساالر از جمله ابن سهل و برمکیان را از میان برداشتند ،ولی نتوانستند در دراز مدت جلوی استقالل
آنهــا را بگیرند .شــورشهای خراســان پیامد ازمیانبردن برمکیان بود .بعدها تقســیم قــدرت میان فرزندان
هارون ،ایرانیها را به یک ســر این قدرت مرتبط ســاخت و با دســتیابی مأمون به سلطنت ایرانیان گرد او به
قدرت رســیدند و مأمون که خراســان را تختگاه خود انتخاب کرده بود ،مجبور شــد پس از چندی به ناچار
راهی بغداد شود و با فرستادن طاهر به خراسان زمینه تشکیل اولین حکومت ایرانی را فراهم آورد

بخش دوم :ساختار حکومت ایرانی از وابستگی تا استقالل
رســیدن امویان به قدرت و تالش آنها برای اســتقرار ســاختار برتری نژادی عرب و اشــرافیت جاهلی تلنگری
بــود کــه ایرانیــان را بــه بازگشــت و تفکر در مورد ســاختارهای گذشــته و گذشــته تاریخــی خــود وادارد تا آنان
درصــدد برآینــد تــا هویــت خــود را احیــا کننــد .ســرانجام تالش پیگیــر آنها در آســتانه قرن ســوم موجب شــد
فصلــی دیگــر از تغییــرات اجتماعــی ایــران پــس از اســام ورق بخــورد و ایرانیان در ســرزمین خود بــه بازتولید
ســاختارهای ایرانــی دســت زننــد .ایــن بار عباســیان بودند کــه تغییــرات اجتماعی را بــه نفع ایرانیــان قبول
کردنــد .تشــکیل حکومتهــای طاهری در اوایل قرن ســوم و ســامانی اواخــر این قرن بازتاب تــاش ایرانیان
ً
در بازتولید ســاختارهای حکومت ایرانی بود ،خصوصا ســامانیان که با پرداختن به مقوالت فرهنگی تقویت
دیوانساالری ایرانی و حفظ نقش خود به عنوان مرزداران ایرانی گامبهگام حکومت ایرانی بر ایران را جلوهگر
نمودنــد .بعدهــا صفاریــان که منشــأ قدرتشــان نیروی نظامــی و کفایت خودشــان بود ،خالفت عباســی را با
چالش جدی مواجه کرد و مقدمه استقالل ایرانیان را بیش از پیش فراهم کرد .بیش از آنها آلبویه با تسلط
بــر تختــگاه بغــداد بیش از پیش تغییرات اجتماعی در قالب ایرانــی را بازتولید نمود .آلبویه نقطه عطفی بود
که از یک ســو قدرت صفاریان را احیا کرد و با اســتفاده از ضعف خلیفه عباســی تالش ناتمام آنها را به فرجام
رســاند و از ســوی دیگر با تکیه بر ســاختار قدرت شــیعی ،نگاهی نو در ایجاد حکومتهای دینی را فرا رو قرار
داد .در ادامه حکومتهای محلی آل زیار و علویان طبرستان نیز مورد وا کاوی در این مدار قرار میگیرند.
در مقایســه دو سلســله ابتدایی ،یعنی طاهریان و ســامانیان با سلســلههای بعدی صفاریان و بویهیان باید
گفــت دو سلســله اولــی با اســتفاده از منابع ســاختاری که بــا تأیید خلیفه به مشــروعیت میرســید حکومت
میکردند .اقدامات طاهریان مســتقل از بغداد نبود .تالش طاهر و جانشــینان او را در استقالل از بغداد را آل
ســامان به بار نشــاندند و در عین وفاداری به خالفت ،اســتفاده از دیوانســاالران ایرانی و احیای فرهنگ و
سنت سامانی تعریفی جدا گانه به سلطنت آنها داد.
اما صفاریان نه از کسی منشور گرفت و نه متکی بر تبارش بود .او با تکیه بر قوای خوارج و عیاران و استفاده
از ابزار مخالفت با خلیفه به عنوان منبعی برای مشــروعیت خود در کنار مشــروعیت برای او محبوبیت را نیز
به ارمغان آورد .بویهیان نیز با توجه به قرارگرفتن در میان دو خالفت بزرگ عباسی و فاطمی مسیر تغییرات
اجتماعی را به سمت بغداد گستراند و سهم عباسیان از قدرت را به حداقل کاهش داد.

بخش سوم :حضور کنشگران ترک در ساختار قدرت
نویســنده از ابتــدای حضــور تــرکان در ســاختار قــدرت را بررســی کــرده و بازشــدن راه آنها به عنــوان حا کمان
بالمناز ع در ایران روند قدرت گیری آنها را بررسی کرده است .دو سلسله غزنوی و سلجوقی در قرن چهارم و
پنجم با اســتفاده از منابع ارزشــمندی که حکومتهای ایرانی سامانی و آل بویه در اختیار آنها قرار داده بود
ســاختارهای متفاوتــی را ایجــاد کردند .شــکلگیری نهادهای مهم قدرت از جمله ســلطنت ،وزارت و امارت
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در همین دوران شــکل گرفت .با آمدن ســلطان مســعود ،دولت غزنوی که با اقتدار به بازتولید ســاختارهای
قــدرت ســامانی پرداختــه بــود و میرفت با شکســت کامل آل بویــه یک امپراتوری اســامی را به ثمر رســاند.
آنهــا بــا دنبال کردن اهداف غزنویان در تمســک به حمایت از خالفت و قــدرت نظامی به تثبیت قدرت خود
پرداختند .نویســنده به جایگاه دین و عالمان در اندیشــه مورخان عهد سلجوقی نیز پرداخته است .از نگاه
مورخان یکی از امتیازات هر کنشگر ،به ویژه پادشاه تعلقات دینی اوست که در دین اسالم خالصه میشود.
یپــردازد .وی نظام الملک را
مؤلــف در ادامــه به جایگاه مــدارس نظامیه در ایجاد یکپارچگی دینی و فکری م 
به عنوان شــخصی که وحدت سیاســی را در ســایه وحدت دینی میبیند معرفی کرده و به این باور اســت که
مدارس نظامیه به لحاظ ساختاری و توجه به علم و نشر آن در جامعه نقطه مثبتی در کارنامه عملی خواجه
اســت .اســماعیلیان با اعتقادات شــیعی مخالف جریان حا کم دور پیچیدهای از تغییرات سیاسی در ساختار
حکومــت ســلجوقی را پشــت ســر گذاشــتند و با وجــود تمام تالشهــای ســلجوقیان راه خود را بــرای تغییرات
اجتماعی تا ورود هوال کوی مغول در ایران ادامه دادند .مؤلف در ادامه به نقش امرا و نظام اتابک و اقطاع نیز
اشــاره دارد که هر کدام چگونه در تغییرات اجتماعی و کنشهای آن تأثیر داشــتند .ســرانجام هم امپراطوری
ســلجوقی با تضعیف ســاختار دیوانســاالری و گســترش قــدرت انحصارگــرای نظامیان به ســرزمین چهل تکه
تبدیل شد .دوران پس از خواجه نظام الملک خیلی زود با تضعیف ساختار قدرت دیوانساالری گره خورد.

بخش چهارم خوارزمشاهیان و مغوالت حلقهای
حضــور مغــوالن در ایــران بــا منابع ســاختاری متفاوتی که آنهــا به عرصه سیاســی آوردند و دیالکتیــک آنها با
ســاختارهای اســامی ایرانــی زمینــه تغییــرات سیاســی را فراهــم آورد .کشــتار عظیــم آنهــا و ویرانســاختن
ســاختارهایی که قرنها از بازتولیدشــان میگذشت با جایگزینکردن ســاختارها و کنشگران جدیدی همراه
شــد کــه متــن جامعه را نیز دگرگون کرد و به اختالفات مذهبــی و فکری دامن میزد .رویکرد مورخان از منظر
تغییــرات اجتماعــی در حمله مغــوالن به ایران این بود که حمله این قوم به ایــران تقدیر ایران بود .خالفت
عباســی میتوانســت با جمعآوری منابع ســاختاری حکومتهای شــکلگرفته درون خالفت از حمله مغول
جلوگیری کند ،ولی به عکس آنها خود با این ســاختارها در حال مبارزه بودند .بنابراین مغوالن توانســتند با
حذف اسماعیلیان و دیگر حکومتها راه را برای خود باز کنند.
نویســنده بــر ایــن نظر اســت که ســاختار قــدرت در ایــران دوره میانه بنــا بر توازن بازتولید ســاختارها توســط
کنشــگران بــر اســاس دو عامل جنگ و دین شــکل گرفت .ایــن دو عامل در کنار یکدیگر همــواره باعث ایجاد
مشــروعیت و گاه مشــروعیتزدایی از ســاختارهای سیاســی بودنــد .بــا حملــه مغــول بــه ایــران مورخــان از
برهمخــوردن تــوازن قــدرت در ایران روایت میکنند .آنچه مورخ را وامیدارد تا در مورد مشــروعیت شمشــیر
تردید داشــته باشــد ،همانا قرار گرفتن آن در دست کنشــگران مغول برای ازمیان بردن ساختارهای اسالمی
و قتل عام مسلمانان است .حکومتهای ایرانی از طاهریان تا خوارزمشاهیان مدعی قانون و قواعد جدید
نبودنــد و از ایــنرو بــا تکیــه بر دیوانســاالری ایرانــی به بازتولیــد قوانین گذشــته و اجــرای آن میپرداختند،
ولی چنگیز که با ســرزمین مغولســتان پای در راه تاریخســازی گذشــته بود ،ایران را مثل دیگر ســرزمینهای
فتح شده بخشی از امپراتوری مغولستان میدانست و از اینرو ضمن گسترش ساختار خشونت قوانین یاسا
را در ایران به اجرا گذاشــت .این قوانین بر خالف قواعد دیوانســاالری نه بر علم و تجربههای درسآموخته
کــه بر بیدانشــی و خرافات اســتوار بود .مغوالن به داشــتن تســامح دینی معــروف بودند ،امــا عملکرد آنان و
تأ کیدشان بر قوانین یاسا مسلمانان را در انزوای سیاسی و اجتماعی نگاه میداشت.
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