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 :ایران پانصد سال
 از ممالک محروسه تا جمهوری اسالمی

 

  

 احمد کریمی حکاک

 

« ییل»دکتر عباس امانت، استاد تاریخ در دانشگاه  از

(Yale) زبان انگلیسی منتشر   در آمریکا، اخیراً کتابی به

 Iran:A)  جدید ایران: تاریخ  شده با عنوان

Modern History)    شامل حوادث یک دوران

کشور ایران با حجمی در حدود هزار صفحه و  ۀلپانصد سا

های سیاه و سفید و شماری تصاویر و عکس با همراه

های رنگی و نیز تعدادی نقشه که ای عکسمجموعه

مستقیماً یا غیرمستقیم با مطالب و موضوعات متن کتاب 

های مناسبی در کتاب جا گرفته مرتبط است و در مکان

می است. معدودی از این تصاویر در این مقاله نیز گنجانده
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های مهمّی از تا جای ممکن در محدودۀ یک مقاله از راه تصویر نیز با جلوهشود تا خواننده بتواند 

 ایران در این دوران دراز آشنا شود. تحوالت

 

در  معتبر یۀسه نشرنگاهی هر چند گذرا به سه بررسی کوتاه که در خواهیم نیمپیش از هر چیز، اما، می

در  (The Economist) «یستاکونوم»نشریۀ  بررسی این کتاب و اهمیت آن درج شده بیاندازیم:

، مقالۀ مختصری در بررسی این کتاب به چاپ رسانده که از بعضی جهات ۲۰۱۷هجدهم نوامبر شمارۀ 

جالب توجه است. نام نویسندۀ بررسی در مقاله ذکر نشده ولی در پایان یادداشتی با این محتوا به مقاله 

« انتقام روحانیت»ی نشریۀ چاپی، زیر عنوان هنرهاها و کتاباین مقاله در بخش »افزوده شده است: 

در آغاز از دکتر امانت در مقام کارشناس تاریخ فرهنگی و سیاسی یاد  نویسنده «است.به چاپ رسیده 

دهد. و نیز نحوۀ استفادۀ او را خواند و مورد ستایش قرار میکند و روش روایتگری او را ماهرانه میمی

نامد. آنگاه به این نکتۀ مهم، که ما هم در ادامۀ این مقاله به آن روی می از مآخذ حکایات روشنگرانه

های تاریخ فرهنگی و ادبی، و نیز سیر که کتاب در ساحت کندپردازد و اشاره میخواهیم آورد، می

خان نام میملکم های مهمّی همچون میرزاگوید امانت از چهرهسخنانی استوار دارد. او می ،هم تفکّر

کند می یاداحمد و دیگر روشنفکرانی های بعدی از کار، آثار و نقش افرادی نظیر آلبرد، و در نسل

 سوم جهان»و « شهادت»های استعاری مفاهیمی نظیر گرایی، و نیز رگهای از مارکسیزم و اسالمکه آمیزه

گیرند تا انقالبمی را به کار  (Frantz Fanon)فرانتس فانون   (Third Worldism)« گرایی

های بارزی آذین بندند. نویسنده آنگاه به تفصیل اعتقاد شیعیان مسلمان را اسالمی را در ایران با ویژگی

کند، ماهیت دورانی مفهوم الهام االهی را، آنهای آخرالزمانی تحلیل میبه ناجی آخرالزمان و بینش

کاود و پیامدهای مشخص موضوع دهند، وا میبینند و در زندگی خود بازتاب میسان که شیعیان می

همه را بر اساس تفکری که به دکتر امانت نسبت کند. و اینغیبت و انتظار ظهور امام زمان را تبیین می

گیرد که در نهایت خواننده به این شمارد. آنگاه نتیجه میخود برمی یۀنشر دهد، برای خوانندگانمی

رغم دامنۀ وسیع آگاهی نویسنده و جزییاتی که او از رابطۀ میان دین و دولت خورد که، بهمعضل برمی

دین و دولت چگونه است و در چه  نسبتی پرسد ماز خود خواننده برایش ترسیم کرده، در نهایت 

 جهتی پیش خواهد رفت.

 

امحاء روحانیون ایران است،  اسالمی منادیتواند این باشد: آیا براستی جمهورییک پرسش اساسی می

های جمعی، تجاوز به زندانیان خواه در ذهن ایرانیان خواه در مقام یک نیروی سیاسی؟ آیا پاکسازی



               ۵شماره                                                      آرمان                                                                

108 

 

گذاری شده، های مینزدایی از میدانسیاسی و شکنجۀ آنان، و وادار کردن کودکان معصوم به مین

اند؟ آیا اخالقی خود را یکسره از دست دادهروحانیت ایران را چندان آلوده کرده است که اینان وجهۀ 

توان تصور کرد که، همچنان که این تجربۀ ناکام در خصوص فعال شدن سیاسی روحانیت ادامه میمی

گوید دکتر اسالمی قد برافرازند؟ نویسنده مییابد، روحانیون دیگری در مخالفت با حکومت جمهوری

شاید هم نیازی به این کار نیست. کتاب در نقطۀ تالقیِ  پردازد، وها نمیامانت به این گونه پرسش

نژاد با مردم برای ادامۀ قدرت خود و در فضای خشونت و سرکوب به پایان میآقای احمدیبرخورد 

 توان تصور کرد که دستی گذرا خطی بر دیوار تاریخ رقم زده است.رسد. می

  

شمارۀ « قفسۀ کتاب»در بخش  (The Wall Street Journal)« استریت جورنالوال»نشریۀ معتبر 

تری در بارۀ کتاب دکتر امانت درج کرده که از بعضی جهات توجه  بررسی مبسوط ۲۰۱۷دسامبر  ۲۹

 Eric)« اریک اورمزبی»دهد. نویسندۀ مقاله را نشان می دقیق به کتاب و اهمیت تاریخی آن

Ormsby) گوید نوشتن این کتاب بیست امانت می کند که دکتربا این جمله آغاز می ررسی خود راب

آور نیست. چرا که کتاب در برگیرندۀ سال وقت او را به خود اختصاص داده، و این امر چندان شگفتی

برافتادن پنج سلسلۀ پادشاهی، حدوث سه انقالب و سه  که طی آن شاهد برآمدن وپانصد سالی است

ها پا گرفتن سه سلسلۀ مهم و تیم، و گذشته از اینهای داخلی، و چهار بار اشغال خارجی هسدوره جنگ

تواند بیش از این برای امریکاییان اعتبار کنیم. هیچ کتابی نمیساالر را نیز نظاره مییک حکومت دین

این دلیل که تر از آن به، بلکه مهم«دشمن را باید شناخت»اصطالح که بهخاطر اینداشته باشد. نه فقط به

  کسی است.دقیقاً چه« دشمن»باید دانست این 

 

کرده که در ها دو تصویر از ایران در مخیّلۀ غربیان جا خوشگوید در درازای هزارهنویسنده آنگاه می

برگردان دیگری است: یکی تصویر ایران به مثابۀ دشمن دیرین غرب است از واقع امر هر یک عکس

و  ،شدآثار هرودوت، اسکیلوس و دیگران پرداخته میسان که زمانی در امروز، آن روزگار باستان تا به

 مرگ بر آمریکاروز هم جماعتی را با شعار  هکشوری است که امروزبه ما میراث رسیده، و این همان

بینیم. همان کشوری که شریرانه در اختالفهای خود میرا بر صفحۀ تلویزیون راند و ما آنپیش می به

 که زیبا و فریبنده است، – بودیا  –ولی تصویر دیگری هم هست  کند.های منطقه هم دخالت می
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 ایرانی در برابر جوخۀ آتش جمهوری اسالمی ایران در پی یککردهای 

 . ۱۹۷۹اوت  ۸۲محاکمۀ نیم ساعته، پاوه، کردستان ایران،  

 (۷۸۰ ۀصفح، ایران: تاریخ جدید)

ها و مینیاتورهای فریبنده و کسانی نگاره مهربان و دلپذیر است، و آن تصویر سرزمینی است که در آن

هایی همچون اشعار اند، چندان که سرودهها گفتهسخن اند و در ستایش شراب و عشقدلربا آفریده

« تارو»و   (Emerson)« امرسون»اند، تا آنجا که سعدی و حافظ را برای ما غربیان به یادگار گذاشته

(Thoreau) گوته»، و حتی پیش از آنها »(Goethe) کرد.شاعر بزرگ آلمانی را افسون می 
 

های هند و که از خانوادۀ زبان، که از زبان فارسیآوردآنگاه از واژگانی سخن به میان می« اورمزبی»

جامه، غربی راه یافته: بازار، پایهای ساز جهان است، به زبان های تمدنمعدود زبان در زمرۀاروپایی و 

تدریج مفهوم که در فارسی باستان و آئین زردشت ریشه دارد و به یا فردوسشهمات، و حتی پردیس 

امام »آن در تمام مذاهب خاورمیانه رواج یافته است. نویسنده آنگاه خطی از شاهنشاهان ایران باستان تا 

کرد، بر تمامی که در آخرالزمان ظهور خواهد گویدکند، و از امام غایبی سخن میترسیم می« خمینی

شریران و شرآفرینان پیروز خواهد شد و جهان را به عدل و داد و صفا و صمیمیت منوّر و معطّر خواهد 

 کرد.
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می ایران: تاریخ جدید های داخلی کتاببندیدر ادامۀ بررسی خود به تفصیل از تقسیم« اورمزبی»

گوید: از اسماعیل صفوی که در نخستین سال قرن شانزدهم 

کرد، ه سالگی بر اریکۀ سلطنت جلوسمیالدی، در سن چهارد

امامی را رسمیت داد، و با اتکا بر تیغۀ شمشیر مذهب شیعۀ دوازده

جان برکف در سرتاسر ایران پراکند، و سلسله یخویش و فدائیان

مرگ او نیز   ای از شاهان را بنیاد نهاد که بیش از دو قرن پس از

اسماعیل پرهیبی از  گوید در ناصیۀ شاهدوام آورد. نویسنده می

از هاله ای توان دید، همراه با فرهمندی شاهان هخامنشی را می

از امتزاج  عباس، اوج واالتریتقدّس ملکوتی، و در صعود شاه

همه در توان مشاهده کرد. که اینو فرهنگ را میسیاست 

  رقم زده از او   ایتالیایی  گمنامنقاشیک که وجنات تصویری

 فراز بعدی بررسی خود به بخش در   «اورمزبی»  مشهود است. 

 و  قاجاران؛   ظهور  آورد،می  روی  امانت   دکتر کتاب    دوم 

 شاه، سلطانیفتحعلیهای آن دورانند: ترین چهرهکند از آنچه در نظر امانت برجستهتصویری ترسیم می

که شیوۀ سلطنت صفویان را بازسازی کرد و رابطۀ گسستۀ میان دین و دولت را بار دیگر برقرار نمود، و 

ویژه در سواحل غربی دریای بار بخشی از خاک ایران را، بهدر عین حال در دو جنگ عبث و فالکت

که مسیر صعود  تاجرزادۀ شیرازی «باب»معروف به  محمدِ های تزاری باخت؛ سیدعلیخزر، به روس

گرایشی نوین در مذهب رسمی ایران پدید  انتظار شیعیان را دیگرگونه دید و دیگرسان تدوین کرد،

قزوینی شاعر انقالبی و  بر اساس فتوای فقیهان شیعه اعدام شد؛ و طاهره قرۀالعین۱۸۵۰و در سال  ،آورد

گردید  عدام باب به جرم ارتداد محکوم به مرگکه دو سال پس از ا کشف حجاب، پیشاهنگ نهضت

که نزدیک به پنجاه سال بر تخت شاهیقتل رسید؛ و سرانجام از ناصرالدین،  و به دست غالمی مست به

کشته گردید  معروف « شکار شاه»که بعدها به  طاووس تکیه زد و سرانجام به دست میرزارضا کرمانی

نگاری  توان حس کرد که امانت تاریخاین نکته را ذکر کند، می« اورمزبی»که  آن شد. در اینجا بی

گذراند و ها و بسیارانی دیگر را از برابر چشمان خواننده میکه در نهایت اقتدارِ قلم این شخصیت است

کار و روزگار آنان معضل حکومت قاجاران را، در نهایت استبداد در برابر اتباع ایران و  با استناد به

ای همچون روسیه در شمال ایران و انگلیس در های قاهرهفتوری آشکار در برابر قدرت ضعف و

کند که به مراتب فراسوی برداشت عامۀ ایرانیان در ارزیابی سلطنت جنوب، تاریخی را بازگو می

 تصویر شاه عباس اول، کار نقاش 

 ناشناس ایتالیایی.

 )ایران: تاریخ جدید، صفحۀ ۷۷(
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بیشترین سهم تاریخی در کتاب امانت، یعنی نزدیک به هفتصد صفحه از هزار صفحۀ  قاجاران قرار دارد.

آسانی دریافته و بیان که نویسندۀ بررسی به ای استتاب، به قرن بیستم اختصاص داده شده، و این نکتهک

کند که شاید حق همین است. چرا که چالش حرکت مشروطه در کند و خواننده هم حس میمی

 نماید.راستی صعب و عظیم میتجدّد، به با رویارویی

 

بیند و بیان را می ان آن دورانبینی و ستمکارگی شاهسو خودبزرگ گوید امانت از یکمی« اورمزبی»

آوری پردازد از چگونگی انقالب مشروطه، و چنگال خفقانکند، و از سوی دیگر شرح مبسوطی میمی

ای از کند که کمتر جنبهرفته در حلقوم فرهنگ ایران فرو برد، و اضافه میکه روحانیت شیعه رفته

های مرگبار خمینی یا اوباش عبا بردوش او از نگاه نافذ امانت پنهان مانده توطئه ترفندهای مزورانه، و

های گیرد که گریزهای گهگاهی امانت از ساحت دسیسههمه نتیجه میاست. نویسندۀ بررسی از این

سیاسی به گلگشت تحوالت اجتماعی و ادبی به غایت خوشایند است، و فرازی از کتاب را شاهد می

گاهی امن را توقفراستی برای من هم در کار خواندن فجایعی که بر میهنم رفته است حکم به که  آورد

 داشت. 

 در ماجرای استبداد صغیر ۱۹۰۸جمعی متشکل از بیست و دو فعال انقالبی که در سال 

 اند. اغ شاه به زنجیر کشیده شدهمحمد علی شاه قاجار در ب

 (۳۵۱ ۀصفح، ایران: تاریخ جدید)
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شعر فارسی، هنر و معماری ایران، مقوالت ماوراء طبیعه و عرفان، سینمای جدید » نویسد:می« اورمزبی»

نشینند که روایت سنگین اینها همه در جایگاه گواهانی می -ایران، و موسیقی مردمی این کشور

این صورت به خواهم بازنویسی بررسی اورمزبی راو من می « سازند. می تر رویدادهای سیاسی را سبک

هایی که هنرمندان ایرانی آفریدهها و شگفتی، یعنی زیبایی«اینها»سوی پایانی بایسته هدایت کنم که به

سرشار از رنج و شکنج برعهده  یای را در روند تاریخکنندهبخش سبکاند، تنها نقش لحظات آرامش

که ایمان و اطمینان نسلایو سویه یهندارند، بلکه رویه و سویۀ دیگر تاریخ این کشورند، یعنی آن رو

که همواره رو به  کندهای بسیاری از ایرانیان را به آبرومندی و اعتبار جهانی فرهنگشان به ایقانی بدل می

اکنون در راه است و بی انسانی نیز هست که هم هایبخش حرکتکه الهامآورآینده دارد، و نه تنها التیام

 خواهد رسید.تردید روزی از راه 

 

ساندی »در روزنامۀ  ۲۰۱۸ژانویۀ  ۲۱رسیم که در تاریخ تری میتر و جالبسرانجام به بررسی فشرده

به چاپ  (Justin Marozzi)« جاستین ماروزی»لندن به قلم  (The Sunday Times)« تایمز

اه مطالعۀ یک گوید برداشتن گام نخست در رمی« ماروزی»شود. ای ظریف آغاز میرسیده و با شکوه

ای کشور ایران برای بسیاری آزمون صعبی است، ولی از این مجلّد قطور این انتظار را تاریخ هزار صفحه

ای عجول و توان داشت که خود را به آسانی در معرض تورّقی شتابزده در دستان خوانندههم نمی

دانستن داستان این کشور محوری بهکه امّا برای کسی»افزاید: خوان بگذارد. هم او بالفاصله میسرسری

  «تر از آن است که بتوان از انجام آن سر باز زد.کارستانِ امانت با اهمیتکارِو متلّون عالقه داشته باشد،

 

تواند اطمینان داشته باشد که کار در دستان پژوهشگر گوید خواننده مینویسنده در ادامۀ بررسی می

الملل در دانشگاه ییل، آثار بسیاری در امانت، استاد تاریخ و مطالعات بینکه ای است، چراکارآزموده

که  گویدمقولۀ تاریخ ایران نوشته و به ساحتِ پژوهش تاریخی تقدیم کرده است. پس وقتی او می

توان سخنش را باور کرد. این بررسی نیز فرایند کتاب بیست سال به درازا کشیده مینوشتن این

های خارجی های داخلی و اشغالهای شاهان و انقالبات و جنگرا به تغییر سلسله روایتگری کتاب

دیگر سخن  جهان است. بهدر « اسالمیجمهوری»که نقطۀ نهایی آن تأسیس نخستین زند،پیوند می

  نواختی نیست.دوران سکون و سکوت سیاسی یک  که امانت در مدار پژوهش خود گرفته،پانصد سالی
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(. در عکس دست چپ دو گفتاورد از خمینی نوشته شده به این ۱۹۸۸-۱۹۸۰دو عکس از جنگ ایران و عراق )

ای است که با نارنجک  ساله ۱۲رهبر ما آن کودک »و « اگر به من خدمتگزار بگویید بهتر است تا رهبر»شرح: 

 راستدر عکس دست « اندازد، خود را به زیر تانک دشمن می

 سالی را به میدان مین روانه می کند.پاسداری کودک خرد

 (۸۳۶ ۀصفح، ایران: تاریخ جدید)

 

جوئی اوایل خواهی و منجیتوان در میانۀ شور و غوغای منجیدشواری میاگر یک سرِ این دوران را به

چنین  اسماعیل نوجوان بر تخت سلطنت ایران توجیه کرد، قرن شانزدهم میالدی و جلوس شاه

 نظر خواهد رسید، چرا که با گردن نهادن به رهبری نهایی و دقیق سخت منطقی بهرویکردی در تحلیل 

 همین شاه بود که ایران توانست یوغ نهصد سال حکومت غیربومیان را از گردن خود بگشاید و به سویی

اندام عرض ،افکند، و در هیئت و کِسوتِ کشوری مستقل و خودمختار، و استوار بر آئین اسالم شیعی

گردید در درازای پانصد و اندی سال تاریخ. « ایهویت سیاسی پیوسته»و این خود سرفصل  کند.

های ایران سر که از مناره نامد که در آن آوای اذان شیعیاناین پانصد سال و اند را دورانی می« یزورما»

دشمن بزرگ در گوش نیز امروز  ،در گوش ایرانیان اهلِ سنّت طنینی کفرآمیز داشتو شد داده می

ایران در منطقه، یعنی عربستان سعودی، هم دارد. و به حکم همین شاه پانزده ساله بود که اتباع مملکت 

کردند که یا در مالءعام و با صدای بلند جانشینان واقعی پیامبر اسالم، یعنی سه تن از او را وادار می

بر صدر اسالم حکومت کردند سبّ که پس از رحلت پیامبر بیش از  بیست سال  راشدین را،خلفای 

هر کس اطاعت نکند سر خود را از دست »کیفری که او تعیین کرده بود گرفتار آیند:  کنند و یا درجا به

گذرد و هنوز در ایران در جریان خیزش اخیر امروز بیش از پانصد سال از آن روزگار می «خواهد داد!
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وریدند، بسیاری یا اعدام شدند یا زیر شکنجه جان که چند سال پیش طی آن مردم بر حاکمان کشور ش

های حکومتی در مقام دوم قرار باختگان اعدامکه ایران، پس از چین، از نظر آمار جانایدادند، به گونه

 دارد.

 

گوید همان میزان که ژرف است گسترده نیز هست. او می تاریخِ دکتر امانت به« ماروزی»به گفتۀ 

که حافظۀ ملی  دهد، واقعیتیمقام نخست را در فرهنگ ایرانی به شعر اختصاص میدرستی  امانت، به

دهد، و نیز جایگاه واالئی که مردم برای هنر، موسیقی و معماری قائلند، و ایرانیان نیز بر آن گواهی می

ه اند. تضاد آشکاری کحرمت عمیقی که در تداوم پیوندهای خود با ایرانِ پیش از اسالم حفظ کرده

همیشه میان زندگی خصوصی به دور از  قیودات عرفی جریان داشته و احساس تعلق عمومی به بینش

 ،پردازان و حافظان سنت نصیحت به منزلهء و مقام شامخ آنان های قدسی شاعرانی نظیر سعدی و حافظ

 شاهدی صادق  گریافکند بر علو طبع و واالئی قدرشان و از سوی دای میکنندهسو پرتو خیره از یک

های ایران و روس بر اساس معاهده ترکمنچای ایران محکوم به پرداخت غرامت جنگی به میزان پنج  با پایان یافتن جنگ

 میلیون تومان )معادل بیست میلیون روبل نقره به نرخ آن روز( شد. 

   در این تصویر در حضور نمایندگان دو کشور قسط اول این غرامت در قپان

 شود تا به سن پطرزبورگ حمل گردد. توزین میبزرگی 

 )۲۱۳  ۀصفح، ایران: تاریخ جدید(
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کند: بندی میهمه را چنین جمعاین« ماروزی»شود بر حیات فکری ایرانیان در دورانی دور و دراز. می

و های مردانه گرائیجنسهمدر قلمرو شعر ایران در ستایشِ سلوک عارفانه و زیبایی و لطافت زنانه، »

آمیز کنایات و اشارات طعنهمه درتر از اینهای مستانه، در شور و شوق شراب شیراز، و پوشیدهعیاشی

سازد یکسره متفاوت و متمایز از زهد کهکشانی می همه و این ؛در بارۀ قدرتمندان سیاسی و مذهبی

 «دید. توانای که در جهان عرب میپارسایانه

 

رسدارائه کردیم، به نظر میایران: تاریخ جدید کتاب نجا از سه بررسیکه در ای با توجه به تلخیصی

تر از تاریخ سیاسی و در برگیرندۀ  گسترده که هر سه نویسنده، روش دکتر امانت را در ارائۀ تاریخی

هایی در خور از حرکت فرهنگ، هنر و ادب در ایران در این دورۀ پانصد ساله، تأیید و تحسین روایت

گذارند و کالم ما نیز در همین نکته نهفته است. آنچه هر سه نویسنده بر آن انگشت میکنند، و جانِمی

کتاب دکتر امانت نوعی نوآوری است در موازنۀ میان تاریخ سیاسی  گویند این است کهبه تأکید می

کشوریز، بر اینهای دور و نزدیک، بلکه در دوران معاصر و حاضر نگذشتهکه نه تنها درباریمحنت

 سو، و تاریخ فرهنگ، هنر و ادبیات ایران از سوی دیگر.گذشته از یک

 

که  اندنوشتهبر آن های نغزی ریظقو ت گذراندهکه به دعوت ناشر، کتاب را پیش از چاپ از نظر استادانی هم

 به سهم خود بر همین ویژگی کتاب انگشت ،بخش روکشِ پشت جلد کتاب کرده استها را زینتناشر آن

استاد برجستۀ تاریخ در  (Sanjay Subrahmanyam) «مسنجای سوبرحمانیا» دکتر اند:تأکید نهاده

چندین دهه در کند که دکتر امانت ریظ خود به این واقعیت اشاره میقدر ت« ایال.یو.سی.»دانشگاه 

را همسنگ « فرهنگ»و « تاریخ»این سخن دو مفهوم  تاریخ و فرهنگ ایران مطالعه کرده است؛ او با

ای آورد که کتاب به چنین موازنهاین انتظار را پدید می تلویحیای گونه دهد، و بهیکدیگر قرار می

استاد تاریخ در دانشگاه میشیگان با تفصیل بیشتری  (Juan Cole)« خوان کل»دکتر  دست یافته باشد.

 امانت هم جزئیات تالش و تقالی پرهیجان ایرانیان را به خواننده »کند. به گفتۀ او همین رابطه را بیان می

 «آورد.ای به نمایش در میگونهکند و هم گوهرهای ارزشمند فرهنگی پیچیده و ژرف را بهمنتقل می

ده کردن آن به خوانن این عقیده مندرج است که آن تاریخ سیاسی که امانت در صدد منتقل  او در بیان

فرهنگ ایران تاریخ شود، حال آنکه ای پیوسته و با همۀ جزئیات خود به خواننده منتقل میگونه است به

های ها و جلوهتنها در لحظه – دلیل همین پیچیدگی و ژرفایا شاید دقیقاً به – با همۀ پیچیدگی و ژرفا

که او هم  (Nile Green)« گریننایل»گیرد. و سرانجام دکتر خاصی در برابر چشم خواننده قرار می
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« تحوالت اقتصاد سیاسی ایران» ریظ خود امانت را تحلیلگر قاستاد تاریخ است در ت« یو.سی.ال.ای»در 
برقرار کرده میهای فرهنگی تداوم سنتای را که او میان روایت تاریخ سیاسی و خواند و موازنهمی

 ستاید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
اروپایی کار صادرات تریاک ایران را بر عهده داشتند. این عکس نظارت سرپرستان خارجی های  در قرن نوزدهم شرکت

 نشان می دهد. ۱۸۸۱سازی محصول تریاک در اصفهان در سال  را بر کار آماده

 (۲۷۲ ۀصفح، ایران: تاریخ جدید)

 

نوسانات میان یک کتاب  کتاب ِدکتر امانت در فرایندِ خواندنِ ءخواننده ، کهامّااین سخن درست است، 

 ساحت فرهنگ ایران و ادبیات فارسی در آن کشور تاریخ سیاسی پیوسته را با گریزهای خوشایند گهگاهی به

های گزیدهسو و گلگشت به مقوالت سیاسی از یک هبیند و تأمل در تفاوت پرداختن نویسندالعین میبه رأی

ند خواندن کتاب و سنجیدن نوسانات درون آن تجربه ای در تاریخ فرهنگ و ادب را به مثابۀ بخشی از فرای

های غرب، و نیز اقتباس از همین الگو در مبحث تاریخ در مقام یک رشته از علوم در دانشگاه کند. می

تر از آن است که در ظرف  دامن از جمله در ایران، دراز و های بسیاری از کشورهای غیرغربیدانشگاه

های برداریته گر ای بسنده به آن پرداخت. این قدر هست که کمابیش در همۀاین مقاله بتوان به گونه

مدرسی و دانشگاهی در خالل دو سه قرن گذشته از مقولۀ تاریخ معضل سلطۀ تاریخ سیاسی بر مفهوم 

توان کلّیت تاریخ مشهود و محسوس بوده است. در اندیشیدن به چون و چرای این واقعیت تاریخی می
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 Great Men)میان آورد. تاریخ مردان بزرگ نگاری سخن بههای تاریخی مکتبگوناز گونه

History)  گذارد، و نوعاً تاریخی است که بیشترین تأکید را بر نقش قهرمانان و شهسواران تاریخ می

نقش مردان بزرگ را با این جملۀ   (Hegel)« هِگِل»گردد که فیلسوف آلمانی به دورانی باز می

 و «.یاو را دیدم، سوار بر اسب نمن جا» ه است:ذین بست که در بارۀ ناپلئون بناپارت گفتآ خود مشهور

نامۀ چند متفکر و مورخ شهیر اسکاتلندی، این فکر را عرضه کرد که باید زندگی (Carlyle)کارالیل 

نمود. جملۀ های مربوط به مردمان عادی و عامی مردان و قهرمانان را جانشین روایتتن از بزرگ

شهرتی پایدار یافته  «نامۀ مردان بزرگ نیستتاریخ جهان جز زندگی» پرمعنای او بدین مضمون که: 

 (Oliver Cromwell)کرد به افرادی همچون اولیور کرامول است، و او خود ارادتی وافر ابراز می

 زندگی   ان شرحبتو  شاید  . در کتاب دکتر امانت(Friedrick the Great)کبیر  فردریک  و 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است، جهان پهلوان غالمرضا تختی ۱۹۶۰در این عکس، که مربوط به اوایل دههء 

 مدال قهرمانی کشتی باستانی را از محمد رضا شاه پهلوی دریافت می کند.

 (۶۸۹ ۀصفح، ایران: تاریخ جدید)

 

شاه را نام برد میرزا یا ناصرالدیناسماعیل صفوی و در قاجاران کسانی همچون عباسشاهانی نظیر شاه

هایی نسبتاً مبسوط از ایشان در کتاب ترسیم شده است، یا نادرشاه افشار را با همۀ نبوغ و جنونیکه چهره

 توان دید و باز نمود.که در او می
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 هایکه مفهومی از روایترا داریم« تاریخ فرودستان»الگوی اما، نگاری، در برابر این الگوی تاریخ

 های مردمان عادی و عامی، جایگزین تصویرهای انداز تودهدهد که در آن چشمدست میتاریخی به

نگاری شد و گردد. این الگو بیشتر از طریق مارکس وارد مقولۀ تاریخسیاستمداران و دیگر رهبران می

 ۱۹۶۰ی هاو مورخان مارکسیست در سال (Georges Lefebvre)مورخ فرانسوی ژرژ لوفبر 

آن بودند. در کتاب دکتر امانت این روش بیشتر در قالب بزرگتر تاریخ اجتماعی جای غان عمدۀ لّمب

های شود که شواهد تاریخی از منظر ظهور و زوال پدیدهدیده میگرفته و در روندها و فرایندهایی 

هایی تحلیل جنبهآیند. جزر و مدهای اقتصادی، مباحث حقوقی و اجتماعی یا اعتقادات جمعی فرادید می

هایی است که دکتر امانت با تیزبینی ویژههای گوناگون نمودهای گهگاهی گزارهاز جامعۀ مدنی در دوران

ای از زندگی فرودستان، به ویژه روستائیان ایران، که زنجیرۀ پیوستهآن، بیمی گذاردخواننده  در اختیار ای

 .عرضه کند

 

نگاری دکتر امانت گفته شود این است که او بایست در بارۀ نوع تاریخنکتۀ دیگری که در این مقاله می

بیان (Longue durée) کند که در عبارت فرانسوی توصیف می« تاریخ درازمدت»تاریخ خود را 

 آید: شده و در صفحات پایانی کتاب به این صورت به تعریف در می

 

رض در مع(The longue durée) « درازدوران»روندهای تاریخی درازمدت، یا 

همه جریان رویدادهای جزءجزء و ومکان قرار دارند. با ایناستثنائات فراوان در زمان 

های داخلی رغم فراز و نشیبدهند. ایران بهاندازی نسبتاً منسجم قرار میپراکنده را در چشم

تمامیت بعد  ای، از قرن شانزدهم بههای حاشیههایی از سرزمینو از دست دادن بخش

های مخالف بسیار پابرجا کرده، و استقالل آن در رویارویی با جریان ارضی خود را حفظ

های های پرقدرت همسایه و یورشکه تهدیدهای نظامی امپراتوری مانده است. حال آن

کشور  که سنتاً عنوان این«ممالک محروسه»هم نادر نبودند. کوچندۀ پیرامون آن اقوام

پابرجا مانده، و از دالیل این ماندگاری یکی هم عدم تمرکز نسبی آن بود در  بوده، همچنان

ای و نیز تقسیمات زبانی در آن قبیله اطراف و اکناف کشور در تقسیمات استانی، قومی و

  (۸۹۸-۸۹۹)صص نواحی. 
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 که احمدشاه قاجار را در کنار رضاخان همراه با گروهی  ۱۹۲۲عکسی مربوط به سال 

 عشایر ایران نشان می دهداز سران 

 

نگاری دکتر امانت گفته شود نخست تاریخ دربارۀتمام تر  به تاکید هرچهبایست آنچه در این مقاله می

این است که آگاهی امانت از ابعاد تاریخ اجتماعی و فرهنگی، کتاب را از صورت خشک رویدادهای 

گوید که، در گیرودار تاریخ مردمی را نیز میآورد و در می کفایت بهبی  ستمگر و فجیع و رهبران

های دهند و زنجیرههمچنان به خلق افکار و آثار فرهنگی، هنری و ادبی ادامه می ،کارزارهای اجتماعی

دارند، و عرضه می ، به ویژه در شعر فارسی،کالمی یا تجسّمی ای از آثار در ابعاد هنرهای اجرائی،پیوسته

در هر  ،یا عرفی و دهری ،های فرهنگی گذشتگان را، اعم از ایمانی و ایقانییتدر عین حال انباشت فعال

ای نسبتاً کامل از سان مجموعه. و بدینبه یادگار می گذارندکنند و نسلی بازسازی و بازآفرینی می

تواند باشد. تری نیز میهای جامعنگاری گیرد که در خور تاریخحیات اجتماعی و فرهنگی شکل می

یعنی سرگذشت و سرنوشت سیاسی مردم، آن های این دو مجموعهها و تقابلانگشت نهادن بر تشابه

های اجتماعی، فرهنگی و گروههایکششها وکوششو ،سوزنند از یکسان که قدرتمندان رقم می

فرهنگی گذشتگان و بازآفرینی  کار اصل تداوم و نوآوری هر نسل را در بازسازی، هنری از سوی دیگر

سره از آن گسسته است، دقیقاً آن چیزی است که مجموعۀ  که نه همان فرهنگ دیروز است و نه یک
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تواند روایت تاریخ کند که در نهایت میای پادزهر تبدیل میگونههای جامعه را بهفرآیندها و فرآورده

تر  از ذهن و دل مردمان درآمیزد و معجونی لطیف برخاسته من و سلواییک قوم را با بار  سیاسی محنت

توان به عینه دید این آنچه در کار دکتر امانت می عرضه کند که تاریخ همگانی مردمی به تمامی باشد.

افتند، شعر خیزند و برمیبر می ،های سیاسی، با همۀ رنج و شکنج دردآفرینشاناست که همچنان که نظام

ویژه آنگاه که زنان نیز بتوانند دوشادوش مردان در کار آفرینندگی آن سهیم  به و ادب و هنر ایرانی نیز،

دارد که هیچ رضایتمندی درونی را به ما عرضه میآن گیرد و احساس باشند، رو به آسمان هفتم اوج می

رد یا از تواند نادیده بگینمی ،ویژه نظام عقیدتی حاکم بر ایران امروزنظام سیاسی در گذشته یا حال، به

ای را دریافته است، چرا که در گویا نقیض تاریخی نهفته در چنین پدیدهبازستاند. امانت خود نیز ردمم

بار های انقالب اخیر ایران، یکدنبال برشمردن برخی از ناکامیگفتار خود، بهصفحات واپسین پس

 نویسد:آورد و میدیگر به دستاوردهای فرهنگی همین دوران روی می

 

هایی ساخته، ها و نگارهاست که در خالل پنج سده ایران، نقش نیست اینآنچه انکارپذیر

توان در آن هایی پدید آورده، و شعر و حکمتی آفریده است که میبناها و باغ و بوستان

نگریست و در اندیشه فرو رفت یا در آن آرام گرفت و از هیاهو و ستم، از نابردباری، و از 

 (۹۰۷)ص همه گریخت. مرنگی با جماعت فاصله گرفت، یا حتی از اینغُل و زنجیر ه

 

راستی تسالبخش است، و بداعتی نوظهور در سنت چنین قضاوتی از استاد مورخی همچون امانت به

و فرهنگی را نیز اجتماعی  روندهاینده که نگاری در ایران، و سرمشقی برای مورخان امروز و آیتاریخ

شود، در میانۀ روایت مندتری از آنچه در کار امانت دیده میو حتی به نحو نظامهای ممکن تا اندازه

سیاسی است تر از آنچه در توان تاریخشده در نهایت مفهومی جامعای که روایتِ ارائهبه گونه ،بگنجانند

چنین کوششی تر در برابر چشمان او بگسترد. از دیدگاه ما و جهانی مهربان ،ددهپیش روی خواننده قرار 

جهت نیز اهمیت دارد که در فرهنگ ایران هر چه بیشتر از تاریخ سیاسی صرف فاصله میویژه از این به

تر، گیریم، احساس یأس و ناتوانی حاصل از ساز و کار گذشتگان جای خود را به احساسی حقیقی

ا روایتی از زوالِ کشوری دیرین که حس کند بجای آنبخشد، تا بدانجا که فرد، بهتر میشادتر و زیبنده

توان گفت در آفرین و هنرپرور که میبیند فرهنگروست خود را در برابر مردمانی می به و دیرپا رو

امان زمان محدودتر نهایت رو به تعالی دارند و در سرزمینی که، هر چند دامنۀ نفوذ و اقتدارش در سیر بی
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رود و جامعۀ بشری های سیاسی، همچنان به پیش مییر و بمفراسوی ز اشهای انسانیشده، ولی آرمان

  بخشد.را غنا می

 برای نخستین سیدعلی محمد باب در شیراز. در این خانه، که در دوران جمهوری اسالمی ویران شد، باب ۀنتصویری از خا

 حرکت مذهبی خود را اعالم کرد و بعدها در همین جا دوران حبس خانگی خود را گذراند. بار

 (۲۳۸ ۀصفح، ایران: تاریخ جدید) 

 

 خود را در آن  ما ایرانیان امروز ای از تاریخ ایران، که شاید بتوان گفت از این منظر، دوران چهل ساله

ای را به ما عرضه کرده بست رسیدهنظام سیاسی به بُن حال که حضور اندیشیم در عینیابیم و به آن میمی

کفایتی و بیاخالقی، بیاش جز سیاهۀ اندوهباری از ظلم و جور و ستم و بیداد، همراه با بیکه کارنامه

و جهانیان جهان  حال هنر و فرهنگی را هم به همانهای حسرتبار درباریان و دیوانیان نیست، در قیدی

 سنجۀ نهایی ارزیابی فرهنگ ایران امروز باشد.بایست  در نهایت می است که تحویل داده

 

نگاری این نیز هست که هم نهایی امانت در کار تاریخ رسد که نوآوریو سخن آخر این که به نظر می

شناسد و به ما نیز میبیند و میصدای خود را در متنی که در کار تدوین آن است می حضور ،از آغاز

 :گویدگفتار خود چنین میاو در صفحات نخست پیشنمایاند. 
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حضور صدای خود من در سبک و محتوای این کتاب انکارپذیر نیست، و این امر البته بر 

آن گروه از پژوهشگران تاریخ که در جست و جوی توازنی باشند میان عینیت تاریخ و 

توان می شنگی اندکیتر ذهنیت نویسنده پوشیده نیست. هدف از آنچه با های عمیقرگه

گذشته را  نامید این نیست که (History with an attitude) «دارتاریخ جهت»

های غیرتاریخی سازد؛ هدف این است که نامنصفانه به پرسش گیرد یا آماج داوری

هایی فارغ های ناقدانه مطرح کند و خرد متعارف را به چالش گیرد، تا شاید به پاسخپرسش

پروا به غرب گرایش پیدا سو بیای هستم که از یکیابد. من زادۀ زمانه از قیودات دست

های واپسین بین دهه :دادای به آن میشتابزدههای کرده بود، و از سوی دیگر پاسخ

دانم که با حکومت شاهان پهلوی و طلیعۀ انقالب اسالمی. از این دیدگاه، وظیفۀ خودمی

برخورد کنم: تالش و هنوز هم هستند اندمؤثر بوده هایی که در شکل دادن به ایرانمعضل

گرایی، شوندۀ ملیهای سترون برای رسیدن به دموکراسی و رواداری، چهرۀ دگرگون

البته، دست  ،ها، و نیزهای سیاسی خودکامه، سرخوردگی از ایدئولوژیعروج و افول نظام

شونده. در پایان چنین های غربی و فرهنگِ جهانیگریبان شدنی خصمانه با قدرتدر

های فروغ فرخزاد ای از گفتهک جملهتبرخوردهایی که سالیانی به درازا کشیده بود، تنها 

آلودی در باغ گردش حزنکند: حاصل این رویارویی را در خود خالصه می

 ( xi-xii)صص !  هاخاطره

 

انگیز در پردیس خاطرهغمگذاری  و گشت میان این دو اندیشه، یعنی احساس ایران: تاریخ جدید کتاب

تواند واقعیت مسلم ، که حاصل آن میسیاسی گرفتۀ و مبهم رویدادهای تاریخهای شخصی و برزخ مه

گذرا بودن هر آن چیزی باشد که ناگزیر رنگ و آهنگ سیاسی دارد و حقیقت ماندگاری آن چیزها 

نیز اسماعیل را  آلود شاهاین گردش حزن . در، به پایان می رسدگذاردآفریند و بر جای میکه هنر می

شسته از  شکسته، حتی دستتوان دید، پس از شکست ایران در جنگ چالدران که، افسرده و درهممی

یان، مجذوب هنر بهزاد و نبا ازبکان و عثما هایی عبثنبردخسته از و  ،شوق شیعه کردن ایران و ایرانیان

آورد و کار روی می ایشان، به شاگردی می شود رد آورده بوددیگر هنرمندانی که خود او در تبریز گ

 شاهنامه شاهگیرد که بعدها با عنوان های مینیاتورهای کتابی را بر عهده میرنگ زدن پس زمینه

 یابد. جهان راه میهای آرایی ایرانیان به بازار های هنر کتابیکی از واالترین نمونهدر مقام  طهماسبی
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در  « میای اسالسازمان کشوره»سران کشورها در رباط، پایتخت مراکش، در جریان تصویب منشور تصویری از 

. در این تصویر محمد رضا شاه پهلوی همراه با ملک حسن دوم پادشاه مراکش دیده می شود و سران ۱۹۶۹سال 

 دیگر کشورهای اسالمی نیز حضور دارند.

 (۶۳۹ ۀصفح، ایران: تاریخ جدید)

 

، در شبانی خسته از سنگینی روزهای توان دیدمیهم شاه قاجار را و گذار، ناصرالدین در این گشت

الممالک دهد و گاه نقیبپذیرد و عشرتی شبانه را سامان میحکومت که گاه ملیجک را به حضور می

را شاه  ۀجسم خست شاه فرنگیدارد تا با بازگویی حکایت امیرارسالن رومی و پطرسباشی را وامینقال

. در همین رساندب یدیگر بیهودهء او را به روزمیهمان کند و جان رمقش در چشمان بی آرامخوابی  به

قامت نحیف مردی  دررا که کتاب نمونۀ جدیدی از عبرت می بایست تاب آورد و گشت و گذار نیز، 

رش سوگند یاد به قانون اساسی کشوی گارکه روز شاهیسترده به تماشا ایستاد: برابر چشمانمان گ در

اکنون در حالی که سرطان وجودش را در تسخیر دارد، با ، به آن پشت کرده بود روزی دیگرو  کرده

توسل به دوستان آمریکائی خود، کسانی همچون راکفلر و کیسینجر، سرانجام برای درمان بیماری خود 

را در روابط دو کشور کند، و با این سفر بحران بزرگ دیگری اجازۀ ورود به نیویورک را کسب می

 آورد.پدید می
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برای رسیدن به تاریخی که  می شودایرانیان  ی از سویکوشش  روایتگریک بار دیگر و سرانجام امانت 

نظیر خود، تاریخ سی. امانت با دقت کممی ماندناکام و ناتمام اما در خور فرهنگ عمومی آنان باشد، 

های نظام سیاسی و حال که از توصیف خشونتو در عین گذراندسال گذشتۀ ایران را نیز از نظر می

انگیز جامعه و مردم، های حیرتکند، جهشسالمی هیچ فروگذار نمیا فساد دستگاه اداری جمهوری

نمایاند. به یاد آوریم که امانت هم از آغاز، همراهی تاریخی شعر ببیند و میرا نیز می ،ویژه زنان ایرانبه

های نمادین تجلّی نبوغ هنری ایران و ایرانیان ترین عرصهبزرگ ایرانی را یکی ازفارسی و موسیقی 

گشاید و جا دارد در دارد که با آن این محبث را میترسیم کرده بود. او در مقدمۀ کتاب خود فرازی 

 اینجا به تمامی بازگو شود:

 

حماسه را در میان  های نهفته در غزل وموسیقی ایرانی، همراه نزدیک شعر فارسی، پیام

پراکند، و از آنجا که ابزاری سیال بود توانست بسیاری از نواهای مردمی مردم عادی می

های مجاور را بازسازی کند مناطق گوناگون و نیز الحان طوایف کوچندۀ ایران و سرزمین

 هایخوانیها و خسروانیهای موسیقی ایرانی که در خنیاگریو در خود بگنجاند. دستگاه

الحان دربار ساسانیان ریشه داشت نظام موسیقایی غرب آسیا، مصر، هند، آسیای میانه و 

از مجالس ذکر و سماع صوفیان گرفته  ،در هر محفلیختن را زیر تأثیر گرفت و شکل داد. 

ن و قرائت مرثیه و تعزیه، موسیقی درباری و مارش نظامی، سرودها آهای تالوت قرتا دوره

گرفته تا صالهای  هاهای زردشتی، از تحریرهای شبانگاهی میخانههو ثناهای نیایشگا

های لطیف و از الالئی ،های چوپانان خردساللبکگرد و نیخاکسارانۀ درویشان دوره

ساالران در بیدارباش اشتران و مسافران، کاروانآور مادران گرفته تا بانگ جرسخواب

های مشترک قاطبۀ اهالی ایران ها و خاطرهتجربه موسیقی ایرانی و آواهای انسانی همراه آن

های مردم هدایت کرده است. در این میان سازهای موسیقی ایرانی، از را تا آستانۀ خانه

معنای اند. واژۀ فارسی تار )بهجمله سازهای سیمی، نیز در این فیضان فرهنگی سهمی داشته

شش سیم که در مرکز و محور گروه  ای شده است بابلندِ دوکاسهسیم( نام آلت دسته تک

، جغرافیای گیرد، و همین واژه، یعنی تار، در معنای سازهای سیمینوازندگان قرار می

تار هندی، زیر تأثیر  پهناوری از یک رشته سازهای سیمی را، از گیتار اسپانیایی گرفته تا سی

 (۲۲-۲۱خود درآورده است. )صص 
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 در تبریز.تصویری از یک کارگاه قالی بافی 

 (۴۶۶ ۀصفح، ایران: تاریخ جدید)
 

با تصاویر حزن بایدنمی ایران: تاریخ جدیدکتاب تردیدی نیست که امانت خوب می داند که اما 

رسد. در فرایند تحول و تداومی که همیشه بخشی پایان رسد، و نمیبه ی از کوششی ناکام و ناتمامانگیز
کشور صورت ظاهردر عین حال که هستیم که  تحوالتیاز تاریخ ایران بوده است، یک بار دیگر شاهد 

بخشند و در نتیجه وفاق ملی را می، ارکان فرهنگی و هنری ایرانیان را تداوم دنکنمی عوضایران را 
هایی نیز بود که ارزش ها و اعتبارهای مستقر و  ان شاهد دگرگونیتومیسازند. در اینجا میمسنجم تر 

ولی   .هددمیسیاسی رخ  -فضاهای اجتماعیبخشند. بعضی از این تحوالت نیز در میپابرجا را تداوم 

ها و  ای هستند که در درازای زمان در ساحت فرهنگ در هر جامعه نیزبرخی روندها و فرآیندهای پایدار 
خیزد به اندازۀ انقالبات سیاسی، یا روابط  ، و تداوم یا تحولی هم که از آنها بر میدنکنسر برمیهنرها 

های غیر  های مملکت یا کشوری واحد، یا روابط موجود میان مسؤالن منتخب و چهره مرکزها و حاشیه
  .مشهود و ملموس نیست ابیصانتمنتخب، اعم از موروثی یا 

 

همین امروزه روز هم در فرآیند تحول و تداومی که همیشه بخشی از تاریخ ایران بوده است، یک بار 
کنند، ارکان کشور ایران را عوض میدیگر شاهد تحوالتی هستیم که در عین حال که صورت ظاهر 
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و پس  ،سازند می تر  بخشند و در نتیجه وفاق ملی را مسنجم فرهنگی و هنری ایرانیان را تداوم می
ها و اعتبارهای مستقر و پابرجا را حتی به بهای به خطر  هایی نیز بود که ارزش توان شاهد دگرگونی می

ها از سه  وکار این گونه تعاطی ساز نهِبخشند. دکتر امانت برای رسیدن به کُ افکندن وفاق ملی تداوم می
رویکرد تحلیل خود را در ساحت تاریخ گیرد و با این  مفهوم موجود در تاریخ سیاسی ایران بهره می

گذارد، از سه  هایی که با قدرت حاکمان سروکار دارد و بر آن اثر می ها و تحول سیاسی، یعنی تداوم
این رویکرد تا آنجا «. مرز و بوم»و « دربار و دیوان»، «دین و دولت»دوگانگی واژگانی بهره می گیرد: 

شود، توان تحلیلی باالیی به نقل تاریخ  وگانه مربوط میهای میان این سه مفهوم د که به اندرکنش

ای برخی  جامعه هر در ولی  توان دید. سیاسی ایران می بخشد که در جای جای کتاب به روشنی می
ها و هنرها اثر  فرهنگ  روندها و فرآیندهای پایدار دیگر نیز هستند که در درازای زمان بر سیر تاریخ

انقالبات سیاسی، یا روابط  ۀخیزد به انداز ولی هم که از اندر کنش آنها بر میگذارند، و تداوم یا تح می
های غیر  های مملکت یا کشوری واحد، یا روابط موجود میان مسوالن منتخب و چهره مرکزها و حاشیه

هایی که  ها و اثرپذیری ها به میزان مناسبت منتخب اثربخش هستند، ولی پیگیری این گونه از اثربخشی

  اند مشهود و ملموس نیست. تاریخ سیاسی تاثیر داشتهبر 

 

و لمس دقت امانت  ایران: تاریخ جدید کتاب خواندن از را خواننده ستایش که حسی همان
د که مورخی چون موجب می شوانگیزد این توقع را نیز  در پرداختن به تاریخ سیاسی ایران برمی

های ایران  دقت، یا دقتی بیش از این، سرگذشت زباناو، یا مورخان امروز و آینده ایران، با همین 
 ،وفاق ملی ایرانیانتاریخ ایران و یتجزایی از و به ویژه زبان و ادبیات فارسی را نیز به مثابه جزء ال

تر ارایه دهند، و این هم به معنای  ای منسجم به گونه ،پایداری آن کشوراز علل و در نتیجه 
آلودش در ادب و شعر فارسی برای  نت با گشت و گذار حزنشناختن قدر سرمشقی است که اما

توان از مورخان آینده داشت، برای تکمیل  ما به جا گذاشته، و هم تقاضا و توقعی است که می

های  موعظه اگر  خوریم. کار او در این زمینه. در دو مورد دیگر هم ما به همین موضوع بر می
تواند دو صفحه از کتاب امانت را به خود اختصاص  می ستیز محمدتقی فلسفی زا یا بهایی خرافه

در جهت خرافه زدایی و حسینعلی راشد رادیویی های  ای مختصر به سخنرانی دهد، شاید اشاره
ای که به شرح  در خالل چهار صفحه . و هرگاهمی بودمختصری نیز سزاوار ذکر تجددپذیری 

از جا داشت تا اختصاص یافته شاید  اش های محمد خاتمی در دوران ریاست جمهوری ناکامی

ها، که موجب شد سازمان ملل متحد نخستین سال قرن  تمدن یگفت و گو ترویجطرح او در 
ها اعالم کند، نیز سخنی هرچند  را سال جهانی گفت و گوی تمدن ۲۰۰۱حاضر، یعنی سال 

 آمد. کوتاه به میان می
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های  ها و خرده این خرده ۀاما آنگاه که از هم

: ایران کتابناچیز دیگری که می توان بر 

 از روایتی بگذریم گرفت جدید تاریخ

 که داریم رو پیش را ایران سال پانصد

 آیندهء مورخان راهگشای تواند می براستی
 نقش و ایران بازگویی و پیگیری در ایران
ساز آن در جهان آینده باشد. جای  تمدن

تاریخ کمترین تردیدی نیست که آنگاه که 
دورانی ایران در متن تاریخ جهان عرضه 

شود، آنگاه که هنر و فرهنگ ایران جای 
تری از تاریخ  بایسته خود را در زمینه وسیع

های بشری بیابد،  جهانی فرهنگ ها و تمدن
گامی بلند و استوار سر به مثابه  کتاب امانت

 مشق مورخان خواهد بود. در چنان 

 همین   در    ایران تاریخی از   می توان   دورانی

  که،   تصور کرد     ایران را  ساله پانصد   دوره 

  عنوان    باشد،      هرچه    آن    اصلی     عنوان

  ازشاه»    :  باشد     این    تواند  می    اش  فرعی

   «.صفوی تا فروغ فرخزاد شاعر اسماعیل
                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصویر پوستری از کارهای کورش 

ه نظر می رسد این که ب۱۹۷۹شیشه گران در سال 

پرسش را به نمایش می گذارد که آیا قلم در زیر 

 مسلسل هم می تواند آزاد باشد ۀسای

 ) ایران: تاریخ جدید، ص. ۸۱۰(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


