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 «از باال یشمول همه»و « يغرشمار» ایران بین
 (از پایین یشمول همهو مشارکت در فرایند  رسمیت شناخته شدنجدال براي به (

 0حسین مصباحیان
 استادیار گروه فلسفه دانشگاه تهران

 4/11/98 مقاله پذیرش تاریخ ؛98/ 52/1: مقاله دریافت تاریخ
 (525تا ص  559)از ص 

 چکیده
آشنا در فرهنگ  یمفهوم ، به ساخت گشایی غرشماري،ه استگام نخست خود سعی کرداین نوشته در 

 ،شودایران، بپردازد تا از طریق آن نشان دهد که اگر وجه مستور و پنهان این مفهوم دیده  مانینسرزم
از بیرون بودن »بر و ناظر  سلبیاز مفهومی  تواند یمآزاد شود،  آن بخش ییرهاو امکانات  گردد برجسته

« از پایین شمولی همهفرایند »فعال در  يا کننده مشارکتبه مفهومی ایجابی و ناظر بر  «شمار آدمی
قرار گیرد و سهمی راستین در  «با محوریت اروپا از باال شمولی همهادعاي » در برابر تغییر مکان دهد و

رشماري را در برابر وجه وجه مغفول غنوشته سعی کرده است  رو ایناز  .ساختن تمدن انسانی ایفا کند
. با وام سخن بگویدبه رسمیت شناخته شدن  برايدعوت براي مبارزه  از و قرار دهدپیداي این مفهوم 

و به کار گرفتن آن در متن و اشرار: دو رساله درباره عقل دریدا در کتاب  «در راه»گرفتن مفهوم دشوار 
. شود میماري توسط منطقی خود ایمن حفظ که غرش ه استکرد مقاله بحثمتفاوت  کامالً اي ینهزم

واجد  ولی ،شود میغرشماري همواره توسط منطق خودش از درون تهدید گرچه درست است که 
 تواند میاز خود در مقابل تهدیدات دفاع کند و چون چنین است همواره  تواند میذخایري است که 

به  از باال شمولی همهنه با پذیرش ادعاي ، راهی که «در راه»این راه  بماند، بپوید و در راه باشد.
 راه ،دارد میو نه با پذیرش غرشماري، خود را از تحوالت جهانی برکنار نگاه  دهد میغرشماري تن در 

 است. شده خواندهاز پایین  شمولی همه

 

اروپا محوري،  ،از پایین شمولی همه، از باال شمولی همه ،غرشماري، ساخت گشایی :ي کلیديها واژه

 در راه.

 مقدمه
از  «غرشماري»پیرامون  کند می مباحثی عرضهقسمت نخستِ خود دو این نوشته در 

دیگر تا در قسمت سوم و اصلی خود هم از  از سوي «شمولی همهي اادع»و  سو یک
دعوت به اصلی ارکان و عناصر  رویارویی این دو رویکرد با یکدیگر سخن بگوید، هم

را  اهمیت این دعوت هم و کند بندي صورترا دن جدال براي به رسمیت شناخته ش
خود در که « شمار غیرِ»قسمت اول نوشته با نوعی ساخت گشایی از مفهوم  .بازنمایاند

بحث  تا از طریق آن راهی به سوي شود میآغاز  ابداع شده است،واقعیتی تاریخی  پی
ورت جدال براي به عصر ما یعنی ضر المللی بینمسائل ملی و  ترین مهمپیرامون یکی از 
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اجتماعی معاصر مورد توجه قرار ـ  در فلسفه سیاسی اخیراًرسمیت شناخته شدن که 
گرفته است، گشوده شود. به روشی مشابه، قسمت دوم نوشته از طریق ساخت گشایی از 

واجد حدي از اروپا  تلویحاًاست تا نشان دهد که این ادعا  درصدد« شمولی همهادعاي »
. شود میدیگر منجر  هاي فرهنگن چنین است به کنار گذاشته شدن محوري است و چو
فرهنگی ملل  هاي مقاومتو « شمولی همهادعاي »بین هژمونی  پرتنشدر دوسویه گرایی 

از راهی سوم،  این نوشته در قسمت سوم خود، اند شدهقلمداد « غرشمار»که  غربیغیر 
با کمک گرفتن از شعري از شاعر  و آن را آورد یمراهی که در راه است، سخن به میان 
سرگردان » در قالب ضرورت خروج از سرگردانی بریتانیایی قرن هجدهم، متیو آرنلد،

 بندي صورت (Arnold,1965:305 ) «میان دو دنیا، یکی مرده و دیگري ناتوان از زاده شدن
ضرورت »، «ضرورت اعتراف به غرشماري»در اخیر اصلی این راه  يها جهت. کند می
از  یثیوحد حرفو در پی زایش در پی این دو  منحصراًو « دال براي شمرده شدنج

 .شوند میجستجو  «دیگر هاي فرهنگضرورت گفتگو با »خود، 
 شماريغر گشودنِ ساختِ. 0

آن  توان نمیو چون چنین است،  است 3وساز ساختو  5ترکیبی از خرابی ،1گشایی ساخت
الیروبی یک ساخت باید را ساخت گشایی  را شالوده شکنی یا ساختارشکنی دانست.

منبع یا منابع پنهان یک راه یافتن به  آن را،هدفِ و دانست  ها براي رسیدن به سرچشمه
، گشودن سینه واقعیت رو ایناز  گشاییساخت .آنکشفِ امکاناتِ آینده و در راهِ و  مفهوم

این امکان جه آن، و در نتی چیزي براي مهیا ساختن آن جهت ظهور امکانات جدید است
آنچه موضوع مطالعه  هاي ذخیرهاستعدادها و  یا بخش وسیعی از که تمام آید میفراهم 

در باره آن موضوع  ربطی با آنچه که الزاماً، چنان آزاد شود که حاصل، گرفته استقرار 
گشایی به طور مثال وقتی از ساخت .مورد اجماع و اتفاق همه قرار گرفته، نداشته باشد

در باره  که در تاریخ فلسفه هر آنچه، منظور در پرانتز نهادن شود میی سخن گفته هست
است که از سوي خود سخن  مجال دادن به هستیدر پی آن گفته شده است و  هستنده

دوستی را با این عبارت  ةبگوید. یا وقتی به طور مثال متفکري مباحث خود در بار
، قصد دارد هیچ دوستی نیستان من، که آي دوست برد میمنسوب به ارسطو پیش 

در حال آمدن،  هاي دوستیدر راه،  هاي دوستیموجود را در مقابل  هاي دوستی
ی که از گذشته به راه افتاده است و همچنان به سوي آینده در راه است، قرار های دوستی

                                                      
1. deconstruction 
2. destruction 
3. construction 
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 یا (1) دهد و از این طریق ساخت متصلب دوستی را جهت ظهور امکانات جدید باز کند.
، دانشگاهی که نه در خدمت دین گوید میوقتی کسی از دانشگاه بدون شرایط سخن 

حتی در خدمت حقیقت، از دانشگاهی نوبنیاد  و نهملت است  -است، نه در خدمت دولت
چنین دیدگاهی قصد  تاریخی! هاي دورهاست نه ساخته  ساز دوران گوید که میسخن 
آن، با کمک همان مواد و مصالح  هاي ویرانهرا ویران سازد و بر  موجود دانشگاهدارد 

 (5) دانشگاهی نوین برپا دارد.
که پس از هایدگر، توسط دریدا توسعه و تعمیق  رویکرد ساخت گشایی به عنوان یک    

نظیر زبان، گفتار،  هاي فلسفی و یا مرتبط به مسائل فلسفی در تمام حوزه یافته است،
، دین، ادبیات، فرهنگ و خود فلسفه به کار نوشتار، مرگ و زندگی، اخالق، سیاست

 یک نه «گشائیساخت» دریدا براي .گرفته شده است و نتایج درخشانی به بار آورده است
 جدید روش یک حتی نه و نیهیلیستی باوري نسبیت یک نه و است فکري شوخی

 بال فارغ و خاطر آسوده فرهنگی، شده یتتثب مؤسسات حمایت تحت که هرمنوتیکی
 همه به مسئوالنه رویکردي واقع در گشایی ساخت. کند تفسیر را مانده جا به هاي تهنوش
کند  دریدا بحث می 1در کتاب اشباح مارکس مثالً .است فلسفه شعب همه و فلسفی امور

که در صورت بازنگري اساسی و گشودن ساخت منظومه فکري مارکس، نظریات او 
خود بروز دهند. به اعتقاد دریدا ما با بیش از یک اي از  توانند کاربردهاي اساسی تازه می

روح از مارکس روبرو هستیم؛ لذا مسئولیت اساسی وارثان مارکس، گشودن ساخت 
 و شناسایی میراث به جا مانده از مارکس است. اندیشه او

کند تا تمام مفاهیمی که با سرنوشت عصر ما پیوند  به عبارت دیگر، دریدا تالش می
دریدا بیشتر از هر »اند  گشایی کند و به همین دلیل است که گفته ساختاند را  یافته

و چون چنین است، « نویسنده یا متفکر معاصر دیگري، عصر ما را تعریف کرده است
 :Royle, 2003) «کنیم. زندگی می 5دریدایی ةما در دور»عجیب نیست اگر گفته شود که 

« به رسمیت شناخته شدن»است، مفهوم  یکی از مفاهیمی که به عصر ما پیوند یافته (8
 گشایی از این مفهومدر مفهوم غرشماري و ساخت توان میاست. نقیض این مفهوم را 

براي ساخت گشایی این مفهوم از طریق  اي اولیهتالش  آید میآنچه در پی  جستجو کرد.
 است. زبانی و تاریخی

کولی،  شناسی نسب ةیحیی ذکاء در تحقیقی شایسته توجه، از طریق بحث دربار
شاید بتوان » :نویسد می. او آورد میزمینه بسیار مناسبی براي مفهوم غرشماري فراهم 

                                                      
1. specters of marx 
2. epoch 
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هاي گوناگون نیست، ولی طبعاً ها داراي نام گفت که هیچ قومی در جهان به اندازة کولی
 .باشد تواند مین نامند مینام اصلی این طایفه چیز دیگري جز آنچه که همدیگر را با آن 

 «آدم، انسان»که به زبان خودشان معنی  خوانند می« 1رم»هاي اروپا همدیگر را  کولی
که آنان  دهد مینشان  احتماالً ها کولیآدم خواندن خود توسط  .(3: 133۱ ذکاء،)« دهد می

. حدسی که همچنانکه خواهیم دید اند شدهتوسط دیگران از شمار آدمی بیرون دانسته 
آنها را  ها انگلیسی»که  دهد می. ذکاء ادامه کند می یدتأیمطالعات بعدي آن را 

 .اند آمدهکه این طایفه از مصر  پنداشتند میزیرا سابقاً  ؛خوانند یم5 «جیپسی»
که از اهالی بوهم  کردند میزیرا سابقاً خیال  نامند یم 3«بوهمین»ها را  کولی ها يفرانسو

، پرست بتمعنی کافر و  به4 «هایدن»را  آنها ها يهلند .اند شدههستند که به فرانسه وارد 
در غالب نقاط اروپا نام این طایفه  شود میکه مشاهده  يطور به...و 2«یگونرز» ها یآلمان

 شناسان اصالًاست که به عقیده زبان «زنگالی»یا  «زنگاري»از  اي شده یفتحر يها صورت
 هاي نجسیا  «چندال »این تیره با  رود یمو در این صورت احتمال  است 6 «نبسودانی»

 ها کولیکه  دهد میبار دیگر نشان  ها خطاباین  .(2: 133۱ ذکاء،) هند ارتباطی داشته باشد
. در کشورهاي شرقی نیز اند شده میبر متن جامعه تلقی  اي حاشیهدر همه جاي جهان 

هم اسامی  ها کولیوضع به همان منوال اروپا است.  دهد میگزارش همچنانکه ذکاء 
ها در  کولی :شوند میاز متن جامعه کنار نهاده  عمالًو هم  کنند میپیدا  رآمیزيتحقی

و  «مانوش»در هند آنها را  مثالًگوناگون و متفاوت دارند،  يها نامکشورهاي شرقی نیز 
یعنی چنگ  ؛نامند می «چنگانه»آنها را  ها ترک، گویند می «نوت»و  «سنت»و  «کالو»

« نحجر» ها مصريیعنی دزد،  ؛گویند می «حرا» ها عرب ،ادب یبیعنی  «چنگنه»زن و 
 ها ترکستانیگویند یعنی بدکاره، « کولی و لولی» ها افغان، عفت یبگویند یعنی 

 (2: 133۱ ذکاء،) «کوزنکی»( و  یمباز برج) «جت» و« قرشمال»
 معادل قرشمال دانست. توان میبه لحاظ مصداقی  در ایران اما شاید بتوان کولی را

و لوند را در یک  یغربت ،یوجف ،ینگانهچ ،غربالبند ،یکول ،يلور ،یلول ، قرشمال،دادهخ
دهخدا، ) «مزاح گونه که دختران را گویند»داند  میدشنامی  و آخري را دهد میردیف قرار 

دانسته شده و معناي  غریب شمار معادل ۱در فرهنگ سخن، غرشمال .(18۱4۱: 1341

                                                      
1. ROM 
2. GYPSIES 
3. BOHEMIENS 
4. HYDENS 
5. ZIGEUNER 
6. toueHMemot   
7. qerešmāl 



 یین(شمولی از پا همه فرایند در مشارکت و شدن شناخته رسمیت به براي جدال ( «باال از شمولی همه» و «غرشماري» بین ایران /032

 

نوشته است،  الممالک یباداست.  شدهو رسوا ذکر  حیا یب ،مجازي لفظ جلف؛ هرزه
 «رونندـمار آدمی بیـیعنی از ش» ،یندگو« غیر شمار-غرشمار » ، کولی راها یخراسان

ف را محرّ داعی السالم در فرهنگ نظام، قرشمال یمحمدعل یدس .(6۱2: 1314 الممالک،ادیب)
در  دائماًر ایران و هند که د داند مینام ایلی  و آن را داند میغرشمال  تحریف شده()

و کولی و  فیوجو ایشان را نفر و  فروشند میو اسباب چلنگري و غربال هستند حرکت 
غربتی هم گویند. بعضی از اهل لغت آن را با قاف )قرشمال( ضبط کردند لیکن زبان ایل 

کریم امامی، با  .قاف نیست در آنمذکور فارسی است پس نامشان هم فارسی است که 
/چنان بردند صبر شهرآشوب کار یرینشفغان کاین لولیان شوخ حافظ )اع به شعري از ارج

لولی در شعر  ؛نویسد میو  داند میاز دل که ترکان خوان یغما را(، لولی را همان کولی 
کولی و غربال بند و غربتی و قرشمال است که اصل آن از هند آمده و به »حافظ همان 

مولوي نیز  .(184ـ  189 :1396امامی، ) «است نی مطرب و رقاصهاحتمال زیاد در اینجا به مع
و از جمله در  کند میاشاره « لولی بربط زن»یا « دزد و لولی مست»در ابیات خود به 

پیش تو چون تري یا من/اي  : اي لولی بربط زن، تو مستسراید یم 5319 ةغزل شمار
ي قرن بیستم در  انی طنزپرداز یگانهعبید زاک .(864 :1363مولوي، ) مستی افسون من افسانه

ي کولیان زمان خود یعنی  ي خود سندي ارزشمند از دو هنر ویژه بخشی از طنز گزنده
شود، یاد نموده است. این  بازي و بازي با حیوانات که نوعی سیرک شرقی قلمداد می رسن

نده نگه سند در نوع خود به طرزي آشکار یادآور نقش مداوم کولیان فالت ایران در ز
مذکور، عبید  در حکایت هاي کهن ایرانی است. و بازي یشیهنرنماداشتن بخشی از 

 است: چنین آورده
بري.  سر می  کنی و عمر در بطالت به کرد که تو هیچ کاري نمی ی( ملولئی با پسر خود ماجرا )بگو مگو»

ي تعلّم کن تا از عمر خود چند با تو گویم که معلّق زدن بیاموز و سگ از چنبر جهانیدن و رَسَنباز
ریگ ایشان بیاموزي و   خدا ترا در مدرسه اندازم تا آن علم مرده شنوي به  برخوردار شوي. اگر از من نمی

زاکانی، ) «جا حاصل نتوانی کرد  جو از هیچ  دانشمند شوي و تا زنده باشی در مذلّت و اِدبار بمانی و یک

 ؛(5۱4: 1323

 ؛هیتوصن و یا در جهت حمایت از هما 
 اي خواجه مکن تا بتوانی طلب علم»

 

 کاندر طلب راتب هر روز بمانی 
 

 رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز
 

 تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی 
 

 (121: 1323زاکانی، )  

ي این ها کولیبا سرگذشت  توان میاما غرشماري در ایران را  تاریخی پیشینه
 و اند برگرداندهبه دوره ساسانیان گاه  را ها در ایران کولیسرزمین پیوند زد. سابقه 

هزار کولی را از کابل به  چند شاپور اول در هنگام ساختن پل شوشتر، که اند نوشته



 0311/032 تابستان و بهار ،0 شمارة ،01 سال ایرانشناسی، هايپژوهش

 

گاه با تغییراتی در روایت،  (51ـ  18: 1383توحیدي، ) خوزستان آورد تا برایش کار کنند.
دوازده هزار خنیاگر از هند به  بود که او به دستورو  که در زمان بهرام گور اند نوشته
مجمل  . درمشغول به کار شوند خوان آوازهو  دان یقیموستا به عنوان  آورده شدندایران 

 ؛چنین آمده استداستان بهرام  ذیلالتواریخ و القصص نیز 
به ملک هندوان او را ( از احوال جهان خبر بود و کس را هیچ رنج و ستوه نیافت... پس فرمود تا )همواره »

پس از هندوان دوازده  –خواستند و کوسان به زبان پهلوي خنیاگر بود  «کوسان »نامه نوشتند و از وي 
هزار مطرب بیامدند زن و مرد و لوریان که هنوز بجایند از نژاد ایشانند و ایشان را ساز و چهار پا داد تا 

  (69 :1318 ،مجهول مؤلف) «.رایگان پیش اندک مردم رامش کنند
اند. به طور مثال  بسیار متفاوت ثبت شده مختلف تاریخی، هاي یتروااین تعداد در 

 ؛نویسد میخود  المعارف دائرةدر  مصاحب
( ساسانی 452-438اي مربوط به زمان بهرام گور، پادشاه )کلمه لولی یا لوري نخستین بار در افسانه»

ي هندي به ایران خواننده و نوازنده 4111بهرام،  شود. گویند شنگل، پادشاه هند، به تقاضايدیده می
ي لولی در اشعار شعراي و کلمه ي اصفهانی آنها را زط و فردوسی لوریان خوانده استفرستاد؛ حمزه

  .(5232و  5312 :1342مصاحب، ) «بسیار آمده است زبان یفارس
مردم » ت کهاسآمده  گونه ینبدروایت در شاهنامه فردوسی  اصل صرف نظر از تعداد،

بردند که آنها برخالف مردم توانگر از آواز رامشگران به  درویش به بهرام گور شکایت می
فرستد و از او  کسی را نزد شنگل شاه هند می بهرام اند. بهره هنگام می گساري بی

 ؛خواهد می
 آن لوریان برگزین ده هزار از

 

 نر و ماده بر زخم بربط سوار 
 

 مشگريبه ایران فرستش که را
 

 کند پیش هر کهتري بهتري 
 

 (421: 13۱3)فردوسی،   

  نویسد: حسن پیرنیا می 
 مملکت بسیار خطرناک بودند،  هند در ازاي جلوگیري از هیاطله که براي هند هم  موافق روایات، پادشاه»

نیاگري از هند به و خ رامشگري  بهرام واگذار کرد و بهرام دوازده هزار نفر لوري براي  سند و مکران را به
  .(313: 13۱1پیرنیا، ) «ایران آورد

دو هزار لوطی جهت   بهرام گور از هندوستان» مستوفی نیز در این باره نوشته است: حمداهللا

پس از » ( 113: 1364)مستوفی قزوینی،  «هنوز هم در ایران مطربی کنند.  مطربی بیاورد که نسل ایشان
اند. جریر  حضور کولیان در فالت ایران تأکید نمودهاسالم نیز برخی منابع معتبر به 

پردازد، از شورش  می 519-551هاي  طبري در تاریخ خود هنگامی که به حوادث سال
هاي معاصر نیز  از سفرنامه يتعداد نویسد یم و کند میکولیان به زمان معتصم یاد 

اند.  در اختیار نهادهها در نواحی مختلف ایران اطالعات مفیدي  ي پراکندگی کولی درباره
راجع به اقوام ساکن در »میالدي نگاشته است؛  1839ي خود که به سال  رابینو در سفرنامه

االصل بودن آنان  ديهاي گودر، بنکشی، کراچی و کولی یاد کرده و بر هن شمال کشور از برخی خانواده
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ب ایران سخن به میان ّاح نیز از کولیان نواحی غربی و جنو بارون دوبر سی .«کند تأکید می
 ي هنر و برخی خصائل آنها آورده است.  آورده و درباره

ها را  یحیی ذکاء به نقل از دمرگان حضور کولی« …سختگیري.  جز بهاخالق این مردم همه چیز هست »
زبان جنوب و  هاي عرب ي کولیان نواحی مختلف ایران و از جمله کولی در استارباد یادآور شده و درباره

 .( 138۱یعقوبیان، ) «ت عبداهللا تحقیقات و مطالب جالب توجهی ارائه داده استکو

به درستی گشوده شود که عالوه بر مالحظاتی  تواند میآنگاه اما « غرشماري»ساخت  
تاریخ صدور شناسنامه در  به مالحظات زبانی، ادبی، تاریخی، جغرافیایی (،)که ذکر شد 

دانیم که در  میارجاع داده شود. ی رسمی گروهی از مردم و نشان نام یبو در پی آن  ایران
آن هم بی آنکه در جایی ثبت  ، شناخته شدن به نام خانوادگی ایران دوران مشروطیت،

تا حدي رواج یافته بود. نخستین شناسنامه یا  کرده یلتحصفقط در بین اقشار  شده باشد،
ي به اسم فاطمه ایرانی در براي دختر 159۱ ماه يداما در سوم   سند والیت رسمی

تهران صادر شد. گو اینکه نخستین شناسنامه براي ایرانیان خارج از کشور نیز به اسم 
 -هم هست ایرانی فیلم صامت یناول فیلم دختر لر، که خالق کسی -عبدالحسین سپنتا

 1314ولی اولین بار در خرداد  در شهر بمبئی هندوستان صادر شد. 1318در اسفند 
« قانون سجل احوال»به  قانونی را به تصویب رساند که پنجم ود که مجلسبشمسی 

داراي ورقه  سال یکبایست طی  آن تمام مردم ایران می بر اساسمشهور شد. قانونی که 
هم مجلس ششم شوراي ملی  شمسی131۱شدند. در مرداد  هویت یا شناسنامه می

ه کل ادار» یکی از مواد آن ماده تصویب کرد که 16قانون سجل احوال دیگري را در 
دانست.  را مسئول سرشماري و آمارگیري از مردم می« احصائیه و سجل احوال مملکتی

استفاده از القاب گذشته   با تصویب قانونی، 1313در سال   در زمان سلطنت رضاشاه،
ممنوع و انتخاب نام خانوادگی جدید براي همه ایرانیان اجباري شد. در همین زمان بود 

همه ایرانیان نام خانوادگی  براي شدند تا به اقصی نقاط کشور فرستاده می ینیمأموره ک
به آن نام شناخته شوند و به  رسماًو آن را در سجل ثبت کنند تا افراد  انتخاب کنند

یا  یمثل صراف  شمار آیند. انتخاب نام خانوادگی هم یا بر پایه شغل و حرفه نیاکان بود،
یکی از  یهبر پایا    نورانی  مثل درویش، ، یا بر پایه شهرت خاندان فرد بود ، بزازي یا جواهري

 ؛مثالً قشنگ و شده است شد که می زیباییفرد مثل  هاي یژگیو
گزارشی از کارهاي  بایست می ، گشتند به مرکز برمی سرشماري اما وقتی ینمأمور 

سبزوار و نام خانوادگی فالن تعداد نوشتند که ما رفتیم  می مثالًدادند. اینان  خود ارائه می
اما دریافتیم که مردمانی هم ؛ سکنه آنجا را ثبت کردیم و برایشان سجل صادر کردیم

و هر لحظه جایی  هستند که مقیم جاي مشخصی نیستند. اینان خانه به دوش هستند
توان برایشان سجل صادر کرد تا به نام خانوادگی  بنابراین نه می؛ کنند زندگی می
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یا  شمار یرغداشت. آنان  توان برآوردي از تعداد آنان شخصی شناخته شوند و نه میم
ندارند و  ییمأوایعنی کسانی که مسکن و   هستند. غیرشمارها، شمارش یرقابلغ

و به جهت  یدوش به خانههمان فرهنگ  به علتاین مردمان توانند شمرده شوند  نمی
نیز در شمول افراد  يآمار هاي يسرشماراینکه ساکن و مقیم مکان خاصی نبودند در 

افراد غرشمار  عنوان بهنها را به حساب نیامده لذا از این بابت آیا منطقه خاص  يآبادیک 
این افراد یا طوایف غرشمار در سرتاسر تاریخ معاصر ایران،  .اند دانسته شمارش یرقابلغیا 

نام  یلذ اسناد کتابخانه ملی،به اشکال مختلف مورد انکار دولت مرکزي قرار گرفتند. در 
صور گوناگون به رسمیت شناخته نشدن این گروه از مردم را به توان  قرشمال و کولی می

 131۱به سال  «311111۱1۱ایران »در سندي به شماره کتابشناسی ملّی،  وضوح دید.
و ضرورت اسکان آنها در مراغه سخن به میان آمده است.  فیوجشمسی از کوچ طایفه 

وجود  1326د ر سال  «321111581ایران »ه چنین سندي با شماره کتابشناسی ملّی مشاب
 فیوجامور مربوط به حزب رستاخیز نیریز و درخواست اسکان طایفه »دارد که عنوان آن 

به سال  «322111322ایران »و غریب است. در سندي دیگر به شماره کتابشناسی ملّی 
ده است بر لزوم تهیه محل قرنطینه در جاسک، نظام وظیفه بوشهر درخواستی دا 1311

از سرحدات به خارجه. در سندي مشابه به سال فیوج جهت جلوگیري از خروج طایفه 
فیوج ، وزارت داخله از ضرورت جلوگیري از عبور طایفه «561815فارس »و توصیفگر  1311

به معناي  شدن، قاپوشدن آنها سخن گفته است. تخته  قاپو هدر سرحدات داخله و تخت
هاي اصلی رضا شاه بود. رضا است که از سیاست کوچ رونوعی اسکان اجباري عشایر 

، وحشیانی ناهنجار، غیر مولّد نیچادرنشقبایل »معتقد بود که  یرواند آبراهامیان،روایت  به ،شاه

چنین  چون و ؛(1۱6: 13۱۱آبراهیمیان، ) «اند مانده یباقهستند که در وضع طبیعی بدوي  سواد یبو 
مربوط به  برگ 12۱ است، باید بر سر جایشان نشانده شوند. مجموعه اسنادي شامل

و با عنوان  «5245۱8استانداري یزد »وجود دارد با سرشناسه  1335تا  1318هاي سال
 آن چنین فهرست شده است:  اسکان ایالت و عشایر در یزد که چکیده

هاي تابعه و مکاتباتی با فرمانداري این شهر و یزد و بخشنامه در خصوص اسکان ایالت و عشایر در نظام»
هیأت وزراء در خصوص واگذاري امور عشایري به وزارت دفاع ملّی، رسیدگی به تقاضاي اهالی  نامه بیتصو

  .«ها در استان یزددر خصوص انتصاب کدخداي آنجا و گزارش اسکان کولیفیوج 

سازد، واگذاري امور عشایري و ت میآنچه این سرشناسه را از سایر اسناد متفاو
، یشناخت زبانکه از مواجهه  يا نکته ترین یديکل.ها به وزارت دفاع ملّی استاسکان کولی

از  اي یفهطااست، این است که  استخراج قابلجغرافیایی و تاریخی با مفهوم غرشماري 
گاه قراچی، ست، است گاه لولی، گاه لوري نامیده شده ا شده خواندهانسان که گاه کولی 

است و  شده خوانده غربتی، و حرامی و دزدجوکی، گاه  گاهخطاب شده است  گاه زنگی
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 اند کردهپیدا مشترک  سرنوشت و چنگزن و مطرب، در یک چیز غربال بند و یرگ فالگاه 
یا  «اند شدهدانسته  از شمار آدمی بیرونیعنی » ،اند آمدهبه حساب  و آن اینکه غرشمار

یا در شمار بیگانگان  «شمار بی»، «غیر شمار»» ؛نویسد میحیی ذکاء همچنانکه ی
 .(11: 133۱ ذکاء،) اند شده« دانسته

او را ( از احوال جهان خبر بود و )همواره »که چنین آمده است داستان بهرام  ذیلنیز 
کس را هیچ رنج و ستوه نیافت... پس فرمود تا به ملک هندوان نامه نوشتند و از وي 

این آدمیان اما که گاه این  خواستند و کوسان به زبان پهلوي خنیاگر بود «نکوسا»
و  اند بوده سرودخوان: خنیاگر و اند داشتهدیگري هم  هاي یژگیوو گاه آن،  اند شده خوانده

و  اند بوده گرد دوره. اند ساخته یمترین شکل ممکن، از غم سنگین خود، شادي غمناکبه 
بازي و  شعبده داري، پرده ،ینقّال ،گویی قصهخلقی را از موهبت  ، هیچاند بودهچون چنین 

و  اند بوده سرا داستان  شناس هنرمند و سخن. اند گذاشته ینم نصیب یبگیري خود  معرکه
و در هر تمدنی اثري از خود به  اند زدهبر هر فرهنگی رنگی ، اند بودهچون چنین 

تعبیري وهم  ( به135: 1382فرزین، ) ،«اند بوده روزگاران خود  هم بلبالن رنج. »اند جاگذاشته
ژانراهایی خاص  مؤسسانو  ها حماسه گانو آفرینند ها یروزيپو  ها یشادکامگان سرایند

  ؛ها کولی، نویسد میکه یحیی ذکاء  گونه آننیز،  ینیب جهان. از نظر ها یقیموسدر 
 و دیگري است یخوبو  خیر منشأاصل و به معنی خداي خالق که "odel " اعتقاد دارد یکی مبدأبه دو »

"obengh"  شر و بدیست. در نظر آنها این دو اصل قدرت مساوي دارند و  منشأیا شیطان که اصل و
ها معتقدند آنچه در جهان نیکوست از خداست و آنچه  . کولیباشند یمبا یکدیگر در جنگ و ستیز  دائماً

یک معبد جهانی است لیکن براي عبادت در این  ۀزلاست و طبیعت براي آنها به منبد است از شیطان 
مراسمی وجود ندارد و به کشیش و امثالهم احتیاج ندارند و تنها در عمق روحشان مذهبی  گونه یچهمعبد 

. به قیامت و دهد میو نه نوید  کند میرسوخ دارد که نه بشیر است و نه نذیر یعنی نه آنها را تهدید 
 یرطبیعیغد و مذاهب مختلف جهان در نظرشان همان اندازه احمقانه و بهشت و دوزخ اعتقادي ندارن

 .(11: 133۱ ذکاء،) « است که سرحدات کشورها

اگر چنین باشد، پرسش این است که بر اساس چه معیارهایی از به رسمیت شناخته  
باید در  گمان یب؟ پاسخ را شوند مییا بخشی از ملل شمرده ن ها انسانگروهی از شدن، 

جستجو کرد که مدرنیته غربی در تاریخ اکنون و اسالف آن در  اي یشمول همهاهاي ادع
 .اند بودهگذشته تاریخی، مدعیان آن 

 شمولی همهادعاي . 0
را اروپایی  مدرن مداريمدار هستند، قومها قوم همه فرهنگشاید بتوان گفت که گرچه 

اروپا کند. می شمولی همهاي که براي خودش ادع دانستمداري تنها نوع قومشاید بتوان 
را بر عناصر  کند و آنهااروپایی تأکید می هاي یمشغول دلها، فرهنگ و بر ارزش يمحور

اگر روشنگري غربی و مدرنیته اروپایی به مثابه بخشد. فرهنگی ملل دیگر رجحان می
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 1211از حوالی سال قرن )فرایندي طوالنی در نظر گرفته شود که توانست طی پنج 
مرکزیت خود در تاریخ جهان ایجاد کند و سایر  ین سو(، امکانات جدیدي را به تبعبد

 یسردرگممدرنیته در  اروپا محوريها را به حاشیه براند، روشن خواهد شد که  فرهنگ
جهانی ناشی شده از موقعیّت اروپا به عنوان   انتزاعی و هژمونی انضمامی شمولی همه ینب

برتري اروپا نسبت به سایر ملل طی دوره  یدها( Dussel, 2000: 470) مرکز نهفته است.
 19توسعه یافت و در قرن  18و  1۱، در قرون سر برآورد 16امپریالیسم اروپایی در قرن 

مرور علوم اجتماعی نیز تا حدي تحت تأثیر اروپا محوري قرار  به به اوج خود رسید.
 نویسد:و علم اجتماعی می محورياروپا گرفت. امانوئل والرشتاین در مورد رابطه بین 

گفته شده است که علم اجتماعی حداقل در پنج مسیر مختلف اروپا محور است. علم 
 -5اش نگاريدر تاریخ -1خود را در موارد زیر نشان داده است:  اروپا محورياجتماعی 

در  -4در فرضیاتش درباره تمدن )غربی(  -3اش گرایانهشمول همه 1در خُرداندیشی
 :Wallerstein,1997) در تالش براي تحمیل کردن نظریه پیشرفت -2اش و شناسیرقش

22 ). 
اروپا  شمولی همهنقد ادعاي علم اجتماعی با مرحله جدیدي از اما هاي اخیر در دهه 
هاي مختلفی به خود گرفته هاي مختلف، نامسروکار یافته است که توسط تئوري محور

 4.«ها یتهتنوع مدرن»و  3«هاي متأخّر مدرنیته» 5«ته سیالمدرنی»هایی نظیر است، نام
غیرقابل تردید است که روشنگري و مدرنیته از اروپاي غربی  گرچه ،ها یهنظرمطابق این 

هایی که غرب خالق آنها توانند پدیده، اما با این همه این دو پدیده نمیسر برآوردند
هاي مختلفی متفاوتی از تمدن است، تلقی شوند. در ظهور روشنگري غربی، عناصر

دخالت داشتند و نقشی کانونی ایفاء کردند. براي مثال، غرب ضرورت توجه به فلسفه 
یونان و حتی آشنا شدن با فیلسوفان یونان را از طریق علماي اسالمی، کسانی نظیر 

 فارابی، در قرون سیزدهم و چهاردهم میالدي، آموخت.
 اروپا محورز روشنگري وجود دارد. برداشت اول که در حقیقت، دو مفهوم و برداشت ا 

داند. فرایندي که مطابق این از سلطه سنت توسط عقل می ییرهااست، روشنگري را 
دیدگاه، تفکر انتقادي را توسعه بخشید و افق جدیدي براي بشریت گشود. در اروپا، این 

در قرن پانزدهم( تا آلمان )قرون ایتالیا )»توسعه به نحوي وسیع در قرن هجدهم اتفاق افتاد. از 

 Ricoeur, 1992: 109, in)«شانزدهم تا هجدهم( تا انگلیس )قرن هفدهم( تا فرانسه )قرن هجدهم(.

                                                      
1. parochiality 
2. liquid modernity 
3. later modernities 
4. multiple modernities 
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Dussel, 2000: 469)  در آن باشد که این  تواند میشرح از روشنگري این اعتراض اصلی به
. این غفلت را ودش مینحوادث تاریخی جهان در رشد و توسعه روشنگري لحاظ  اصوالً

حوادث و رویدادهاي درون  چراکه ؛محورانه دانست ناشی از رویکردي اروپا توان می
کمترین ارجاعی  هاي بعدي آن را نیز بیداند و توسعهاروپایی را نقطه آغاز روشنگري می

روشنگري، در مرکز قرار گرفتن  دوم ازبرداشت . گیردبه جهان خارج از اروپا پی می
داند. این در مرکز قرار گرفتن از ن را ویژگی حیاتی و اساسی جهان مدرن میتاریخ جها

تا قبل از  به عبارت دیگر»است.  یابیرد قابلمناظر مختلف دولتی، اقتصادي و فلسفی 
بود(، تاریخ جهان به معناي « نظام جهانی»از آنجا که این تاریخ، تاریخ آغاز  1495 سال

با شروع قرن ( Amin, 1989: 26 in, Dussel, 2000: 468) (3)«تجربی آن وجود نداشت.
دانست، همه ، خود را مرکز تاریخ جهان می1495اروپاي مدرن که از سال »نوزدهم 
هاي دیگر را، براي نخستین بار در تاریخ، به عنوان فرهنگ پیرامونی خود تعریف  فرهنگ

ماند که تردیدي باقی نمی با در نظر داشتن این دو دیدگاه، (Dussel, 2000: 470)« کرد.
آن وجود دارد. مطابق  شمولی همهرویارویی با برداشت اول و ادعاي  يبرانیازي جدّي 

 تواند به روش زیر توضیح داده شود:سطوره روشنگري میاین برداشت دوم، ا
و برتر طرح کرد )چیزي شبیه به  یافته توسعهتمدن مدرن، خود را به مثابه تمدنی  -1

 (.اروپا محوريدآگاهانه از موضع حمایت ناخو
هدي اخالقی ـپیشرفت دادن مردم خشن، بدوي و وحشی را تع گفته یشپبرتري  -5

 سپولودا تا کانت یا هگل( خوانداند )از می
 مدل این فرایند آموزشی، همان است که توسط خود اروپا اجرا شده است. -3
کنند، پراتیک مدرن باید سازي مخالفت چنانچه مدل بدوي با مأموریت متمدن -4

به اجرا درآورد، براي اینکه بتواند موانع بازدارنده  چارهخشونت را فقط به عنوان آخرین 
 از جنگ عدالت استعماري تا جنگ خلیج(.سازد )مدرنیزاسیون را نابود 

سازي قربانیان زیادي در پی خواهد داشت، خشونت از آنجا که مأموریت متمدن -2 
 شود.ناپذیر فهم میه مثابه کنشی اجتناببرآمده از آن ب

سازي مقصّر شان با فرایند تمدنها به سبب مخالفتبراي آگاهی مدرن، غیرمتمدن -6
تقصیر جلوه دارد که نه تنها خود را بیامري که مدرنیته را مجاز می -شونددانسته می

 دهد، بلکه تقصیرات قربانیانش را نیز از سوي آنان ببخشد.
و قربانی  ها یدنکشسازي مدرنیته، رنج ت اینکه، با در نظر گرفتن خصلت متمدننهای -۱

 یرناپذ اجتنابو  آید میمانده به شمار سازي مردم نابالغ و عقبذاتی مدرن هزینه ها شدن
  .(Dussel, 2000: 472-473)شود  میتلقی 
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هر نوع  آنکه پروژه روشنگري غربی، در شکل فعلی  گفت توان میبدین ترتیب،  
غیرغربی روشنگري را یا تحریف کرده است، یا رد کرده است و یا با معیارها و 

 اوالًداده است. از این رو ضرورت دارد که  آناستانداردهاي عقل غربی، فرم جدیدي به 
 آنورزیــده شود تا از طریـق  تأملبر روشنگري اروپایی از منظري غیـرغربی 

رویکردي  یستأسمقدمات الزم براي  یاًثان کار شود وشآروشنگري مذکور  هاي یتمحدود
باشد تا هم روایت  درصددید، رویکردي که آفراهم  ها يروشنگرمبتنی بر تنوع 
از روشنگري را مورد چالش قرار دهد و هم شرایط الزم براي  صدا تکانحصارگرایانه و 

 .(148: 1398 مصباحیان،) دورآدیگر را فراهم  يها فرهنگبازسازي 

ادعاي دهد که به شدت دشوار خواهد بود که فرا روایت یقیناً، تاریخ معاصر نشان می 
 چراکه ،بدانیم جهان پرتنش معاصرهاي تئوري را راهی براي درمان بیماري یشمول همه

اهمیت جلوه داده تر از آن است که کمهاي فرهنگی و اخالقی بین جوامع پررنگتفاوت
رسد که پیشنهاد راه حلی مدرن براي به نظر می رو ایناز  .(,Mesbahian 187 :2010) شود

ها و باورها، بسیار ها، ارزش مدرن، مسائلی نظیر تنوع فرهنگمسائلی مشخصاً پست
شمول و  دشوار، دور از ذهن و غیرعملی باشد. اگر چنین باشد، پیدا کردن ساختاري همه

به مثابه بنیادي براي  روپا محوراعقالنیت  بر اساسها، آن هم  مشترک بین همه فرهنگ
چنین است، شاید باید به  چون مفروضی، آب در هاون کوبیدن است. شمولی همهچنان 

راستین پیرامون  ییگفتگو یستأسفکر جدال براي به رسمیت شناخته شدن به منظور 
ترتیب، اگر قرار باشد رویکرد ارج شناسانه  ینبد روزگار معاصر شد. یفرهنگ ینابمسائل 

از پایین نقش داشته باشند،  شمولی همهدر فرایند  ها فرهنگبه کار گرفته شود و همه 
 وقتی ضرورت دارد پرسش از هویت در مرکز مطالعات فرهنگی قرار گیرد. با این رویکرد،

او ، منظور این نیست که شود میدر دنیاي جدید از هویت ایرانی پرسش  به طور مثال
پرسش این است که  .رسش هویت پرسش از امروز استپ چراکهدارد،  يا گذشتهچه 

اگر ایرانی براي خود هویت مستقلی قائـل اسـت و  .ایرانی چه ویژگی خاصی دارد
دارد، ایستاده است، باید بداند کـه  شدن یجهاندر مقابل هویتی که ادعاي  آنمنطبـق با 

مختلف زندگی انسانی از سیاست  يها حوزههویـت مـدعی فراگستري ماهیت خود را در 
یکسر به کلیاتی  آن يجا بهایرانی  که یدرحالو اقتصاد و اخالق و دین نشان داده است؛ 

از نظر نگارندة مقاله، بحران  ت.پناه برده اس و... ساز انسانمانند پیـشینۀ تمـدنی، دیـن 
راه  نین است،. چون چدم استآهویت ایرانی در بحران اعتبـار تفکـر او به عالم و 

در قالب مفاهیم عصري  آننوسازي او نیز جز استخراج منابع فرهنگی خـویش و عرضـۀ 
 .(529: 1398 مصباحیان،) نیست
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 (4(شدن جدال براي به رسمیت شناخته . 3
 ،کند میتأکید  (Taylor:1994) گونه که چارلز تیلورهمان حق به رسمیت شناخته شدن،

یون باشیم و بخواهیم آن را از سرلطف ادا کنیم، بلکه این نیست که ما به مردم مد امري
 ياعضا...شود مینیازي که البته در اغلب موارد برآورده ن نیاز حیاتیِ بشر است. حق

 ةخاطر فرهنگشان یا شیو یا به، سامانمند نحويبه  شده راندهبه حاشیه  يها گروه
و  شوند مین سمیت شناختهبه ر شان یتیهو هاي یشینهپو یا حتی به خاطر زندگیشان 

تبدیل به امري  شده راندهبه حاشیه  يها گروهاین  يها نزاعکه  شود میاین امر باعث 
به طور قاطع وابسته به  -به رسمیت شناخته شدن شخصیت امکان .شود یرناپذ اجتناب

سه حالتِ ارتباط عملی  ینا به نفس و کرامت نفس است. احترام ،نفس اعتمادبهۀ توسع
 هدفِ، رو اینبه نحو اینتر سوبژکتیو حاصل و حفظ شود. از  تواند میشخص تنها  با یک

وار خود بلکه استقرار مناسباتی میان نه حفظ اتم 1جدال براي به رسمیت شناخته شدن
هدف،  هاي اجتماعی بر مبناي قبول و به رسمیت شناختن یکدیگر است.سوژه

است. فقط این نوع خودبسندگی است انسانی  يها سوژه 5خودبسندگی یا خودمختاري
خارج سازد و امکان ایجاد ارتباط او  3تواند فرد را از چهارچوب جهان خودخواهیکه می

رود که شرایط تحقق امروز به سویی می شدن یجهاننظام با دیگران را فراهم آورد. 
همه چیز، کاالیی کردن  یقاز طربرد و این را بخشیدن به خود را براي همگان از بین می

بیشتر از طریق  ،رو این، از مناسبات ارتباطی دهد.تخریب روابط شخصی و غیره انجام می
لحظۀ  است. براي اینکه به رسمیت شناخته شوید باید مبارزه کنید. یرپذ امکانتعارض 

کنند و این می عدالتی یبهاي اجتماعی احساس افتد که سوژهپراتیک آنجا اتفاق می
کند که انتظارات افراد در به رسمیت شناخته شدن زمانی بروز می یعدالت یباحساس 

شود؛ پس براي به دار میتوسط دیگران، در محیط زندگی، کار و اجتماع نفی یا جریحه
بد به رسمیت »شدن با به رسمیت شناخته کنند. رسمیت شناخته شدن مبارزه می

اشکال دروغین به  و گوید می آن سخن از (Taylor:1994)که چارلز تیلور« شناخته شدن
با استعاره برده خشنود پیش  (Honneth: 1992) که در هونتشدن  شناختهرسمیت 

 ، صدالبته متفاوت است.رود یم
، از لحاظ اجتماعی بخش یترضاکسی است که با کسب هویتی « خوشنود ي برده»

و  گر نظارهاست. در حالی که براي ما چون  شده شناختهکه به رسمیت  کند میاحساس 

                                                      
1. recognition 
2. autonomy 
3. egocentrism 
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مسلم است.  کامالًبا نگاهی به گذشته، تصور غلط این برده از به رسمیت شناخته شدنش 
مشهور عمو تُم تجلی یافته را به خاطر بیاوریم. در ة سیاهی که در چهرة آن بردۀ نمون

و تحت مناسبات  يدار بردهکسی سروکار داریم که در یک جامعۀ  این جا ما با
و در نتیجه خود  کند میالرانه، احساس به رسمیت شناخته شدن گرانه و پدرسا سرکوب

چون از هویتی به تقریب با ثبات و مناسب براي زندگی کردن  پندارد یمرا خوشبخت 
روشن است که این  کامالً، براي ما گر نظارهباز هم چون  امابرخوردار است. با این حال 

این در  ؛ وهم هویت سازد ها شدناخته به رسمیت شن گونه یناخود را با  بایست ینمبرده 
. اوستانگیز و کاذب نزد  مسئله جویی یتهو يا گونهما بر  فرض یشپاصل به معناي 

اگر جدال براي به رسمیت شناخته شدن، از سطح مبارزه اجتماعی به . (1: 1386 )هونت،
یران در ا گفت که توان میدر عصر جهانی نقل مکان داده شود، سطح مبارزات فرهنگی 

 به روشی( هرکدامهر یک در سطحی و )روشنفکري  معاصر سه چهره برجسته
. گرچه اند آورده عملبه  ها یرانیاما  رسمیت شناخته شدنمهمی در جهت به  يها تالش

یکسان نبوده است  یعتاًطب شان یرگذاريتأثمیزان مواجهه این سه تن با موضوع و میزان 
 گراییزدگی یا غربغرب آنچه در مقابلرا مقاومتی  اند کردهولی هر سه تالش 

و علی  (1953-1969)احمد ، جالل آل(1939-1968) یصمد بهرنگ ، شکل دهند.نامیدند یم
هاي و تأثیرگذارترین روشنفکران دهه ترین مهماحتماالً سه تن از  (1933-19۱۱)شریعتی 

هایی که د تئوريشصت و هفتاد میالدي در ایران بودند که هر یک به روش خود، به نق
بخشید، پرداختند. بهرنگی فرهنگ مبتذل بورژوازي غرب را بر بقیه جهان برتري می

ها در قلمرو دانست و نفوذ آمریکایی رایج در ایران را کپی فرهنگ بورژوازي غربی می
زدگی )به داد. بهرنگی در مقابل غربتعلیم و تربیتی ایران را به شدت مورد نقد قرار می

کرد: مقاومتی بر پایۀ آگاهی و تجربه و عام( مقاومت و انقالب را توصیه میمفهوم 
احمد، روشنفکري سکوالر بود که به معطوف به برابري اجتماعی و استقالل فرهنگی. آل

احمد، در آغاز داد. آلتندي وابستگی اقتصادي و فرهنگی به غرب را مورد انتقاد قرار می
-ون دین در مقابله با فرهنگ غربی قائل نبود و آن تالشهاي روحانیاهمیتی براي تالش
اي از تأمل پیرامون دین و سفر به مکه، به این دانست، امّا پس از دورهها را ارتجاعی می

تواند عاملی مهم و اساسی براي حفظ و تقویت هویت غیرغربی نتیجه رسید که دین می
( Hanson,1983:1-23) زدگی باشد.ایرانیان و نیز منبعی براي مقاومت در مقابل غرب

شریعتی که خود را بخشی از جنبش مردم ستمدیده جهان سوم در نبرد با امپریالیسم و 
اي را در نقد ارکان تاریخی و دانست، تالش وسیع و پردامنهسلطه فرهنگی غرب می

  به طور مثال، نوشت: او اجتماعی ادعاي برتري غرب بر بقیه جهان آغاز کرد.
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از موقع آشنایی این کشورها با اروپا  مانده عقبکر که تاریخ پیدایش روشنفکران را در کشورهاي این ف»
نه  آید میبا آشنایی این کشورها با اروپا آسیمیله پدید  زمان همباید تعیین کرد، غلط است؛ چون 

نداشتند و  روشنفکر. نظریه ژان پل سارتر در مورد طوطی بودن آسیمیله این است که آنها هرگز صوت
که انعکاس  آورند یبرمصداهایی  ها یطوطاز این  چند تاکه  اند یدهد ها یتازگفقط صدا داشتند؛ ولی 

خود آن  یعنیصداي ملل غرب یا مادر نیست و متوجه شدند دیگر این صدا نیست، بلکه صوت است، 
که به این صداها گوش  ت، ولی حاال بیست سال اسکردند می. اول باور نزنند یمافراد هستند که حرف 

 (528: 1384شریعتی، ) «.دهند یم
اي درباره او نوشت شریعتی که در پاریس با فرانتس فانون آشنا شده بود بعدها مقاله 

هاي او را به فارسی ترجمه کرد. در سخنرانی دوزخیان روي زمینو بخشی از کتاب 
در اي فانون ذکر شده است. هشریعتی، بیشتر از هر ایرانی روشنفکر دیگري نام و ایده

 :نویسد می، مؤثر يا قطعه
«. آورد به وجودباید کوشید تا یک انسان نو، یعنی یک نژاد انسانی تازه »این جمله فرانتس فانون است: »

گفت انسان یعنی  رسد قبالً اصالً وجود نداشت. در قدیم اروپا می این ندا که در غرب و شرق به گوش می
انسان  عنوان بهشدن، اما حاال نه اروپا خودش را « اروپائی»گفت انسان شدن یعنی  ی میو غیر اروپائ« ما»

تازه مرا معتقد کرده که  يها حرفالگوي خود. پیدا شدن همین  عنوان بهقبول دارد و نه غیر اروپائی او را 
این تمدن را از  شود و بریم و یک تمدن تازه دارد آغاز می االن ما در آخرین مراحل تمدن جدید بسر می

ایمانی  هاي گذشته و تمدن االن وجود دارد و آن بی ایم که بین پایان تمدن بینی کرده روي تشابهی پیش
توان  شود، می اي که زده می هاي تازه خودش. دیگر اینکه از حرف يها ارزشزمان است نسبت به همه 
 (13: 1386شریعتی، ) «دارد ییبوکلی چه رنگ و طعم و  طور بهحدس زد که تمدن آینده 

 از یربومیغکه در آن شریعتی هر نوع دکترین -اي تأثیرگذار به فرزندش احسان  در نامه 
ترک خود با فانون هاي مشبر دیدگاه -کندگرایی تا مارکسیسم شرقی را رد میغرب

اي که بعدها به عالوه بر این، شریعتی در مقاله .(13: 1386شریعتی، ) گذاردتأکید می
گرایی کاپیتالیستی و غرب ینب یسومگلیسی برگردانده شد، بر ضرورت گشودن راه ان

هاي دیگرش در نوشته .( Shariati, 1979: 9-10) ورزدگرایی مارکسیستی تأکید میشرق
پردازد. از نظر شریعتی، جهان ها به نقد غرب مینیز، شریعتی با نقل نظریات خود غربی

از  رو اینهاي دینی آن است و از ت با جهان غرب و سنّتاسالم از بسیاري جهات متفاو
دید که آلترناتیو مقاومت جهانی در مقابل نظر او ضرورت داشت و او خود را قادر می

 یک زدگی،آلترناتیو شریعتی در برابر غرب .(Shariati, 1980: 12) غرب را پیشنهاد کند
 ر سیاسی فعال و انقالبی بود.توحیدي و از نظ ینیب جهانتشیع احیاء شده بر پایه 

اقتباس دستاوردهاي  کرد که شریعتی یدتأکو در همان حال باید  همه ینابا  
فرهنگی غرب را نیز در دستور کار خود قرار داده بود. او، به تعبیري، مدرنیستی بود که 

ها، رسوم و حتی نهادهاي منسوخ بیزار بود. معموالً از اصرار ورزیدن براي حفظ سنّت
هاي سنّتزي از سنّت»نویسد، شریعتی  نویس شریعتی، میحالگونه که علی رهنما، شرحهمان

نگریست و در غرب با چشمانی فرهنگی و سیاسی شرق و غرب بود... کسی که در شرق با چشمانی غربی می
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گرایی زدگی که با سنّتنه تنها با غرب رو اینشریعتی از  .( Rahnema, 1998: 370) «شرقی
بدترین و »که در یکی از آثارش نوشت  ییجاتا  ینی نیز عمیقاً سرناسازگاري داشتد

 .(Shariati, 1981: 56) «داد در تاریخ، استبداد دینی استترین فرم ممکن استبگرانهسرکوب
به رسمیت شناخته هاي کسانی مانند شریعتی در پیوند با بحث اي که از تالشنتیجه 

ت که جهان اسالم به لحاظ اقتصادي، سیاسی و فرهنگی این آید این اسحاصل می شدن
امکان را در خود دارد که بر سرزمین استوار شخصیت فرهنگی خود بایستد و سنّت 

گرایی به همچنان که ناقدان غرب .فرهنگی و دینی خود را مورد بازسازي قرار دهد
سروري و برتري دهند، بسیار مهم است که قبل از هر چیزي ادعاي  روشنی نشان می

به رسمیت شناخته تمدن غرب از کار افتاده شود تا زمینه براي طرح مباحثی نظیر 
در قالب بحث هویت که  بحث به رسمیت شناخته شدن راشریعتی  فراهم شود. شدن

ر یک اگ: نویسد میو  نشاند یمانسانی است  يها سوژهمنطق آن شمرده سدن تک تک 
خواهد دست برابري و برادري به یک کسی که همه چیز شخصیت ب سرمایه و بی فقیر، بی

بدهد، این دست برابري چه  ـ هم قدرت انتخاب، هم زور و زر و هم شخصیتـ  دارد
دستی است؟ دست تسلط دارنده بر ندار است. کی باید به اومانیسم و اصالت انسانی 

ن که فاقد بگرویم؟ این در مرحله دوم است. اگر االن که شخصیت قومی نداریم، اال
هاي خالی از خودمان هستیم،  و آدم فرهنگ و احساس مذهبی و فاقد شناخت خویشیم

به اصالت انسان، به اومانیسم معتقد شویم، ما خودمان را به دست خودمان اسیر و ذلیل 
بنابراین من وقتی ؛ ایم که همه چیز دارند کرده ییها و ملتاي  اي و منطقه و بازیچه طبقه

اروپایی دست برابري انسانی بدهم و معتقد به اصالت انسانی و مقام انسانی  توانم به می
یعنی به ـ  یپرست یتقومناسیونالیسم برگردم. ناسیونالیسم ـ نه که خودم به  بشوم

فرهنگ خودم برگردم، یعنی خودم بشوم، یعنی شخصیت پیدا کنم و بر روي تاریخ 
 ـسازد شخصیت انسانی مرا میکه ـ وي هاي معن ب خودم و سرمایهخودم و مذه

شخصیتم را بسازم؛ بعد که انسان شدم، آن وقت در شرایط برابر، با انسان دیگري که 
 .(83: 138۱)شریعتی، مکتب اصالت انسان دست بدهم  بر اساساروپایی است، 

شخصیت چیست؟ شخصیت از » نویسد میمشابه، شریعتی در جایی دیگر  یبه روش 
ها و  بنابراین شخصیت یعنی برجستگی؛ بودن است صبودن و شاخ کلمۀ مشخص

)وقتی صحبت از شخصیت جامعۀ ایرانی کند  هایی که شخص را از دیگري مشخص می ویژگی

اي که داراي صفاتی ویژه است که او را از جامعۀ هندي و یا شخصیت هندي را از  است، یعنی جامعه

تی نزاع براي به رسمیت شناخته شدن در شریع .(121: 1382)شریعتی،  کند( اروپایی جدا می
تردید است. اگر قرار باشد مستنداتی در جهت ضرورت نزاع براي به رسمیت امري بی
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توان به آن و ابعاد مختلف آن شناخته شدن از آثار شریعتی نقل شود، کتابی را می
و  ایان آوردشود اکتفا کرد و مقاله را با آن به پاختصاص داد. به یک نکته اما در اینجا می

دهد. نزاع تمام سیر تحوالت تاریخ بشري را با نزاع توضیح می اصوالًآن اینکه شریعتی 
و در مسیر خود با منازعات دیگر درآمیخته  شده استاي که از آغاز تاریخ، شروع دوگانه

 تواند پایان یابد.است و بدون نزاع براي به رسمیت شناخته شدن، نمی

 نتیجه. 2
ما ایرانیان در جهان امروز غرشمار هستیم! به شمار  تراف به غرشماري:ضرورت اع -1

این  .مواجهه اصیل ندارند که متفکران ما با مسائل، شاید این باشد آن هم یلدل آییم. نمی
اندیشیدن مستقیم به  شاید یک بالي تاریخی است. تنها راه براي داشتن مواجهه اصیل،

 یدئالیستافیلسوف  ینتر بزرگکه او را  هگل، یحت .مسائل مبتالبه ملی و اجتماعی است
تواند از زمانه  معتقد است که غلط است اگر تصور کنیم که فیلسوف می ،اند خواندهمدرن 

یعنی فیلسوف واقعی کسی است که به مسائل زمانه خود ؛ و زمینه خود فراتر برود
 . اینان خود رااند ردهنکاندیشد. هیچ کدام از فیلسوفان غربی هم غیر از این عمل  می

که ما به  شود یم. چنین احساس اند دانستهپیوسته ملزم به مواجهه با مسائل عصر خود 
دعوت به اندیشیدن مستقیم روي مسائل مبتال به ملی و  و یا یک یک فراخوان ملی
در سطح ملی براي مسائلی که درگیر آن  هم بتوانیم تا در پی آن جهانی نیاز داریم

در  نحوي بینافرهنگی به ساز کنیم و هم در سطح جهانی بتوانیم، يا هچارهستیم 
 براي خروج از آن مشارکت کنیم و به هایی یشنهادپجهانی و ارائه  يها بحرانشناسایی 

یا  گویی پاسخ کمکی بهفلسفه دیگر  گاه گفته شده است که تبع آن شمرده شویم.
مشکالت امروز جهان اهمیتی ، چراکه کند نمیاجتماعی  بخشی به تغییرهاي شکل

جهان در بحرانی سیاسی است نه فلسفی، پس سیاست است  ،د نه فلسفینسیاسی دار
حقیقت را خارج از هایی که  به نظریهباید  چون چنین استو  که الزم است نه فلسفه

 عالجی دیگر بود و به دنبال مشکوکبیش از پیش  دنده هاي عینی آن توضیح می زمینه
فلسفه و در مقابل اما باید گفت . (Misgeld,Norris& Mesbahian, 2010: 95) گشتباید 

 یعلوم انسان زیهم موجب تما نیو هم هستند ايانندهیزا هاي مؤلفه يدارا علوم انسانی
و ما را به  گشایند می اتیو تداوم ح ییعلوم، چشمان ما را بر مانا نیشده است. ا

تکثر  ،یعلوم انسان .شوند می ادآوریخواهند بود،  اثر منشأ نده،یآکه در  واقعی اتیتجرب
 يقابل فروکاست به الگوها زیاز آنها را ن کدام هیچ و سازند میرا مؤکد  ها سنت

  (Mesbahian & Norris, 2017: 96) دانند نمی فناوري یمتحدالشکل برآمده از تمدن جهان
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م به لحاظ تاریخی و که ما ه شود می: گاه اعتراض ضرورت جدال براي شمرده شدن -5
، هم از نظر ژئوپلیتیک، موقعیت یما داشتهتمدنی در ممتازترین موقعیت ممکن قرار 

که خود  گونه آنکه ما را  یما کردهو هم از نظر سیاسی جهان را وادار  داریم يا برجسته
، مقایسه تمدنی کهن، با ملتی متمدن و فرهنگی رو این، بشمارد. پس از خواهیم یم

است. واقعیت اما این  نفس اعتمادبهاز عدم  يا نشانهبا طایفه کولی و غرشمار، درخشان 
مفتخر و خوشنود ، اند گذاشتهبه سنن و منابعی که گذشتگان براي ما به ارث  که ما است

 . آنچه که روشن است این استشود از اینکه این میراث دیگر شمرده نمی غافل هستیم،
 عمالًو  به غرب است چشممان ،يفناور، فرهنگی، یلمع ، فلسفی يها حوزهدر همه که 

اکسل  آن را به تبعیت از توان میاست که  ی وابسته به آن هستیم. این همان وضعیت
او انجام داده  اُلیویه وُارول با در گفتگویی که فیلسوفان معاصر، ینتر برجستهیکی از  هونت،
 یا« وضعیت برده خوشنود» ،( گفتگویی که توسط شیدان وثیق ترجمه شده است)است 

گوید برده خشنود کسی  می هونت .نامید« وضعیت به رسمیت شناخته شدن دروغین»
مناسبی  ظاهراًاز شرایط  چراکه کند به رسمیت شناخته شده است، است که احساس می

مشهور عمو تُم تجلی یافته را به ة سیاهی که در چهرة آن بردۀ نمون» برخوردار است.
و تحت  يدار برده ۀیم. در این جا ما با کسی سروکار داریم که در یک جامعخاطر بیاور
کند و در  احساس به رسمیت شناخته شدن می و پدرساالرانه، سرکوبگرانهمناسبات 

پندارد چون از هویتی به تقریب با ثبات و مناسب براي  نتیجه خود را خوشبخت می
روشن  کامالًبراي ما  ،گر نظارهز هم چون با اما زندگی کردن برخوردار است. با این حال 

هم هویت  ها شدنبه رسمیت شناخته  گونه ینابایست خود را با  است که این برده نمی
انگیز و کاذب  مسئله جویی یتهو يا گونهما بر  فرض یشپاین در اصل به معناي  ؛ وسازد
یت شناخته به رسم يها چهرهیعنی وضعیتی که نه تمام  این وضع سوم، .«اوستنزد 
به  قد تمام صورت بهرا  خود که غرب به طور مثال از آن برخوردار است، گونه آن ، شدن

خود را نشان  با همه اجزایش و با تمام شدتش یرشدگیتحق کشد و نه رخ می
است. به این معنا  هویتی یبوضع فعلی ما در متن جهانی است. وضعی که شبیه  دهد، می
نیستیم که این هویت به رسمیت شناخته شود یا  فرهنگیما داراي هویت  اصوالًکه 

مورد تحقیر قرار گیرد. این وضعی است که در آن قرار داریم و براي این وضع است که 
این فکر در این نوشته، جدال براي به رسمیت شناخته شدن نام گرفته  باید فکري کرد.

ن براي گفتگو جهت و غایت آن مهیا شد گذرد یماست. جدالی که از مسیر فرهنگ 
 است. تر یانسانفراهم ساختن امکان جهانی 
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گفتگو با دیگري زمانی میسر است که هریک از  دیگر: هاي فرهنگضرورت گفتگو با  -3
حرف مستقلی براي گفتن داشته باشند. چون چنین است، پرسش این طرفین گفتگو 

حرفی براي  دیگر فرهنگیدر جهان امروز و در کنار سنن  ایرانی، فرهنگآیا که  شود می
هویت  مختلف فرهنگی و علوم انسانی هاي حوزهدر امروز ایران  اصوالً ؟ آیاداردگفتن 

 شمارش قابل دانیم که منطق هویّت، شود؟ می به رسمیت شناخته میمستقلی دارد؟ آیا 
است. شمارش شدن هم معیارهایی دارد  فرهنگیکردن اشیاء و اشخاص و در اینجا سنن 

پیشینه شمرده   گیرند. در دنیاي امروز، فرایندهایی ویژه شکل می بر اساس که خود
شوند.  ملّت در نظر گرفته نمی يامروزهاي گذشته به عنوان هویّت  و تمدن شود، نمی

آنکه بتوانند بازساخته  هاي زیادي در تاریخ بودند که درخشیدند و افول کردند و بی تمدن
  ،یريپذ انعطافندکی زنده ماندند و به دلیل قابلیّت مردند و رفتند. تعداد ا  شوند،

ورزیدگی و قابلیّت تولید محصوالت جدید تمدن به حیات خود ادامه دادند. شمرده 
فرد یا ملّت به   متفاوت است. در اوّلی، نیز شدن با خود شماري در درون مرزهاي هویّتی

بر تمدن بشري داشته باشد و تواند  اي که می دلیل حرفی که براي گفتن دارد و افزوده
شود و در  شمرده می  تواند در چند ساحتی کردن انسان مدرن داشته باشد، نقشی که می

اش  همدام به گذشت  کند، مدام خود را تکرار می دومی به دلیل فقدان همه آنچه گفته شد،
ها  ه اینغافل از اینک  زند، اند حرف می که پدرانش ساختههایی  برد و از تمدن پناه می

 .، تالش براي شمرده شدن استشود میآنچه شمرده شوند.  دیگر شمرده نمی
 

 هانوشتپی
 کامالًدوستی دریدا که در آن ساخت گشایی مفهوم دوستی به روشی  هاي یاستسکنید به کتاب  رجوع.1
گاه فیلسوف دوستی  هاي ارسطو کهاو ایده اصلی خود در مورد دوستی را نه بر دیدگاه رود. پیش می یرمتعارفغ

اي که به کند: آي دوستان من، هیچ دوستی نیست! جملهاي منسوب به او مبتنی میاست که بر جمله شده خوانده
شود. دریدا با در مرکز قرار دادن این به ارسطو وصل می دیوگنس الئرتیوسو  ترتیب معکوس از مُنتِنی، سیسرو

اهمیت بنیادین  گشودن ساخت دوستیرد که توجه به آنها براي قول منسوب به ارسطو قصد دارد نتایجی برگی
کرده است، نسبت به امکان وجود دوست  پردازي یهنظربندي و ، حتی ارسطو که دوستی را صورتبراي دریدادارد. 

جمله مُنتِنی براي دریدا ناظر بر تفاوت دوستی معمول و موجود گوید هیچ دوستی نیست. می چراکهاست،  بدگمان
شمار و چون چنین است سخن سیسرو مبنی بر فقدان دوست واقعی و یا انگشت دوستی کامل و مفقود استو 

 نشانه اي از چیزي است:است، واقعیتی که براي دریدا نشانه تر یکنزدبودن آنها از نظر فلسفه کالسیک به واقعیت 
بینم و این ، دوست را تداوم خودم میمشابهت دوست با خود من! به عبارت دیگر از آنجا که دوست وجود ندارد

 (Derrida,1977: 279-286). یعنی این همانی من با دوست
-در گسترش یافته یبحث که دانشگاه باید نامشروط باشد. رساند یمساخت گشایی دانشگاه دریدا را به این نتیجه .5

، اي سیستمی از فلسفه طبیعتطرحی نخستین برو  مطالعات دانشگاهی ي دربارهترین شکل آن توسط شلینگ در 
: فلسفی و سیاسی. گیرد یمرا به دو مفهوم به کار  «نامشروط »مورد بررسی قرار گرفته است. شلینگ اصطالح 

دارد که خارج از  ، اشاره به هر امريگیرد یممرتبط با جوهر منشأ  هاي يتئورمفهوم فلسفی نامشروط که خود از 
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به مفهوم  «نامشروط»مختلف معرفت است.  يها شاخهوسی که موضوع جهان محسوس ایستاده است، جهان محس
 بندي صورت درباره ضرورت مقاومت در مقابل شرایط واقعی ها دانشکدهنزاع متأثر از تئوري کانت در  که آنسیاسی 

. نخستین برداشت، شلینگ را به معرفت شود می فراگرفتهشرایطی دارد که دانش در آن  شده است، اشاره به
 ,Schelling, 1966: 12, 17)و دومین برداشت، او را به دانشگاه نامشروط.  کشاند یم «معرفت مطلق»مشروط یا نا

. از نظر او دانش نامشروط کند یماتخاذ  روش را ینهم  (Derrida, 2004:71-73) «الهیات ترجمه»در  دریدا نیز (43
ه است. اندیشیدن بیرون از شرایط متعین براي ، امري بالقوبرعکسو مطلق، هرگز قابل دریافت نیست، بلکه 

 ، همیشه سیاسی هستند.آیند یمشناختی به نظر  صرفاً که آنگاهضروري است، اما این شرایط حتی  یقیناًاندیشیدن 
 هستند( مآبی یونانی) گري هلنی وارثان دو هر اسالم، و مسیحیت: »نویسد می اروپا محوري کتاب در امین یرسم.3
 کرده دشمنی هم با بیرحمانه معیّن هایی دوره در اگر حتی. هستند مشترک نیایی با همزادانی لیلد همین به و

 سوّم قرن از) کرد، خدمت مسیحی بیزانسی تفکر به نخست هلنی فلسفه که دهد می نشان روشنی به امین.« باشند
 دوازدهم قرن تا سرعت به و دش پدیدار هشتم قرن در آن شکوه که) مسلمان عرب تفکر به بعد و( هفتم قرن تا

 به دوازدهم قرن پایانی هاي دوره از نهایتاً و (بود ارسطویی تفکر نفوذ و یرتأث تحت عمیقاً که اي دوره یافت، توسعه
 .بود ارسطویی ماهیت، در هم آن که) سنّتی اسکوالستیک التین تفکر

 شروع Fichte, 2000) (فیشته از فلسفه تاریخ در .(recognition)شدن شناخته رسمیت به بحث فلسفی طرح.4
 قرن فلسفه در و شود می گرفته پی هگل حق فلسفه و روح پدیدارشناسی ینا، الهیاتی هاي نوشته در ،شود می

 کسانی -قرن این یرگذارتأث فیلسوفان از وسیعی طیف که شود می مفاهیمی ترین یکانون از یکی به تبدیل بیست
تالش  یژهو بههونت . سازد یم خود درگیر را هونت اکسل یژهو به و هابرماس یورگن ریکور، پل چارلزتیلور، مانند

که همان مبارزه  در مقابل مدل مسلط فلسفۀ سیاسی از هابز تا ماکیاولی و تاکنون جانشینی این مفهوماز  کند می
وار خود بلکه اتم هدف مبارزه نه حفظ –به رسمیت شناخته شدن  –براي بقاست، بسازد. در این مدل یا بدیل 

به  هاي اجتماعی بر مبناي قبول و به رسمیت شناختن یکدیگر است. گرچه هدفاستقرار مناسباتی میان سوژه
نوعی  بهانسانی است ولی  يها سوژه ( (Autonomy، خودبسندگی یا خودمختاري رسمیت شناخته شدن

تواند فرد را از ن نوع خودبسندگی است که می. فقط ایانجامد ینم (Decentered)خودبسندگی مرکز از دست داده 
 خارج سازد و امکان ایجاد ارتباط او با دیگران را فراهم آورد. (Egocentrism)چهارچوب جهان خودخواهی 
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This paper seeks to provide a deconstructive account of a familiar term in Iranian 
terminology, i.e. “ghereshmari” (non-recognition), in order to demonstrate that in the 
absence of a phenomenological revelation and subsequent emphasis on the 
implications of this concept in our current historical situation, surrendering to the 
Eurocentric notion of universalism seems inevitable. By appropriating Derrida’s 
enigmatic notion of “to come” in a wholly different context, this paper argues that non-
recognition is maintained by a logic of auto-immunization: similar to the self-
destructive process in which a body’s immune system reacts against its own cells, non-
recognition, which is always threatened by its own internal logic, contains its own 
resources by which it can defend itself in the face of its peril and thereby maintain its 
status as that which is “to come.” My appropriation of the term “to come,” which 
succumbs neither to non-recognition nor to the claims of universalization from above, 
can be called “universalization from below.”  
 
Keywords: Deconstruction, Ghereshmari, Universalization from above, 
Universalization from below, Eurocentrism, To come. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                      
1. Email of the corresponding author: mesbahian@ut.ac.ir 

 0311ستان بهار و تاب، 0، شمارة 01 سال شناسی، ایران هايپژوهش

 10.22059/jis.2020.278025.661 
Print ISSN: 2252-0643-Online ISSN: 2676-4601 

https://jis.ut.ac.ir 

https://jis.ut.ac.ir/jexpert?_action=search&kw=%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86&fld=0&manu_statuss=0&rev_limit=0&act_sday=4&act_smonth=6&act_syear=1399&act_eday=4&act_emonth=6&act_eyear=1399&rw_count_op=0&rw_count=0&rv_recom=0&go=
../../Downloads/%C3%99%C2%86%C3%99%C2%82%C3%98%C2%AF%2098%20%C3%98%C2%B4%C3%99%C2%85%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%87%202/%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B5%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AD%20%C3%98%C2%B4%C3%98%C2%AF%C3%99%C2%87%20%C3%99%C2%86%C3%99%C2%88%C3%9B%C2%8C%C3%98%C2%B3%C3%99%C2%86%C3%98%C2%AF%C3%99%C2%87/%C3%99%C2%85%C3%98%C2%AA%C3%99%C2%86%C3%9B%C2%8C/Print%20ISSN:%202382-9850/Online%20ISSN:2676-7627


 

 
 
 
 

A Review and Analysis of Peacock Motif in Qashqai Horse 
Costumes / Mohammad Afrough  

1 
 

Fars’s Bureaucratic System during the Afsharid Period (Revival and 
Reform) / Ahmad Bazmandegan Khamiri  

25 
 

An Analysis of Bavandid Coins as an Example of Shiite Coins in 
Iran / Moharram Bastani and Hassan Karimeian 

45 
 

A Survey on the Attribution of a Saying to Sa’di and Wassaf 
Javad Bashari  

65 
 

The Ancestors of the Ossets: (The Alans, the Asii, and The Osii on The 
Path of Continuity and Change; Based on Iranian Historical Sources) 
Seyed Mehdi Hosseini Taghiabad 

81 
 

Kharg and Kharasen; A Discussion on Two Rock-Cut Tombs and 
Toponymy of Kharg Island / Ahmad Heidari  

103 

The Manuscript of Nizari Quhistani’s Complete Works in Chorum 
Hassan Pasha Library and Its Importance in Correcting and 
Completing His Poems / Mahdi Rahimpoor and Asghar Salahi 

125 

An Investigation of the Position of the Cheetah in the History of Iran 
Farhad Saborifar, Reza Mohammadi and Ali Zarei   

149 

The Afshars of Khamseh and the Qajar Government: A Model for 
the Central Government’s Interaction with the Local Ruling 
Families / Rasoul Arabkhani and Hasan Smaeili 

169 

The Position and Features of Forsat-od-Dowleh Shirazi’s 
Historiography in The Works of Ajam / Mohammad Keshavarz 
Beyzai  and Reza Moeini Roodbali  

189 

The Educational System of the Armenians of Isfahan in the Safavid 
Era / Mohsen Lotfabadi and Ataollah Hassani  

211 

Iran between “non-Recognition” and “Universalization from 
Above”:The Struggle for Recognition and the Call for Participation 
in the Movement of “Universalization from Below” 
Hossein Mesbahian 

229 

The Historiography of Fereydoun Adamiyat and  the Constitutional 
Revolution / Noor al-Din Nemati, Rahil Asgari and Seamak Rafeiey 

253 

TABLE OF CONTENTS 


