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پیش گفتار

ایران طی سه هزار سال گذشته پیونددهنده تاریخ جهان بوده است. با قرار 
گرفتن بر مسیر ارتباطی شرق و غرب، ایران مداوما با تمدن های دیگر برخورد 
داشته و بر آنها تاثیر گذاشته است. در واقع ردپای فرهنگ ایران را می توان در 
سراسر جهان یافت، از باور به پارادایس گرفته تا فرش ایرانی، که نمادی تقریبا 
جهان شــمول از هنر و زیبایی اســت. ایران -که غربیان تا 1935 آن را پرشیا 
می خواندند- نقشی محوری در سرآغاز شکل گیری ادارک غرب از خود داشته 
است، و آن »دیگری« بوده اند که یونانیان باستان با آن خود را تعریف کرده اند.
طنز ماجرا اینکه بسیاری از دانشمندان بزرگی که در قرون وسطی فرهنگ 
کالســیک »غربی« را به اروپاییان بازگرداندند، ایرانی بودند -هرچند که آنها 
اغلب به اشــتباه عرب شمرده می شــوند، زیرا معموال به عربی می نوشتند که 
زبان علمی آن روزگار بود. دین پشااســالمی ایرانیان زرتشتی بود که بسیاری 
از باورهایــش در ادیــان بعدی جریــان یافت. امروزه ایران بیشــتر به علت 
ستیزه جویی اش با هژمونی غرب شناخته می شود؛ در نتیجه، این کشور همچنان 
در نقش همان »دیگری« ظاهر می شود که غرب در تضاد با آن خود را تعریف 
و ارزش هــای را ترویج می کند. به هر حال آنچــه که غربیان عمدتا موفق به 
درکش نمی شوند این است که در قاره آسیا -جایی که بیشتر جمعیت جهان را 
در خود جای داده است- ایران اغلب به دیده ای مثبت تر نگریسته می شود. در 
واقع ایران از دید بسیاری از آسیاییان سرچشمه تمدن بوده است، همان طور که 
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از دید غربیان یونان و روم باســتان چنین بوده اند. خاصه ادبیات پارسی عمیقا 
در ترکیه، آسیای مرکزی و هند مورد توجه بوده است؛ همچنین معماری، امور 
دیوانی، موســیقی، آشپزی و مذهب ایرانی از ســایر حوزه های نفوذ نیرومند 
ایرانی بوده اســت. مسلمانان آسیا، که سه چهارم از جمعیت مسلمان جهان را 
تشکیل می دهند، اسالمی را که از صافی ستبر ایرانی عبور کرده است، دریافت 
کرده اند. و واقعیتی که کمتر کسی در موردش می داند اینکه مسیحیت در آسیا 

و حتی مذهب بودایی در چین و تبت نیز وضعیتی مشابه داشته اند. 
بنابراین هنــگام ارزیابی نقش ایران در تاریخ جهان، باید توجه داشــت 
که تمدن ایرانی بســیار گســترده از مرزهای کنونی جمهوری اسالمی است 
-حتی گسترده تر از مرزهای امپراتوری های سابق ایرانی )هخامنشی، اشکانی، 
ساسانی و صفوی( که سرزمین هایشان بسیار وسیع تر بود. امروزه نه از یکی که 
باید از ســه دولت ایرانی سخن گفت: جدای از جمهوری اسالمی ایران، زبان 
رسمی تاجیکستان و افغانستان پارسی است و به لحاظ فرهنگی ایرانی هستند. 
ازبکســتان جمعیت پارســی زبان بزرگی که دارد که البته عمدتا به رســمیت 
شناخته نمی شوند؛ ایشان بیشــتر در سمرقند و بخارا سکنی دارند. کردها که 
در شــش کشور خاورمیانه پخش شده اند و چهارمین گروه بزرگ قومی را در 
آن تشکیل می دهند، بخشی از گروه بزرگ تر ایرانی هستند، همچون بلوچ های 

ایران و پاکستان، پشتون های افغانستان و اوستیایی ها و تات های قفقاز.
بســی دورتر از این مناطق، شیوه ها و ایده های ایرانی فرهنگ مردمانی را 
از بالکان تا هند و چین حتی تا دوران معاصر، شــکل داده است. هدف اولیه 
کتاب حاضر، نشان دادن دامنه گسترده و خارق العاده تاثیری است که ایرانیان با 
گستراندن قواعد فرهنگی شان بر تاریخ جهان داشته اند؛ آنچه که توسط مردمان 
مختلف پذیرفته شد؛ از مدیترانه گرفته تا اقیانوس هند، و در طول جاده ابریشم 
تــا چین، از پیش از تاریخ تا عصر حاضــر. ایرانیان امروزه از تصویر منفی ای 
که از فرهنگشان در رسانه های غربی ساخته می شود، رنج می برند.  با این حال 
افتخار ایرانیان به تاریخشــان اســتوار و خدشه ناپذیر مانده است. اما آنچه که 
دقیقا آینده »هویت فرهنگی ایرانی« را تعریف می کند، آبشخور این حس غرور 
است. مسلما زبان پارســی جزء محوری این هویت است. دیگری »سرزمین 
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ایران« )ایران زمین( است، که بسیار فراتر از مرزهای کنونی کشور می رود. جزء 
اساسی دیگر حافظه فرهنگی مشترک است، که بیش از هر جایی در شاهنامه 
فردوسی تجسم می یابد؛ کتابی حماسی که از اسطوره های خلق جهان می آغازد 
به فتح ایران توســط اعراب ختم می شود -واقعه ای که از برخی جهات از آن 
به »پایان تمدن« یاد می شود، گرچه آن نقطه عطفی مهم در شکل گیری هویت 
اســالمی بســیاری از ایرانیان بود و غربیان تمایل دارند بیشــتر با این هویت 
به ایرانیان اشــاره کنند. هرکــه بخواهد روان ایرانی را بهتــر درک کند، باید 

موشکافانه به این تعارض، که در موردش بیشتر خواهیم گفت، توجه کند. 
به نظر برای بســیاری از مناظرات بر ســر هویت فرهنگی، زبان، سرزمین و 
حافظه مشترک مکفی باشند، اما این چارچوب های ساده بر واقعیات پیچیده خفته 
در پس پرده، سرپوش می گذارند. در واقع هویت های فرهنگی تقریبا همواره بسیار 
پیچیده هستند، و دسته بندی ساده و سرراستشان موجب تمام سوءاستفاده هایی که 
از آنها شده، بوده است. نگاهی به »پاکسازی های قومی« که مشخصه قرن بیستم 

بوده است، نتیجه دهشت بار چنین ساده انگاری هایی را هویدا می کند. 
در مورد مشخص ایران، هر یک از این سه »شاخصه معرف« با چالشی همراه 
اســت. زبان پارسی، که برای بیش از هزار سال نماد فرهنگ در بخش اعظمی از 
آسیا بوده، در عمل تنها زبان مادری حدود نیمی از جمعیت ایران امروزی است؛ 
در عین حال میلیون ها گویش ور پارسی در کشورهایی نظیر افغانستان، تاجیکستان 
و ازبکستان می زی اند. هر سه امپراتوری کامکار ایران باستان، آرامی - از زبان های 
سامی- را زبان دستگاه دیوانی ســاخته بودند؛ از دیگر سو، پارسی زبان دستگاه 
دیوانی بخش سترگی از هندوستان برای بیش از هشت قرن بوده است و اسناد به جا 

مانده از ایشان احتماال از گونه ایرانی نیز فزون باشد. 
»ایران زمین« در طول تاریخ سیال بوده و گاه فراتر از مرز ها می رفته و گاه 
مرزها بسیار از آن فراتر می رفته است. ساسانیان )224-651 م.( درکی مشخص 
از »سرزمین آریاییان« )ایرانشهر( داشتند که بر اساس آن دیوارهایی استوار )که 
امروزه نیز مشــهود است( برای نشان کردن چهارگوشه امپراتوری شان کشیده 
بودند. امروزه و حتی آن  زمان، بسیاری از ایرانیان خارج از قلمرو ایرانشهر در 

آناتولی، فرارودان و چین سکنی گزیده اند. 
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و شاهنامه، به مثابه انباشت گاه حافظه فرهنگی، مصرع به مصرع در ترکیه، 
آســیای مرکزی و هند محبوب عام بوده چنانکه در ایران چنین است. و طنز 
دیگر اینکه، این گفتاورد پهلوانان ایرانی پیشااسالمی، توسط شاعری مسلمان 
)ابوالقاسم فردوسی( به رشته نظم درآمده، برای مسلمانان سروده شده و نهایتا 

به سلطانی ترک )محمود غزونی( تقدیم شده است.
از فرهنگ گذشــته به زبان بپردازیم. پارسی شاخه ای از زبان های ایرانی 
اســت که خود زیرشاخه ای از زبان های هندواروپایی قلمداد می شود که نیای 
مشترک انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، روسی، یونانی، ایرلندی، ارمنی، هندی و 
زبان های بسیار دیگر بوده اســت. )این نیا رابطه ای ریشه ای با عربی یا ترکی 
نداشته است.( اما صرف زبان گویش وران چندان از نیای خونی و بستگی های 
گروهی هویدا نمی کند؛ تمام زبان هایی که در طول تاریخ انتشــار گســترده 
یافته اند )التین، عربی، اسپانیولی، روسی، چینی( به این جهت کامیاب بوده اند 
که مردمانی که در اصل به زبانی دیگر تکلم می کرده اند، ســخن گفتن به آنها 

را برگزیده اند. 
ایرانی زبانان کمی بیش از ســه هزار سال پیش به سرزمین های که اکنون 
در آن ساکنند، ورود یافتند. شمار تازه واران گاه کمتر و گاه بیش از باشندگان 
ســاکن در مناطق بوده که زبان و فرهنگ گوناگون داشــته اند. برخی از آنان 
-برای نمونه عیالمیان و بابلیان و شــاید »جیرفتیان«- میراث دار تمدن گران و 
باستانی خود بوده اند. این مردمان به همسایگی صرف بسنده نکرده و در همان 
حین که در بسیاری جهات زبان ایرانیان را می پذیرفتند، میراث فرهنگی شان به 
اجزایی از آنچه که به تمدن »ایرانی« می شناسیم، می پیوست. در واقع، همچون 
بیشــتر تمدن های بزرگ، »ایرانی« باید به مثابه فرهنگی مرکب فهم شــود که 
برســاخته اجزایی گوناگون است. از دیرباز تاکنون، جامعه ایرانی چندقومی و 

چندزبانی بوده است.
حتی مهم تر اینکه، تمدن مرکبی که ما »ایرانی« می نامیم، همواره در تعاملی 
پویا با همســایگانش-میان رودان، یونان، هندوســتان و چین- بوده اســت و 
تاثیر و تاثرها بی شــک دوجانبه بوده اند؛ از این رو، کاوش برای یافتن »اجزایی 
ذاتی« که معرف باشند، به دشواری تالش برای یافتن ذرات بنیادی در فیزیک 
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کوانتوم است. درسی که می توان از علم گرفت اینکه، شاید مناسب تر این باشد 
که تمدن ایرانی به مثابه الگوی تاریخی پایداری از برســاخته ها که در جریان 

مداوم بوده اند، لحاظ شود. 1 
ریچارد فولتز2 

1- پیش گفتار توسط ویراستار نسخه فارسی کتاب ترجمه شده است. 
2- Richard Foltz:
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ترجمه شده اند. 


