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ي و پيشنهاد نظرية دوسوية فرهنگ "ايرانيسازگاري "بررسي انتقادي نظرية 
 "كاري ايرانيسازش - سازگاري"

*  زاگرس زند
  چكيده

هاي ملي ها، پيرامون ويژگيخورشيدي كتابي با نام روح ملت 40در دهة 
شش ملت جهان، در ايران ترجمه شد، سپس با فصلي دربارة ايران؛ با نام 

شد كه در آن، ويژگي ديرپا و ، از مهدي بازرگان، بازچاپ »سازگاري ايراني«
كه بيشتر زاييدة دشواري زندگي كشاورزي در  - »سازگاري«بارز ايرانيان 

هاي بيان شده است. اين نظريه برخي ويژگي - بوم ايران استزيست
پذيري را برآمدة گري و ستمنكوهيدة اخالقي و فرهنگي ايرانيان مانند ستم

پايداري حكومتهاي خودكامه را نيز قلمداد كرده و ريشة  «سازگاري ايراني«
ماية بسياري از در فرهنگ مردم جستجو نموده است. اين ديدگاه دست

روشنفكران ايراني براي نقد فرهنگ ايراني و سررشتة جرياني انتقادي به 
رود. اين مقاله كوشيده است نشان دهد، نقد و تبيين درست اين شمار مي
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گشا اي نادرست از فرهنگ ايراني راههتواند در اصالح برداشتنظريه مي
باشد. در ادامه پس از شرح و بيان اين نظريه، و اعتبارسنجي مستندات و 

هاي آن، واكاوي، بازبيني و نقد شده و داليل آن، روش پژوهش و يافته
ها و يافتههاي آن به چالش كشيده شده است. در پايان نيز با برخي از پايه

 - سازگاري «، نظريه دوسوية »سازگاري ايراني«ه نقد، تبيين و تصحيح نظري
اين نظريه  .زيانبار) ارائه و پيشنهاد شده است - سودمند»(كاري ايرانيسازش

هاي مهم تاريخي تواند الگوي كارآمدتري براي تحليل رفتارها و تصميممي
  .ايرانيان باشد

  .زندگي كشاورزي، خلقيات، سازگاري، بازرگان ها:وازهكليد

  مقدمه.1
 روش و رويكرد پژوهش 1,1

، »ويژگي ملي«و » روح ملي«و اهميت مباحث » فرهنگ و شخصيت«گيري از نظرية با بهره
- از آندره زيگفريد» هاروح ملت«مهدي بازرگان و نظرية » سازگاري ايرانيِ«توان نظرية مي

پژوهش به نقد و  را بررسي و تحليل كرد. در اين راستا اين - كه بازرگان پيرو كار او بوده
اي قلمداد هاي توسعهرو از نوع پژوهشسپس تكميل و اصالح اين نظريه پرداخته و از اين

  گردد.مي
 هاي پژوهشپرسش2,1

و تحليل زيربنا و » سازگاري ايراني«مسالة اين پژوهش ميزان اعتبار و كارآمدي نظرية 
الح يك نظرية مطرح و سپس هاي اولية آن است. رويكرد نظري اين مقاله نقد و اصداده

ارائة نظرية جايگزين و تكميلي است. اين پژوهش افزون بر تبيين نظرية جايگزين، به 
  پردازد:هاي فرعي زير نيز ميپرسش

  آن هم با برداشتي منفي بوده است؟  » سازگاري«آيا روحية غالب ايرانيان در تاريخ،  - 
 اي داشته است؟نههاي سودمند و خردمنداچه جنبه» سازگاري«ويژگي  - 
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» گاريساز« رابطة پيامدهاي فرهنگيِ زيست كشاورزي در تاريخ و جغرافياي ايران با - 

 چگونه بوده است؟

 كرد؟ "سازگاري ايراني"توان جايگزين نظرية تري ميچه نظرية فراگير و دقيق - 

 
  ضرورت پژوهش 3,1

هاي فرهنگي و دگرگوني، و زمينة 50و  40هاي اجتماعي دهه - به دليل فضاي سياسي
هاي انتقادي آغاز شده از ميانة قاجار تا پهلوي دوم، و نيز شخصيت فردي و سياسي نوشته

شناسان و روشنفكران خود بازرگان، نظرية او مورد توجه و الگوبرداري قرار گرفت. جامعه
تر قلمداد همهاي فرهنگي را مايران، علل و ريشه بسياري به دنبال پاسخ چراييِ جاماندگيِ

فرهنگي ايرانيان را دليل اصلي استبداد و مانع پيشرفت  –هاي اخالقيكرده و كاستي
توان به انگاشتند. اين دسته مستقيم يا باواسطه از نظرية سازگاري بهره گرفتند. از آن ميان مي

- و حسن قاضي 4، حسن نراقي3، كاظم علمداري2، علي رضاقلي1محمد ايزديآثار علي

در نتيجه بررسي و نقد آثار اين موج از نويسندگان، نيازمند تحليل و نقد  اشاره كرد. 5مرادي
  است.  » سازگاري ايراني«دقيق و جامع نظرية 

  نظرية فرهنگ و شخصيت. 2
، مارگارت ميد و رالف 6شناساني مانند روث بنديكتم در آمريكا فرهنگ1930- 40در دهة 

) و يا نوربرت Culture and Personality»(شخصيتفرهنگ و «لينتون در مكتبي با نام 
: 1390شناسي پرداختند(برك،شناسي و روانالياس و اريك فروم به تلفيق تاريخ، جامعه

شناسان آمريكايي به دليل برخورد با ). اين مكتب در آمريكا پا گرفت، چراكه انسان143
در اين مكتب، فرهنگ هاي گوناگون مهاجر، بر فرهنگ تاكيد زيادي داشتند. فرهنگ
شود و انسان نمودار مي» شخصيت انساني«اي از رفتارهاي مشترك است كه در مجموعه

شناسي حامل و رسانة فرهنگ است. توجه به فرديت انسان، نقطة پيوند اين مكتب با روان
اي، رو هر جامعهرسد. از اينو داليل اجتماعي مي» هويت جمعي«است كه از آن به مفهوم 

  ). 202- 199: 1386آورد(فكوهي، لي از شخصيت يا هويت را به وجود ميشك
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شناس و نيز متاثر از فرويد بود. پزشك و انسان) روانAbram Kardiner آبرام كاردينر(
را مطرح كرد. به باور او اين مفهوم، نوعي مخرج مشترك جامعه » شخصيت پايه«او نظرية 

خصلت «و » خصلت ملي«ست. اصطالحات است كه در اعضاي جامعه نمودار شده ا
رو اگر شكل ويژة هويتي ). از اين210و  209(همان: 7نشانگر چنين شخصيتي است» قومي

- روح ملتيا ويژگي شخصيتي هر جامعه را در يك ملت جستجو كنيم، پژوهش زيگفريد(

» ي مليويژگ«هاي مختلف دربارة توان در اين دسته جاي داد. پس از او بحث) را نيز ميها
هاي بعد از سوي برخي بسيار برجسته و مطرح شد كه البته در دهه» روحيات ملي«يا 

  شناسان به چالش كشيده شد.انسان

  ظرية سازگاري ايرانين. 3
  ها. روح ملت1- 3

به چاپ رسيد. نويسندة فرانسويِ اين كتاب، آندره  هاروح ملتم كتابي به نام 1950در سال 
) 24: 1390، در علوم سياسي و اقتصادي استاد بود. بركSiegfried  André(8)زيگفريد(

دان سياسي نام برده است. زيگفريد پس از مطالعة ميداني در فرهنگ از او با عنوان جغرافي
هاي رفتاري شش ملت را بسياري از كشورهاي اروپايي و آسيايي خلقيات و ويژگي

  ز كرده: گردآوري كرد. او كتاب خود را اينگونه آغا
كند. ما ها يك زمينة ثابت وجود دارد كه پيوسته خودنمايي ميشناسي همة ملتدر روان

چه شباهت داريم و آن gaul(9فرانسويان از بسياري از جهات به نياكان خود، مردم گُل(
اكنون در كتاب خود دربارة بربرها و يهوديان زمان خويش نوشته، هم Tacite(10تاسيت(

 ).1: 1343نزد آلمانيان و اسراييليان كنوني قابل مشاهده است(زيگفريد،

روح «شمرد و آن ها را هاي پايدار برمي، ويژگيزيگفريد براي هر يك از آن شش ملت 
گري صوفي«، »هوشمندي فرانسوي«، »ييبالندگي آمريكا«، »بيني التينيواقع«نامد: مي» ملي

در » روح ملي«گفتني است كليدواژة ». كوشي انگليسيسخت«و » انضباط آلماني«، »روسي
روح «هاي هاي خود با نامنوشتار او بسيار نزديك به مفهومي است كه هگل در نوشته

هميشگي در  هايي پايدار و؛ هر دو به ويژگي11به كار برده است» روح انساني«و » تاريخي
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خ  به دست احمد راد 1343در سال  هاروح ملتهر قوم يا ملت اشاره دارند. ترجمة كتاب 

 12آغاز، به خامة احمد آرام به انجام رسيد و در نشر سهامي انتشار چاپ شد. مهدي بازرگان
ها اشاره گيري روحيات ملتهاي شكلكه در آن به ريشه 13پيشگفتاري براي كتاب نوشت

گيري اين او به نقش نژاد، رخدادهاي تاريخي، جغرافيا و معيشت هر ملت در شكلكند. مي
   ) و در ادامه دربارة ايران مي نويسد:407ب: 1380روحيات اشاره دارد(بازرگان،
طور كه براي خودمان پيكري ها ندارند. همانيك از اين ملتمردم ما شباهت به هيچ

تاب كستيم. خيلي آرزو داشتم فصلي بر اين جداگانه داريم، صاحب روح مخصوص نيز ه
 هايي تهيه و عنوانيشد. يادداشتمي» ها و ايرانروح ملت«و نام كتاب  راجع به ايران اضافه

غلت، دي مش، ولي كميِ بضاعت و زيا»سازگاري ايراني«براي فصل مربوطه فكر كرده بودم: 
 ). 412اجازه نداد(همان: 

  14ايران. افزودن فصلي با نام 2- 3
نوشته  1343و  1342هاي بايست در سالبازرگان پژوهش خود را مي 

رسد يمپانوشت). همچنين در آغازِ چاپ ديگري كه به نظر  415ب: 1380باشد(بازرگان،
توماني، نوع كاغذ و حروف  150ي پس از انقالب منتشر شده(به علت قيمت هادر سال

  وانيم: خه مياي ناشر و بدون آوردن نام نويسندو با امض» معرفي«چاپي كتاب)، ذيل عنوان 
 حلافتادگي جامعه، و راه)، در پي يافتن علل عقب1346بازرگان پس از آزادي از زندان(

در جمع اعضاي انجمن  »سازگاري ايراني«براي اصالح آن، طي ايراد سخنراني تحت عنوان 
هاي تا: سه) كه در چاپ، بياسالمي مهندسين، حاصل تفكرات خود را بيان نمود(بازرگان

پسين كتاب زيگفريد، با همان نام به پايان كتاب افزوده شد. پيش از انقالب، اين بخش از 
چاپ شد. پس از انقالب نيز، كتاب بدون » عبداهللا متقي«كتاب جداگانه و با نام ساختگي 

شد. آن ديده مي تاريخ و نام ناشر، به چاپ رسيد و براي نخستين بار نام مهدي بازرگان بر
هايي كه در پايان اين كتاب نقد كوتاهي از علي شريعتي به آن افزوده شده بود. در سال

بازرگان در زندان بود، جستار را براي بررسي، به شريعتي در مشهد رسانده 
  . 15)471الف: 1380بودند(بازرگان،
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اين نام  را همزمان با سخنراني ايشان با سازگاري ايرانيبرخي زمان نگاشتن 
). اما با توجه به اشارة بازرگان در پيشگفتارِ كتاب زيگفريد و نيز 19: 1387اند(رهباني،دانسته

توان انگاشت كه هستة اشاره به پژوهش در زندان و فرستادن آن براي علي شريعتي، مي
بايست نويسنده شكل گرفته باشد. مي 1340كم حدود سال دست سازگاري ايرانينخستينِ 

هايي رسيده باشد. از اين ميان به هاي ايراني را بررسي كرده و به انگارهتر ويژگيپيش
خوريم كه در آن آمده كه ايرانيان بيشتر برمي 16»كار در ايران –كار در اسالم «نوشتاري با نام 
اند تا كردار و اين از تنبلي و كارگريزي است، و تا زماني كه اين روحيه را اهل گفتار بوده

نقشة شهرها و «اي ديگر با نام د). در مقاله1380ريم، مشكالت ما فراواني است(بازرگان،دا
)، با شرح نقشة شهريِ چند شهر مهم ايران و آشفتگي 1329»(ها در ايرانطرز تشكيل دماغ

اند كه رسد كه هستة نخستين شهرهاي ما روستاها بودهنظمي آنها به اين سخن ميو بي
هاي كشاورزي و زندگي دهقاني اثر پذيرفته، و آن چيزي كه در مينشكل آنها نيز از ز

هاي دراز نقشة شهرهاي ما را آشفته ساخته، بر روحيه و پيوندهاي افراد نيز اثر گذاشته سده
است. وي در ادامه به زندگي كشاورزي و اثرات خوب و بد آن بر منش ما 

هم كه چند سال  42ان در دادگاه سال ). در بيانات بازرگ181ج: 1380پردازد(بازرگان،مي
هاي خودكامگي در ايران هاي زيادي به ريشهبه چاپ رسيد، اشاره 17»مدافعات«بعد با نام 

يكي از داليل خودكامگي در ايران انگاشته شده است. در » سازگاري ايراني«شده و در آنجا 
  خوانيم:هايي كه در رد نظام پادشاهي آمده، ميميان بخش

باشد، يعني روح بيماري كهنه و دردناك ملي كه مانع هرگونه تشكل و اتحاد ميآن 
ساله است. البته در تشكيل اين روحيه عوامل  2500انفرادي تا حدود زيادي زاييدة استبداد 

توانيم اند. انصافا نمينژادي و جغرافيايي و فرهنگي و سياسي زيادي دست به دست هم داده
تمام تقصير را به گردن سلطنت استبدادي بياندازيم. مثال ارتزاق ايران بيشتر از كشاورزي 

آن هم در شرايط خاص فالت ايران با دهات  بوده كه بر خالف صنعتگري و تجارت
  ). 241: 1350نمايد(بازرگان،مستقل از يكديگر ايجاد يك نوع استغناء و انزوا مي
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 - 1رده: كبيان  ، پاسخ را در سه مورد»ايم؟چرا دچار استبداد شده«ايي ديگر با نام در ج

كشاورزي در  اثر معيشت و - 3داخلي فالت ايران  اثر ساختمان - 2هاي خارجي اثر همسايه
ها باعث ها و بيابان، جغرافياي خشك، كوهستان1تربيت و حكومت ما. در بخش شماره 

هاي ي و تازشدور از هم شده و نيز ناامني و نبود ثبات در زندگهاي ها و آباديزيستگاه
هاي ). در بخش كشاورزي، به دشواري312و311: 1350گوناگون بحث شده است(بازرگان،

داري در دست آوردن آب در ايران اشاره شده و براي پيشينة كشاورزي و زمينكشت و به
گي يدة زندرِ زايشده است. به برخي از رفتالمبتن نيز استفاده  مالك و زارعايران، از كتاب 

ده آم سازگاري ايرانيا نه به آن گستردگي كه در هايي شده، امكشاورزانه نيز اشاره
  ).321- 313است(همان: 

  »سازگاري ايراني«. ارزيابي نظرية 3- 3
ل تر به دنبال يافتن داليگسترده سازگاري ايراني بازرگان پس از نوشتن چند مقاله، در كتاب

ترين ويژگي فرهنگي ايران در تاريخ را، سازگاري با عوامل زيستي جاماندگي گشت. او مهم
داند كه خود پيامد جايگاه ويژة جغرافيايي و جغرافياي سياسي(ژئوپوليتيك) ايران بوده، مي

ها قرار داشته است. البته شمار ها و تمدنچرا كه در راه بازرگاني جهاني و در چهارراه جنگ
شمارد، در سنجش با آنهايي كه اي كه نويسنده براي ايرانيان برميهاي نكوهيدهگيويژ

)، بسيار كم است 378- 374: 1394؛ زند،171- 167: 1389اند(زند،نويسان برشمردهسفرنامه
ها ها، آنو نويسنده شايد به دليل كاستن از شدت انتقاد و يا ناآگاهي از شمار زياد آن نوشته

). او بر آن است كه 4و گفتار 84- 76: 1379است(نيز بنگريد به: جوانبخت، را بيان نكرده
روحية هر يك از ما و اجتماع ما چيزي جز حاصل جمع نطفة انسان اوليه با مجموع «

تأثيرات محيط و معاش و معتقدات و تربيت و حكومت و غيره كه طي چندين هزار سال بر 
). در ادامه بر نقش شغل پافشاري 6و  5تا: يبازرگان،ب»(اجداد ما وارد شده است، نيست

نشين هركس كه بيش از هركس و هرچيز همراه اوست شغل يا معاش هم«كند: بسيار مي
اوست. هرچقدر هم اهل معنويات باشيم باز هم بخش عمدة زندگي ما را تأمين معاش 

هاي رفتاري يدست آوردن ويژگهمانجا). او دو پرسش بنيادين را براي به»(دهدتشكيل مي
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اند؟ نياكانِ پس نياكان نخستين ما در اين سرزمين چگونه مردمي بوده«كند: يك ملت بيان مي
بازرگان دربارة پرسش نخست به ». اند؟كردهاز آنها تا امروز از چه راهي گذران زندگي مي

گ و خرد آرياييان اشاره كرده و آنها را در سنجش با آشوريان، تازيان و مغوالن، اهل فرهن
خوردگان حقي بيش از حق زندگي قائل انگارد كه هنگام چيره شدن، براي شكستمي

اند كه از ديد او اين روحيه از بودند، و هنگام شكست، گرايش به تسليم و سازگاري داشته
درصد  75پردازد. او پيشة نياكان به ما رسيده است. در مورد پرسش ديگر، به كشاورزي مي

ز گذشته تا معاصر(بدون ارجاع دقيق) كشاورزي دانسته و آفتاب زياد و صنعتي را ا ايرانيان
). نويسنده تعريف كشاورزي را بسيار 12تا: داند(بازرگان،بينبودن را دليل تاريخي آن مي

بزرگ كرده و دامداري و صنايع روستايي را نيز در آن جا داده است در حالي كه دامپروري 
شود با شرايط بيان مي انگارهاند. داليل ديگري كه براي اين اي ديگرو صنايع دستي، از دسته

  آبي در پيوند است.سخت كم
بازرگان به دو دسته آثار مستقيم و نامستقيم زندگي كشاورزي بر روحيات مردم ايران  

كند: آثار مستقيم يا درجة نخست: بردباري، شلختگي، وارهايي، نوسانات زندگي، اشاره مي
زيستي؛ آثار نامستقيم يا درجة دوم: سازگاري، روحية مذهبي، تفرقة گيري و تكزمين

». زود و زور«اجتماعي و مسألة امنيت، تباين شهر و ده(در ايجاد حكومت ملي) و شعار 
نمايد. ها با كشاورزي زياد روشن نيست و داليل نويسنده هم كافي نميارتباط اين ويژگي

داند. گيري را عامل ايجاد سازگاري مينات زندگي و زميناو سه ويژگي بردباري، نوسا
انگارد كه هاي سر راه ميخانهبدون تبيين و استدالل كافي و كمي شتابزده ايران را مانند قهوه

ايم به رنگ و آيد و براي گذران زندگي، نان را به نرخ روز خوردهاي ميهر روز مسافر تازه
ايم. شخصيتي و سازگاري با هر شرايطي رسيدهبه بيايم و به خواست آنها عوض شده

سپس رمز پايداري ايراني را ترس و بيش از اندازه منعطف بودن و تسليم در برابر هر 
  انگارد. متجاوز مي

را بيش از » مداريقوم«گردي در ايران، نويسنده با اشاره به ميزان روستانشيني و كوچ
هاي بسيار جدا از هم بيشتر به نويسد كه كلنيكند و ميگرايي قلمداد ميشهرنشيني يا ملي
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رو مفاهيمي مانند ملت و بومي با آب و خاك مناسب بوده و از اينخاطر يافتن زيست

هاي ايلي بر روح ملي برتر بوده است. سپس دولت، به خوبي شكل نگرفته و تعصب
به دليل بالياي آسماني و  دانسته چراكه مردم ايران» وارهايي«را پيامد » روحيه مذهبي«

ها، باور اند، و به خاطر ناتوانيدرپي دشمنان، هميشه سر به آسمان داشتههاي پيتازش
به » شعار زود و زور«هاي اند. او دربارة ريشهيافتهبيشتري به فراطبيعت و سرنوشت 

گونه كند و اينكه چها در سطوح گوناگون جامعه اشاره مياثرگذاري خودكامگي حكومت
چاپلوسي، دروغ، نوكرسازي و سازگاري از پيامدهاي اين مشكل سياسي بوده 

شناختي بهتري ارائه داده هاي جامعه). نويسنده در اين بخش تحليل61تا:است(بازرگان، بي
  است.

- يبرنامگي و بهاي سياسي به بيهاي بسيار و نااستواريبازرگان از پيامدهاي تازش
اعتبار ر و بيرسد چراكه آينده ناآشكامي» در دم زندگي كردن«حية اعتمادي به آينده و رو

ست) به دهايي از اين ها(و در نوشتارها يا سخنرانياست. نويسنده در پشت تمام اين نكته
ا را مهاي جاماندگي ايران و مشكالت تاريخي ما بوده و چون مشكل بنيادين دنبال ريشه

امل عژگي نكوهيدة آنها را ايرانيان و ديگر وي» اريسازگ«دانسته، ها ميخودكامگي دولت
  دازيم.پريمهمي براي ايجاد و پايداري آن خودكامگي انگاشته كه در ادامه به نقد آن م

  . بحث4
توان هرچند اشاراتي در متون تاريخي و ادبي مي .  زمينه و پيشينة نظرية سازگاري:1- 4

اند. در هاي ناپسند نداشتهچنداني به نقد ويژگييافت اما در كل نويسندگان ايراني دلبستگيِ 
آقاجمال  عقايد النساءعبيد زاكاني و  االشراف اخالقاين ميان آثاري استثنايي مانند 

خوانساري بسيار غيرمنتظره هستند. از ميانة قاجار به اين سو روشنفكران كمي به نقد جامعه 
زاده اندك بود و كتاب جسورانة جمالشناختيِ جدي توجه كردند ولي آثار انتقادي و آسيب

- 48و 12و11: 1371زاده(. جمال19، نقطة عطف اين جريان است18خلقيات ما ايرانيانبا نام 
) ريشه بسياري از مشكالت را در خلقيات ناپسند ما دانسته و تنها راه را برخورد 52

زاده و نيز ب جمالداند نه انكار و تغافل. برخوردهاي تند با كتاخردمندانه و حل آنها مي
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هاي . در سفرنامه20ها به نقدهاي اينچنيني حتي تا امروز، گواهي است بر اين سخنواكنش
ايم و يا به هاي ملي ما وجود دارد كه آنها را يا نديدهاروپاييان، نكات زيادي در مورد منش

اني جاي پذيرش و خودسازي در موارد به جا، همه را از سر دشمني، بدبيني و يا ناد
چون كه ايران دل زمين «ايم. گاه با خودبيني برخورد كرده و شعر نظامي را كه: پنداشته

از فردوسي بزرگ را با » 21هنر نزد ايرانيان است و بس!«و » باشد/ دل ز تن به بود يقين باشد
شناسان، ، از ايران40ايم. جالب اينجاست كه تا دهة برداشتي يكسويه تكرار كرده

شناسان، كسي تا اين اندازه به تحليل خلقيات ايرانيان نپرداخت و ن و يا روانشناساجامعه
گر سياسي، دليرانه و به اندازة دانش خود، دست به كار تنها يك مهندس مكانيك و كنش

تر آن است كه تا نيم قرن پس از نظرية بازرگان نيز، نقد و يا تحليلي درخور در شد. جالب
  . 22شد!مورد اين نظريه انجام ن

بازرگان روش زيگفريد را در تحليل روح ملي ايران پي  . زيست بوم و جغرافيا:2- 4
گرفته است كه با توجه به تكيه بر روح غالب جمعي و اثر فرهنگ بر رفتار، با نظرية 

طبيعي براي تحليل فرهنگ  - رويكرد مادي قابل بررسي است. اين 23»فرهنگ و شخصيت«
هگل، ماركس(در نظرية شيوة توليد آسيايي)، توانيم در انديشة را مي

 خلدونمقدمة ابنخلدون در ) و ابن24استبداد شرقي)(در KarlA.Wittfogelويتفوگل(
ها را كاويده تا ) ريشهMaterialistic»(معيشتي –مادي « جستجو كنيم. بازرگان با روشي

اما در ادامة پژوهش خود پافشاري زيادي بر يك عامل داشته است.  ،هايش علمي باشديافته
داند(در او اگرچه به تبار نياكان ايرانيان اشاره دارد، و رخدادهاي تاريخي را نيز مهم مي

، به اثر رويدادهاي تاريخي بر رفتار ايرانيان بيشتر پرداخته است)، زيربناي نظرية مدافعات
يران و درآمدهاي اقتصادي گذاشته و اين راه را در زندگي بوم طبيعي اخود را بر زيست

گونه كند آن است كه، همانانگارد. مشكل بزرگي كه اين پافشاري ايجاد ميكشاورزي مي
كه همواره نقدهاي جدي بر نظرية اثر جغرافيا بر فرهنگ وارد بوده، در مورد اثر شغل و 

وارد ها روح ملت بر رويكرد زيگفريد دردرآمد بر فرهنگ نيز وجود دارد. چراكه نقدي كه 
اي گذرا به مسائل انگارة بازرگان نيز كارگر است. بازرگان پس از اشارهاست، بر پيش
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ها، و يا تبار و وراثت، نقش طبيعت و سپس شغل و درآمد را بسيار پراثر تاريخي و جنگ

، »الموثرهالمجالسه«انند: مي بيند اما به جاي شواهد و تحليل علمي تاريخي به چند زبانزد م
هايي از اين دست جاي هاي اين نظريه و پژوهشكند. يكي از مهمترين آسيببسنده مي

شناسان ضعف رويكرد علمي تاريخي است. بازرگان مانند بسياري از روشنفكران و جامعه
بيشتر  ما درك عميق و درستي از تاريخ ايران نداشته و اين گروه اگر به تاريخ توجهي دارند

اند و كارگيري سوگيرانه است. آنها با تحليل و فلسفة تاريخ بيگانهبراي يافتن گواه و به
  پندارند. خواندن چند كتاب تاريخي را براي پيشبرد كار خود بسنده مي

گل ) ويتفوOriental despotism»(استبداد شرقيِ«همچنين نقدهايي كه بر نظرية 
مصداق دارد.  اي در نظرية بازرگان دربارة ايران نيزگونهدربارة كل آسيا وارد است، به 

- مي مركزچراكه ويتفوگل شيوة كشاورزي و آبياري خاورزمين را زايندة قدرت و دولت مت

فرهنگ «داند كه خود زايندة خودكامگي واحد است و فرهنگ زاييدة آن را 
 وو دليل خودكامگي  بوم آسيا را ريشه) ناميده است. در واقع زيستHyroculture»(آبي

هاي : فصل1392هاي خاور زمين دانسته است(ويتفوگل،گونة متمركز قدرت در فرمانروايي
  سوم تا پنجم).

هاي باراني است. بيشتر رودخانهايران سرزمين خشك و كم . زندگي كشاورزي:3- 4
ها در اقليم. با توجه به پهناوري و گوناگوني 25اند و در تابستان جريان ندارندايران فصلي
درصد مساحت كشور  10توان پيشة همگاني ايرانيان را كشاورزي دانست. تنها ايران، نمي

، سالنامه آماري كشوردرصد اين مقدار نيز زير كشت آيش است( 5/7توانايي كشت دارد و 
هاي دراز يا هاي پهناور و زمستانها و كويروهواي خشك و گرم، كوهستان). آب1383
ي سوزان در برخي جاها، مانع كشاورزي در همه جا و همة فصول است. دو هاتابستان

درصد كشور را در بر 22كيلومتر مربع،  360000كوير پهناور مركزي ايران با مساحت 
هاي بارز ايران ). گوناگوني در طبيعت و فرهنگ از ويژگي183: 1381گيرند(زمرديان،مي

پژوهشي مشكالتي به بار خواهد آورد. پس  كاسه و يكسان ديدن ايران در هراست و يك
رو اند. شمار زيادي از ايرانيان كوچهاي ديگر نيز پرداختهايرانيان به ناچار، از ديرباز به پيشه
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اند، كه هرچه به گذشته برگرديم شمارشان در برابر يكجانشينان بيشتر بوده است. بوده
هاي ايراني(به دنبال چراگاه بوده است و ايلزندگي ايلي وابسته به دام و ييالق و قشالق به 
- ). از اين ديد مي172- 169: 1380اند(طبيبي،جز اندك قبايل و براي تهية نان) كشاورز نبوده

رو ايراني و پيشه و روحيات آنها را در جمعيت ايران ناديده توان گفت بازرگان اقوام كوچ
  گرفته است. 

هاي مركزي و بدون آب شيرين و خاك و بيابانبسياري از ايرانيان در كنارة كويرها 
كنند و از ها و تپه ماهورها زندگي ميبرند. بسياري نيز نزديك سنگالخمناسب به سر مي

- يا شهرهايي ساخته ها، روستااند. اما همة اينها با اين دشواريهاي قابل كشت محرومزمين

يع دستي، بافندگي، بازرگاني، دامداري هايي غير از كشاورزي مانند هنرها و صنااند. از راه
  اند. وپنجه نرم كردهو با شرايط ناماليم طبيعي دست كوچك و غيره گذران زندگي كرده

). با بررسي 172: 1380اند(طبيبي،هاي ايران درآمدي از صنايع دستي داشتههمواره ايل
ران، مانند استان هاي خشك مركزي اييابيم كه بخشپراكندگي مناطق هنرهاي دستي درمي

يزد، شرق استان اصفهان، خراسان، قم، كرمان و بلوچستان، توليدكننده و صادركنندة 
اند. در حالي كه شرايط كشت پنبه و كتان يا ها بودهها و بافتهها، فرشترين سفالمرغوب

جا به هيچ روي مناسب نبوده، و حتي پشم دام نيز از ديگر پرورش كرم ابريشم در آن
هاي ويژه از شهرهاي شمالي به مركز ايران به بافتهاند. اين خريدها بهكردهها  وارد ميشهر

اي كه شد. به گونهداري و دستيِ ارزنده تبديل و به همه جاي ايران يا جهان صادر مي
  اند.خاورشناسان، ايرانيان را از نخستين بازرگانان جهان دانسته

چنين مردم نزديك فارس و درياي مازندران، و همهاي درياي عمان، خليج مردم كرانه
اند. همچنين اند و فروخته، تغذيه كردهبوده ها و آبگيرها، هميشه سرگرم صيد ماهيرودخانه

هاي وآمد كاروانهاي مرزي ايران به دليل رفتهاي بزرگ و دروازهدر شهرهاي كنار جاده
وري، داللي، انبارداري، شي و پيشهبزرگ بازرگاني و زيارتي، كارهايي مانند دستفرو

ي خوزستان و شمال يا هاداري رونق داشته است. در جلگهخانهكاروانسراداري و قهوه
هاي بزرگ، و هرجا كه امكان هاي البرز، زاگرس و مركزي و دشتكوههاي رشتهپايهكوه
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براي اين هدف، شد كه كشاورزي بوده، زياديِ محصوالت انبار يا به جاهاي ديگر برده مي

فروشي، چارواداري(حمل ونقل با فروشي و خردههاي گوناگوني نياز بود؛ مانند عمدهپيشه
هاي خوراكي گري و داللي، صنايع كوچك نگهداري و تبديل فرآوردهچارپايان)، ميانجي

  مانند خشك كردن، دودي كردن، نمك سود كردن و غيره.
توان نسبت يتي و بزرگ شدن شهرها نيز ميهاي تاريخيِ بافت جمعاز ديد دگرگوني

هاي مهمي چون هاي جامعة ايراني را بررسي كرد. در روزگار هخامنشي به پيشهپيشه
)، بازرگاني در 316)، دامداري در پارس(همان: 315: 1382كاري در كرمان(استرابو،معدن

ران بيشتر بر پاية ) اشاره شده است. در دوران اشكاني و ساساني اقتصاد اي318شوش(همان: 
بازرگاني و خدمات بوده نه كشاورزي و هيچگاه ايران همچون ميانرودان، هند و مصر 

). با روي كار آمدن 318: 1385توليدكننده و صادركنندة بزرگ كشاورزي نبوده است(بهار،
اشكانيان و گسترش راه ابريشم و ادويه، پيوند ميان اروپا با چين و هند بيشتر شد و 

). اين پديده در كنار 92: 1388نان پرشماري به خريد و فروش پرداختند(كالج،بازرگا
هاي ديگر(كه در اين جستار جاي پرداختن به آنها نيست) باعث پديداري يا گسترش انگيزه

ويژه در دوران ساسانيان، در ايران شد. با پررونق شدن شهرها و شهرهاي بزرگ، به
ار بازرگان، اقتصاد بازار، صنايعي چون بافندگيِ انبوه و دتر طبقة سرمايهگيري منسجمشكل

). چراكه 58: 1388حمل و نقل رشد كرد و رقيب جدي اقتصاد كشاورزي شد(نفيسي،
كشاورزي در روستاها و بدون نياز به شهرهاي بزرگ ادامه داشت، اما افزايش رشد 

گير شد. حتي برخي به شهرنشينان(بازرگانان) به نسبت روستاييان(كشاورزان) بسيار چشم
). پس از اسالم نيز 190: 1379سن،اند(كريستنتجارت دريايي در اين دوره نيز اشاره كرده

 - 149: 1378هايي مانند غزنوي(باسورث،اين روند افتان و خيزان ادامه داشته. گاه در دوره
رونق يافت  ) با بهبود اقتصاد، صنايع و اقتصاد بازار236: 1387فر،) و سلجوقي(يوسفي153

ها و كاروانسراها، شكوفايي اقتصادي در صنايع كه توسعة شهرها، بازارهاي بزرگ، راه
دار، روِ گلهگوناگون را در پي داشت و گاه با افول اقتصاد در پيِ تازش و ورود تركان كوچ

كشاورزي ضعيف شد و دامداري و بازرگاني رواج يافت. مانند صنعت ابريشم دوره 
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) و تجارت در دوره تيموري كه شهري مانند 477و  455: 1385وشفسكي،ايلخاني(پطر
  ).  287 - 285: 1374سمرقند به قطب بازرگاني جهاني تبديل شد(كالويخو،

ها يكسان نبوده ها در ايران، ميزان سختي و نوع كشاورزيبومبه دليل گوناگوني زيست
كشت ديم يونجه در مركز ي شمال ايران و هااست. براي نمونه كشت برنج در شالي

رساني، دشواري نگهداري، شيوة برداشت و ايران، از ديد مرغوبيت زمين، ميزان آب
توانند وري، با يكديگر بسيار متفاوت هستند. پس نميهمچنين ميزان فروش و بهره

توان ديگر كارهاي روستاييان همچنين نمياثرهاي همانندي بر خلقيات كشاورزان بگذارند. 
رنگ كرد. همچنين بيشتر اهميت انگاشت و نقش آنها را زير ساية كشاورزي كمرا كم

كنند و داري ميكشاورزان ايران، شماري دام كوچك يا بزرگ و حتي پرندگان خانگي نگه
پس سنگ بناي ديدگاه بازرگان  توان پيشة بيشتر ايرانيان را كشاورزي دانست.در كل نمي

  چندان استوار نيست.
هاي رفتاري ايرانيان را بيان كرده و وشكافانه و به درستي، بسياري از ويژگينويسنده م

ها قرار اي را مهمتر و در درجة نخست گذاشته و شماري را در دسته دوم و زاييدة آندسته
نظمي، وارهايي و ها، مانند بردباري، بيداده است. اما گفتني است كه بسياري از اين ويژگي

تر و داليل ديگر دارند كه به شغل ايرانيان هاي تاريخيِ كهنشهنوسانات زندگي، ري
گشايان بودن، آينده را در ديد ها و كشورگردد. از جمله اينكه در چهارراه تمدنبرنمي

دارد. ايراني، ناروشن و هراسناك ساخته است. اقليم ناماليم، او را به بردباري وامي
گرفته تا تازي و ترك و مغول كه پياپي به تاراج  هاي انيراني از آشوري و يونانيحكومت

هاي گوناگون اند، و نيز وجود انديشة سياسي خودكامگي كه از ديرباز در اليهايران پرداخته
هاي فرهنگي و توانند عوامل اصلي بسياري از ويژگيجامعه وجود داشته، همه و همه مي

هاي بسيار دشوار است كه همة اين علت .هاي نكوهيدة ما بوده باشندرفتاري ناپسند و منش
تاريخي را به جغرافيا برگردانيم. اگر هم بتوان براي برخي از آنها جغرافيا را اثرگذار دانست، 

اي و دوردست بوده باشد كه در گذر تاريخ و نمايد كه اين اثر بسيار ريشهچنين مي
ي عامل سياسي و انديشة اثر شده است. مرتضي رهبانآمدوشدهاي بسيار رنگ باخته و كم
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اي دوسويه است: دولت و مردم) به جاي عامل جغرافيا را(كه رابطه» رعيت- خداشاه«

اجتماعي خاورزمين و بويژه  - گذارد و آن را علت بنيادين دردها و مشكالت سياسيمي
  ، بخش نخست).روحيه ايراني روحيه شرقيانگارد(براي آگاهي بيشتر بنگريد: ايران مي

هايي است كه بازرگان آن را از اثرات از ديگر ويژگي »:زيستيتك «ويژگي .  4- 4
جدا و خودبسنده  هايگاهزندگي كشاورزي به شمار آورده است. اين روحيه در سكونت

تواند برآمدة جبر طبيعي باشد. به علل گوناگون از جمله ساخت ريشه دارد كه آن هم مي
هاي فالت ايران گوني و شمار زياد قومنخستين و نيز گونهاجتماعي هندوايرانيان و ايرانيانِ 

اي ديگر در ايران به گونه» كشور«و » ملت«هاي زياد، مفهوم جاييبهو سپس، آميختگي و جا
دانسته مي شود متفاوت است. نيز آن  nationشكل گرفت و با معناي امروزي آن كه 

در تاريخ و جغرافياي ايران وجود نداشته هاي كهن(مانند چين) نيز دستيِ برخي از تمدنيك
توان مفهوم ملت به معناي تاريخي و كلي آن را در ايران غايب و نيست اما نمي .و ندارد

انگاشت. شايد بتوان گفت كه در فرهنگ آن مردم، بيشتر، خانواده، خويشان و پس از آن ايل 
مفهوم ملت بزرگ ايران در هاي پس از آن شهر و همشهري مهم بوده و و در دوران و تبار

اما وجود روح ملي و درك همبستگي و وابستگي همة آن  ،درجات پسين اهميت قرار داشته
زيستي به آن معني و به آن شدتي كه توان ناديده گرفت. اين تكاقوام به يكديگر را نمي

سته و اند و ايرانيان را ملتي كامل گسانگاشتهبازرگان و ديگراني پيش و پس از او مي
 26فلسفه تاريخ) در 304تا  301: 1356»(هگل«اند، بسيار قابل نقد است. چندپارچه دانسته

دارد كه ايرانيان نخستين مردمي بودند كه آگاهانه زمين را زادگاه تمدن دانسته و بيان ميايران
نيز به » ژول مول«پژوهاني چون پا به دوران تاريخي بشر گذاشتند. اين يافته را حماسه

اند. او از هاي موجود در حماسة كهن ايراني دريافته و آوردهاي ديگر و از نشانهگونه
دهندة تاريخ ملت ايران، نمايندة هايي چون: اثري تاريخي و ملي، بازتابويژگيبا شاهنامه 

اند هايي دانسته كه توانستهشمار ملتروح ملي ايران، ياد كرده و ملت ايران را از كم
: 1345اي حماسي بشوند(مول،اي ملي در دامان خود بپرورانند و داراي منظومهسراينده
  دار سخن گفته است. جا از ملتي تاريخي و ريشهل جابه). مو5- 1 شاهنامه،ديباچه 
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ي هاپرستانه در بيشتر قومگرايانه و ايراني مليي بسيار در دست است كه پيوندهاهاگواه
رنگارنگ ايراني از ديرباز وجود داشته و اين انديشه و احساس ملي و ايراني را در بسياري 

ها) و ها و حماسهها، افسانهها، الالييها(مانند ترانههاي فرهنگي و ادبي شفاهي قوماز شاخه
. بايستة يادآوري است كه 27توان بازيابي و بازخواني كردهاي پيش از اسالم مينيز در سده

هايشان كه آبشخوري نوپا و اروپايي دارند، همچون جستن مفاهيم نوين امروزي و ويژگي
گراييِ كهنِ د و ملينمايورانه نميزمين، دانشهاي خاور، در تاريخِ كهن ملت»ناسيوناليسم«

  . 28اي دارندها و پيامدهاي دوگونهايراني با ناسيوناليسمِ اروپايي ريشه
نيز » روحية مذهبي«شده و اين روحيه از اثرات مستقيم بيان»: وارهايي«.  ويژگي 5- 4

هاي بسيار از ويژگيتوان گفت اين باور و نگاه به هستي ناشي از آن انگاشته شده است. مي
هاي باور به نيروهاي فراانساني و سپس كهن ايرانيان و آرياييان بوده است. آثار و گواه

ها) ديده شده هاي آريايي و هم در مردم كهن فالت ايران(مانند ايالميباوري هم در قومدين
كه  ،يرانجانشيني در فالت اهاي پيش از تمدن و يكو آشكار است. پيشينة آن به دوران

توان اين ويژگي را برآمدة كشاورزي رو نمي. از اين29گرددالزمة كشاورزي است، برمي
رو و دامدار ايران نيز(همانند هاي كوچدشوار در ايران دانست. نكتة ديگر اينكه در قوم

اند نيز باورهاي ديني و فرازميني بسياري از مردم جهان) كه با زمين و كشاورزي بيگانه
  اشته است.وجود د

پس از فروپاشي ساسانيان و با تغيير دين در ايران، نقش اراده و خرد انسان در سرنوشت 
خود كمرنگ و تسليم شرايط شدن، پايدار شد. از سوي ديگر ناماليمات طبيعي، ناپايداري 

مداري و چشم به آسمان داشتن، و هاي ستمگر، در پايداري روحية دينسياسي و دولت
ويژه پس از چيرگي اند. اين روحيه را بهباوري، نقش مهمي داشتهر سرنوشتروي دزياده

گر است. با اين همه اين توان ديد كه آشكارا و پنهان در متون عرفاني ما جلوهمغوالن مي
تر از اثر زندگي كشاورزي هستند. از ديگرسو، خداباوري و عوامل نيز عواملي ژرف

ارهايي نرسيده، به ويژه در ايران باستان كه خردورزي و داري هميشه به جبرگرايي و ودين
هاي فردي، اجتماعي و سياسي روايي داشته و اديان ايران كهن نيز باوري در ديدگاهانسان
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باورانه مانند آيين زروان پيش و هاي سرنوشتاند گرچه انديشهبيني بودهپشتوانة اين جهان

وردهاي گوناگون اقتصادي و فرهنگي ايران آ. دست30پس از اسالم اثرگذار بوده است
  تواند باشد.باستان نيز نشانگر اين بيان مي

هاي گروه نخست(اثرات مستقيم كشاورزي) دو بازرگان از ويژگي .  سازگاري:6- 4
يژه بر گرفته است؛ سازگاري و تفرقة اجتماعي. او بر آنها به وويژگي مهم ما را نتيجه 
 ورو نام كتاب داند و از اينيمترين روحية ايراني مكند و آن را مهسازگاري پافشاري مي

است  مين جانهاده است. ولي نقد جدي بر نظرية ايشان ه» سازگاري ايراني«نظرية خود را 
ارد. دا با هم اي ندارد، و يا هر دو بار ركه اين ويژگي به خوديِ خود بار ستوده يا نكوهيده

ا ركه آن  ن استدهد. دليل اين برداشت اياما نويسنده اين ويژگي را بسيار ناپسند جلوه مي
از روي هوشمندي و درايت، و » گاريساز«ا كه اشتباه گرفته است. چر» كاريسازش«با 
ني هاي انسااز روي ترس، نيرنگ و سودجويي است، و اين دو از ديد ارزش» كاريسازش«

  نويسد: اند. او ميو اجتماعي كامال دوگانه و بسيار متفاوت
ن آيند در زبا... وقتي ملتي تسليم اسكندر شود و آداب يوناني را بپذيرد، اعراب كه مي

سي تر شود و صرف و نحو بنويسد، يا كمر خدمت براي خلفاي عباعربي كاسة از آش داغ
 دارترين قصايد راشان را به جالل ساساني برساند، در مدح سالطين ترك آببسته و دستگاه

مي از ين مردگوش چنگيز و تيمور شود، دليل ندارد كه نقش و نام چنبهبگويد، غالم حلقه
دنده و اصولي هستند كه در برابر متجاوز هاي يكته شود! سرسختصفحة روزگار برداش

يح ي را ترجايستند. ما اهل نبرد و كوشش براي رقابت با ديگران نيستيم. تقليد و سازگارمي
  )41و40تا:دهيم(بازرگان،بيمي

شان نداشتند، شايد ديد اگر ايرانيان ايستادگي چنداني در برابرِ تازندگان به سرزمين
شد ولي سخنِ اش، شايستة انديشه ميكاريگان دربارة سازگاري، البته در سوية سازشبازر

گويد، تاريخ آنجايي كه از نبردهاي دالورانه براي آزادسازي ميهن از يوغ بيگانگان مي
ديگرگون است. بازرگان، شايد نادانسته و بدون آگاهي تاريخي، خطي از جريان مبارزة 

آن هم بدون كمترين نگاه  –گران با جاي گرفتن در كنار يورش كوشدايرانيان را كه مي
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بيند و آن را همراه و اثر نابودكنندة فرهنگي آنان را به كمينه برساند، پررنگ مي –نژادپرستانه 
نويسد دهد. براي نمونه آنجا كه ميجنگد قرار نميسوي خط ديگر كه جانبازانه ميهم

كند كه همين شوند، به اين نكته توجه نميتر ميآش داغايرانيان در زبان عربي كاسة از 
ايرانيان تنها مردماني هستند كه در زير چيرگي تازيان، زبان ملي خود را نگاه داشتند. البته در 

چه از آنِ همين مورد شايد بتوان به اين ويژگي فرهنگي بازگشت كه ايرانيان در برابر آن
كوشيدند هر چيزي را به بيشترين درجة و مي تهبيگانگان است حساسيت و دشمني نداش

  31اش برسانند.شكوفايي
گران فرصت پايداري جنگي و سياسي به هيچ  ملتي نيرومندي و پرشماري تازش

شدند. ولي نكتة مهم اينجاست كه داد، و همه پس از مدتي پايداري، به ناچار تسليم مينمي
رهنگي و هويتي! چراكه از همان روزِ فروپاشي اين تسليم، تنها نظامي يا سياسي بوده نه ف

شده است. و گشوده شدن مرزها، مبارزة اصلي كه فرهنگي و فكري بوده، آغاز مي دولت
بوم ايران، فرهنگ مدارا را به مردم ياد داده و ايرانيان سازگار شدن با بالياي بزرگ زيست

د. و اين ويژگي در درازاي تاريخِ انهاي طبيعي آموختهتاريخي را از سازگاري با ناماليمت
پرفراز و نشيب اين سرزمين، بارها فرهنگ و هويت ديرينة ما را، از نو زنده كرده است. 
پاسداري از زبان فارسي به عنوان نماد ملي و هويت ايراني و گنجينة فرهنگ و انديشة 

امانيان و شاعراني ايراني، به همين شيوه و با مبارزاتي بسيار دشوار از سوي صفاريان و س
فردوسي، انجام گرفته و حتي چندين سده پيش از اين بزرگان و پس از چون رودكي و 

تازش مقدونيان، پارتيان اين مهم را به بار رساندند و ايران را دگرباره از زير چيرگي سنگين 
چنين زنده بودن صدها زبان و گويش ايراني، و نيز رهانيدند. هم 32فرهنگ هلنيسم

ها در روزگار ما ها و باورهاي كهن ايراني، كه وجود برخي از آنداشت بسياري از آيينپاس
دهندة ماند تا تداوم فرهنگي، نشانها فراز و نشيب، بيشتر به معجزه ميو پس از سده
گونه كه بازرگان داشت آنهاست. اگر ايراني آنجانبة همة ايرانيان در نگاهكوششِ همه

ها و دنبال زنده بودن به هر شكل بوده، دليلي نداشت براي برپايي جشنفقط به  انگاشته
توجه به فتواي برخي بزرگان هاي ايراني، هداياي گران براي فرمانروايان بفرستد يا بيسنت
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هاي ايراني چون ها و آيين)، جشن478: 1333مذهب و عرفان، مانند امام محمد غزالي(

توانستند با برباد دادن زبان و كند. اهل قلم به راحتي مي نوروز را گرامي بدارد و پاسداري
بود و گونه ميفرهنگ خود با دشمنان همراه شده و زندگي بهتري داشته باشند. اگر آن

داشت، امروز ديگر نامي از ايران و ايراني سودجويي و چاپلوسي به آن ميزان وجود مي
را بررسي » اشوحيات و خلقياتر«هايش باشيم و وجود نداشت تا در پي حل كاستي

  نماييم! 
 تداوم و اندهاي بارز ايرانيان كه بسياري از خاورشناسان بر آن انگشت نهادهاز ويژگي

و ماندگاري  استواري«: پانزده) با عبارت 1380ماندگاري فرهنگي/هويتي ايران است. فراي(
نوسي كه و ايران را چون ققران اشاره كرده هاي فرهنگ ايبه مهمترين ويژگي» هويت ايراني

ان )، با عنو430- 423: 1373آيد دانسته است. يارشاطر(در ميدادها بههربار از آتش رخ
 هاي بزرگ و رخدادهاي تاريخي است، به رمزكه زادة دشواري» تجارب مشترك تاريخي«

يژگي ن وشناسان نيز به ايماندگاري هويت ملي و فرهنگ ايراني پرداخته است. ديگر ايران
دي، ي، هوشمندار بودن فرهنگ ايراناند كه رمز ماندگاري ايران، ريشهاند و گفتهاشاره داشته

كاري و رياكاري. اين سنجي اين ملت بوده است، نه سودجويي، سازشخردورزي، زمانه
سان به شناويژگي دو رويه دارد كه يكي پسنديده و هوشمندانه است و همان است كه ايران

با » يسازگار نظرية«اند و روية ديگر ناپسند و غيراخالقي است كه آن ياد كردهبزرگي از 
ايگزين جاي يكسونگري بر آن انگشت نهاده است. در ادامه با جداسازي اين دو اليه نظريه

  شود.كه ايرادات گفته شده را نداشته باشد پيشنهاد مي

  كاري ايرانيازشس - . ارائه نظرية جايگزين؛ سازگاري5 
  رانيكاري ايسازش - . نظرية سازگاري1- 5

نيز وارد » ازگاري ايرانيس«هاي جغرافياگرا وارد آمده بر نظرية نقدهاي بنياديني كه بر نظريه
بوم ايران به بوم پافشاري كرده است. زيستاست، چرا كه او بيش از اندازه بر عامل زيست

نيست و هيچگاه به تنهايي راه  دليل شرايط دشوار، براي كشاورزيِ پربار چندان مناسب
رو، دامي، صنعتي و بازرگاني در معيشت ايرانيان نبوده است. از ديگرسو جاي زندگي كوچ
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هايي كه زاييدة كشاورزي دانسته هاي اين ديدگاه خالي است. برخي از ويژگيانگارهپيش
فيا و معيشت گردند و فروكاستن آنها به جغراهاي فرهنگي و تاريخي برميشده، به ريشه

دانسته كه درست » سازگاري«جاي پرسش جدي دارد. آن نظريه ويژگي بارز ايرانيان را 
هاي آن را كه از روي نمايد اما تنها بر روية نكوهيده و منفي آن تكيه دارد و سودمنديمي

 "سازگاريِ خرَد بنياد"گيرد. اين ويژگي كليدي دو رويه دارد؛ خردورزي بوده، ناديده مي
اي چون رواداري، بردباري و پذيرش هاي پسنديدهه الية بنيادين و سودمند است، و خويك

 "بنيادكاريِ خواريسازش"هاي پسنديده را نيز در پي داشته، و هاي فرهنگي و منشايده
توان پيامد آن دانست. بار آن است، كه صفات ناپسند رفتاري را ميكه الية دوم و زيان

ن تنها در روية دوم درنگ كرده و از روية مهمِ نخست غافل بوده است. از شوربختانه بازرگا
سازگاري خردبنياد/سازش كاري «رو به جاي آن، الگوي نظري با دو روية تحليلي اين

شود. اين الگو، روية نخست را سازنده، پسنديده و بايستة جغرافيا پيشنهاد مي» خواري بنياد
توان ديرپايي فرهنگ داند. ميم را ناپسند و نكوهيده ميو تاريخ ايران زمين، و روية دو

» سازگاري«هاي تاريخي كه در نظريه ايراني را زاييدة روية نخست دانست. بسياري از نمونه
هاي نكوهيده ملي هم كه گويد. ويژگيكاري سخن ميبه كار گرفته شده، از روحية سازش

ا ويژگي و روية سازگاري خلط شده و با يك بيان شده برآمدة همين رويه هستند. اما همه ب
اند. اين خطا و يك كاسه ديدن به نتايج و پيامدهاي نادرستي نيز انجاميده چوب رانده شده

 است. 

- كاربست نظرية پيشنهادي در بررسي و تحليل فرهنگ ايراني، با مشكالت كمتري روبه

دهد و هاي ايرانيان در تاريخ به دست ميتري از ويژگيرو خواهد بود و تصوير روشن
ملي  - هاي تاريخيها و اسناد تاريخي خواهد داشت. بسياري از تصميمتضاد كمتري با داده
هاي تاريخي رخ داده و خردمندانه براي نجات و هاي سهمگين و بزنگاهما كه در رويارويي

 - بست نظريبه بن» سازگاري«الگوي  رهايي بوده(و به ماندگاري هويتي منجر شده) با
» كاريسازش - سازگاري«فرهنگي(اخالقي) خواهد انجاميد؛ در حاليكه با استفاده از الگوي 

  به راحتي قابل تحليل و بررسي است. 
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  هاي پژوهش در اين حوزهنيازمندي ايگاه و حساسيت اين نظريه وج.  2- 5
پروا در ناپسند ايرانيان را بررسي كرده، بي هاينويسندة نظرية سازگاري بسياري از ويژگي

نزده است. نيز با اين » تغافل«زاده خود را به ها بوده و به گفتة جمالشناسي آنپي آسيب
شناسي آشكار دارد، موشكافي وجود كه رشتة ايشان علوم انساني نبوده و خطاهاي روش

دوستي در  اجتماعي و ايرانسوزيِايشان در نقد فرهنگ ايراني درخور است. او از سر دل
اجتماعي روزگار خود بوده  - هاي كور فرهنگي و حل مشكالت سياسيپيِ باز كردن گره

است. با وجود همة نقدهايي كه بر نظرية سازگاري ايراني شد، گفتني است كه اين پژوهش 
ه كمتر كاوانه بوده است؛ رويكردي كانتقادي و ريشهمهم است چراكه ديدگاه نويسنده نيمه
جاست كه باوجود ورود بسياري از روشنفكران و ديده شده است. جاي شگفتي در اين

، 33روي از اين ايدة نقد فرهنگ ايرانيهاي گذشته و دنبالهگران به اين ميدان در دههپژوهش
و نقد علمي در اين  اي درخور به اين نظريه نپرداختهپژوهان، به اندازهشناسان و ايرانجامعه

ها و خلقيات ايرانيان و نيز علل و تر ويژگي، تا بتوان بهتر و دانشورانه34ينه بيان نشدهزم
  هايش را بازشناسي و تحليل كرد.ريشه

ه هاي ايراني، بهاي منتقد ويژگيدر پايان يادآوري اين نكته بايسته است كه نقد نظريه
كند) نيست. ودنمايي ميخبسيار ويژه در ايران امروز ها(كه بهمعناي پاك بودن ما از كاستي
فرهنگ  تاريخ و شناسان و منتقدان باكه با آشنايي بيشتر مردم ،اين زمينه جاي كار بسيار دارد

ن از ماندايران، نقدهاي علمي به ثمر خواهد نشست. از ديگرسو شايسته نسيت براي جا ن
كوشيم بياسي امروز، س - كاروان خودانتقاديِ روزِ جهان و به دليل ناگواري شرايط فرهنگي

برداشت  نيم.هر كمبود و كاستي را به فشار و زورِ هر نظريه و برداشتي به خودمان بچسبا
 - جاي نقد راهگشا به تخريب فرهنگيتواند بههاي انتقادي، ميگونه ديدگاهنادرست از اين

هميشه  ازيش رو نياز به الگوهاي تحليليِ روشن و دانشورانه، بهويتي بيانجامد. از اين
     نمايد. ضروري مي
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محمد پروين گنابادي،  ترجمه، مقدمه ابن خلدون، )1379(ابن خلدون، عبدالرحمان
 . چاپ نهم علمي فرهنگي،تهران:

ترجمه همايون  جغرافياي استرابو(سرزمينهاي زير فرمان هخامنشيان)،)، 1382استرابو(
 صنعتي زاده، تهران: بنياد موقوفات افشار.

، خارج از ايران: ، مدافعات در دادگاه غيرصالح تجديدنظر نظامي)1350(مهدي بازرگان،
 مدرس.

، »اظهار نظر دكتر علي شريعتي درباره سازگاري ايراني«الف)، 1380(بازرگان، مهدي
بنياد فرهنگي مهدي بازرگان، شركت تهران:  ،: مقاالت اجتماعي و فني4مجموعه آثار
  .سهامي انتشار

: 4مجموعه آثار، »اي بر ترجمه كتاب روح ملت هامقدمه«، ب)1380(بازرگان، مهدي
 .بنياد فرهنگي مهدي بازرگان، شركت سهامي انتشارتهران:  ،مقاالت اجتماعي و فني

: 4آثار مجموعه ،»نقشه شهرها و طرز تشكيل دماغها در ايران«، ج)1380(بازرگان، مهدي
 .ي بازرگان، شركت سهامي انتشاربنياد فرهنگي مهدتهران:  ،مقاالت اجتماعي و فني

بنياد تهران: ، 8مجموعه آثار، »ايران در كار –كار در اسالم « ،د)1380(بازرگان، مهدي
 .فرهنگي مهدي بازرگان، شركت سهامي انتشار

  .ناشر بي جا: بي، قطع جيبي، سازگاري ايراني(بي تا)، بازرگان، مهدي
 ترجمه حسن انوشه، تهران: اميركبير. غزنويان،تاريخ )، 1378باسورث، ادموند كليفورد(

، ترجمه غالمرضا جمشيديها، تهران: انتشارات تاريخ و نظريه اجتماعي)، 1390برك، پيتر(
 دانشگاه تهران.

  ، تهران: استوره.، جستاري در فرهنگ ايران)1385بهار، مهرداد(
تاريخ ، »ه ايلخاناناقتصادي ايران در دور - اوضاع اجتماعي«)، 1385پطروشفسكي، اي، پ(
گردآورنده: جي، آ بويل، ترجمه  (از سلجوقيان تا پايان ايلخانان)،5ايران كمبريج، ج

  .509 - 455حسن انوشه، تهران: اميركبير، ص
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 ). 1345(چاپ نخست  ،نويد :، آلمانخلقيات ما ايرانيان، )1371(زاده، محمدعليجمال

 آموزه. اصفهان:  ،نيايراني از نگاه انيرا، )1379(جوانبخت، مهرداد

،روحيه ايراني روحيه شرقي(نقد و بررسي كتاب سازگاري )1387(رهباني، مرتضي
 ،تهران: چاپخش.ايراني مهندس بازرگان)

اميكهاي فرايندهاي ساختماني و دين: ژئومورفولوژي ايران)،1381(زمرديان، محمد جعفر
 گاه فردوسي مشهد. شدان ، مشهد:1ج ،دروني

ي(با بررسي تطبيقي پژوهش هاي ايران شناسي غربي و شرق شناس« ،)1389زاگرس(زند، 
، »ار)قاج يتكيه بر بازنمايي فرهنگ مردم ايران در سفرنامه هاي اروپاييان در دوره 

  .182- 153)، صص:42(شماره پيوسته2،شماره11سال مطالعات ملي،

ر دوران دبه هويت ايراني  بررسي رويكردهاي مثبت و شرق شناسانه«)، 1394(زند، زاگرس
ر دناسي شمجموعه مقاالت همايش ايران ، »قاجار در سفرنامه هاي جهانگردان فرانسوي

 .384- 363، تهران: نگارستان انديشه، صص: فرانسه

، 4، جايران دانشنامه ي فرهنگ مردم، مدخل در »خلقيات ما ايرانيان«)، 1395زند، زاگرس(
 .81- 78دايره المعارف بزرگ اسالمي،صص:

 . شركت انتشار :احمد آرام، تهران ترجمه، هاروح ملت،)1343(زيگفريد، آندره

 مركز آمار ايران. )،تهران: 1383(سالنامه آماري كشور

هران، تمباني جامعه شناسي و مردمشناسي ايالت و عشاير،  )،1380طبيبي، حشمت اهللا(
 دانشگاه تهران: چاپ چهارم.

 م.، ويرايش احمد آرام، تهران: چاپ دومياي سعادتكي)، 1333غزالي، امام محمد(

علمي و تهران: نيا، مسعود رجب ترجمه، تاريخ باستاني ايران،)1380(فراي، ريچارد نلسون
 . ، چاپ دومفرهنگي

 اپ پنجم.، تهران: ني، چتاريخ انديشه و نظريه هاي انسان شناسي)، 1386فكوهي، ناصر(

 چهارم. ترجمه مسعود رجب نيا، تهران: هيرمند، چاپ، اشكانيان)، 1388كالج، مالكوم(
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  نامهكتاب
، تهران: قصه پرداز، چاپ ايران در زمان ساسانيان)، 1379كريستن سن، آرتور امانوئل(

 دهم.

، ترجمه مسعود رجب نيا، تهران: علمي فرهنگي، چاپ سفرنامه كالويخو)، 1374كالويخو(
 سوم. 

ويراسته ي ژول مول، تهران: علمي و  فردوسي،ديباچه ي شاهنامه )، 1345مول، ژول(
 فرهنگي(مترجم ديباچه: جهانگير افكاري).

 ، تهران: كناب پارسه.تاريخ تمدن ايران ساساني)، 1388نفيسي، سعيد(

، ترجمه حميد عنايت، تهران: دانشگاه صنعتي عقل در تاريخ)،1356هگل، گ.و.ف.(
 شريف. 

، ترجمه محسن ثالثي، تهران: ثالث، چاپ شرقياستبداد )، 1392ويتفوگل، كارل آوگوست(
 سوم.

- 423، صص: 3، شماره12سال آمريكا: ،نامهايران ،»هويت ملي« )،1373(يارشاطر، احسان
437. 

تاريخ تحوالت سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران )، 1387فر، شهرام(يوسفي
  ، تهران: پيام نور.در دوره سلجوقيان
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The Individual and his Society (1939); The Psychological Frontiers of Society (1945). 
به مقام استادي در  1911دكتراي ادبيات بود. وي در دان و داراي در فرانسه زاده شد. او اقتصاددان، جغرافي 1875. در 8

 به عضويت آكادمي فرانسه درآمد. 1944علوم سياسي رسيد و در  رشته

هايي اي در غرب اروپا كه امروزه فرانسه، بلژيك، غرب سوييس و بخشگُل يا گال (التين: گاليا، يوناني گاالنيا) منطقه. 9
  .از هلند و آلمان در آن قرار دارند

 كند.اشاره مي» هااخالق ژرمني«) كه در متن، زيگفريد به بخشي از كتاب او با عنوان م 55-120نگار التيني (تاريخ. 10

 از هگل. تاريخ فلسفة وعقل در تاريخ . نگاه كنيد به: 11

گاه تهران فني دانش در دانشكدة 1315يناميك از فرانسه، در ترمود يكپس از گرفتن مدرك مهندسي مكان . بازرگان 12
شد و  پس از كودتاي شركت ملي نفت  ملي شدن نفت از طرف دكتر مصدق رييس هيات مديرةاستاد شد. در نهضت 

  خدمات دولتي و دانشگاهي كنار گذاشته شد. از همة 1332
 در آن چاپ نام بازرگان به عنوان نويسندة آن پيشگفتار نيامده بود.. 13
هاي خودكامه اشاره كرده، مبتني بر .  آنچه بازرگان در كتاب خود درباره خلق و خوي ايرانيان و رابطه آن با حكومت 14

 اطالعات او درباره فضاي اجتماعي و سياسي دوران پهلوي است. 

 آثاره مجموعو در » بنياد فرهنگي مهدي بازرگان«ي ها به وسيلهن اين نوشتار در ميان ديگر نوشتههمچني. 15
 ايشان چاپ شده است. 

  در انجمن اسالمي دانشجويان تهران. 14/1/1325. تدوين و تفصيل سخنراني مورخ 16
اي در زندان نوشته بود كه بخش نخست آن را در دادگاه خواند اما چون از ادامة آن جلوگيري . بازرگان متن دفاعيه17

اي از آن هم به حاضرين داده شد كه از آن راه به اه و نسخهنام داشت، به دادگ» محاكمة استبداد«شد، بخش دوم كه 
 سال بعد و در خارج از ايران چاپ شد. 8جامعه راه يافت. تا اينكه متن كامل هر دو بخش 

)و 1345بار در ايران(چاپ كرد كه يك 1343، مسائل ايران مجلهدر » خلقيات ما ايرانيان«زاده مقاله بلندي با نام . جمال18
  ) و آمريكا به چاپ رسيد.1371در آلمان(دو بار 

به فرهنگ و » خود«و » ديگري« درآمدي بر تاريخچة دو گونه نگرشِ«: تر بنگريد به جستار نگارنده. براي آگاهي بيش19
 .34- 30، صص1397، 9، ش5فصلنامة سيمرغ،س، »)پارة يكم: ايران باستانهويت ايراني(

هاي سياسي و اجتماعي به آن، بنگريد به: زاگرس زند، چاپ آن و واكنشزاده، ممنوعيت . دربارة اين كتاب جمال20
 81- 78، صص4المعارف بزرگ اسالمي، ج، مركز دايرهدانشنامة فرهنگ مردم ايران، »خلقيات ما ايرانيان«مدخل 

)1395.(  
  از جمله در همين بيت نامدار، به معناي هنر جنگاوري است. شاهنامهجاهاي  بسياري. هنر در 21
ود ارائه شد وج» همايش علمي فرهنگي بزرگداشت مهندس بازرگان«. در آغاز اين پژوهش تنها دو نوشته كه در 22

اسدي. كه ، محمدحسين بني»آثار سازگاري ايراني بر مديريت ايراني«، رضا رضا قلي، و »روحيه سازگاري ايراني«داشت؛ 
، مرتضي روحيه ايراني روحيه شرقياند. سپس كتاب شده، كوير، چاپ 1384، بازرگان؛ راه پاكدر كتابي به نام:  

 ) منتشر شد، كه در نقد و تحليل(گرچه نه آنچنان روشمند و مستند) كتاب بازرگان نوشته شده است.1387رهباني(
 



  1398بهار و تابستان، اول، شمارة نهمسال  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي   198
 

23 .Culture and Personality  مقدمه توضيح داده شده است. دركه  
  1392محسن ثالثي، تهران: ثالث، چاپ سوم ، ترجمه استبداد شرقي، بررسي تطبيقي قدرت تام. 24
  .متر در سال استميلي 800ميانگين بارش جهاني متر در سال و ميلي 250- 300ايران  ميانگين بارش. 25
هگل را از اين روي كه دربارة ايران و مهم بوده به فارسي برگردانده و  فلسفه تاريخ. حميد عنايت اين بخش از كتاب 26

 ه است.به كتاب پيوست نمود
 .1387پژوه، ، نشر پيشينآرمان ايرانبراي آگاهي بيشتر بنگريد به: گراردو نيولي،  .27
تاملي درباره ايرانشهري دكتر جواد طباطبايي در آثار گوناگون ايشان از جمله:  به نظرية. براي آگاهي بيشتر بنگريد  28

 .ايران
. وهاب ولي و 1389اميركبير،  ،هاي هخامنشيهاي ديني در نگارهانديشهبازتاب . براي نمونه بنگريد به: مهناز باقري، 29

  .1379پژوهشگاه علوم انساني، اديان جهان باستان، جلد سوم؛ ايران،ميترا بصيري، 
ينگرن، ترجمه ، هلمر رفارسيحماسي  منظومه هاي تقديرباوري در. براي آگاهي بيشتر در اين زمينه بنگريد به: 30

 .1388مهتاب،  ، آر. سي. زنر، ترجمه تيمور قادري،زروان يا معماي زرتشتي گري؛ 1388، هرمس ابوالفضل خطيبي،
، به سوية سودمند اين ويژگي و به نيرومندي فرهنگ ايراني در اثرگذاري بر مدافعات. نويسنده در بخش دوم كتاب 31

گر اعتراف دارد اما در اين جستار آنها را گران اشاره كرده و به جايگاه زبان و ادب فارسي و چند ويژگي مهم ديتازش
  ناديده گرفته و نگاهي ديگرگون دارد!

در مناطق ها دولتبه دورهاي از تاريخ سياسي و فرهنگي و هنري يونان كه مشخصه آن پديد آمدن هلنسيم .  32
از شرق تا ، جغرافيايي هنر هلني از شمال تا جنوب روسيه شد. گسترةاطالق ، مرگ اسكندر بودامپراتوري يونان پس از 

 و اسپانيا بوده است.فرانسه ، هند و از جنوب مصر و شمال آفريقا و از طرف غرب كنارههاي مديترانه
توان به چند نويسنده اشاره كرد: حسين وحيدي، علي محمد ايزدي، صادق زيباكالم، سيد جواد . از ميان آنان مي33

علي رضاقلي، حسن قاضي مرادي، حسن نراقي، كاظم علمداري، علي ميرفطرس، هوشنگ مارويان و جمال طباطبايي، 
 هاشمي.

 شناسي به آنان نيز وارد است.از آنها ياد شد كه البته ايرادات روش 11به جز جستارهايي كه در پانويس شماره  -  34


