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چكيده
در نظام پادشاهي ايران ،سلطان در رأس هرم قدرت همواره داراي وجاهت خاصي بوده كه او را از ساير
ن سلطان نسبت به رعايايش مشاهده ميشود .بهگونهاي كه
مردمان متمايز ميكرده است .اين برتري حتي در بد ِ
پادشاه تنها يك بدن جسماني و خاكي ندارد؛ بلكه او داراي بدني سياسي و نمادين بوده است .در اين مقاله با
تكيه بر نظريات جامعهشناسي بدن ،سير تطور بدن سياسي سلطان در تاريخ ايران مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
مقطع زماني مورد مطالعه اين نوشتار تاريخ ايران باستان ،ايران بعد از اسلام تا پايان عصر پهلوي ميباشد.
پژوهش حاضر از طريق بررسي نمادها و نشانههاي مكتوب و غيرمكتوب درصدد واكاوي عوامل موثر بر تحول
منزلت بدن سياسي شاه در تاريخ ايران است .مساله پژوهش حاضر آن است كه چه عاملي تمايز بدن سياسي
شاه از كالبد جسماني او را در تاريخ ايران رقم زده و عوامل مؤثر در تطور و تحول منزلت بدن سياسي سلطان در
تاريخ ايران چه بوده است؟ دستاوردهاي حاصل از اين بررسي نشان ميدهد كه انگاره فره ايزدي در روزگار
باستاني ايران وجاهتي قدسي را براي بدن سلطان رقم زد .تداوم اين انگاره در دوران اسلامي در تلفيق با انديشه
ﻇلالهي سلطان در استمرار وجاهت معنوي بدن شاه نقشي اساسي ايفا كرد .در دوران اسلامي تا پايان پهلوي
تحولاتي چون حمل ات بيگانگان ،تحولات اجتماعي همچون دگرگوني طبقاتي ،ﻇهور صفويان ،تجدد و
انديشههاي مشروطهخواهي در فراز و فرود منزلت بدن سياسي شاه تاثير عميقي بر جاي گذارد.
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 .١ﻣﻘدﻣﻪ:
بدن سلطان به شيوههاي گوناگون در تاريخ ،متون ادبي و فرهنگ سياسي ايران مجال طرح پيدا
كرده است .بخشي از مدايح شاعران پارسيگوي و القاب موجود در متون تاريخي و كتيبههاي ايران
باستان به توصيف و ستايش عناصر كالبدي و جسماني شاهان اختصاص دارد .رسوخ اين متون به حوزه
باورهاي عاميانه ،آراء نظريهپردازان و اندرزهاي سياسي ،نيز بيانگر ديگر وجوه اهميت آن است.
فرّه ايزدي كه مبناي حقانيت و مشروعيت پادشاهان ايران قلمداد شده ،شاه را به فضيلت گزينش
الهيش وجودي ممتاز و يگانه برميشمرد كه عظمت ،شان و هيبت خداي بزرگ ايرانيان را منعكس
ميساخت .در نتيجه اين منزلت شاه از مرتبتي فوق طبيعي برخوردار بود .اين انديشه در دوران اسلامي
تداوم يافت و با انديشه سياسي شيعه ،پيوند برقرار كرد .در تاريخ ايران بعد از اسلام اين زينت متاثر از
تحولات تاريخي از جمله هجوم بيگانگان سبب شد تا شأن ﻇلالهي سلطان تطور و تنزل پيدا كند.
مقاله حاضر ضمن بررسي نگرشهاي مطرح در مورد بدن شاه ،بازنمود اين نگرش و دستاوردهاي
آن را در حيات سياسي و فرهنگي ايران مورد بررسي قرار داده و عوامل موثر در منزلت اين مفهوم را بر
ميرسد .اين پژوهش بر مبناي نظريات مطرح در حوزه جامعهشناسي بدن و با اتكا به منابع مكتوب و
غيرمكتوب اعم از سفرنامه ،اندرزنامه ،كتيبه ،شعر ،مجسمه ،كاشي و ...صورت گرفته است.
در باب پيشينه پژوهش حاضر ،بايد از كتاب تأملاتي دربارة نشانهشناسي بدن و قدرت :دو بدن شاه
نوشته احمد اخوت ياد كرد .نويسنده اين كتاب ضمن آوردن مثالها و شواهدي از تاريخ اروپا و ايران
نشان داده كه شاه علاوه بر بدن جسماني ،بدن دومي نيز دارد كه نامتناهي ،مثالي و نمادين است .اين
بدن دوم يعني بدن سياسي شاه بتدريج بهكمك شبكهاي از مناسبات اجتماعي و روابط شاه و مردم
پديدار ميگردد .كتاب درآمدي بر تاريخ فرهنگي بدن در ايران نوشته محمد سعيد ذكايي و مريم امنپور
نيز به موضوع تغيير و اصلاح بدن ،مدگرايي ،نقشهبندي اجتماعي و فرهنگي بدن و تاثير فضا بر اين
مفهوم پرداخته است .كتاب حاضر بيشتر بررسي دلالتهاي فضا و مكان در رفتارها و نگرش به بدن
ايراني را در قالب زندگي روزمره مطمحنظر قرار داده است.
مقاله حاضر با رويكرد نظري جامعهشناسي بدن و با تاكيد بر نظريه كانترويچز ،سير نگرشهاي
رايج در خصوص بدن شاه ،نمودها و دستاوردهاي مطرح در اين زمينه را در نظام پادشاهي ايران مورد
بررسي قرار داده و درصدد پاسخگويي به سوالات ذيل است :عوامل موثر در تطور و تحول بدن سياسي
سلطان از كالبد جسماني او در تاريخ ايران چه بوده است؟
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فرضيه نوشتار حاضر آن است كه انگاره فره ايزدي در روزگار باستاني ايران وجاهتي قدسي را براي
بدن سلطان رقم زد .تداوم اين انگاره در دوران اسلامي در تلفيق با انديشه ﻇلالهي سلطان در استمرار
وجاهت معنوي بدن شاه نقشي اساسي ايفا كرد .در دوران اسلامي تا پايان پهلوي تحولاتي چون حملات
بيگانگان ،تحولات اجتماعي همچون دگرگوني طبقاتي ،ﻇهور صفويان ،تجدد و انديشههاي
مشروطهخواهي در فراز و فرود منزلت بدن سياسي شاه تاثيرات عميقي بر جاي گذارد.
 .٢ﻣباني نظري:
در سالهاي اخير در حوزه مطالعات اجتماعي و فرهنگي ،بدن انسان اهميت ويژهاي پيدا كرده و
رويكردهاي نظري گوناگوني در اين زمينه رخ نموده است .چنانكه در رشته جامعهشناسي ،رويكردي
جديد با عنوان جامعهشناسي بدن پديد آمده كه با شيوههاي اثرپذيري بدن از عوامل اجتماعي سروكار
دارد .در اين رويكرد ،مضامين مختلفي از جمله بررسي تأثيرات تغيير اجتماعي بر بدن ،پيريشناسي،
تأثير طبقه ،جنسيت و غيره مورد مطالعه قرار ميگيرد .براي نمونه جامعهشناسي بدن در مبحث
پيريشناسي نه تنها به فرآيند فيزيكي پيرشدن ،بلكه به عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر اين فرايند
نيز ميپردازد )گيدنز.(٢٤٥-٢١١ :١٣٨٦،
رويكرد ديني در غالب دستورات وحي الهي ،بدن را بهعنوان يك جسم كالبدي و مادي در نظر
گرفته است كه در نقطه مقابل آن ،روح و تعاليم الهي قرار دارد .تعاليم ديني از طريق ارزشها و
هنجارهاي ديني به انسان آموخته كه بايد خواستهها و نيازهاي جسمي خود را به سمت پرورش دروني
معنوي و الهي سوق دهد .بر اين اساس ميتوان در اديان و فرق مختلف ،نگرشهاي متنوعي را در باب
بدن يافت .براي مثال برخلاف ادياني چون بوديسم و مسيحيت كه بدن در آن ،پست و بيمقدار است و
تنها راه نجات روح ،عذاب و رياضت جسم در اين جهان است؛ بدن در احكام و متون اسلامي اهميت
والايي دارد .علاوه بر اين از ديدگاه اسلامي ،هريك از بدنها جايگاه و ارزشهاي متفاوت دارند .بدن
پيامبر ،برگزيدگان و علماي ديني بهواسطه برخورداري از نيروي معنوي پاك و متبرك دانسته ميشود؛
حال آنكه بدن شخص كافر ،ناپاك و بدن مرتدان علاوه بر ناپاكي مشمول حكم نابودي است )ذكايي و
امنپور.(٩٩-٩٥ :١٣٩١ ،
سرشتيان در تبيين نگرش فلسفي به بدن معتقد است كه رويكرد فلسفي ،بدن را در تقابل
دوگانهگرايي دكارتي تقابل ذهن و بدن مورد تأمل قرار داده است .اين تقابل جايگاه استواري در
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انديشههاي فلسفي غرب تا به امروز داشته است .اين انديشه زماني كه در غرب به صورت تفكر ذهني
درآمد منجر به دشمنانگاري بدن و سركوبي آن در عرصههاي مختلف حيات آدميان گرديد .شواهد
بسياري از اين تفكر در تاريخ غرب بويژه در دوران قرون وسطي وجود دارد .رويكرد فمينيستي بيشتر
معطوف به ارزيابي دختران و زنان از اندام خود ميباشد .انديشمندان اين حوزه بر اين عقيدهاند كه بدن
زنان امروز ،همراه با درك سلسله مراتب نژادي ،طبقاتي و جنسيتي در حوزه تسلط مردان قرار گرفته
است .البته در اين حوزه طيفي از نگرشهاي متنوع مطرح است )سرشتيان.(١٣٦-١٣٤ :١٣٨٨ ،
در جامعهشناسي نيز توجه به تعاملات و نشانهشناسي بدن را ميتوان در آراي نظريهپردازان سنت
تعاملگرايي نمادين به ويژه كتاب مُد زيمل ) (١٩٠٥مشاهده نمود .بورديو ) (١نيز در كتاب تمايز
)بورديو (١٥-١٠ :١٣٩٧ ،با طرح مفهوم عادت وارههاي بدني به اين موضوع پرداخته است.
در رويكردهاي نظري مطرح درخصوص بدن ،منسجمترين و اثرگذارترين نظريات را ميتوان در
كتاب خود و زندگي روزمره )گافمن (١٩٥٩،و مراقبت و تنبيه :تولد زندان )فوكو (١٣٨٨،مشاهده نمود.
شيلينگ در اثر خود با عنوان بدن و نظريه اجتماعي در تشريح نگاه جامعهشناسانه گافمن ) (٢به مقوله
بدن معتقد است كه افراد براي برقراري تعادل با ديگران بدنهاي خود را كنترل و ارزيابي ميكنند و
منطبق با واژگان و اصطلاحات مشترك كه حاوي معاني نمادين هستند ،بدنهاي خود را مديريت
مينمايند .از نگاه گافمن بدن سبب رابطه بين هويت فردي و اجتماعي ميشود .لذا معاني اجتماعي و
مرتبط با نمايش و تظاهر بدن نقش مهمي در احساس فرد از هويت شخصي خود و احساس ارزش
دروني براي خود دارد ُ) .(Shilling, 1993:82-83
فوكو در كتاب مراقبت و تنبيه؛ بدن را مكان غايي كنترل سياسي و ايدئولوژيك ميداند .از نظر
فوكو بدن به مثابه واقعيتي است كه صورتهاي مختلف و متغيري از قدرت را ميتوان در آن
سرمايهگذاري نمود و به نمايش گذاشت )فوكو ١٣٨٨ ،به نقل از ذكايي و امنپور.(٧٦-٧٥ :١٣٩١ ،
از ميان اين رويكردها صرفاً به بيان اجمالي ديدگاهي كه شالوده نظري پژوهش حاضر است بسنده
ميشود .يكي از آراء در خور توجه در حوزه بدن نظريه ارنست كانترويچز ) (٣پيشگام نظريهپردازي
دربارة دو بدن شاه است .وي در كتاب خود با عنوان دو بدن شاه :در باب الهيات سياسي قرون وسطي،
اﻇهار ميدارد كه شاه در خود دو بدن دارد؛ بدن طبيعي و ديگر بدن سياسي .بدن طبيعي )البته اگر بتوان
بتوان آن را از بدن ديگر جدا كرد( فناپذير و در معرض ضعفهايي است كه طبيعت ،تصادف يا ضعف
طفوليت و پيري بر بدنهاي طبيعي مردم آسيب ميرساند؛ اما بدن سياسي شاه قابل رؤيت نيست و
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نميتوان بر آن دست گذاشت و از سياست و چگونگي اداره مملكت و امور جامعه متشكل است و كاملاً
مصون است از آسيبهايي كه بر بدن طبيعي ضربه ميزند )اخوت.(٢٨ :١٣٨٨ ،
در رژيم سلطنتي فرهمند ،اطراف شخصيت شاه هميشه هالهاي هست كه او را از بقيّه مردم جدا
ميكند .شاه در ابتداي به حكومت رسيدن فقط داراي بدن مادي است ،اما بهتدريج به كمك شبكة
پيچيدهاي از مناسبات اجتماعي ،شاه و مردم بر هم تأثير ميگذارند و بدن دوم شاه را ميآفرينند .از اين
پس او به موجودي تبديل ميشود كه از بدني مثالي -اساطيري هم برخوردار است .از ديدگاه
نشانهشناسي ،بدن مثالي شاه يك نشانه بزرگ است كه يك مدلول خاص ندارد و هر آنكه به درون
اين نشانه تهي راه يابد ممكن است ماسك آن را بهچهره بزند .بههمين دليل نظريهپردازاني چون
كانترويچز ،لكان و ژيژك گفتهاند كه شاه هرگز نميميرد؛ زيرا هر كه بتواند لباساش را بپوشد و اين
لباس هم برازندهاش باشد ممكن است نقش او را بازي كند )اخوت(٢٩ :١٣٨٨ ،؛ بنابراين شاه علاوه بر
بدن جسماني ،داراي بدن دومي نيز هست كه متناهي ،مثالي و نمادين است .در واقع مجموعهاي از
نشانهها ،هستي شاه را رقم ميزند ،نشانههايي كه در نظام نشانهشناسي سلطنت قابل شناسايي است.
 .٣عواﻣل بسترساز شكلگيري بدن نمادين شاه:
در اين قسمت از مقاله تلاش ميشود تا عوامل موثر بر شكلگيري بدن نمادين شاه را در دورههاي
تاريخي مختلف مورد بررسي قرار گيرد.
 :٣-١دوره باستان
پادشاهي در ايران متضمن شئون خاص و يك سلسله مسئوليتها ،تعهدات مقدس ،شعائر و
تابوهاي ايراني در باب شاهي بود .تجزيه و تحليل عناوين و القاب شاهي در كتيبههاي باستان ماهيت
مقام پادشاه و شرايط داشتن آن را نشان ميدهد .اكثر متون ميخي باستان با عبارت من فلانم شاه
بزرگ ،شاه شاهان ،پسر فلان ،از خاندان هخامنشي آغاز ميشود .گاهي در متن كتيبهها گفته شده است
كه اين مقام را اهورامزدا به من ارزاني داشت و يا من اهورامزدا شاه شاهانم .پژوهش رلف نارمن شارپ
نيز مويد اين امر است .داريوش اول در كتيبه بيستون در بند پنجم ميگويد »به خواست اهورامزدا من
شاه گشتم ،اهورامزدا شاهي را به من عطا فرمود« و در بند نهم همين كتيبه ميگويد» :اهورامزدا اين
شاهي را به من بخشيد«)شارپ .(٣٤-٣٣ :١٣٨٤ ،در كتيبه داريوش در تخت جمشيد نيز تصريح شده
است »اهورامزداي بزرگ ،بزرگترين خدايان ،او داريوش را شاه آفريد .او به وي شاهي را ارزاني فرمود.
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بهخواست اهورامزدا داريوش شاه است«)همان .(٨١ :كتيبه خشايارشا در تختجمشيد نيز به اعطاي مقام
شاهي از سوي اهورامزدا تاكيد دارد )همان .(٨٧-٨٥ :در واقع مقام و منزلت فوق طبيعي شاه ايران،
ممتاز و يگانهبودن او به واسطه گزينش وي از جانب اهورامزدا بود )ادي .(٦٨-٦٥ :١٣٤٧ ،ادي همچنين
معتقد است كه هنرمندان ايراني در نقشهاي خود با بزرگ نشاندادن شاه برتري و قدسيت او را سعي
داشتند به تصوير بكشند .در حجاريهاي تالار تخت جمشيد ،بلندي قامت شاه از ديگر مردمان و وليعهد
نشان از اين امر است )همان .(٦٧ :دو ويژگي دراصل تقدس پادشاه مطرح ميگردد؛ عاملي كه نه تنها
مشروعيتبخش جايگاه نهادي سلطان بلكه عامل تمايز بدن شاه از ساير ابدان محسوب ميگردد.
در ونديداد آمده كه شاه بايد از هرگونه نقص عضو دور باشد )ونديداد ،فرگرددوم ،بند  .(٢٩بر
اساس پژوهشهاي كريستين سن بر روي كتيبههاي باستاني ،اهورامزدا خداي بزرگ نيز داراي بدن و
پوششي بسان بدن پادشاه است .چنانچه در نقش رستم كه مجلس تاجگذاري اردشير ساساني به تصوير
درآمده كلاه مدور ،گردنپوش ،ريش باريكشده و در حلقه فرورفته ،گردنبند مرواريد و لباده آستيندار و
نوارهاي پهن چين خورده به كلاه ،تاج كنگرهدار ،گيسوان مجعد و در كل هيئت ﻇاهري پادشاه به سان
اورمزد ميباشد )كريستين سن .(١٤١-١٤٠ :١٣٧٢ ،اين مشابهت در ساير نقوش اين دوره نظير طاق
بستان و ساير سنگ نگارههاي ايران باستان مشاهده ميشود )همان( .اين نكته مشابهتهاي صوري
بدن سلطان و اهورامزدا را حكايت ميكند؛ شاخصهاي كه پيوندهاي دين و دولت را در آن روزگار به
نمايش ميگذارد.
همچنين در آثار بهجامانده از دوره باستان ميتوان نشانههاي تمايز و برتري بدن شاه از ساير مردم
را يافت .بزرگتر نشان دادن شاه از ديگران ،در حجاريهاي نقوش بيستون ،نقش رستم و تخت
جمشيد ،بلندي قامت شاه در حال نشسته بهاندازه قامت وليعهد در حال ايستاده در حجاريهاي تالار
شورا در تخت جمشيد شواهدي از اين ادعا به شمار ميآيند .شاه ايران هيچگاه پا بر زمين نمينهاد .به
هنگام پياده شدن از ارابهاش ،پا بر چهارپايهاي زرين ميگذاشت كه مأموري خاص آن را حمل ميكرد.
هيچكس نيز بهعنوان كمك شاه را لمس نميكرد .در كاخ نيز هر جا قدم ميگذاشت ،فرشهاي ساردي
در زير پاهايش گسترده بود .ساير نمادهاي پادشاهي چون تاج و قبا به برخورداري از نيروهاي فوق
طبيعي منصف شدهاند )سن .(٧٠-٦٩ :١٣٧٢ ،درواقع مطابق انديشه ايرانشهري پادشاه مظهر اهورامزدا
و نماينده و برگزيده او بر زمين است .چنانچه در زامياديشت آمده است» :فر نيرومند مزدا آفريده را
ميستايم ... ،كه برتر از آفريدگان است )زامياديشت ،فقره  ٩به نقل از ماه وان و ديگران.(١٢١ :١٣٩٤ ،
لذا داراي بدن و پوششي چون بدن پادشاه است .پادشاه هرچند داراي بدني مادي است ،اما فره ايزدي
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در او تجلييافته و بدن او قدسيتيافته است .پس بدن او نه همرديف با بدن رعاياي خود ،بلكه در مركز
و بر فراز همه بدنها قرار ميگيرد.
مثلاً در روايت سيرت كوروش آمده است كه كوروش» :خود لباس ماد ميپوشيد و ديگران را هم
به آن كار تشويق ميكرد چون ميپنداشت كه آن لباس بلند اين حسن را دارد كه معايب بدني را
ميپوشد و پوشنده را بزرگ و خوشقواره جلوه ميدهد .مثل ًا كفش مادي چنان بود كه پاشنه مضاعف
داشت و بدون آنكه كسي ملتفت شود ،قد مرد را بلندتر از واقع مينمود .كوروش سرمه كشيدن و
آرايش صورت را تشويق ميكرد تا چشمان افراد درخشان و يا رنگ پوست آنها زيباتر شود«)گزنفون،
 .(٣٦٣ :١٣٥٠اين گزارش حكايت از آن دارد كه نهتنها لازم بود كه پادشاه ازلحاظ منش و روش فطري
بر اتباع خود تفوق و برتري داشته باشد ،بلكه گاهي مهارت و تدبير ساختگي نيز تشويق ميشد.
نويسندگان مقاله »بررسي نمادهاي تصويري فر« با بررسي نقش نگارههاي شاهنامه ،سرستونها،
سنگنگارهها ،سكهها و ﻇروف مسي ايران باستان ،معتقدند كه تجسم جسماني فره در بدن پادشاه در
سه قالب نقشمايه نور ،پرنده و سرير نمود يافته است كه اين نمادها بر بازو ،خلعت و جامه شاهي ديده
ميشود )ماهوان و ديگران .(١٢١ :١٣٩٤ ،از همين روست كه در نقوش باستان ،پادشاه بهعنوان نمادي
از انسان كامل ،همواره داراي قدي بلندتر ،اندامي درشتتر ،بدني ورزيدهتر و چهرهاي زيباتر و
درخشانتر از اطرافيان است )ذكايي و امنپور .(١٠٥ :١٣٩١ ،افزون بر موارد فوق نشانههاي ديگري را
نيز ميتوان در نظام شاهي ايران باستان يافت كه با اتكاي بر انديشه ايرانشهري و فرهمندي سلطان و
تمايز دو بدن سياسي و جسماني او را رقم زدهاند.
 :٣-٢دوره ميانه
پس از سقوط ساسانيان دستنشاندگي حكومتهاي ايراني تقليل جايگاه نهادي سلطان ،خدشهدار
شدن اقتدار باستاني او را به همراه داشت .اين شرايط در ادواري كه حكومتهاي ايراني با داعيه استقلال
و خودمختاري در عرصه سياسي عرض اندام ميكردند ،تغيير پيدا كرد .در دوران حكومتهاي متقارن،
سامانيان بهدليل نقش مهمي كه در احياي سنن پادشاهي ايفا نمودند ،بهعنوان اولين پادشاهي واقعي
ايران اسلامي و آخرين سلسله سلطاني آسياي مركزي به شمار آمدهاند )رو .(٢٧٥ :١٣٩١ ،از اين رو
بازتاب انديشه ايرانشهري و انتقال مفهوم فره ايزدي بهعنوان مهمترين ويژگي متمايزكننده پادشاه از
مردمان عادي را در شعر اين دوره ميتوان مشاهده نمود .چنانكه رودكي در مدح اميرنصر بن احمد
ساماني چنين ميسرايد:
آن مه آزادگان و مفخر ايران آن ملك عدل و آفتاب زمانه
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فر بدو يافت ملك تيره و تاري عدل بدو گشت نيز گيتي ويران
ورتو بخواهي فرشتهاي كه بيني اينك رويات آشكارا ،رضوان
سام سواري كه تا ستاره بتابد اسب نبيند چنو ستاره به حيران
ورش بديدي سفنديار گه رزم پيش ركابش جهان دويدي و لرزان
)رودكي(٤)(١٤٣ :١٣٨١ ،
در اين قصيده شاعر تجلي فر در وجود ممدوح خود را دليل برتر بودن او از همه پهلوانان و حتي
برتري او از طبيعت دانسته است.
با وجود تحولات سياسي ايران پس از سقوط ساسانيان ،پادشاهي در اين دوره همان معنا و مقام
دوران باستاني را داشت و پادشاه برگزيده خدا شناخته ميشد .در ميان متون مختلف دوره اسلامي كه به
بحث در باب مباني و اسباب پادشاهي پرداختهاند ،شاهنامه جايگاه ويژهاي دارد .روايتهاي شاهنامه
بهمنزله الگويي انتزاعي است كه همه صفات متصور را براي يك پادشاه صد درصد بيعيب و نقص و
بي كم و كاست در بر ميگيرد )كاتوزيان.(٨٨ :١٣٩٣ ،
اگر پادشاهي بود درگهر /ببايد كه نيكي كند تا جور
سزد گر گماني برد بر سه چيز/گزين سه گذشتي چهار است نيز
نژاد آنكه باشند زت خم پدر /سزد كايد از تخم پاكيزه بر
فرّه ايزدي و فرهمندي كه در سراسر شاهنامه قابل پيجويي است .گاه شكلي عيني و جسماني به
خود ميگيرد ،در اين زمينه ميتوان به داستان اردشير اشاره كرد ،هنگامي كه اردشير به كمك كنيزك
اردوان از كاخ او ميگريزد و اردوان در پي او ميتازد و اردوان به شهري ميرسد كه اردشير از آن عبور
كرده بود ،وقتي پرس و جو ميكند ميگويند سواري كه در پشت او ميشيني نشسته بود از اينجا گذشت
)كاتوزيان.(١٣٩٣:٨١،
 ....كه بخشش پيش پشت او در نشت ازين تاختن باد ماند به دست
اين نكته كه فرّه دست كم يكبار شكل جسمانييافته ،حائز اهميت است و اين امر نشانگر تجسم
اراده يزدان و فوق طبيعي بودن آن است .رساندن نياي خود به پادشاهان ايران باستان در ميان
سلسلههاي ايراني اين دوره مشاهده ميشود .سامانيان نسب خود را به بهرام گور و غزنويان به يزدگرد
سوم )فراي (٢٣٤-٢٣٥ :١٣٨٩ ،ميرساندند .بر تخت زرين نشستن مردآويچ زياري و بر سر نهادن تاج
خسرواني )مسعودي (٧٥٠ :١٣٤٤ ،همه نمودهايي مبني بر تلاش براي اين هماني با پادشاهان باستاني
است.
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برخي از اندرزنامهنويسان دوران اسلامي ،تحتتأثير اقتضائات سياسي زمانه خويش ،در جهت
تئوريزهكردن واقعيات برآمدند و براي آنچه در تاريخ و جامعه اسلامي در جريان بوده ،مباني ديني در نظر
گرفتند )آقاجري .(٤٥ :١٣٨٨ ،در همين راستا ماوردي ،راه را براي مناسبات جديد ميان دو نهاد خلافت و
سلطنت كه در دورة سلجوقيان به وجود آمد ،هموار ساخت .بدينسان دورة نخست سلجوقي نه تنها
شاهد برقراري مجدد مذهب سنت پس از يك دوره برتري شيعه بود ،بلكه ناﻇر تثبيت سلطنت بهعنوان
عنصر ضروري در آرمان خلافت اسلامي نيز بود.
آقاجري در تشريح ديدگاه غزالي در اين خصوص مينويسد :غزالي در نصيحهالملوك كه به نام
سلطان سنجر به رشته تحرير درآمد؛ تصور خويش را از سلطنت كه متمايز از خلافت است را مطرح
ساخته است .غزالي سلطان را ﻇلالله فيالارض و سايه هيبت خداي بر روي زمين ميداند و بر اين باور
است كه سلطنت موهبت و نظر الهي به سلطان است )آقاجري .(٤٣-٤٢ :١٣٨٨ ،اين باورها نقش مهمي
در وجهات معنوي سلطان و ارتقاي شئون بدن سياسي او ايفا كردند .در سياست نامههاي دوره ميانه نيز
ميتوان نشانههاي بدن نمادين و قدسي پادشاه را مشاهده نمود .چنانچه نظامالملك ،بهعنوان نخستين
نماينده بزرگ سياستنامه نويسي دوره اسلامي متاثر از انديشه ايرانشهري ،بر قدرت پادشاه بهعنوان
وديعهاي الهي مهر تاييد ميزند .مطابق نظر خواجه ،شاه برگزيده خدا و دارنده فر ايزدي )شاهي( است.
خواجه در اين زمينه مينويسد:
»ايزد تعالي در هر عصري و روزگاري ،يكي را از ميان خلق برگزيند و او را به هنرهاي پادشاهانه و
ستوده ،آراسته گرداند و مصالح جهان و آرام بندگان را بدو بازبندد و در فساد و آشوب و فتنه ،بدو بسته
گرداند و هيبت و حشمت او اندر دلها و چشم خلايق بگستراند تا مردماند عدل او ،روزگار ميگذارند و
آمن همي باشند و بقاي دولت هميخواهند ...اما پادشاه را ف ّر الهي باشد و مملكت باشد و علم با آن يار
باشد ،سعادت دو جهاني بيابد«)خواجه نظامالملك.(٧١ :١٣٧٠ ،
از ديگر اندرزنامههاي دوره اسلامي سلوكالملوك است .در اين اثر سلطان جاي امام و خليفه
مينشيند و اطاعت از او واجب شمرده ميشود؛ بهگونهاي كه »جايز است سلطان از بيتالمال براي
شوكت و تجملات سلطنت خويش بهره گيرد از اسبان فراوان و غلامان و خانه گشاد)«...خنجي:١٣٦٢ ،
.(٨٣
با ورود مغولان به ايران و تشكيل دولت ايلخاني ،تحولي مهم در زمينه مباني مشروعيت حكومت
رخ داد .در ابتدا حاكمان ايلخاني بيشتر از مباني مشروعيت قبيلهاي )چنگيزي -هولاكويي( و زور سرنيزه
استفاده ميكردند؛ اما بهتدريج زوال قدرت ايلخانان آنها را بهسمت استفاده از الگوهاي ايران باستان
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براي كسب مشروعيت سوق داد .اين امر از راههايي چون تاسي به مفاهيم و الگوهاي باستاني ايران،
همچون فره ايزدي و همانندسازي با پادشاهان ايراني و بهكارگيري اسطورههاي حماسي -پهلواني
باستاني انجام ميشد )عباسي و راضي.(٨٧-٨٤ :١٣٩٣ ،
در اين دوره شمسالدين كاشاني صاحب كتاب شهنامه چنگيزي متاثر از شاهنامه فردوسي در
وصف چنگيزخان چنين سرود:
بخفت او و بخت جوانش نخفت كه با فره ايزدي بود جفت
كاشاني نيز متاثر از افسانه آلان قوا جده افسانهاي چنگيز و باردارشدن او از نور در شعري چنگيز را
برخوردار از فره ايزدي توصيف نمود:
به حكم خدا آن چنان دلبري شد آبستن از نور بيشوهري
به هنگام زادن به امر خدا از آلانقوا سه پسر شد جدا
كه فر الهي بود يارشان هم آيين شاهي بود كارشان
)عباسي و راشكي عليآبادي.(٢٧ :١٣٨٩ ،
پژوهشهاي انجامشده بر روي سفالهاي دوره ايلخاني نيز گوياي اين امر است .چنانچه بشقاب
زرينفام كه در موزه طارقرجب كويت قرار دارد ،صحنه بار عام شاهانهاي را نشان ميدهد كه حاكم
ايلخاني همانند شاهان ساساني در ميان انبوه درباريان ،بر اريكه قدرت نشسته است .در كاشي زرين فام
هشت گوشه ) ٦٢٤/١٢٢٧موزه آرميتاژ روسيه( ،در اطراف چهره مغولي پادشاه هالهاي از نور و تاج
مشابه تصاوير شاهان ساساني را نشان ميدهد .در ساير نقوش كاشيها و بشقابهاي اين دوره نه تنها
در روش )مانند طرز نشستن شاه ،تناسبات پيكر شاه با سايرين ،جايگاه استقرار او( بلكه در جزئيات
)مانند داشن تاج ،سربند ،كلاه شاهي همراه با نوارهاي مواج و هاله تقدس( همانندي ميان تصوير حاكم
مغول با تصاوير پادشاه در ايران باستان وجود دارد .چنانچه در بشقاب زرين فام كه در گالري فريز قرار
دارد؛ حاكم ايلخاني با چهره مغولي تاج و شمائلي همانند خسرو دوم ساساني ) (٦٢٨-٥٩٠در سنگ
نگاره طاق بستان دارد )نيكخواه و شيخ مهدي .(١١٩ :١٣٨٩ ،حافﻆ ابرو نيز به استفاده از تعابيري
همچون سايه خدا ،سايه يزدان ،سايه لطف ،ﻇل حق و ...به صورت مكرر در مورد متون برجاي مانده از
حكومتهاي محلي اين دوره همچون سربداران ،آل كرت ،جلايريان و مظفريان اشاره دارد )حافﻆ ابرو،
.(١٤٤ :١٣٨٠
انديشه سياسي دوره ميانه نيز فروغ خداوندي بود جز آنكه فروغ خداوندي به سايه خداوند تبديل
گرديد )رجايي .(٩٢ :١٣٧٢ ،در واقع در دوره پس از اسلام نيز تداوم سنت ايران باستان در قالب منطق
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در راس بودن سلطان شكل گرفت .در ذهنيت اين دوره نيز سلسله مراتبي ديدن عالم و آدم حضور دارد.
لذا نظم سياسي دنبالهروي نظم باستاني است كه بسياري از عناصر آن از قبيل شئونات پادشاه در
صورت اسلامي بازتوليد شده است .لذا بدن نمادين شاه نيز در اين دوره مورد توجه بود.
 :٣ -٣دوره صفويﻪ تا ﻣشروطﻪ
با شكلگيري دولت صفوي و رسميت آيين تشيع ،فصل ديگري در شئونات سلطان در تاريخ ايران
رقم خورد و تشيع و تصوف بهعنوان دو ركن اساسي اين حكومت ،تلقي ويژهاي از بدن سياسي شاه را
در اذهان پديد آورد .ماهيت حكومت صفوي و مناسبات همگرايانه دين و دولت بهويژه در دوران آغازين
سلسله صفوي ،به گونهاي بود كه شاه افزون بر رياست نهاد سياسي و حكومت ،مرشد كامل و رهبر نهاد
ديني نيز قلمداد ميشد.
فضلالله روزبهان خنجي ،نويسنده سني مذهب دربار سلطان يعقوب پسر اوزون حسن ،در زمينه
دگرگوني باورهاي مذهبي با اشاره به بدعتهاي آشكار و غلوآميز مريدان صفوي اﻇهار ميدارد كه آنان
آشكارا شيخ حيدر را خدا و پسرش را پسرخدا ميخواندند .اين باورها در مورد اسماعيل به اوج خود رسيد
)خنجي .(١٣٨٢:٦٣ ،اين نكته نظر سياحان خارجي را نيز به خود جلب كرده است .چنانكه در سفرنامه
سپاهان ونيزي به پندارهاي غالبانه مردم در مورد شاه اسماعيل و تكريم و تعظيم او همانند خدا ،اشارتي
رفته ،اين باورها به گونهاي بود كه بسياري از سپاهيان صفوي بدون زره در جنگ شركت ميكردند و
انتظار داشتند كه اسماعيل در پيكار نگهدارشان باشد .اين احساسات غاليانه به حدي بود كه سياحان
ونيزي ميگويند نام خدا در سراسر ايران به فراموشي سپرده شده و فقط اسم اسماعيل در خاطرهها و
اذهان مطرح است )باربارارو و ديگران .(٤٢٩ :١٣٤٩ ،برخي از مضامين اشعار شاه اسماعيل نشان
ميدهد كه خود شاه اسماعيل مايل بوده كه در ذهنيت مريدانش بهعنوان يك وجود الهي متجلي باشد.
ابياتي از اين اشعار در ذيل نقل ميشود:
عين اللهم عينالله گل ايمري حقي گواراي كورگواه
چشم خدايم ،چشم خدايم ،چشم خدا اكنون بيا حق را ببين اي كور اي گمراه
منم اول فاعل مطلق كه ديرلار منوم حكومده دور خورشيد ايله ماه
اول فاعل مطلق كه ميگويند من هستم خورشيد و ماه در فرمان من هستند
وجود دوم بيت الله دور يقين بيل سجودم سنكا دور شام و سحرگاه ....
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وجودم خانه خداست ،يقين بدان سجدههايم براي توست در شام و سحرگاهان
)عليزاده بيرجندي ،٤٧ :١٣٩١ ،شاه اسماعيل(
تقدس سلطنت و شفاي مريضان و بوسيدن پاي شاه در دوره شاه عباس اول نيز گزارش شده است
)فلسفي :١٣٣٤ ،ج  .(٣٥٤ :٢در منابع تاريخي عصر صفوي شواهد متعددي در اين زمينه ميتوان يافت.
يكي از مصاديق بارز تقدسيافتن بدن سياسي سلطان در اين دوره ،قول واصفي در بدايعالوقايع است
كه از سوگندخوردن به سر شاه اسماعيل سخن گفته است )واصفي ،١٣٥٠ ،ج  .(٢:٢٥٥دلاواله نيز قسم
به سر شاه را در اين دوره قابل اعتمادتر از ساير سوگندها دانسته است )دلاواله .(٢٠ :١٣٩٠ ،وجاهت
قدسي شاه به شيوههاي گوناگون در روايتهاي مورخان و گزارش سياحان عصر صفوي مجال طرح
يافته و تغييرهايي در مورد منشاء و دلايل تقدس سلطان ابراز شده است.
شاردن نيز در سفرنامه خود ضمن اشاره به موقعيت شاه بهعنوان نايب امام ،برخورداري سلطان از
نيروي مافوقالطبيعه و قدرت شفابخشي او را مورد توجه قرار داده است» :من بارها بيماراني را ديدهام
خود را به اميد بهبوديافتن بر كلام شاه ميكشيدند و يا در حالي كه فنجاني پر از آب در دست داشتند در
گذرگاه پادشاهي ايستادند تا وي انگشتانش را در آن فرو كند تا آن را بخورند و از بيماري برهند«
)شاردن ،١٣٧٤،ج .(١١٤٩ :٣
كمپفر ،پزشك هئيت سوئدي كه در زمان شاه سليمان به ايران آمد؛ براي شاه تقدسي آميخته با
احترام قائل شده و منشا اين قداست را انتساب سلاطين صفوي به پيامبر اسلام )ص( دانسته است.
كمپفر احوال شاهان صفوي را چنين توصيف ميكند »بسياري از بيماران ،شفاي خود را بيشتر در آبي
كه مورد استفاده شاه قرار گرفته مييابند تا در داروخانه«)كمپفر .(١٥ :١٣٦٣ ،او بهدليل برخورداري از
اين ويژگي براي شاهان و با اتكا به اين استدلال ،شفابخشي شاهان صفوي را توجيه نموده است:
» ...ايرانيان آن طور كه من از يك روحاني شنيدم چنين استدلال ميكنند :اعقاب بلافصل حضرت
محمد )ص( تنها با نفس خود و بدون هيچ دارو و وسيلهاي ديگر شفا ميبخشيدند ....چون شاه نيز از
عهده چنين كاري برميآيد ،آن هم نه با اداي لفظي و كلمهاي بلكه با پرتوي كه از بدنش ساطع است و
اين خود بسي شگفتانگيزتر است پس بههيچ وجه نبايد ديگر در تقدس شاه ترديد و تاملي روا داشت«
)كمپفر.(١٥-١٤ :١٣٦٣،
اين جايگاه ويژه و اهميت بدن سياسي سطان كه در پرتو همگرايي دين و دولت و به قول سيوري
تلفيق سه عنصر نمايندگي امام زمان ،سيادت و فره ايزدي )سيوري (٢٧ :١٣٦٦ ،پديد آمد پس از عصر
صفويه و به دنبال بروز تحولات سياسي –اجتماعي بهتدريج رنگ باخت و ديگر تكرار نشد.
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مروي در بخشهاي مختلف اثر خويش از نادر به عنوان نخبهاي ياد كرده و مينويسد» :نادر
عصري كه از ايام آد الي اين دم هيج مخلوقي به چنين اسمي موسوم نشده و سرافرازي نيافته ،در اين
وقت از شعشعه بنده آغاز طلوعش و چرخ برين هم ركابش و رهه و پروين همراه شو طالع سعده معنا
)مروي :١٣٧٤ ،ج » .(٥٢ :١قهرماني كه اژدهاي چرخ اخضر از سهم خدنگ مار پيكرش زبان زنهار
گشاد و شير گردون از تابسنان آبدار شد رك التهاب و اضظراب افتادي« همان .(٨٨٤ :مروي هم چنين
نادرشاه را با عبارات مشروعيتبخشي چون مظهر التافيزداني ،تفضلات بلا نهايتاً تنيعشري ،لطيفه غيبي
)همان (٧٨ ،وصداي رعدآساي صاحبقران )همان (٧٦ ،توصيف ميكند.
در روايتهاي ميرزا مهديخان استرآبادي نيز نمودهاي مختلفي از كاربرد انديشه ﻇل الهي و
همچنين نشانههاي برتري وجود سلطان به چشم ميخورد .ابوسيف السلطان نادر پادشاه افشار است كه
مثل قدر زمرهاي لات از تاثير اكشير تربيت و كيمياگر بآفتاب مكرمتش طلاي دست افشار است
)استرآبادي .(١٥ :١٣٨٧ ،در اين عبارت استرآبادي به شيوهاي تلويحي عنصر وجودين نادر را به طلا
تشبيه نموده و بدين سان و با اين توصيفشان برتر بدن سلطان را نشان ميدهد .او با آوردن صفات و
استعارههايي نظري »شيرغران«)همان (١٠٦ ،و »ضميرمنير ،هوشيارمغزي« تمايز كالبد جسماني شاه را
برجسته نموده است )استرآبادي .(١٠٦ :١٣٨٧ ،سياست مذهبي نادرشاه افشار بهرغم اختلافنظرها و
تفسيرهاي مختلف در اين زمينه )نوذري (٣٢٠ :١٣٨٩،در تغيير شئونات و جايگاه مذهبي سلطان بيتاثير
نبود .در روند اين تغييرات جايي را هم براي شيوه حكمراني كريمخان بايد در نظر گرفت ،اگرچه
حكومت كريمخان ماهيتي شيعي داشت؛ اما قلمرو فعاليتها و حضور علما محدود بود )الگار.(٦٤ :١٣٦٩،
 :٣-٤دوره قاجار
ويژگيهاي بدني آغامحمدخان قاجار پس از مقطوع النسل شدن ميتواند مثال مناسبي در اين
بحث باشد .مقطوع النسل شدن اين پادشاه از سبك زندگي و شيوههايي كه براي اداره امور در دوران
سلطنتش برگزيد تاثيرگذار بوده است .پس از بروز تدريجي آثار خواجگي صداي آغامحمدخان ،به
صدايي زنانه تغيير پيدا كرد .اين حادثه پس از رسيدن وي به پادشاهي غالباً موجب آزار و احساس
حقارت او ميشد؛ از اين رو وي از علائم تشخص و قدرت بود .براي رفع اين مشكل آغامحمدخان در
هنگام احضار خدمه بر دحل ميكوبيد )برزگر .(٢٥ :١٣٨٧ ،از ديگر نتايج خواجگي آغامحمدخان ،نداشتن
ريش بود .شايد همين ويژگي و احساس حقارت ناشي از آن سبب شد كه فرمان تراشيدن ريش و
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پرداخت ماليات ريش صادر شود )گوره .(٢٧٩-٢٧٦ :١٣٦١ ،اگرچه اين فرمان به دليل مخالفت مردم
ملغي اعلام شد.
درك احساسات آغامحمدخان را در اين زمينه ميتوان از توصيفي كه اوليويه در سفرنامه خود
آورده است فهميد .اوليويه متذكر ميشود كه هر ايراني حتي نوجوان و برده ريش داشت تا كسي او را
خواجه نپندارد .اين سخن اوليويه ميتواند به خوبي حساسيت آغامحمدخان نسبت به اين مساله را نشان
دهد )اوليويه .(٢٦ :١٣٧١ ،در واقع علارغم قدرت و اقتدار ،نبود ويژگيهاي بدن نمادين سلطان در
آغامحمدخان زمينه انتقادات از او به عنوان پادشاه را در ذهن مردم ايجاد نمايد.
يكي از مواردي كه در تبيين برتري جسماني سلطان نسبت به آحاد جامعه ميباشد ،اقوالي است
كه در زمينه رابطه رعيت و سلطان در اندرزنامههاي سياسي مطرح شده است .اين اندرزنامهها مبين
گفتمان كلاسيك سياسي ايران است .در واقع دوگانه راعي -رعيت و تقابل اين دو شاكله گفتمان
سياسي كلاسيك را تشكيل ميدهد )اكبري .(٤٣ :١٣٨٤ ،در اين گفتمان سلطان ﻇلالله و مظهر قهر و
لطف خداوند است .كشفي دارابي بهعنوان يكي از طراحان اين گفتمان كلاسيك و از صاحبنظران
سنتي انديشه سياسي ايران ضمن تبيين نام جامعه بر پايه تقابل راعي -رعيت در سخنان خويش قائل و
سلطان را ﻇلالله ميداند .كشفي همچنين عقيده دارد كه انسانها بر صورتهاي گوناگون خلق شدهاند
و داراي سرشتهاي متفاوت و متعارضاند .از اين رو تساوي در فطرت وجود ندارد .هر انساني داراي
رتبتي خاص است و كار متناسب با رتبت وي بايد به وي محول شود )كشفي دارابي ،ميزان الملكوك،
نقل از اكبري .(٤٤ :١٣٨٤ ،اين سخن دارابي اعتقاد او را به طور تلويحي به برتري و تفاوت سلطان
نشان ميدهد.
چنين تعابيري را ميتوان در رساله تحفه الخاقانيه نوشته نظام العلماي تبريزي نيز يافت .وي رابطه
ميان سلطان و رعيت را رابطه روح و جسم ميداند .اين تعبير نظام العلماء نيز متضمن برتري وجودي
سلطان و همان كالبد جسماني او ميباشد؛ به عبارت ديگر جسم سلطان حائز يك تعالي و برتري نسبت
به سايرين است كه نسبت آن را ميتوان نسبت روح و جسم قلمداد نمود )نظامالعلماي تبريزي ،تحفه
خاقانيه ،١١ :نقل از اكبري.(٤٥:
در روزگار فرومانروايي قاجاريه حتي در دوران فتحعليشاه كه مناسبات دين و دولت نسبتاً دوستانه
بود ،هيچگاه بستري بهسان عصر صفوي براي مشروعيتبخشي و ارتقاي شئونات معنوي سلاطين
فراهم نگرديد .اندرزنامههاي اين دوره براساس تحليلي كه عباس امانت از پيام و فحواي كلام آنها ارائه
ارائه داده ،عمدت ًا به وصف نهاد سلطنت ،فضايل پادشاه ،ترويج خصائلي چون عدالت ،ادب و نزاكت،
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شهامت ،صبر ،عفو و گذشت اختصاص داشت )امانت .(١٢٣-١٢٢ :١٣٨٣،اين متون هم در بازتوليد
باورهاي قداستبخشي درباره سلطان كارآمد نبودند .اگرچه باور به قداست و شفابخشي شاه در عهد
قاجاريه رونقي نداشت ،با اين حال توجه به بدن شاه و تمايز و تفوق آن به ابدان عادي همچنان در آثار
مطرح بود.
توصيفات صاحب اكسيرالتواريخ درشان فتحعليشاه و آوردن عباراتي چون »سايه پاك پروردگاري
نور جلالالهي« )اعتضادالسلطنه .(٧٤ :١٣٩٥ ،گوياي اين امر است .اعتضادالسلطنه در توصيف
ويژگيهاي صوري و كالبدي محمدشاه قاجار اينچنين ميگويد» :اما شاهنشاه جهان در حسن چنان
است كه گوئي خورشيدي است تافته از ز مينو اگر پرتوي از حسنش به ذرهاي تابد خورشيد شب ندهد
كمين ....سپهر نظر شجز در آينه آفتاب مشاهده نكردهايم و نقشبند خيالنيز نظر تمثالش جز در عالم
خواب نديده من صور كمف احسن صوركم.
تمثال رخت را به چين برد ستند آنجا كه مصور آنجا بكدستند
در پيش مثال رخ تو بنشستند انگشت گزيدند و قلب شكستند )اعتضادالسلطنه .(٤٠٣ :١٣٩٥ ،ا
عتمادالسلطنه در المائر و الاثر به تفصيل شرحي پيرامون اندام و جوارح ناصرالدينشاه و تناسب ،تعادل و
زيبايي آن آورده است» :پيكر مبارك در كمال اعتدال است و هر لباس كه در برداشته باشند به سبك
جديد و قديم بطرز فرنگي يا ايراني ،نظامي يا غير نظامي  ....و نهايت زيبنده يا برازنده به نظر ميآيد
)اعتمادالسلطنه ،١٣٦٣،ج  .(١:٢٦در ادامه اعتمادالسلطنه تكتك اعضاي بدن شاه را اينگونه توصيف
نموده:
»پاهاي همايون نه زياد بلند و نه كوتاه و آنها كه از علم قيافه آگاهي دارند كه صاحب قامت
معتدل طبع مستقيم دارد و كارها را به دست افراط و تفريط نگذارند .رنگ پوست بدن سفيد مايل به
حمرت باصفاي كدورت  ...جبين اقدس احملي با وجود سطوت و مخايل شوكت لامع و گشاده ...
گونههاي مبارك متلالي باشد و درخشنده چون لئالي  ....ابروسپاهي زياد پيوستگي كم تا حوالي بنا گوش
كشيده و چشمها به اندازه كمال رسيده ،سفيدي مقله به سرخي مايل و فرط شهامت و شجاعت را
بهترين دلايل ديده حق بين حضرت اميرالمومنين و يعقوبالدين علي السلام را همين حالت بوده و
بهمين وصف ستودهاند) «...اعتمادالسلطنه ،١٣٦٣،ج .(٢٧ :١
افزون بر اينگونه روايتهاي تمجيدآميز درباره اندام و جوارح شاه ،انتشار تمبرهاي منقوش به
چهره ناصرالدين شاه نيز خود نمادي براي كاركردهاي اقتداربخشي و نمايش اقتدار سلطان
) (siebertz,2002:112-115به نوعي تجسمبخش انديشه ﻇلالهي نيز محسوب ميگشت.
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تمركز و برجستگي سر شاه در نقوش و تمبرهاي اين دوره نشانگر تداوم اهميت سر نسبت به ساير اندام
و جوارح شاه است .چنانكه در ادوار گذشته نيز به قسم به سر شاه مرسوم بوده است .در واقع در
گفتمان شاهي ايران ،بدن نمادين هيچگاه دچار ضعف و نقص نميشود؛ بهگونهاي كه عيوب بدن
سلطان همواره از چشم رعيت پنهان نگه داشته ميشد .چنانچه مسئله عقيمبودن آقامحمدخان سبب
شد تا بهرغم قدرت سرنيزه و قساوتش مردم وي را فاقد خصال شاهي بدانند و سر به شورش بردارند.
در عصر قاجار ترور ناصرالدين شاه نمودي از رنگباختن تفكر ﻇلالهي است .قياس اين رخداد با
باورهايي كه در سدههاي پيشين در مورد قتل سلطان وجود داشت ،دگرديسي و تطور نگرشها پيرامون
بدن شاه را ترسيم ميكند .در اين زمينه بايد به قول جاحﻆ در كتاب تاج )اخلاق الملوك( اشاره كرد كه
از حرمت قتل پادشاه سخن گفته و توصيه نموده كه همواره خفتنگاه شاه بايد از انظار اغيار مخفي باشد
تا پادشاه در معرض قتل قرار نگيرد )جاحﻆ.(١٦٠-١٥٩ :١٣٠٨ ،
طرح نظريه حكومتي مشروطه و نقش مردم در مشروعيتبخشي به قدرت سياسي خدشه اساسي
را به تفكر ﻇلالهي پادشاه وارد ساخت .در اين ميان بدن نمادين و قدسي نيز در معرض آسيب قرار
گرفت .يكي از حوادث تاثيرگذار در نگرشهاي پيرامون بدن و جايگاه بدن سياسي پادشاه رخداد
مشروطه بود كه تئوري ﻇلالهي سلطان را به چالش كشيد .مشروطه با قراردادن قانون ،بالاتر از پادشاه
و قبله عالم ،در رأس همه امور از سلطنت تقدسزدايي ميكرد )ذكايي و امنپور .(١٢١ :١٣٩١ ،اين
انقلاب پاياني بود بر شيوه سنتي حكومت در ايران كه در آن شاه »سايه خداوند در زمين بدون هيچگونه
محدوديت قانوني و سازماني بر رعايايش فرمانروايي ميكرد و مقدمهاي شد بر شيوه حكومت مشروطه
كه در آن »مردم« حاكميت مييافتند )آبراهاميان .(١٠٩ :١٣٨٧،سير انديشه پادشاهي سلطانيسم از
انديشههاي ماندگار در اپيستمه ايرانيان در باب حاكميت بوه و در باب رخدادهاي محدود به مشروطيت
و محدوديت سلطان كامل ًا از بين نرفته و در هر دوره متناسب با اقتضائات سياسي آن دوره بازتوليد شده
است.
در دوره مشروطه هم با وجود اصلاحات و شكلگيري برخي نهادهاي دموكراتيك در ايران سلطان
همچنان به عنوان نخبه حاكم در ساختار سياسي ايران باقيماند و شئون سلطان از بعد نمادين استمرار
يافت .پس از سالهاي اواخر قاجار و تحت تاثير فضاهاي سياسي -اجتماعي آن دوره و ناكامي جامعه
در تحقق نظم دموكراتيك ،راه را براي بازگشت انديشههاي ايرانشهري با محوريت قوت گرفتن سيطره
انديشه استبداد منور بر اذهان روشنفكر آن دوره زمينهاي براي بازتوليد سياسي سلطان با محوريت كالبد
جسماني و شئون پادشاهي ايجاد شد .اين نكته را ميتوان پيرامون توصيفات ويژگيهاي ﻇاهري
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رضاشاه و هيبت او دريافت .در واقع ،دوران قاجاريه دوران قوتيابي كهن الگوي سلطان است كه اين
كهنالگو در اذهان ايرانيان همواره قالبهايي از ويژگيهاي بدنيو هيبت شاه در قالب عناصر
هويتبخشاين هيبت نظير داشتن جسم قوي ،چشماني نافذ و قدرت بدني بود.
 -٥دوره پهلوي
با روي كارآمدن رضاشاه نظريه ﻇلالله ذيل مفهوم پدر وطن در گفتمان ناسيوناليسم باستانگراي
پهلوي بازتوليد شد .در اين گفتمان هيبت شاهانه بهعنوان وجه بارز بدن نمادين برجسته شد .تاكيد بر
شاهدوستي و شاهپرستي و تلاش براي خلق يك وجود قدسي از شاه درصدر برنامههاي دولتي قرار
گرفت .اتصال ايران عصر پهلوي به ايران باستان ،وجوه شاهپرستي در كتب درسي )وطندوست و
ديگران (٢٠٢ :١٣٨٨ ،و سرودهاي مدارس و برنامههاي سازمان پرورش افكار ،برگزاري هزارههاي
فردوسي ،تاكيد بر زبان و ادبيات فارسي را بايد در راستاي سياست باستانگراي پهلوي در جهت احياء
تئوري فره ايزدي دانست .در اين دوره گسترش بيشتر وجوه تجدد در ايران و سياست مدرنسازي
پهلوي به محدوديت حقوق سلطنت دامن زد؛ اما نظام سياسي تلاش ميكرد تا فرهمندي از دسترفته را
اعاده كند .محمدرضا پهلوي در ماموريت براي وطنم پدر خود را چنين توصيف ميكند:
رضاشاه  ...در عين اينكه ميتوانست نمونه خوش خلقترين مردم جهان به حساب آيد ميتوانست
رعبآورترين افراد گيتي بشمار آيد و چه بسيار مردان قويالاراره و مقتدري بودند كه از يك نگاه او لرزه
بر اندامشان ميافتاد .در وي نيروئي عجيب در تعيين ارزش طبايع مردم وجود داشت و با يك برخورد
نقاط ضعف و قدرت و درستي و نادرستي اشخاص را چنان تشخيص ميداد كه گوئي از چشمانش
اشعهاي مرموز تا اعماق قلب ديگران نفوذ ميكرد )پهلوي.(٧٠ :١٣٤٠ ،
همچنين شاه پدر خود را از نظر جسمي چنين توصيف ميكند» :او شانههائي پهن و قدي كشيده و
بلند و قيافهاي مردانه و باصلابت داشت و از تمام وجنات وي آنچه بيش از همه جلب توجه ميكرد
چشمان بانفوذ وي بود كه تا باطن كساني كه با وي روبرو ميشدند تاثير ميكرد و مردان نيرومند را
ميتوانست به لرزه اندازد ...تعجبآور نيست كه بسياري از مردان ميترسيدند مستقيم در چشمهاي او
نگاه كنند«)همان( .از ديگر شواهدي كه ميتواند جايگاه نقش بدن سلطان را نشان دهد اتفاقي است
كه در مراسم تشييع جنازه رضاشاه رخ داد .اين اتفاق در خاطرات قاسم غني از زبان دكتر باستاني
پاريزي اينگونه بيان شده است» :خيابانهاي تهران شاهد عبور جسد با تشريفات كامل بودند و ارباب
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اطلاع شنيدهاند كه هنگام سپردن بر قبر و تلقين ،ذبيحي با لحن فصيح تاكيد ميكرد كه» :اسم ،افهم يا
يا اعليحضرت همايوني« .اين خاطره نشان ميدهد كه مرده هنگامي كه شاه باشد تلقين كننده به جاي
اين كه او را با اسم كوچكش يعني رضا خطاب قرار نميدهد و ميگويد يا اعليحضرت همايوني )باستاني
پاريزي .(١٣٩٢:٣٣،محمدرضا حتي پس از آنكه تاج و تخت خود را از دست داد در كتاب خاطرات خود
چنين مينويسد» :آن چشمها ميتوانست يك مرد نيرومند را از درون به لرزه درآورد«)زونيس،
 .(٥٦-٥٥:١٣٧٠در واقع تاكيد بر هيبت شاهي را ميتوان از جمله عناصر گفتمان پادشاهي پهلوي
دانست .در واقع علارغم كمرنگشدن برخي از وجوه نمادين بدن سلطان در دوره مشروطه شاهد پررنگ
پررنگ شدن آن در دوره پهلوي ميتوان بود.
نتيجﻪ
در اين مقاله تلاش شد ضمن بررسي سير تطور بدن نمادين سلطان در نظام پادشاهي ايران عوامل
اثرگذار بر شكلگيري آن را مورد بررسي قرار گيرد .از آنجا كه محور بحث حاضر بررسي سير تطور
نظريه بدن است لذا اكتفا به يك دوره تاريخي و ارائه شواهد و مصاديق آن هدف مقاله را تامين
نميكرد .از اين رو براي نشان دادن سير تطور مصاديقي از ادوار مختلف گزينش شده است .در دوره
باستان انگاره پشتيبان بدن نمادين سلطان فره ايزدي ميباشد .اين انگاره كه مبناي مشروعيت سياسي
پادشاه بود .منزلت پادشاه مرتبتي فوق طبيعي است؛ لذا منشأ اعطاي قدرت به پادشاه اهورامزداست و
چون پادشاه برگزيده او بر زمين است .در هيئت ﻇاهري و خصال خود بسيار به وي شباهت دارد .در اين
دوره بدن تمثيلي از سويي در نسبت با عالم مينوي است؛ از اين رو مقدس است و از سوي ديگر در
صورت ﻇاهري و نمادين خود تجلي اهورامزداست .در واقع هرچند پادشاه داراي بدني مادي است؛ اما
حلول فره ايزدي در اين جسم خاكي او را نه همرديف بدن رعايا بلكه حائز بدني قدسي و الوهي
همچون اهورامزدا مينمايد.
با ورود اسلام به ايران شاهد تداوم انديشه فره ايزدي ميتوان بود ..در اين دوره از سويي مسئله
عصمت پيامبران و امامان و حقانيت امام معصوم بر حكومت و از سوي ديگر كسب مشروعيت سلطان
در حكومتهاي ايراني از خليفه ،مانع آن شد تا پادشاه در صورت فره ﻇهور كند و در كل مقام و منزلت
سلطان يافت؛ اما منزلت شاه به صورت ﻇل الله )سايه خدا بر روي زمين( همچنان حفﻆ شد و پادشاه
همچنان بهعنوان فردي برگزيده خداوند داراي مشروعيت الهي بود .بازتاب بدن نمادين و قدسي پادشاه
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در اشعار ،اندرزنامهها و سياست نامههاي اين دوره به وفور مشاهده ميشود .اين مكتوبات نقش مهمي
در ارتقاء شئونات معنوي پادشاه و ارتقاي جايگاه بدن سياسي پادشاه داشتند.
شكلگيري دولت صفوي و مناسبات تنگاتنگ دين و دولت در آن ،آغازگر ارتقاء مقام و منزلت
شاهي در ايران بود .در اين دوره شاه نه تنها زعامت امور سياسي را بر عهده داشت؛ بلكه رهبر نهاد
ديني در جامعه نيز بود .همنشيني تشيع و تصوف در گفتمان مشروعيتدهي صفوي سبب شد تا پادشاه
از نگاه مريدانش به صورت مرشد كامل و وجودي الهي متصور شود .ورود انديشه تجدد و طرح مباني
مشروعيت مردمي در نهضت مشروطه براي پادشاه از عوامل گسست بيشتر در جايگاه بدن سياسي
پادشاه بود .ترور ناصرالدين شاه نشان از تلاش براي امحاء نظريه ﻇلالهي بود .در اين دوره هرچه بيشتر
مقام بدن سياسي پادشاه تنزل يافت.
با روي كارآمدن سلسله پهلوي و گفتمان ناسيوناليسم باستانگراي آن فضايي براي بازتوليد انگاره
فره ايزدي مهيا شد .تلاش حكومت در اتصال به عصر باستان راهي براي احياي فرهمندي از دسترفته
در نظام پادشاهي بود .هرچند در اين دوره به سبب ورود انديشههاي مدرنيته مجالي براي طرح كلي فره
ايزدي بهعنوان مبناي مشروعيت پادشاه نبود؛ اما تأكيد بر هيبت شاهانه بهعنوان وجه بارز بدن سياسي
پادشاه او را بهصورت بدني نمادين و فراز ابدان جامعه قرار ميداد.

٢٢٦

يادداشتها

مجله پژوهشهاي تاريخي ايران و اسلام شماره  ٢٨بهار و تابستان ١٤٠٠

1:Bourdieu
2: Goffman
3: Kantorowicz
 :٤وصف بدن نمادين پادشاه در ديگر شاعران دوره ميانه نيز مشاهده ميشود:
بيني آن بيجاده عرض لعبت حمره قباي سنبلش چون پر طوطي روي چون فر هماي )منوچهري،
(٢٨ :١٣٩٢
ور طبع او بخار فرستند روي سپهر روحانيون شوند معطر بدان بخار )معزي(١٨-١٩ :١٣٨٩،
اي خديو ماه رخش اي خسرو خورشيد چتر اي يل بهرام دهره اي شه كيوان دها
جان خاقاني ز تف آفتاب و رنج راه مانده بود آسوده شد در سايه سايه خدا )خاقاني-٢٢ :١٣٦٨ ،
.(٢٣
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اخوت ،احمد ) .(١٣٨٨تاملاتي درباره نشانه شناسي بدن و قدرت ،تهران ،خجسته.
ادي ،ساموئيل ،ك .(١٣٤٧) .آيين شهرياري در شرق ،ترجمه فريدون بدره اي ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر
كتاب.
الگار ،حامد ) .(١٣٦٩دين و دولت در ايران  ،نقش عالمان در دوره قاجار ،ترجمه ابوالقاسم سري ،تهران،
توس.
اوليويه ،گيوم آنتوان ) (١٣٧١سفرنامه اوليويه :تاريخ اجتماعي -اقتصادي ايران در دوره آغازين عصر
قاجاريه ،ترجمه محمد طاهر ميرزاده ،تصحيح غلامرضا ورهرام ،تهران ،اطلاعات.
باربارا ،جوزا و ديگران ) .(١٣٤٩سفرنامهي ونيزيان در ايران ،ترجمه منوچهر اميري ،تهران ،خوارزمي.
برزگر ،ابراهيم )» (١٣٨٧نظريه آدلر و روان شناسي سياسي آقامحمدخان قاجار« ،پژوهشنامه علوم سياسي،
سال چهارم ،شماره اول زمستان.٥٠-٧ ،
باستاني پاريزي ،محمد ابراهيم ) (١٢٩٢خاطرات دكتر قاسم غني ،تهران :علم.
بورديو ،پير ) (١٣٩٧تمايز :نقد اجتماعي قضاوتهاي ذوقي ،تهران :نشر ثالث.
پهلوي ،محمد رضا ) .(١٣٤٠ماموريت براي وطنم ،تهران ،شركت سهامي كتابهاي جيبي.
جاحﻆ ،ابوعثمان عمرو ) .(١٣٠٨تاج )اخلاق الملوك( ترجمه حبيبالله نوبخت به تصحيح احمد زكي پاشا،

بي جا :تابان.
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حافﻆ ابرو ،شهاب الدين عبدالله خوافي ) .(١٣٨٠زبدالتواريخ ،مقدمه ،تصحيح و تعليقات سيد كمال حاج
جوادي ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
خاقاني شرواني ،افضلالدين ) .(١٣٣٨ديوان ،به تصحيح ضياءالدين سجادي ،تهران ،كتابفروشي زوار.
خنجي ،فضل الله بن روزبهان ) .(١٣٨٢تاريخ عالم آراي اميني :شرح حكمراني سلاطين آق قويونلو و ﻇهور
صفويان ،به تصحيح محمداكبر عشيق .تهران ،مركز نشر ميراث مكتوب.
 .(١٣٦٢)-------------------سلوك الملوك ،محمد علي موحد ،تهران ،خوارزمي.دلاواله ،پيترو ) .(١٣٩٠سفرنامه پيتر دلاواله ،ترجمه محمود بهفروز ،تهران،
ذكايي ،محمد سعيد و امن پور ،مريم ) .(١٣٩١درآمدي بر تاريخ فرهنگي بدن در ايران ،چاپ دوم ،تهران،
انتشارات تيسا.
رو ،ژان پل ) .(١٣٩١ايران و ايرانيان ،تاريخ ايران از آغاز تا امروز  ،ترجمه محمود بهفروزي ،تهران ،جامي.
رودكي ،جعفر بن محمد ) .(١٣٨٧ديوان رودكي ،تصحيح نصرالله امامي ،تهران ،موسسه مطالعات فرهنگ و
تمدن ايران زمين.
رجايي ،فرهنگ ) .(١٣٧٢تحول انديشه سياسي در شرق باستان ،تهران :قومس.
زونيس ،ماروين ) .(١٣٧٠شكست شاهانه :روانشناسي شخصيت شاه ،ترجمه عباس مخبر ،چاپ دوم،
تهران :طرح نو.
سرشتيان ،محمد حسن ) .(١٣٨٨رويكردهاي فرهنگي و اجتماعي در حوزه بدن انسان ،فصلنامه فرهنگ
خراسان جنوبي ،سال چهارم ،ش اول و دوم .پاييز و زمستان.١٥١- ١٣١ ،
سيوري ،راجر ) .(١٣٦٦ايران عصر صفوي ،ترجمه كامبيز عزيزي ،تهران ،سحر.
شارپ ،رلف نارم .(١٣٨٤) .فرمانهاي شاهنشاهان هخامنشي ،چاپ دوم ،تهران ،پارينه.
شاردن ،ژان ) .(١٣٧٤سفرنامه شواليه شاردن ،ترجمه اقبال يغمايي ،تهران ،توس.
فراي ،ر.ن ) .(١٣٨٩تاريخ ايران از اسلام تا سلاجقه دانشگاه كمبريج ،ترجمه :تيمور قادري ،ج  ،٤تهران،
مهتاب.
فلسفي ،نصرالله ) .(١٣٣زندگي شاه عباس اول ،ج  ،٢تهران :كيهان.
فوكو ،ميشل ) .(١٣٩٣مراقبت و تنبيه :تولد زندان ،نيكو سرخوش و افشين جهانديده ،تهران ،ني.
كاتوزيان ،محمدعلي ) .(١٣٩٣تضاد دولت و ملت :نظريه تاريخ و سياست در ايران ،ترجمه عليرضا طيب،
تهران ،نشر ني ،چاپ يازدهم.
كاشي زرين فام هشت گوشه ) ٦٢٤/١٢٢٧موزه آرميتاژ روسيه(.
كريستين سن ،آرتور ) .(١٣٧٢ايران در زمان ساسانيان ،ترجمه رشيد ياسمي ،چاپ هشتم ،تهران ،دنياي
كتاب.
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كمپفر ،انگبرت ) .(١٣٦٣سفرنامه كمپفر به ايران ،ترجمه كيكاوس جهانگيري ،تهران ،خوارزمي.
گزنفون ،سيرت كوروش كبير ) (١٣٥٠ترجمه ع .وحيد مازندراني ،تهران :شركت سهامي كتابهاي جيبي.
گيدنز ،آنتوني ) .(١٣٦٨جامعه شناسي ،ترجمه چاوشيان ،تهران ،نشر ني.
گوره ،ژان ) (١٣٦١خواجه تاجدار ،مترجم ذبيح الله منصوري ،چاپ بيست و سوم ،جلد دوم ،تهران :اميركبير.
طوسي ،نظامالملك ) (١٣٤٧سياستنامه ،تصحيح هيوبرتدارك ،تهران ،انتشارات بنگاه ترجمه و نشر كتاب،

چاپ دوم.

عباسي ،جواد و راضي ،زهره ) .(١٣٩٣مشروعيت ايراني در حكومتهاي محلي ايران در قرن هشتم
هجري ،پژوهشنامه تاريخهاي محلي ايران ،سال دوم ،شماره دوم ،بهار و تابستان.٩٨-٨٤ ،
عليزاده بيرجندي ،زهرا ) .(١٣٩١عالمان و صوفيان در عصر صفوي ،تهران ،فكر بكر.
ماهوان ،فاطمه و ديگران ) .(١٣٨٤بررسي نمادهاي تصويري فر :با تاكيد بر نگارههاي شاهنامه ،پژوهشنامه
ادب فارسي ،سال يازدهم ،شماره نوزدهم ،بهار و تابستان.١٥٧-١١٩ ،
مروي ،محمد كاﻇم ) (١٣٧٤عالم آراي نادري ،به تصحيح محمد امين رياحي ،تهران ،انتشارات علمي و
فرهنگي.
مسعودي ،ابوالحسن علي بن حسين ) (١٣٤٧مروج المذهب و المعادن الجوهر ،ترجمه :ابوالقاسم پاينده ،ج
 ١و  ،٢تهران ،بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
معزي ،محمد ) (١٣٨٩ديوان معزي  ،تصحيح عباس اقبال آشتياني ،عبدالكريم جربزه دار ،تهران ،اساطير.
منوچهري دامغاني ) (١٣٩٢ديوان منوچهري ،تصحيح :حبيب يغماني ،مقدمه :سيد علي آل داود ،تهران،
بنياد موقوفات افشار.
نوذري ،عزتالله ) .(١٣٨٩تاريخ اجتماعي ايران ،تهران ،خجسته.
نيكخواه ،هانيه و شيخ مهدي ،علي ) (١٣٨٩رهيافتي به سياستهاي فرهنگي ايلخانان در سده
سيزدهم/هفتم در واكاوي نقوش سفالهاي زرين فام ،فصلنامه مطالعات هنر اسلامي ،شماره سيزدهم ،پاييز و
زمستان.١٢٩-١٠٩ ،
واصفي ،زينالدين محمود ) .(١٣٥٠بديع الوقايع ،ترجمه الكساندر يلدروف ،تهران ،انتشارات بنياد فرهنگ
ايران.
وطندوست و ديگران ) (١٣٨٨نمودهاي ناسيوناليسم در كتابهاي درسي تاريخ دورههاي پهلوي اول،تاريخ
نگري و تاريخ نگاري ،بهار  ،شماره .٢٠٥-١٨١ ،١
ونديداد ،ابراهيم پورداود ،تهران :تهيه و نشر الكترونيك
-Shilling,c(1993)The body and social Theory,London:Sage.
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-Seibertz,Roman(2002)”Iran auf demweg in die neuzeit:
staatsideologie,verwaltungsreform und modernisierungunternaser al din
din shah im Spiegel der briefmake 18681314-1285/1896”,Iranistik.vol
1.p101122.

