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 يپدر ساالرخدا و 

ود خ يناخودآگاه از سو يد ترفنديش از آنکه در ارتباط با خدا بوده باشد، شاي، پيپدر ساالر

 ات ويعِت حيشه در طبيد که رينمايش باشد و چندان دور نميسلطه بر همنوع خو يانسان برا

که  د بتوان گفتين حالت، شايترنانهيبخ مکتوب داشته باشد؛ در خوشيتر از تارکهن يروزگاران

ت از زنان و کودکان در برابر حوادث و هجوم يحما يپدر برا يناخودآگاه است از سو يادغدغه

 .دشمن

است که منشاء و خاستگاِه  ييز ظاهرا ماجراين ياجتماع -ياسيس يدر عرصه «يپدرساالر

راتر ف يتيرفتن اقتدار شخصيتوان جستجو کرد. پذين آن را در واحد کوچک خانواده هم مينخست

نهادن به  يرد و با رشد کودک و پايگيدر ذهن، معموال در واحد کوچک خانواده شکل م« من»از 

فراتر نهاده و در  يانواده پا، مفهوِم اقتداِر پدر هم از واحد کوچِک خياجتماع يگسترده يعرصه

ر، و ل به شاه، امپراطويتر، تبدشرفتهيکند و در مراحل پيدا ميز ظهور و نمود پيفه نيله و طايقب

ن يازتربرنگين ين مردان که گاهيترن و باهوشيترياز قو يکيند، معموال ين فرايشود. در ايرهبر م

 .گرفتيمک ملت را به عهده يتواند باشد، نقش پدِر يهم م

خ يک ملت، هم در تاريا رهبِر يکاهن، و  له، پادشاه،يس قبيپدران، به عنوان رئ ن نمونهياز ا

 ينظام پدرساالر يهاشهيدهد که ريما، شناخته شده است و نشان م يهاو هم در اسطوره ياسيس

 .ده انگاشتيتوان آن را نادينم يده است که به سادگيچنان در تار و پود زبان و فرهنگ ما تن

 ين حال برخيمتفاوت است. در ع« پدر=والد»با « پدر=شاه»نجا مفهوم يآشکار است که در ا

 است که انگار ياگونهن وجوه اشتراک بهين دو گونه پدر وجود دارد. ايان ايم ييوجوه مشترک معنا

 افته است ي ييش معنايواال« پدر=شاه»در « پدر=والد» يهايژگيو يبرخ
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دانسته و « پدر=شاه»ن يچنباشد، هميم« مادر=والده»شوهِر « پدر=والد»گونه که همان 

توان از يم« مادر=وطن» يبه جا .رديگيبر عهده م« مادر=وطن» يندانسته، نقش شوهر را برا

 .هم استفاده کرد« هنيماِم م»ا ي« ماِم وطن»مانند  يتر و مشهورترشدهشناخته يهابيترک

هم هستند،  1«يروان جمع» يبرا ييهاکه همه نام« هنيم»، و «وطن»، «لهيقب»گر، ير ديبه تعب

ک ملت شمرده يا يله يک قبيافراد  يهمه يمادِر مشترک برا يمؤنث دانسته شده و به مثابه

ر و آخرالزمان يتکو يسوره يرا در مقاله يل مؤنث دانسته شدن روان جمعياز دال يشود. برخيم

 2.نوشته بودمل يبه تفص

شود، يافراد دانسته م ين، پدر همهيا رهبر که به صورت نمادي، پادشاه ين تلقيبر هم يمبتن

هنگام مواجهه با مردم عصايي که شوهر وطن  .شمارديهن هم ميحا خود را شوهِر وطن و ميتلو

اي از شوهري وي براي ماِم گيرد، افزون بر نماِد فرمانروايي همچنين نشانهسرزمينش به دست می

 تواند باشد ميهن هم مي

توان يور را هم ميک شوهر متعصب و غياز  ييهادر سخنان و اعمال رهبراِن پدرساالر، نشانه

که از ناموس  يکس يعنيام، آن آورده يهياول يهمان معنا را به« وريغ» ينجا واژهيمشاهده کرد؛ در ا

 گفت و يبا ناموس و ياگانهيکند و سخت مراقب است که بير به شدت دفاع ميخود در برابر غ

ور بودن است که پدر= شاه، هر نوع ين حس غياحتماال به سبب هم .نداشته باشد يداريو د ييگو

 يشمارد که به مثابهيره ميکب يها را گناهگر ملتيد خود و ان ملتيم يو فکر يتعامل فرهنگ

 .مانديگانه ميبا ب يزنا ينوع

                                                           
1  -Collective sou 

2 -  https://ali-tahmasbi.com/p/takvir/3.pdf 
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معطوف به  يتواند احساسيک جامعه، ميرهبراِن پدر ساالر، نسبت به مردِم  يحس پدرانگ

 نيا يهاوجود دارد. نشانه يکه در هر آدم يگرياز احساسات و عواطف د ياريزه باشد، مانند بسيغر

توان مشاهده کرد، ياز رفتار و حرکاِت رهبراِن پدرساالر م يو ناخودآگاه را در برخ يزياحساس غر

، و يکمک به راه رفتن، بلکه به عنوان نشاِن اقتدار، برتر يکه نه برا ييمانند به دست گرفتن عصا

تر مردمان روزگاران کهن شناخته شده يها بران نشانهيا يگران است. ظاهرا معنايحکومِت بر د

 .بوده است

است  دراز دامن يا نه بحثيد متن قرآن باشد ييکرد مورد تاين رويبا ا يا رهبري ينکه پادشاهيا

دران( ا پيان)يخدا يهمه يد و نفيرسد که با طرح توحينظر مد بهيگنجد، اما بعيمجال نمنيکه در ا

 .1دا کرديآن پ يابر يقابل قبول يهيگر بتوان توجيد

نسبت  -انينيشيژه در نزد پيبه و –ان و رهبران پدر ساالر يمهم فرمانروا يهايژگياز و

ور نجا منظياست که در ا يهيآنان با آسمان بوده است، بد ينسبت نژاد يگاه يو حت يشاونديخو

 يهفيمعموال با وظ« پدر=شاه» ين عنوان رهبريان است. بنا بر ايعالم قدس و ملکوت خدا« آسمان»از 

مصر که در تورات و قرآن  يرا در داستان فراعنه يختگين آميا .خته و همراه بوده استيکهانت آم

 3ج بوده است.يز رايونان باستان نيدر  يگانگين ينقل است که هم 2م.ينيبيآمده م

                                                           
 نديد ببيتوانيم«ييک نبوت از فرمانروايتفک  »بلند ين مسئله را در مقالهيشتر ايح بيتوض -1 

 2۲تا  1۲ات يالنازعات( آ)۲2 يقرآن، سوره -2 

 ان کاهنيفصل دوم، فرمانروا روزمند، چاپ اول، انتشارات آگاه،ين، ترجمه کاظم فيزر يزر، شاخهيمز جورج فريج  -3 

https://ali-tahmasbi.com/index.php/2021-01-13-07-09-25/70-2021-01-22-05-18-03
https://ali-tahmasbi.com/index.php/2021-01-13-07-09-25/70-2021-01-22-05-18-03
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« دن خداونيجانش»خود را « پدر=شاه» يده انگاشت که وقتيتوان نادين نکته را نمين ايهمچن

و  قدرت يکهيخدا از ار ينيو عزلت گز يريکناره گ يحا به معنايشمارد، تلويم« اهللفةيخل»ا ي

 .باشدياش مفهيامور به خل يواگذار

  «پدر= شاه» يراث آسمانيم

م، موقتا يدارن و آسمان يکه اکنون از ساختار زم يشناخت يخودمان در باره يهااگر از دانسته

م يش تنظيپ يهاهزاره يارهايدانش و مع يخود را در محدوده يشناسم، و جهانيچشم بپوش

مادر  يهن به مثابيگاه پدر و زميد آسمان جايتر شود که چرا بانکته آساننيد فهم ايم، آنگاه شايکن

 دانسته شود

سارها، و سرشار شدن چشمهن، يزم يبه عنوان مثال، بارش باران از آسمان، موجب بارور

 يزندگ ين موهبت برايترين و ضروريترياتين حيشود. ايانسان و جانور م يخوراک برا يافزون

ل خود ابرها را يان به ميرس انسان نبود که آدمگر، آسمان در دستيد يانسان بوده و هست. از سو

که  کنديتر مما آسان يته را بران نکيرها، فهم اين تصويش ببارانند. اين و زراعت خويبر فراز زم

، سبب شده يعيطب يرهاين تصوين مؤنث دانسته شده است و آسمان مذکر. احتماال هميچرا زم

ن يمذکر در آسمان انگارند. گزارش چن يرويک نياز حضور  ياست تا ابر و رعد و برق را، نماد

م مانند ينيبيق بارها ميعهد عت يدر مجموعه ي، حتير اقوام بدويرا نه تنها در اساط ييهاانگاره

 : ت کردند وينا از نبودن خوراک مناسب شکايس يل در صحراياسرائيکه بن يهنگام

 به هاررن گفت:  يموس

 يهاتيرا که شکايد، زييايک بيل بگو به حضور خداوند نزدياسرائيجماعت بن يبه تمام

ل سخن گفت، ياسرائيعت بنجما يو واقع شد که چون هارون به تمام«.ده استيشما را شن

 .1نک جالل خداوند در ابر ظاهر شديستند و ايصحرا نگر يبه سو

                                                           
 1۱و  ۹ات ي، آ1۱کتاب خروج، باب  -1 
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از رعد و برق و در انبوه ابر  ياند که با شالقزئوس نقل کرده ير را در بارهين تصويمشابه هم

 1ز کند.يخن را حاصليباران، زم يلهيکرد تا به وسيدا ميآسمان حضور پ

رد، خداوند يگياست که چون منظور نظر خداوند قرار م يمقدس، وطنِن ين، سرزميبنا بر ا

 ييوکيخود را به ن ين ثمرهيبارد و زميپس باران به فصلش مد و از آنيگشايم يآغوش خود را به رو

حا نقش يم که خداوند تلوينيبيرها مين تصويشود. در ايم ير و شهد در آن جاريدهد، و شيم

شود که در آن يم يملت ين و رواِن جمعياز زم يازهيآم« هنيماِم م»  عهده دارد ون را بر يشوهِر زم

ها که در تورات آمده، ابتدا به ساکن نبوده باشد و به رين تصويرسد اينظر مکنند. بهيم يزندگ

ک يو  يديکرد توحين بار با رويا يان نسبت به آسمان بوده است ولينيشياعتقاد پ يبازخوان ينوع

 .ييخدا

ل يهوه( تنها پدِر قوم اسرائيق، خداوند )يتِر عهد عتکهن يهان مربوط به بخشيدر مضام

مطلق و  يبه عنوان فرمانروا يموس يگانه از سويد طرح خداوند يدر واقع شا 2شمرده شده است.

 يمعنا جا پدر بهنيفرعون نبز بوده است. البته در ا يپدر خواندگ ينف يپدر قوم اسرائبل، عمال برا

وندد يپيم يرد و به روان جمعيميم« والد =پدر»را يز« پدر=والد»و نه  يو معنو ياسيس يروافرمان

 :ودشيده ميح ديمس يسيتر در سخنان عجهان شمول يکردير با روين تعبيشه زنده است، همياما خداوند هم

 3است که در آسمان ست. يکيرا پدر شما يد زين، پدر خود مخوانيچ کس را بر زميه

                                                           
 ل نام زئوسيجلد اول، ذ مصاحب، يالمعارف فارسرةيدا -1 

ن چشمان خود را يد، و مابييشتن را مجروح منمايمردگان، خو يد، پس برايخود هست يهوه خدايشما پسران  -2 

 (1ه يآ 1۲ه، باب يتثن)ديمتراش

 ۹ه يآ 23، باب يل متيانج -3 
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ه به ست، بلکه اشارين« پدر=والد»، «پدر»ح از مفهوِم يمس يسينجا منظور عيآشکار است که در ا

ن حال حضور يبا خداوند است. در ع ياسيس-يمعنو يهاان پدرخواندهياست که م يرقابت

قوِم  يبرا يپدرخواندگ يکردند و مدعيم يآسمان معرف يخود را وابسته يکه به نحو يانيروافرمان

ال کند که احتمايت مين گمانه را تقوي، اين پدر خواندگيافت. تداوم ايان نيشدند، پايش ميخو

به آسمان راه  يوستگي، کهانت و پ«مادر=وطن» يهانهيبر قوم و تصاحب گنج يپدر يادعا يبرا

 له در نزد عوام،ين وسيبه ا آورده تايد مين فرصت را پديروا افرمان يبوده است و برا يحل مناسب

 .کند يمعرف يآسمان يگوهر ياندک اندک خود را دارا

و  1زننديل از فرمان خداوند سر باز مياسرائ يق، آنجا که داوراِن بنياز عهد عت ييهادر بخش

 ييف شده است که گويل چنان توصياسرائ يبن يانگارند، شهرهايمطلق قوم م يخود را فرمانروا

م ياز اورشل ها،رين تعبياند. در ادهيانت ورزيخود خ يکاِر خداوند هستند که به شوانتيهمسران خ

اِن مصر و کلده و بابل شدند يخدا ياد شده است که چون دلباختهيبه عنوان دو فاحشه  و سامره،

 2تن دادند. يده و به زناکاريانت ورزيهوه خيبه 

ل ياسرائ يم، آنجا که بنيم مشاهده کنيتوانيم ليرا در کتاب اول سموئ ين زناکاريمقدمات ا

 يخود داشته باشند، و هنگام يبرا يز پادشاهيگر، آنان نيخواهند تا همچون اقوام ديل مياز سموئ

افت ين گونه دريابه يکند، پاسخيخداوند طرح م يمردمان برا ين خواستهيل با اکراه ايکه سموئ

 :کنديم

                                                           
ان يدر م يشکل گرفتن پادشاه ياز کتاب مقدس است که در آن داستان چگونگ ينام بخش« داوران» کتاب  -1 

  ان کرده استيل را بياسرائ يبن

 23ال باب يکتاب حزق -2 
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دند را که تو را ترک نکريآواز قوم را در هر چه به تو گفتند بشنو، زل گفت: يو خداوند به سموئ

 .ميننما يشان پادشاهيبلکه مرا ترک کردند تا بر ا

رون آوردم، بجا آوردند، و مرا ترک يشان را از مصر بيکه ا يکه از روز يبر حسب همه اعمال

 .ندينما ين رفتار ميز همچنير را عبادت نمودند، پس با تو نيان غينموده، خدا

 يشان را از رسم پادشاهيد شهادت بده، و ايشان به تأکيشان را بشنو لکن بر ايپس اآلن آواز ا

  1شان حکومت خواهد نمود، مطلع ساز.يکه بر ا

ها يمصر يپرستش مثال خدا ير، به معنايان غيها، آشکار است که عبادت خدان جملهيدر ا

 يپدران نشيگر در گزيد يهااست که ملت يگرفتن راهش يپ يست، بلکه به معنايها نيا بابليو 

 .اندار کردهيهوه اختير از يغ

توان معادل همان ين گزارش تورات آمده است ميرا که در ا« لهيقب»و « قوم»همچون  يواژگان

 زنديک جامعه رقم ميش غالب را در يکرد که گرا يجامعه تلق «يروان جمع»

ود که خ يا رهبِريتنها به پادشاه  يام، مفهوم زناکارآورده ليدر جمالت فوق که از کتاب سموئ

مردم است که به خداوند  ين روان جمعيا  شود، بلکهيخواند محدود نميله ميرا پدر قوم و قب

 .خود، به زنا تن داده است يبرا يدن پادشاهيده و با بر گزيانت ورزيخ

ن قوم و ين مردم و فرزند هميالتًا از همخودش اص ا شخص رهبر،يکه شخص پادشاه ين هنگاميهمچن

چ يهيرا اگر قرار باشد بيد برادِر مردم شمرده شود نه پدر آنان؛ زين وطن بوده است، طبعا بايله و هميقب

 .کنديتصاحب مادر را دارد و با او زنا م يهيماند که داعيرا م يفرزندله بنامد، يخود را پدر افراد قب يديتمه

                                                           
 ل، باب هشتمياول سموئ -1 
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 يگاه همان پدرِ آسمانيا جايگاه خداوند يست جايباي، پادشاه مين نوع از زناکاريکه در ا روشن است

 .را اشغال کند

 يهن است ولين مين حال که خودش فرزند هميدر ع« پدر=شاه»که يگر، هنگامير ديتعببه

بودن را از کجا اِز پدر يامت يد که ويآيد مين پرسش پديا نامد،يافراد ملت هم م يخود را پدر همه

که خود را پدِر قوم  يِت کسيهو جا است که نيق کسب کرده است؟ احتماال از هميو از چه طر

 .زديآميدرهم م يمبهم و ظاهرا قدس يهااز پنداشت ياکند، معموال با هالهيم يمعرف

در موارد  .کنندياد مي« فرزنداِن من»موارد از مردم با عنوان  ياريرهبراِن پدر ساالر، در بس

ار يبوده است. بس يرفتنيپذ -که همان مردم باشند-فرزندان  ياز سو ين احساسيهم چن ياريبس

چگونه اشک شوق « پدر=شاه»با  يياروياعم از زن و مرد هنگام رو يده شده است که مردميد

ش، يت سرنوشت خويرفتن مسئولياز جامعه، و ترس از پذ يدر بخش ير بلوغ روانيا تاخيزند. آيريم

 آنان باشد؟ ين از ارادهيرفتن اقتدار رهبراِن پدر ساالر و تمکياز عوامل مهم در پذ يکيتواند يم

تند که هس يکسان« پدر=شاه»ين فرزندان برايتريداشتنن و دوستي، بهتريدر نظام پدر ساالر

که در  است يهيرفته باشند. بديخود پذ يرا برا يروان ياند و اختگبه فرمان پدر بودهو گوش عيمط

فر يک ين وجهيدترياز پدر نداشته باشند، به شد يکه فرمانبر يبزرگ، فرزندان ين خانوادهيا

در « استيس» يگفتند. مفهوم واژهيم« استيس»فرها يگونه کنينند. در فرهنگ و زبان ما، به ايبيم

که  يو عقوبت نمودن ه کردنيش از انقالب مشروطه عبارت بوده است از تنبيفرهنگ لغات ما تا پ

تواند هرکس را يار سلطان است و تنها او ميباشد و فقط در اختيقانون و قضا م يرهيرون از دايب

 .ديا ببخشاياست کند ياراده نمود س
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رنگ يدند، با نيديب خود ميخود را رق ياِن پدر ساالر، فرزند واقعين، هرگاه فرمانروايبر ا افزون

ته اد بوده است که توانسيخ ما چندان زيگونه در تارنياز ا يعيداشتند. وقايمبران يرا از م يب ويو فر

 1ه،اوش و سودابيات ما رقم بزند؛ مانند داستان کاووس و سيرا در فرهنگ و ادب يفرزندکش ياسطوره

 2ود.ار از تاج و تخت بيدور کردن اسفند يگشتاسب و برا يار که به توطئهيا نبرد رستم و اسفندي

 يفهوم، به آن معنا و ميپدرکش يم که اسطورهيتوانم بگويم م،يها وفا دار باشفرضشين پيگر به اا

ر د وجه غالب نباشد بلکه ديکند در فرهنگ ما شايان ميپ شاه بياد يل اسطورهيد در تحليکه فرو

د داستان هم مانن يياستثنا ياند. البته موارداند که توسط پدران کشته شدهنجا اغلب پسران بودهيا

ارتر د سازگيفرو يهيبا با همان نظريخ ما وجود دارد که تقريه در تاريرويز و فرزندش شيخسرو پرو

 .3آورديخود در م يش را به همسريه پس از کشتن پدر، زناِن پدر خويرويژه آنکه شياست به و

 1331بهشت يمشهد، نهم ارد 
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