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نیازها و  به  برای پاسخگویی  بی تردید نظام های آموزش و پرورش در رسارس جهان 
رضورت های معینی شکل گرفته و توسعه یافته است که در کانون آن، آماده سازی نسل 
جدید به صورت شهروندانی موثر و فعال برای ورود به جامعه است. به عبارت روشن 
تر، تربیت شهروندی )Citizenship Education( یکی از مهم ترین دالیل 
توجیه کننده ی رضورت و اهمیت نظام آموزش و پرورش و برنامه های درسی در روزگار 

کنونی است.1

1- غفاری خلیل، غضنفری مریم، بررسی میزان انطباق برنامه های درسی مدارس با ویژگی های شهروند خوب 
برای جامعه ی ایران، فصلنامه روانشناسی تربیتی، سال دوم، شماره دوم، تابستان 1390، پیاپی 6، ص 107
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سبزه های بی حاصل
درباره تعهد اجتماعی و رسالت شهروندی

ایران،  نیافته چون کشور خودمان  در جوامع سنتی و توسعه 
ثمر  به  است.  توجه  محل  و  مهم  بسیار  فرزندآوری  و  ازدواج 
رساندن فرزندان هم عموما با شاغل شدن و ازدواج ایشان معنا 
می شود. از این رو چندان محل تعجب نیست که یکی از رسوم 
بجا مانده از نیاکان ما سبزه گره زدن در سیزدهمین روز هر سال 
باشد. آن هم با امید وصلت و نیک بختی. اما اینکه این نیک 
بختی و سعادت دقیقا چه معنایی دارد و هر یک از ما شهروندان 
چه رسالتی بر دوش داریم، دست کم در سطح اجتماعی چندان 
محل بحث نبوده است و بیشتر در حلقه روشنفکران یا شهروندان 
دغدغه مند مشاهده می شود. در این مختصر تلقی انسان ایرانی 
از موفقیت و نگاه وی به رسالت اجتماعی را از نظر می گذرانیم.

منافع جمعی قربانی منافع فردی

تقریبا همه ما ایرانیان دست کم یک بار با پرسش "دکرت می خوای 
بشی یا مهندس؟" مواجه شده ایم و تقریبا هرگز با عبارت ساختن 
کشور و مفید بودن برای حال و آینده آن، روبرو نشده ایم. چرا؟ 
چون مای ایرانی عموما پزشکی یا مهندسی را مشاغلی با درآمد، 
موقعیت اجتماعی و استقالل قابل مالحظه تعریف می کنیم. در 
نتیجه این دو گزینه را بسیار مناسب در جهت تامین و تضمین 
هرچه بیشتر امیال خود می دانیم. این نگرش خویشتن خواهانه 
که جز منافع فردی به مقوله دیگری نمی اندیشید، بر تفسیر 
ما از محیط پیرامون، انتخاب شغل، رفتارهای اجتماعی و ... اثر 
قابل توجهی برجای گذاشته است. به بیانی دیگر چه تعداد از 
دانشجویان پزشکی برای حل معضلی در حوزه بهداشت و سالمت 
کشور؛ رشته پزشکی را برگزیده اند؟ چه تعداد از مهندسین کشور 
برای ساخت محصولی بومی به رشته های مهندسی روی آورده 
اند؟ این مهم در رشته های حساسی چون علوم انسانی به مراتب 
تامل برانگیزتر است. خاصه آنکه معتقدیم دانش آموزان ضعیفی 
که نه قابلیت دکتر شدن و نه توانایی مهندس شدن را دارند، 
علوم انسانی را برمی گزینند!!! چندان بی راه نیست بگوییم وقتی 
مردمانی نسبت به زندگی و منافع جمعی بی توجه یا دست باال کم 
توجه باشند چه نیازی به رشته هایی چون جامعه شناسی و مانند 

آن احساس خواهند کرد؟1 در نتیجه عالقه فرزندان ما به زمینه 
هایی چون علوم انسانی، سینما، موسیقی، نجاری، دوزندگی و 
مانند آن عموما با واکنش سخت و تند والدین روبرو می شود. این 
ضعف در حوزه علوم انسانی زمینه پرورش شهروندانی در کشور 
شده است که حتی بین متخصصین آن عموما تعهد اجتماعی، 
چندان جایگاهی ندارد. نیروهایی که عموما در طول سال منافع 
شخصی را دنبال می کنند. پزشکانی که ساختمان سازی می 
کنند، ورزشکارانی که به جای باشگاه داری، رستوران داری می 
کنند، مهندسینی که سازه هایشان با زلزله چند ریشتری بر سر 
صدها خانوار خراب می شود، معلمینی که به طرق مختلف دانش 
آموزان را به کالس های خصوصی و مانند آن ترغیب می کنند و 
... جماعتی از تحصیلکردگان که حتی تبریکشان به یکدیگر، بد و 

بی راه گفتن به دیگری است. 

ترک کشور را از پشت کردن به آن جدا کنیم
هیاهوی  نهایتا  و  فرزندان  مهندس شدن  یا  دکتر  سودای  در 
تبریک و کنایه دو قشر تحصیلکرده ی جامعه، منافع ملی و 
جمعی قربانی می شود. درحالی که فرهنگ عمومی و به تبع آن 
سیستم آموزش رسمی و غیررسمی کشور، بر طبل منافع فردی 
می کوبد، خروجی آن تحصیلکردگانی است که عموما با ذکر 
مشکالت و موانع موجود، ترک کشور را منطقی می دانند. راقم 
این سطور می پذیرد که شرایط ایده آل نیست و این خود دلیلی 
است بر توسعه نایافتگی کشورمان، اما می پرسم تاریخ کشور 
خود را خوانده ایم؟ آیا تا به حال از خود پرسیده ایم چگونه در 
کشور مدرسه یا دانشگاه ساخته شد؟ اگر دیروز میرزایوسف خان 
مستشالدوله برای راه اندازی قطار با موانع متعدد روبرو بود امروز 
همان رویه، گرچه به مراتب خفیف تر، را اسنپ تجربه کرده است.2 
داستان تاسیس مدارس نوین نیز با برخوردهای تند و قهرآمیز 
بسیاری مواجه گشت. چند نوبت میرزاحسن خان رشدیه3 با 
هزینه شخصی مدرسه ساخت و مخالفین آموزش نوین آن را 
ویران ساختند. حتی در چند نوبت شخص او مورد ضرب و شتم 
جماعت سنت گرا قرار گرفت. آن چه امیرکبیر در ایجاد تغییرات 
اعم از تاسیس دارالفنون تا انتشار وقایع اتفاقیه متحمل شد خود 
حدیث جانسوز دیگری است. تا حال از خود پرسیده ایم اگر 

1- جالب آن که در کشورهای توسعه یافته بهترین دانش آموزان در گرایش های علوم انسانی انتخاب 
رشته می کنند.

www.asriran.com   2- چه کسانی به دفتر اسنپ در کرمان حمله کردند؟
3- میرزاحسن خان رشدیه موسس مدارس نوین در ایران است. جهت کسب اطالعات بیشتر بنگرید به 

www.iran-newspaper.com  صدای زنگ مدرسه در گوش کودکان میهن

ماهنامه سرند     شماره بیست و نهم، اسفند 1396

ه 
شا

مان
کر

ر-
شو

ب ک
غر

در 
ه 

لزل
ت ز

ارا
س

 خ
ی/

یر
صو

ش ت
زار

: گ
یر

صو
ع ت

منب
 

w
w

w.
sa

rp
oo

sh
.c

om



سخن آغازین

5

میرزایوسف خان کنار می کشید یا رشدیه عطای تاسیس مدرسه 
را به لقای آن می بخشید، امروز در چه شرایطی روزگار می 
گذراندیم؟ یا اگر امیرکبیر به دامان فالن سفارت پناه می برد 
و تامین و تضمین منافع فردی را بر اعمال اصالحات در کشور 
ارجح می دانست چه بسا امروز وضعی به مراتب اسف بارتر و رقت 
انگیزتری می داشتیم. حال وقت آن نرسیده است بجای طرح 
"کشور برای ما چه کرده است؟" از خود بپرسیم "ما برای کشورمان 

چه کرده ایم؟" 
آیا تاریخ توسعه دیگر ملل دنیا را از نظر گذرانده ایم؟ چهره ها 
و شخصیت ها در ژاپن برغم درگیری شدید بین سنت گرایان 
و طرفداران مدرنیته و حتی برغم پشت سرگذاشتن دو جنگ 
جهانی، کشور خود را ترک کردند؟ این مهم در مورد کشوری 
چون آلمان هم صدق می کند. تا به حال از خود پرسیده ایم 
اگر هر کشوری که دچار بحران و کاستی گشت، متخصصین آن 
جالی وطن می کردند، آیا امروز نقطه ای در کره زمین می بود 
که به چنان سطحی از توسعه یافتگی برسد که امکان پذیرش 
مهاجرینی از نقاط مختلف دنیا را داشته باشد؟ باید از طرفداران 
و توجیه کنندگان ترک کشور پرسید اگر فضای داخل کشور 
مناسب نیست چرا در خارج از کشور فعالیت چندانی دیده نمی 
شود؟ مگر نه این است که بسیاری از تحصیلکردگان کشورهای 
در حال توسعه عامل خدمت به موطن خویش بوده اند؟ آیا می 
دانیم چگونه محمد یونس4 با تاسیس گرامین بانک بر زندگی 

میلیون ها هموطن بنگالدشی خود تاثیر گذاشت؟ 

مثره ی سبزه گره زدن؛ مردمانی مرصفی

بگذارید با خود روراست باشیم. ما مردمانی مصرفی و میوه چین 
هستیم. ترجیح می دهیم لقمه آماده و حاضر را ببلعیم. به همین 
جهت کمتر می شنویم شهروندی، ایران را به مقصد هند یا برزیل 
ترک کرده باشد. در مقابل نقطه عزیمت ما آلمان و انگلستان 
است. حتی برغم حضور در کشورهای آزاد و با منابع قابل تامل، 
میزان  همان  گیریم.  می  پی  را  خود  زندگی شخصی  هم  باز 
کنسرت ها و شب نشینی ها محل توجه است که همایش ها و 
گردهمایی اجتماعی و فرهنگی مهجور. پس مشکل فقط کشور 
یا شرایط آن نیست! مشکل فرهنگی است که تعلق چندانی به 

4- محمد یونس اقتصاددانی بنگالدشی و تحصیلکرده ی آمریکا است. او با تاسیس بانک گرامین به فقرا 
وام های کوچ اعطا می کند. فعالیت او یکی از نمونه های بسیار موفق کارآفرینی، و نه خیریه، در جهان 
محسوب می شود. به جهت فعالیت های اجتماعی محمد یونس در سال 2006 جایزه ی صلح نوبل به 

وی اعطا شد. برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به :
www.donya-e-eqtesad.com  مروری بر تجربه موفق »گرامین بانک« در بنگالدش

ایران و ایرانی ندارد. همچنین تعلق چندانی به انسان و انسانیت 
هم ندارد که اگر داشت مشکالت عدیده ای در هند، آفریقای 
جنوبی، برزیل و آرژانتین وجود دارد اما چنین رویکرد خویشتن 
خواهی ترجیحش، زندگی در آرامشی است که مدیون و مرهون 
تالش بی وقفه شهروندان متعهد کشورهای توسعه یافته است.5 
کسانی که هنگامه جنگ، بروز قحطی یا شیوع بیماری جای 
رفتن، ماندن و ساختن را برگزیدند. میوه چینان درحالی از عدم 
توجه به خود گالیه دارند که خودخواهانه دسترنج زحمت دیگران 

را تناول می کنند. طنز غریبی است. 
مقاله برای ژورنال های خارجی نوشتن و فیگور دانشمندی برای 
خودی گرفتن، مدرک دانشگاهی را محل فخرفروشی و تکبر 
دانستن، ثمره ای برای کشور نداشته است. کی و کجا از خود 
پرسیدم که امیرکبیر یا خواجه نظام الملک هم مدرک دکتری 
یا  ابن سینا، خواجه نصیرالدین طوسی  داشتند؟ اساسا رازی، 
یا  ایشان می شناسیم  تحصیلی  به جهت مدرک  را  فردوسی 
بواسطه نقش اجتماعی؟ اگر بنا به ترک صحنه و رفتن می بود 
که همچنان در مکتبخانه ها روضه الصفا و گلشن راز از بر می 
کردیم. جای جاده های آسفالته همچنان مسیرهای مال رو محل 

استفاده می بود.
بی توجهی به اهمیت علوم انسانی، بویژه بی اطالعی از تاریخ 
تحوالت ایران و جهان و مباحث جامعه شناختی شرایط را برای 
بهبود سخت و پرهزینه کرده است. خروجی این فقدان آگاهی 
اجتماعی، مردمانی است که چون برگی در باد روزگار می گذرانند 
و آمد و شد سال ها برای ایشان از حد تعارفات همیشگی فراتر 
نرفته است. بی راه نیست بگوییم تمام نوشدن در مای ایرانی 
به خریدن لباس یا ماشین جدید محدود می شود. باید از خود 
بپرسیم ثمره ی آن سبزه های گره زده چه کسانی شده اند؟ 

سبزه های بی حاصل؟

5- ایشان عموما در کار خیر هم نگرشی سطحی خیرمآبانه دارند. هر سال کودکان اوتیسمی را رایگان 
ویزیت می کنند یا حتی هزینه زندگی ایشان را متقبل می شوند. راقم این سطور منکر اهمیت این دست 
فعالیت ها نیست اما می پرسد آیا ویزیت رایگان کودکان اوتیسمی مشکل اوتیسم را حل می کند؟ یا تقبل 
هزینه زندگی کودکان بی سرپرست حل مشکل بی سرپرستی یا بدیرپرستی است؟ آیا وقت آن نرسیده که 
کمی ریشه ای تر به دنبال پیشگیری یا درمان مشکالت گام برداریم؟ گرچه اقداماتی صورت گرفته است 

اما در سطح کالن، رویکرد جامعه عمدتا خیرمآبانه است و نه معطوف به توانمندسازی. 

سپهر ساغری

یر:
صو

ع ت
منب

م!
روی

ی 
ز م

رو
نو

ه 
درق

ه ب
ت ب

یع
طب

با 
ی 

شت
ز آ

رو
w

w
w.

sa
fa

r.c
om

ماهنامه سرند     شماره بیست و نهم، اسفند 1396



6 ماهنامه سرند     شماره بیست و نهم، اسفند 1396

جامعه ی کنونی ما را می توان یک جامعه ی خود دوستدار، متمرکز بر خود یا " نسل من" 
نامید که بی وقفه در حال رقابت و جستجوی استیال بر دیگران است. در حالی که این 
کوشش فقط به از خودبیگانگی، از دست دادن جهان پیرامونی و انواع مختلف اختالل ها 

و رسخوردگی ها می انجامد.
دلخموش، محمدتقی، به یاد سردبیر: قامت استادی، فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی تحولی )روانشناسان ایرانی(، 

تابستان 1389، دوره 6، شماره 24، ص 372

جامعه
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یلدا دنیایی مبرز

در نخستین روز بهار سال 1312خ  در تهران دیده به جهان 
اوان  از همان  و  آغاز کرد  از سن 4 سالگی  را  گشود. دبستان 
کودکی به فراگیری زبان فرانسه پرداخت. همزیستی با پدری 
و  دانستن  خواندن،  مسحور  و  شیفته  نیز  را  وی  کتاب،  اهل 
اندیشیدن نمود. تحصیالت ابتدایی را در دبستان خورشید تهران 
آغاز کرد. به رغم خردسالی، در فراگیری دروس مختلف به سایر 
از  را  آموزگاری  کسوت  گویی  رساند.  می  یاری  آموزان  دانش 
همان عنفوان کودکی بر قامت خردسالش پوشانیده بود. دیپلم 
علمی و ادبی خویش را به ترتیب از دبیرستان های " ناموس" و 
"شاهدخت" دریافت کرد. در سال 1329خ  در دومین آزمون 
اعزام به خارج از کشور شرکت کرد و به عنوان تنها زن پذیرفته 
شده در آزمون، یک سال بعد عازم ژنو، پایتخت سوئیس شد. 
تحصیالت عالی را تا مقطع دکترا در رشته ی روان شناسی ادامه 
داد. درخشش علمی او در دانشگاه سبب شد، ژان پیاژه استاد 
به نام روانشناسی و رئیس وقت دانشگاه ژنو، راهنمایی پژوهش 
و پایان نامه ی دکترای او را بپذیرد. وی پس از پایان رساله ی 
دکترا، عزم بازگشت به وطن کرد. به رغم پافشاری پرفسور پیاژه 
مبنی بر این که ما شما را برای جامعه ی ایرانی تربیت نکرده 
ایم و نباید به ایران بازگردید، اما وی چشم و گوش را بر سخن 
استاد بست و با قامتی ایستاده مام وطن را برگزید و این چنین 
او – پریرخ دادستان- راه ناهموار و پرگسستی را در پیش گرفت 
و در سال 1339خ به ایران بازگشت. در این قسمت مختصری 
به زندگانی و نقش آفرینی پریرخ دادستان اشاره می کنیم و در 
شماره ی آتی ماهنامه ی سرند به بازخوانی دیگر نظرات ایشان 
در باب رویکرد و سیاست گذاری های علمی موجود در جامعه 
ی ایران و همچنین بازنشستگی اجباری دکتر دادستان خواهیم 

پرداخت.

بازگشت دادستان به ایران

بهار را پشت  ایران، در حالی که تنها 26  به  بازگشت  از  پس 
سرگذاشته بود، کرسی وزارت آموزش و پرورش به وی پیشنهاد 
این  پیرامون  تردیدآمیز  درنگی  با  دادستان  دکتر  شد.  داده 
پیشنهاد به گفتگو نشست و از حدود اختیارات خود پرسید. 
پاسخ آن بود که شما در این مسند "تصمیم ساز" نخواهید بود و 
فقط از حق"امضا" برخوردار هستید! ایشان با شنیدن این پاسخ، 
چیرگی چنین سیاستی را برنتابید و عطای مسند وزارت را به 
لقایش بخشید! گفتنی است اتخاذ چنین تصمیمی چندان هم 
بار  این  نافرمانی،  این  نبود و در مقابل  ایشان بی هزینه  برای 
به جای مسند وزارت، صندلی آموزگاری کالس اول ابتدایی به 
ایشان پیشکش شد! گویی زمان ناگهان جهش یافته بود، برخی 
را بلعیده، برخی را پراکنده و برخی دیگر را نیز چون او به زاویه 
رانده بود. از این رو دکتر دادستان، به صورت مستقل دبستانی 
به نام "رویا" بنیان نهاد و با تالشی نستوهانه به مدت 12 سال در 
کسوت آموزگاری به فعالیت پرداخت. تا این که در سال 1354خ 
مدیریت این مدرسه نیز از ایشان سلب شد و مدرسه ی رویا به 
جرگه ی مدارس دولتی پیوست. در همین سال دکتر دادستان 
به اصرار و پافشاری دکتر سیاسی – رئیس وقت دانشگاه تهران– 
که بارها پیش از این نیز بنا به توصیه ی پرفسور پیاژه از او برای 
پیوستن به دانشگاه تهران دعوت کرده بود، سرانجام به گروه روان 

شناسی این دانشگاه پیوست.1
1- بنگرید به مستند پرواز ژنو- تهران: زندگی نامه ی دکتر پریرخ دادستان و همچنین  

www.negahmedia.ir

نقطه ی پایانی بر یک آغاز
نگاهی به زندگی پریرخ دادستان

 چهره ی ماندگار روانشناسی ایران
)قسمت اول(
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پس از بازگشت به ایران، در حالی که تنها 26 بهار را پشت 
وی  به  پرورش  و  آموزش  وزارت  کرسی  بود،  رسگذاشته 
پیشنهاد داده شد. دکرت دادستان با درنگی تردیدآمیز پیرامون 
این پیشنهاد به گفتگو نشست و از حدود اختیارات خود 
پرسید. پاسخ آن بود که شام در این مسند "تصمیم ساز" 
نخواهید بود و فقط از حق"امضا" برخوردار هستید! ایشان 
با شنیدن این پاسخ، چیرگی چنین سیاستی را برنتابید و 
عطای مسند وزارت را به لقایش بخشید! گفتنی است اتخاذ 
چنین تصمیمی چندان هم برای ایشان بی هزینه نبود و در 
مقابل این نافرمانی، این بار به جای مسند وزارت، صندلی 

آموزگاری کالس اول ابتدایی به ایشان پیشکش شد! 
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دادستان در کسوت استادی

در کسوت استادی زیست علمی دکتر پریرخ دادستان با هدف 
ارتقای دانش روانشناسی آغاز شد و برای سال های متمادی با 
تدریس، تالیف، ترجمه، تحقیق و پژوهش در این حوزه ادامه 
آموزش  مفهوم  از  ژرف  درکی  و  خوانش  میان،  این  در  یافت. 
سبب شد، که وی از آموزش به عنوان یک رسالت محتوم برای 
خویشتن خویش یاد کند. »تا امروز هيچ روزی نبوده درسی را كه 
يك سال به دانشجويانم می دهم، سال ديگر تكرار كنم. هميشه 
درس هايم را به روز كردم، تحقيقات جديد به آن ها افزوده ام، 
ساعت ها پشت كامپيوتر می نشينم و آخرين رويدادهای علمی را 
كه در دنيا رخ می دهد و فكر می كنم بچه ها بايد بدانند، پيدا می 
كنم و در اختيارشان می گذارم. هر انسانی، تعهد و رسالتی بر عهده 
دارد و اصالً دليل بازگشت من به ايران همني احساس مسئوليت و 

رسالت بود.«2
در این راستا درب اتاق ایشان در دانشگاه تهران همواره به سوی 
دانشجویان همه ی مقاطع تحصیلی باز بود و مالقات با ایشان 

2- روزنامه ایران، شماره 3415 ، 17 اسفند 1384، ص 11

به تعیین وقت قبلی نیاز نداشت. اتاق کاری بانو دادستان که 
مورد رشک و حسد  دانشجویان، همواره  به سبب گردهمایی 
برخی از همکاران و مسئولین دانشگاه بود، در واقع به مثابه ی 
میعادگاهی برای استاد و دانشجویانی بود که تشنه ی دانستن، 
هم اندیشی و هم افزایی بودند. اشتیاق دانشجویان به آموختن 
و فراگیری، دیوارهای دانشگاه را درمی نوردید و به منزل استاد 
نیز تسری می یافت. خانه ی ایشان به منزله ی دانشگاهی که 
حتی در روزهای تعطیل نیز باز است، میزبان فراگیرانی بود که 
همواره سرشار ولی نه هرگز سیراب از دریای علم استادی بودند. 
میز ناهار خوری منزل استاد، نه میزی برای صرف غذا بلکه میزی 
اندیشی و خلق مفاهیم  باز  آرا،  تبادل و تضارب  برای گفتگو، 
بدیع بود. این سیاق استادی سبب شد که دانشجویان و دانش 
آموختگان چنین معلمی، خود را نه فقط در علم روانشناسی بلکه 
در »دگردیسی سبک زندگی« وامدار او بدانند. اهمیت پژوهش 
همسنگ با آموزش و حتی پیش زمینه ای ضروری و ناگزیر 
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به سوی  تهران همواره  دانشگاه  در  ایشان  اتاق  درب 
دانشجویان همه ی مقاطع تحصیلی باز بود و مالقات 
با ایشان به تعیین وقت قبلی نیاز نداشت. اتاق کاری 
بانو دادستان که به سبب گردهامیی دانشجویان، همواره 
مسئولین  و  همکاران  از  برخی  حسد  و  رشک  مورد 
دانشگاه بود، در واقع به مثابه ی میعادگاهی برای استاد 
اندیشی  بود که تشنه ی دانسنت، هم  و دانشجویانی 
و هم افزایی بودند. اشتیاق دانشجویان به آموخنت و 
فراگیری، دیوارهای دانشگاه را درمی نوردید و به منزل 
استاد نیز ترسی می یافت. خانه ی ایشان به منزله ی 
دانشگاهی که حتی در روزهای تعطیل نیز باز است، 
میزبان فراگیرانی بود که همواره رسشار ولی نه هرگز 

سیراب از دریای علم استادی بودند. 
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برای آن، توام با نظم، دقت، ژرف اندیشی و صراحت لهجه از 
دیگر ویژگی های بارز دکتر پریرخ دادستان بود که فرجام آن به 
نگارش بیش از 50 مقاله ی علمی- پژوهشی و تالیف و ترجمه ی 
بیش از 15 عنوان کتاب در حوزه ی روانشناسی انجامیده است. 
وام داری دکتر دادستان به استادش- پرفسور پیاژه- سبب شد تا 
تعدادی از کتاب های وی را به فارسی ترجمه نماید. گفتنی است 
که برای یکی از آن کتاب ها، پروفسور ژان پیاژه، خود مقدمه ای 
را به رشته ی تحریر درآورده است. ممارست و تالش نستوهانه 
ی دکتر دادستان سبب شد تا این که در سال 1381 خ به عنوان 
چهره ی ماندگار و دو سال بعد به عنوان پژوهشگر برتر، برگزیده 

شود و آثارش بارها مورد تقدیر و ستایش قرار گیرد.. 

آموزش دانش روانشناسی  یا درمانگری، مساله کدام است؟!

دکتر دادستان در طول حیات علمی خویش دمی از تالش در 
راه آموزش و پژوهش در زمینه ی دانش روانشناسی بازنماند و 
همواره از درمانگری دوری گزید. سبب شناسی و واکاوی این 

مهم از باورهای شخصی ایشان سرچشمه می گیرد. 

»معتقدم منی توان دو تا كار را با هم، خيلی خوب انجام داد. 
گاهی به اجبار يا زور شايد مواردی را پذيرفته ام برای مشاوره يا 
درمان، ولی به صورت مطب يا هر چه، نه هيچوقت كار نكرده ام. 
درمانگری و مشاوره، شوخی نيست، رسنوشت انسان ها است. در 
روانشناسی هم كه با يك نسخه قضيه حل منی شود. وقتی كسی به 
من مراجعه می كند بايد حساب كنم حداقل هفته ای دو روز و تا 
زمان 6 ماه برای اين آدم وقت بگذارم، آن هم نه در حضور. بعدش 
بايد شام فكر كنيد و اين قطعات را به هم بچسبانيد تا يك راه حل 
درست و منطقی پيدا كنيد. با اين حساب من شايد بتوانم هر 6 
ماه به ۵ نفر كمك كنم. پس اگر به دانشگاه بيايم و به دانشجوها 
بياموزم كه بايد چه كنند، اين طيف گسرتده تری را در برخواهد 
گرفت. از همني رو من از كار بالينی به طور مستقيم، خيلی اجتناب 
مي كنم. با اين حال روی كارورزی بچه ها نظارت دارم و كار بالينی 
را آن گونه انجام می دهم. يعنی آنچه را خودم منی توانم بر عهده 

بگريم به آن ها ياد می دهم.«3

3- همان

9

روانشناسی بازاری برای پول درآوردن؟!
ژرف نگری دکتر دادستان سبب می شد که وی همواره عنان 
نبض دانش روان شناسی را به دست داشته باشد و با سنان قلم 
سیاست گذاران این حوزه و همچنین افرادی را که عنوان "روان 

شناس" بر تارک نام شان می درخشد را نهیب زند:

»در ايران هيچ كدام از اصولی كه بايد رعايت شود و روانشناسی 
غرب به آن ها رسيده، محرتم شمرده منی شود. مثالً برای يك روش 
ساده درمانگری -نه روش های پيچيده درمانگری- در كشورهای 
خارجی اگر بخواهند مجوز بدهند، حداقل چهار سال طول می 
كشد، ضمن اينكه بعد از اين مدت، بايد زمانی هم »تحت نظر« 
كار كنيد تا بعد از 6 سال به شام مجوز يك نوع روش درمانگری 
داده شود. درحالی كه اينجا، دانشجوهای ليسانس و فوق ليسانس 
كه يك مصاحبه ساده را بلد نيستند، درمانگری می كنند. اين فاجعه 
است. من هميشه فكر می كردم اين مملكت بايد مثل پزشكی، 
يك نظام روانشناسی هم داشته باشد، چون همه دنيا اين نظام را 
دارد. نظام روانشناسی الزم است بدان جهت كه جلوی اين بساط را 
بگريد يا دست كم خودش پيشگام شود و كارهايی بكند، دوره هايی 
بگذارد برای اين هايی كه می روند رسنوشت مردم را به دست 
می گريند حداقل بفهمند دارند چه كار می كنند! ولی متأسفانه 
به هيچ وجه اينطوری نيست و مردم هم بشدت اآلن نيازمندند. 
روانشناسی شده يك بازار پول درآوردن. معتقدم كيفيت آموزش 
در دانشگاه ها بسيار فاجعه است. کی قرار است اين ها را تربيت 
كند؟ كميت افزايش پيدا می كند ولی از كيفيت كاسته می شود 
برای اينكه نريويی وجود ندارد. در حاليكه من اعتقادم بر اين است 
كه اگر متام مملكت جمع شوند و 3۰ نفر روانشناس تربيت كنند 
خيلی بهرت است از اين كه ما صدها نفر نابلد تحويل جامعه دهيم. 
حتی اآلن در ده كوره ها هم پروژه های روانشناسی گذاشتند و اين 
ها می آيند بريون و كار می كنند! مردم هم كه منی دانند، خيال 
می كنند طرف دكرت است. بر فرض كه دكرتا هم داشته باشد، بايد 

بتواند اين كار را بكند يا نه؟«4

4- همان
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"این، رسنوشت نسل های آینده ی ما است که از طبیعت 
بریده اند. اما آنچه به همین اندازه مرا نگران می کند، 
این است که کودکانی که سال های طالیی کودکی آن ها 
بریده از طبیعت شکل بگیرد، چه عشق و عالقه ای به 
در  که  داشت  خواهند  خود  زیست  محیط  و  طبیعت 
آینده برای حفظ آن بکوشند و با وقت و انرژی کافی و 
شور و شوق به نگه داری و بهبود آن بپردازند. خالصه 
آن که بریده بودن از طبیعت در کودکی یک دادوستد 

دو رس باخت است."

گفت و گو با عبدالحسین وهابزاده، پایه گذار نخستین مدرسه طبیعت در ایران
www.ketabak.org
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پویا اشکانی

اگر اهل سیاست و مباحثه کردن پیرامون آن و مسائل اجتماعی 
باشید، دست کم یکی از این مباحثات استداللی، شبیه به این 

عبارت را شنیده اید:
“ از تالش برای اصالح اهالی سیاست دست بردار و آن ها را به 
حال خود رها کن! چه اینکه هیچ تغییر مثبتی در رشایط جوامع از 
طریق درگیری با دولت ها و اهالی سیاست حاصل منی شود، اگر 
اهل اصالحی به آموزش مردم و فرهنگ سازی بیاندیش که تغییر 

واقعی فقط با تغییر نگرش جامعه حاصل شدنی است.«
برای بسیاری جذاب و پذیرفتنی است  این حرف  جانمایه ی 
هرچند اگر موشکافانه تر بنگریم تعمیمی ناروا و صدور حکمی 
کلی در آن مشهود است. هدف یادداشت پیش رو بررسی این دو 
راهِی به زعم نگارنده کاذب بر سر کنشگرِی محیط زیستی است.

***

محیط زیست در چنگال مردم یا دولت ها؟

همانند سایر عرصه هایی که با سیاست گذاری های جوامع بشری 
ارتباط دارند؛ اگر تمرکز صاحب نظران عرصه ی محیط زیست 
را در وجوه مختلف کنشگری حفاظت گرایانه رصد کنیم، متوجه 
خواهیم شد که آن ها کنشگری در راه حفاظت از محیط زیست 
را در دو سطح مختلف پیگیری می کنند. این دو سطح همان 
طور که در مقدمه اشاره رفت شامل 1-آموزش و فرهنگ سازی 
و 2- انتقاد و پرسشگری از دستگاه های اجرایی و قدرت حاکم 
است. روال و کلیت فعالیت ایشان ) کنشگران زیست محیطی( به 

سه گروه قابل تقسیم است:

نخست گروهی که به کلی متمرکز بر فرهنگ سازی بین عامه ی 
مردم و آموزش مبنی بر لزوم حفظ حریم طبیعت هستند و با 
سیاست های کالن که بوسیله ی سازمان های دولتی تدوین و 

اجرایی می شوند درگیر نمی شوند.
گروه دوم عمده ی توان و تمرکز خود را بر روی نقد سیاست 
های کالن گذاشته و سعی بر این دارند تا با انتقاد، توصیه و 
کنش گری اصطکاک آور با دستگاه های دولتی  جلوی برنامه 
های مخرب طبیعت را بگیرند و به سیاست های کالن اقتصادی 
سمت و سویی اکولوژیک و محیط-محور بدهند؛ بدون آنکه خود 

را ملزم به کلنجار رفتن با فرهنگ عامه مردم کنند.
گروه سوم به نوعی حد واسط این دو محسوب می شوند و هر 
با اهمیت و  این دست کنشگری ها را در جای خود  از  کدام 
الزامی می دانند. اکثر صاحب نظران و فعاالن شناخته شده و 
پخته ی محیط زیست در این گروه قرار می گیرند هر چند 
که میزان تمرکزشان بر روی این دو سطح متفاوِت کنش گرِی 
حفاظت گرا بسته به شخصیت شان، مهارت و تخصص های 
گوناگونی که دارند متفاوت است. اگر از تفاوت های این چنینی 
چشم پوشی کنیم پی خواهیم برد همانطور که آموزش و فرهنگ 
جداِی از عرصه ی سیاسی نیستند، فعالیت کنشگران دلمشغول 
طبیعت نیز اگر چه در ظاهر متعلق به یکی از این دو سطح 
باشد اما به کل جدا از سطح دیگر نیست که اگر دچار چنین 
تفکیک و انفصال کاملی شود عقیم باقی مانده و نتیجه ای در بر 
نخواهد داشت. تفکیک ظاهری این دو سطح از کنشگری زیست 
محیطی، منتج از این سوال بنیادین است که طبیعت به عنوان 
محیط زیسِت ما در چنگال توده ی مردم عادی است یا دولت ها 
و دستگاه های قدرت؟ گروه اول کنشگران دسته بندی ذکر شده 
با رویکردی بیش از حد احساسی و شاید هم کمی عافیت طلبانه 
به این پرسش پاسخ خواهند داد: »در چنگال توده ی مردم« و 
می افزایند اگر مردم تغییر رفتار بدهند حفاظت از پایداری آن 
ها ممکن است. گروه دوم نیز با نگاهی رمانتیک1 و کم عمق، 
طبیعت را موجودی اسیر در چنگال دولت ها و دستگاه های 
قدرت می دانند که اثر بخشِي تغییر رفتار مردم را در قیاس با 
مجبور کردن دولت ها به تغییر رویه در مواجهه با طبیعت، ناچیز 
می داند و بنابراین معتقد است توان کنشگران و دلمشغوالن 
محیط زیست باید صرف ایجاد اصطکاک در برابر سیاست های 

مخرب مراکز قدرت باشد.
Romantic -1 رمانتیک در اینجا به معنی غیر عقالنی است، چنانکه در بسیاری متون علوم انسانی و 

فلسفی به این معنا آمده است        

گالویزی با قدرت یا کلنجار با فرهنگ غالب؟
دو راهی در مسیر کنشگران محیط زیست 

)قسمت اول(
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نقد تفکیک سطحی، پرهیز از دوراهی های کاذب

هر دو پاسخ داده شده را می توان و باید به چالش های جدی 
کشید. پاسخ نخست که بر نقش بدنه ی جامعه در شکل 
دهی به نظام برخورد با طبیعت تاکید تام دارد، صرف نظر 
از عواملی چون عافیت طلبی، دخالت احساسات سیاسی 
در طرفداری یا دشمنی با ایدئولوژی ای خاص و... از رو در 
رویی با سیاست های هدایت شده از جانب مراکز قدرت 
اجتناب می کند. به این دلیل بسیار مهم که اولویت زمانی 
در حفاظت از محیط زیست را، دست کم در برخی شرایط 
در نظر نمی گیرد و همچنین به این دلیل که با تفکیک 
کاذبی که قائل به انفصال کامل قدرت سیاسی از بدنه ی 
جامعه است، منجر به فراموشی اثر گذاری دستگاه قدرت بر 
جامعه می شود. افزون بر این دیدگاه یادشده نقش منابع در 
اختیار دستگاه قدرت را نادیده می گیرد از این رو شایسته ی 
انتقادهای تند و تیزی است تا اندک زمان باقی مانده صرف 
هدر رفِت ناشی از این روی برگردانی از مواجهه با سیاست 

های دستگاه های قدرت نگردد.
به عنوان یک مثال عینی همانطور که فعاالن و صاحب نظران 
محیط زیست بسیار گفته اند سدسازی در ایران برنامه ای 
همواره در دستور کار دولت ها بوده است مخصوصا دوران 
موسوم به سازندگی رواج بیش از حد سد سازی یکی از 
بالیای دامن گیر طبیعت ایران شد به طوری که فقط در 
اقلیم  سال 74، 46 سد در ایران ساخته شد، با توجه به 
خشک اغلب نواحی ایران و خشکی فزاینده ای که گویا بر 
اثر تغییر اقلیم جهانی اجتناب ناپذیر است، این کاهش شدید 
حقابه ی طبیعت، شکنندگی زیست گاه های موجود در 
ایران را به شدت افزایش داد و نتایج آن با پدیده هایی چون 
فرونشست دشت های فالت مرکزی و خشکیدگی تاالب ها 
و پهنه های آبی و متعاقب آن فشار فزاینده بر زیست مندان 
مناطق بکر و ساکنان شهرها و روستاها بروز روزافزون یافت. 
به طوری که امروز صحبت از ابرچالش آب و امنیت آبی، نقل 

ر:محافل و مجالس تحلیل امنیتی و ژئوپولتیکِی ایران است.
وی

ص
ع ت

منب
ند

پاب
ی 

مل
ک 

پار
ب 

 قل
در

وز 
مج

ی 
ه ب

اد
ج

w
w

w.
za

m
in

on
lin

e.i
r

12



گربه های بزرگ
به مناسبت روز جهانی حیات وحش

مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ 20 دسامبر سال 2013 
میالدی برابر با 29 آذر ماه سال 1391 خورشیدی، روز سوم 
ماه مارس )دوازدهم اسفند تقویم ایرانی( را که سالروز تصویب 
المللی سایتس )CITES(1 است، به عنوان روز  معاهده بین 
جهانی حیات وحش شناخته و هدف این نام گذاری را افزایش 
ی  مانده  مغفول  اهمیت  و  وحش  حیات  در خصوص  آگاهی 
آن اعالم کرد. شعار امسال این روز نمادین "گربه های بزرگ، 
شکارگرانی در معرض تهدید"2 بود. گربه های بزرگ که معموال 
به عنوان یک اصطالح غیررسمی بین زیست شناسان و عالقه 
چهار  به  معموال  شود،  می  برده  کار  به  وحش  حیات  مندان 
گونه ی بزرگتر سرده ی پانترا )یعنی ببر ها، شیرها، پلنگ ها و 
جگوارها( اطالق می شود. این چهار گونه تنها گربه سانان زنده 
ای هستند که توانایی غرش دارند. به یک معنای کمی سهل 
گیرانه تر گربه های بزرگ به تمام گربه سانان درشت جثه اطالق 
شده و بنابراین شامل یوزپلنگ ها، شیرهای کوهستان )پوما( 
و یا پلنگ های برفی نیز می شود. کشور ما ایران روزگاری نه 
چندان دور در گستره ی زیست گاه های متنوع و رنگارنگش 
خانه و ماوای دو نوع از باشکوه ترین گربه های بزرگ و بلکه 
شکوهمند ترین جانوران زیسته در تاریخ سیاره ی آبی بود: ببر 
1 -یک کنوانسیون بین المللی مصوب سازمان ملل که به منع تجارت گونه های وحشی در خظر انقراض 

می پردازد و به نام کنوانسیون واشنگتن نیز شناخته می شود. این معاهده جهانی در سوم مارس سال 
1973 منعقد گشته.

Big cats, predators under threat 
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هیرکانی)خزری( و شیر آسیایی)ایرانی(. اما این روزها اثری از این 
دو شکارچی شکوهمند طبیعی در بقایای زیستگاه های زوال 
یافته شان مشاهده نمی شود. آخرین غرش باقی مانده در فالت 
ایران متعلق به پلنگ ایرانی است که البته وضعیت این گونه نیز 
به لطف بحران فراگیر محیط زیستی چندان مطلوب به نظر نمی 
رسد. اگر از تعریف سهل گیرانه ی گربه های بزرگ استفاده 
کنیم باید بگوییم ایران ما متاسفانه یا خوشبختانه آخرین ماوا 
و پناهگاه یوز آسیایی نیز هست، این گربه ی زیبا و فتوژنیک 
اگرچه غرش های شکوهمند عموزاده های خود را ندارد اما می 
تواند نقش یگانه و مهم خویش را در اکوسیستم هایی که به آن 
ها تعلق دارد ایفا کند، اما شوربختانه وضعیت آخرین جمعیت 
باقی مانده یوز آسیایی در ایران بسیار وخیم و بحرانی است، تا 
جایی که بسیاری از کارشناسان از انقراض قریب الوقوعش می 
گویند و نام این شکارچی خجالتی و زیبا را در کنار عموزاده های 
باشکوهش ببر و شیر در آلبوم خاطرات زیستی سرزمین ایران 
قرار می دهند. انسان ها از دیر باز شیفته زیبایی، خلقیات شگفت 
آور و رمزآلود گربه ها بوده اند و گربه های بزرگ به ویژه همیشه 
سمبلی از شجاعت و آزادگی محسوب شده و در ادبیات و فرهنگ 
های گوناگون مورد ستایش بوده اند، دنیای انسان ها بدون آن ها 

آزار دهنده تر و تهی تر خواهد بود.

پویا اشکانی
2-
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فرهنگ و هنر

نجمن شد زهار
چو ضحاک شد رب جهان شهریار // ربو سالیان ا

سراسر زماهن بدو گشت باز // ربآمد ربین روزگار رداز

گان گان // رپاگنده شد کام دیوان نهان گشت کردار فرزان

کارا گزند هنر خوار شد جادویی ارجمند // نهان راستی آش

شده رب بدی دست دیوان رداز // هب نیکی رنفتی سخن جز هب راز

فردوسی، شاهناهم ، پادشاهی دارای داراب چهارده سال بود
www.ganjoor.net
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پروازی های سیاسی ابومنصور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. وقتی 
که شاهنامه ابومنصوری تکمیل شد، فردوسی جوان که بیشتر 
از 17 سال نداشت باید عمیقا به وسیله این حرکت فرهنگی و 
ملی تحت تاثیر قرار گرفته باشد. همانطور که نولدکه3 بیان می 
کند، دلبستگی شاعر به ایران در همه ابیات شاهنامه مشهود 
باید در  ایران نه تنها  تاثیرات عشق فردوسی نسبت به  است. 
انتقال فرهنگ، آداب و رسوم، سنن و ادبیات ایران قدیم تا ایران 
دوره اسالمی در نظر گرفته شود بلکه در گسترش فارسی به 
عنوان یک زبان ملی هم باید لحاظ شود. به این طریق کشمکش 
برای حفظ هویت ایرانی درحالی که ایران در خطر عربی شدن 
تحت عنوان جامعه اسالمی بود- اگرچه این جنبش قبل از زمان 
فردوسی با حرکت شعوبیه شروع شده بود- در نهایت از طریق 
تالش های فردوسی به ثمر رسید، به همین دلیل ایران عمیقا به 
فردوسی مدیون است. هم با در نظر گرفتن جامعه تاریخی آن و 

هم با در نظر گرفتن هویت ملی و فرهنگی آن.

دانش فردوسی
از آنجایی که فردوسی برخالف خیلی از شاعران دیگر، کارش را 
به خاطر فخرفروشی در معرض نمایش قرار نداد، بحث آموزش 
او موضوع مبهمی است. به عبارت دیگر کیفیت روشنگرانه و 
عقالنی شاهنامه نشان می دهد که ما تنها با یک شاعر بزرگ 
روبرو نیستیم بلکه با شخصیتی مواجه ایم که بسیاری از تحوالت 
زندگی را با درایت و فهم خود داوری می کند که طبعا نشان 
از تسلط او به علوم زمان خود دارد. با این وجود نولدکه معتقد 
است فردوسی در زمینه علوم زمان خود، آموزش رسمی دریافت 
نکرده بود. نولدکه همچنین عقیده دارد که فردوسی زبان پهلوی 
را نمی دانست. بدیع الزمان فروزانفر4 و احمد مهدوی دامغانی5 
اعتقاد دارند که فردوسی حتی در نثر و شعر عربی هم دستی 
داشته است. به همین ترتیب سعید نفیسی6 و حبیب یغمایی7 
اعتقاد دارند که فردوسی پهلوی را می دانست. بعدها در مقاله 
ای درباره فردوسی، نولدکه با تبعیت از تقی زاده نوشت که او 
قبال دانش عربی شاعر را دست کم گرفته بود اما این موضوع 
مشخص می شود که او این کار را اساسا به این دلیل انجام داد 

3- تئودور نولدکه شرق شناس آلمانی )1930-1836خ(
4- استاد زبان و ادبیات فارسی )1349-1276خ(

5- نویسنده و پژوهشگر  )متولد 1304خ(
6- مورخ و مترجم )1345-1274خ(

7- استاد زبان و ادبیات فارسی )1363-1280خ(

فردوسی احیاگر هویت ملی
درباره ی زندگی و زمانه ی ابوالقاسم فردوسی 

قسمت دوم
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فرهنگ و هنر

در قسمت پیشین تا حدودی به زندگی ابوالقاسم فردوسی، اثر 
ارزشمند او شاهنامه و رابطه اش با سلطان محمود پرداختیم. 
در این قسمت ضمن پی گرفتم موضوعات ذکر شده، شخصیت 
وی را بیشتر مورد بررسی قرار می دهیم و از نقش فردوسی بر 

فرهنگ و هویت ایرانی خواهیم گفت. 

***

فردوسی؛ محصول رشایط اجتامعی 

در مقدمه نسخه های خطی شاهنامه، پدر فردوسی به عنوان 
یک "دهقان" معرفی شده است. کسی که قربانی ظلم و ستم 
حسابرس مالی شهر توس واقع شده بود. اگرچه این داستان 
ممکن است افسانه ای بیش نباشد ولی شکی نیست که فردوسی 
به یک خانواده ی اصیل، مالک و دهقان تعلق داشت. بر اساس 
نظر نظامی عروضی، فردوسی یکی از دهقانان1 توس بود و در 
روستای خود به عنوان مالکی شاخص به حساب می آمد که 
از درآمد دارایی هایش قادر بود به طور مستقل و بدون کمک 
دیگران زندگی کند. بر اساس همین داستان، در محدوده دروازه 
شهر یک باغستان بود که به فردوسی تعلق داشت. جایی که او 
در آنجا دفن شد. خراسان مرکز جنبش های سیاسی، مذهبی، 
با  ابومسلم بوده است.  از زمان ظهور  ملی و فرهنگی حداقل 
گردآوری و ترجمه شاهنامه منثور که تحت عنوان "شاهنامه 
ابومنصوری" شناخته می شود که بعدها منبع اصلی فردوسی 
شد، به دستور ابومنصور محمد بن عبدالرزاق2 زبان و فرهنگ 
ملی را که در جنبش های قبلی خراسان از بین رفته بود، در بلند 
1- دهقانان حافظان تمدن، آداب و رسوم و فرهنگ قدیمی بودند که افسانه های ملی را شامل می گشت.  
از یک دیدگاه در شاهنامه، دهقان همچون آزاده، به مفهوم ایرانی پدیدار می شود و از سوی دیگر در کنار 
موبد با مفهوم محافظ و راوی آموزش قدیمی. در شاهنامه افسانه ای مربوط به یک دهقان با اسم "برزین" 
به ما فرصت آشنایی با طبیعت زندگی این گروه را می دهد. با مقایسه این داستان با داستان زن کشاورز، 

تفاوت بین زندگی دهقان و کشاورز آشکار می شود.
2- فرمانروای طوس در دوره سامانیان
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که عزت نفس و شخصیت ایرانیان را راضی نگه دارد. احتمال 
دارد که فردوسی عربی را در مدرسه آموخته باشد. مشکل 
زبان پهلوی در آن زمان و برای شخصی مثل او اساسا به 
خاطر سخت بودن حروف الفبای آن بوده است. در نتیجه اگر 
شخصی متنی پهلوی را برای او می خواند، احتماال فردوسی 
می توانست به طور کلی آن را بفهمد. اما در شاهنامه، هیچ 
اشاره مستقیمی به این موضوع نشده است که فردوسی زبان 
پهلوی یا عربی را می دانسته است. در داستان بیژن و منیژه، 
او می گوید که همسرش )مهربان یار( یک کتاب پهلوی را 
می خواند8 اما به این موضوع اشاره می کند که شاهنامه 

ابومنصوری، پهلوی بوده است. 

مذهب فردوسی
خود  از  موضوع  این  بود.  شیعه  مسلمان  یک  فردوسی 
شاهنامه مشخص می شود و به وسیله شرح های جدید تصدیق 
او  می شود. اگرچه در دوران اخیر عده ای درباره مذهب 
و شیعه بودنش به شک افتاده اند. بعضی او را به تنهایی 
شیعه نامیده اند. دیگران مانند بهار، مطرح کرده اند که آیا 
فردوسی پیرو شیعه زیدی، شیعه اسماعیلی یا دوازده امامی 
بوده است. نولدکه هم عقیده دارد که او یک شیعه بوده است 
اما او را جزئی از هیچ کدام از شیعه های افراطی در نظر نمی 
گیرد. محیط طباطبایی9 هم فردوسی را یک شیعه زیدی 
می داند. عباس زریاب خویی10 این بحث را مطرح می کند 
که او یک شیعه اسماعیلی بوده درحالی که احمد مهدوی 
دامغانی  عقیده دارد که او شیعه دوازده امامی بوده است. 
شاهد اصلی حمایت کننده این عقیده که فردوسی یک سنی 
یا شیعه زیدی بوده بیت هایی است که در بسیاری از نسخه 
های خطی شاهنامه برای ستایش ابوبکر، عمر و عثمان دیده 
می شود. اما این ابیات بعدها اضافه شده اند، همان طور که 
آشکار است برای واژه نگاری و به دالیل ادبی و همچنین به 
خاطر اینکه آن ها جریان داستان را با بریدن و قطع بیت ها 
دچار وقفه و از هم گسیختگی کرده اند، شکی باقی نمی ماند که 
Daftar-e Pahlavi;ed,khaleghi,IIIp.305,v.19,p.306,v.22 

9- پژوهشگر و متقد ادبی )1371-1280خ(
10- مورخ و مترجم )1373-1298خ(
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فردوسی شیعه بوده است. همچنین متفقا باید این حقیقت 
را در نظر بگیریم که توس مدت زیادی مرکز شیعه بوده 
است و اینکه خانواده ابومنصور محمود بن عبدالرزاق هم 
آشکارا شیعه بوده است.11 باری، فردوسی در رابطه با مذهب 
آسان گیر و مالیم و متعادل بوده است. نولدکه بیان می کند: 
فردوسی مذهب اجداد خود را با احترام به خاطر می آورد 
و همزمان هیچ کجا، هیچ نشانه ای از ایمان اسالمی عمیق 
نشان نمی دهد. بنابراین به عبارت دیگر فردوسی یک تعصب 
به خاطر فرقه اش نشان داده است و همانطور که از مقدمه 
شاهنامه مشخص می شود فرقه خودش را به عنوان تنها 

فرقه اسالمی درست در نظر می گیرد. 
توضیح این تضاد در نظر نویسندگان امروزی بر این حقیقت 
ایران، مذهب  اولیه اسالم در  تکیه دارد که در طی قرون 
شیعه با کشمکش های ملی در خراسان هماهنگ شده است 
یا تقریبا طوری که خلیفه بغداد و حامیان سیاسی اش در 
ایران هرگز هیچ فرق اساسی و جدی بین زردشتی و زندیق 
و طرفداران شیعه اسالمی و رافضی ها)شیعه به طور کل( 
قائل نبودند. فردوسی به جهت تربیت به عنوان یک دهقان، با 
فرهنگ و آداب و رسوم قدیمی ایران آشنایی داشت. شواهد 
زیادی در این مورد در شاهنامه وجود دارد؛ به عنوان نمونه 
رسم نوشیدن شراب. بر اساس عقیده شاعر، بر طبق عقاید 
ایران قدیم شراب، جوهر یک مرد را همانطور که در واقعیت 

هست، نشان می دهد.12
ارزش های  نظر می رسد که  به  این چنین  به طور کلی 
اخالقی شاعر و شعر او متقابال بر همدیگر تاثیر می گذارند. به 
این طریق ارزش های اخالقی معین شاهنامه مثل تحسین 
تالش و کوشش، سرزنش تنبلی، توصیه به اعتدال و سرزنش 
حرص و آز، ستایش علم و دانش، تشویق به عدالت و صبر 
و تحمل، مهربانی نسبت به زنان و بچه ها، میهن پرستی، 
وفاداری نژادی، سرزنش شتاب و عجله، توصیه به مشورت، 
ستایش صداقت و درستی، سرزنش دروغ، سرزنش عصبانیت 
و حسادت، عقیده به تزلزل و ناپایداری دنیا که در سرتاسر 
شاهنامه بویژه در پایان داستان ها قابل مشاهده هستند، به 

نظر می رسد بوسیله ی خود شاعر هم حفظ شده اند.
Ebn-babawayh
Sah-nama,ed.khaleghi,v,pp.3-4 
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فردوسی و سلطان محمود

هم  روی  شاهنامه،  از  مختلفی  های  بخش  در  فردوسی 
رفته در250 بیت، به ستایش محمود اختصاص داده است. 
همچنین نام و نام خانوادگی خود شاعر یعنی ابوالقاسم هم 
تقریبا 30 بار ذکر شده است. اما این ارادت که فردوسی ده 
بیت برای ستایش منصور در مقدمه شاهنامه سروده است 
هرگز در بیت های مرتبط به سلطان محمود قابل مشاهده 
نیست. از طرفی فردوسی در خیلی از بخش های شاهنامه 
به طور مستقیم و ضمنی به سلطان غزنوی نصیحت های 
اخالقی می کند. امیدواری شاعر به پاداش مالی از جانب 
محمود باید دلیلی برای ستایش محمود در نظر گرفته شود. 
با این حال هیچ نشانه ای در شاهنامه وجود ندارد که کمکی 
از طرف محمود به شاعر رسیده باشد. ستایش محمود باید 
کامال یک اشاره حساب شده در نظر گرفته شود که فقر 
شاعر را وادار به این کار کرده بود.13 اما همان طور که به 
پایان شاهنامه نزدیک تر می شویم هیچ نشانه ای از عنایت 
سلطان محمود به فردوسی و اثرش وجود ندارد. نکته ای که 
باید بیشتر به آن توجه کرد اشارات کنایه آمیزی است که به 
سلطان محمود می شود تا جایی که در نهایت در هجونامه14، 
فردوسی همه مدحش را پس می گیرد!15 نولدکه معتقد 
است که هجونامه به عنوان یک ضمیمه برای شاهنامه نوشته 
شده است فردوسی تالش داشته با این هجونامه مدحش را 

از محمود پس بگیرد.16

زبان فردوسی؛ ساده و رصیح 

فردوسی به عنوان یک دهقان، در تماس با طبیعت است. به 
همین دلیل توصیف های طبیعت در شعر او رنگ و لعاب 
زنده خود طبیعت را دارد. از توصیفات طبیعت او آن هایی که 
به طور ویژه قابل توجه اند مربوط به طلوع و غروب خورشید 
و ماه هستند که در آغاز بسیاری از بخش های داستان های 
اشخاص و فصول سال و به طور ویژه در بهار قرار دارند که در 
Eslami,pp.59-60 

14- نام اثری است از ابوالقاسم فردوسی که در نکوهش سلطان محمود غزنوی سروده است
Azin-nama 
Mohl’s,intro.,p.lxxxix,vv.3-4 

مقدمه های داستان ها قرار گرفته اند. هنر شعری فردوسی با 
مهارتش به عنوان روای و قصه گو همراه شده است. داستان 
های اصلی معموال با یک سرآغاز )خطبه( شروع می شوند 
که شامل نصیحت اخالقی، توصیفی از طبیعت یا داستانی از 
خود شاعر هستند. بعد از آن داستان را شروع می کند و به 
سرعت پیش می رود. در داستان های مهم شاهنامه، اتفاقات 
نه آنچنان مستقیم موضوعی را دنبال می کنند که شروع 
داستان را به نتیجه آن به کوتاه ترین روش ممکن پیوند 
بدهد و نه با چنان شاخ و برگ هایی که اصل داستان اصلی 
گم شود. اما توجه شاعر به جزئیات مشخص رویدادهایی 
که توصیف می کند بدون اینکه داستان از مسیر اصلی اش 
از حرکت و تنوع می کند.17   را پر  منحرف شود، داستان 
گفت و گوها در شاهنامه واقع گرایانه و مکررا منطقی هستند 
و شاعر از آن ها برای تاثیر گذاری خوب به عنوان وسیله 
ای برای به تصویر کشیدن زندگی درونی شخصیت هایش 
استفاده می کند. به همین جهت تا این اندازه بسیاری از 
شخصیت های شاهنامه گویی در بین ما زندگی می کنند و ما 

به خوبی آن ها را می شناسیم.

17- به طور مثال بنگرید به نبرد بین دربان قصر مهراب با خدمتکار رودابه در شاهنامه

17
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گفت و گوها در شاهنامه واقع گرایانه و مکررا 
منطقی هستند و شاعر از آن ها برای تاثیر گذاری 
خوب به عنوان وسیله ای برای به تصویر کشیدن 
زندگی درونی شخصیت هایش استفاده می کند. 
به همین جهت تا این اندازه بسیاری از شخصیت 
های شاهنامه گویی در بین ما زندگی می کنند و 

ما به خوبی آن ها را می شناسیم.
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نوروز در گذر زمان
درباره ی جشن نوروز1

قسمت اول

فتح ایران به دست اعراب مسلمان، بسیاری از سنت های ایرانی 
را که به گونه ای با ایدئولوژی ملی، نهادهای پادشاهی و رسوم 
زرتشتی مرتبط بودند، دستخوش تغییر کرد. نوروز، اگرچه نمادی 
استوار و پابرجا از این سه جنبه بود، حفظ شد؛ این در حالی است 
که جشن های کم اهمیت تر تحت شعاع رقبای اسالمی شان قرار 
گرفته و در دوره صفویه و قاجار، رفته رفته بوسله ی حکام جاهل 
مغول و ترک یا مقامات مذهبی متخاصم، کنار گذاشته شدند. 
نوروز بدین خاطر از این مهلکه جان سالم به در برد که عمیقاً با 
سنن، تاریخ و حافظه فرهنگی ایرانیان درآمیخته بود، به طوری 
که هویت ایرانی و نوروز پشت به پشت یکدیگر داشتند و ظهور یک 
جامعه مشخصاً ایرانی- مسلمان - و بعدها ظهور حکومتی ملی با 
روی کار آمدن صفویان - به این جشن ملی باستانی مشروعیت 
بخشید و با تغییرات یا اصالحات جزئی به حیات خود ادامه دهد. 
در واقع، همانطور که در بخش های بعدی مطرح خواهد شد، 
گسترش فزاینده برگزاری مراسم نوروز از دوره صفویان، قاجار 
تا دوره پهلوی، دربارهایشان را قادر می ساخت قدرت شان را به 
نمایش گذارند و تالش شان برای تشکیل یک حکومت مرکزی 
قدرتمندتر را قوت می بخشید. این امر، همچنین، پیچیده تر و 
تشریفاتی تر شدن بارهای شاهی با شکوه و دبدبه هرچه بیشتر 
نوروز،  آیین ها،  تمامی  همانند  بنابراین،  کرد.  می  توجیه  را 
هم نمایانگر یک باور یا ایدئولوژی بود و هم از طریق بازنمود 
هرساله آن را تقویت می نمود. نوروز دقیقاً به این دلیل که از 
ابتدا تداعی کننده خاطرات فرهنگی ایرانیان از شکوه و جالل و 
قدرت اعطاشده از جانب پروردگار به دربار شاهان ایرانی پیش 
از اسالم بود، برای حاکمان، از خلفای عباسی گرفته تا پهلوی ها 
جذاب بود. در کنار برگزاری مراسم متعدد، که مهم ترین شان 
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صفورا صادقی

هدیه دادن است، نوروز امکان تثبیت و افزایش قدرت و اعتبار از 
طریق بستری کاماًل غیراسالمی را برای حاکمان فراهم می آورد؛ 
بدان جهت که برخالف جشن های مذهبی، آن ها می توانستند 
در این رویداد به عنوان نقطه کانونی و قهرمانانی بی همتا، حضور 

به عمل رسانده و بزرگ داشته شوند. 

پیشینه ی نوروز

با وجود این که بیشتر سننی که امروزه با نوروز گره خورده اند، 
میراثی از سنت های پیشینند، در دوره اسالمی هیچ تاریخچه  
را  دست  این  از  روایاِت  است.  نشده  نگاشته  نوروز  از  جامعی 
می بایست از اشارات گاه به گاه تاریخ نگاشته های جامع و محلی، 
آثار  در  پراکنده  ارجاعات  و  جغرافیدانان  کوتاه  یادداشت های 
شاعران و داستان سرایان، همچون تکه های پازل در کنار هم قرار 
داد. ما تنها در رابطه با موضوعات متأخر، اطالعاتی دقیق، در قالب 
گزارش هایی از مشاهدات عینی مسافران و مهم تر از آن، مطالعات 
صورت گرفته در رابطه با رسوم معاصر در پهنه ایران و کشورهای 
متأثر از فرهنگ ایرانی، در دست داریم. اما حتی آن ها هم عاری 
از مشکل نیستند، از آن جهت که دسته اول عمدتاً به وصف 
رسوم دربار پرداخته و دسته دوم معموالً روایتی فاقد ارزیابی و 
آکنده از تفاسیر ساختگی و خیالی به دست می دهد. به هر روی 
نوروز حوادث بسیار بر پیشانی خود دارد. به عنوان نمونه اعراب، 
پایتخت امپراتوری ساسانی را در روز نوروز به تصرف در آورده و 
موجب غافلگیری اهالی پایتخت، که سرگرم جشن گرفتن نوروز 
از آن پس، فرمانداران  بودند، شدند )یعقوبی، اول، ص 198(. 
اولیه عرب در نوروز و مهرگان به اجبار مالیات های سنگینی برای 
این مردم مغلوب وضع می کردند.2 خلفای اموی و عباسی نیز بار 
سنگین این مالیات را بر رعایای مغلوب ایرانی تحمیل می کردند، 
اما در عین حال، نوروز و مهرگان را با لذت و شکوه قابل توجهی 
نیز جشن می گرفتند و به این ترتیب به حفظ نوروز و سنت های 
بسیارش کمک کردند.3 بعدها، سایر سلسله های اسالمی ایران 
نیز همین رویه را در پیش گرفتند4و شاعران دربار این مناسبت 
را می ستودند و مدایح تهنیت آمیزشان را پیشکش می نمودند. 

2- جهشیاری، صص 15، 24؛ صولی، ص 219
3- مسعودی، مروج، هفتم، ص 277؛ تنوخی، صص 145-46؛ احسن، صص 88-287

4- برای طاهریان، نک جاحظ، ص 150؛ برای سامانیان، نک بیرونی، مترجم ساخائو، ص 217

19

فرهنگ و هنر



یاقوت گزارش می دهد5که عزدالدوله )دوره حکومت: ۸۳-۹۴۹(، 
حاکم بویه، معموالً در تاالری باشکوه، که خدمتکارانش در آن 
ظروف و گلدان های طالیی و نقره اِی پر از میوه و گل های رنگی 
قرار داده بودند، به استقبال نوروز می رفت. او بر تخت پرشکوهش 
)مسند( می نشست و منجم باشی دربار به پیش می آمد، زمین را 
می بوسید، و فرا رسیدن سال نو را به او تهنیت می گفت. سپس 
پادشاه نوازندگان و خوانندگان را فرا می خواند و هم بزمانش را 
دعوت می کرد. آن ها می آمدند و هر کس بر جای خود می نشست 
و همه از این جشن بزرگ لذت می بردند. بیهقی شرحی در باب 
نوشته است6 و  نوروز در دربار غزنوی  اسراف کارانه  جشن های 
برخی از زیباترین قطعات آغازین توصیفی در بین مدح نامه های 
آثار فرخی، منوچهری و مسعود  )علی الخصوص  ایران  درباری 
سعد سلمان(، در ستایش نوروز نوشته شده اند. ریتم های ساده 
و در عین حال آهنگین شان نشان می دهند که ممکن است با 
موسیقی همراه بوده باشند. ملودی هایی که با عنوان »نوروزی« 
شناخته می شوند، و ظاهراً بازمانده ای از دوره ساسانی اند، عبارتند 
از نوروز بزرگ، نوروز کیقباد، نوروز خردک یا خارا، نوروز اِدسایی 
)نوروز ُرهایی، که شامل ملودی های عربی و فارسی می شد( و 

5- بلدان، قاهره، ششم، ص ۲5۸؛ راجع مقدسی، ص ۴۳۱
6- بیهقی، ویراستار فیاض، صص ۹، ۱۲، ۷۰۴، ۷5۱، ۸۱5
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نوروز صبا )دهخدا، ذیل »نوروز«؛ برومند سعید، صص ۸-۳۰۲(. 
حافظ، در قرن چهاردهم می گوید: 

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی 

 از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است 

 که زد بر چرخ فیروزه صفیر تخت فیروزی

جشن نوروز؛ آداب و رسوم

برگزاری جشن های نوروزی به هیچ وجه محدود به دربارهای 
سلطنتی نبود. این جشن »در سرتاسر ایران، جشن مهمی بود… 
و نه تنها در شهرهای بزرگ، بلکه در هر شهر، روستا و دهکده  
کوچکی نیز جشن های فوق العاده ای برگزار می شد«.7 در شیراز 
مسلمانان و زرتشتیان نوروز را با هم جشن می گرفتند و بازارها 
را آذین می بستند )مقدسی، ص ۴۲۹(. بیرونی در مشاهداتش 
ذکر می کند که بسیاری از آیین های باستانی نوروز در زمان وی 

7-)لِین، ۱۸۴۸، دوم، ص ۴۶۲؛ همچنین نک به بیغمی، اول، ص ۱۵۰؛ فرامرز ب. خداداد، اول، ص ۴۹؛ 
برای مشاهدات عینی ثبت شده توسط شاعران نک برومند سعید، صص ۳۸۴-۲۵۳(
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وجه  هیچ  به  نوروزی  جشن های  برگزاری 
محدود به دربارهای سلطنتی نبود. این جشن 
»در رستارس ایران، جشن مهمی بود… و نه 
در هر شهر،  بلکه  بزرگ،  در شهرهای  تنها 
جشن های  نیز  کوچکی  دهکده   و  روستا، 

فوق العاده ای برگزار می شد«.



هنوز جشن گرفته می شدند. او می گوید، مردم »هفت نوع بذر در 
هفت ستون می کارند و پس از رشد آن ها، چه خوب بوده باشد  
و چه بد، محصول یک سال را برداشت می کنند«.8 آن ها روز اول 
نوروز را به طور خاصی فرخنده و سپیده دم را فرخنده ترین ساعت 
می دانستند.9 تابش نور و آتش بر کرانه غربی دجله و بر فراز کوه 
دنا در فارس، پیش از نوروز، از نشانه های خوش یمنی بود. باور بر 
این بود که سه بار چشیدن عسل در صبح نوروز و روشن کردن 
سه شمع پیش از صحبت کردن که بیماری ها را دفع می کرد.10 
مردم به یکدیگر هدیه )به ویژه شکر( می دادند، آتش برپا می کردند 
)تا تمامی مفاسد را بسوزاند(، در رودخانه ها آبتنی می کردند11، 
)اول، ص  امام محمد غزالی12  بر روی هم آب می پاشیدند.  و 
۵22( به شدت با جشن گرفته شدن نوروز بوسیله ی مسلمانان 
با تزئین بازارها، تهیه شیرینی و ساخت و فروش اسباب بازی های 
کودکانه، سپرهای چوبی، شمشیر، کرنا و غیره مخالف بود. در 
سال 89۷، المعتضد، خلیفه عباسی )دوره حکومت: 902-892( 
»برپا داشتن آتش در شب سال نو و ریختن آب )بر رهگذران( 
در روز سال نو« را برای مردم بغداد ممنوع کرده بود، اما از بیم 
شورش، این حکم را لغو کرد )طبری، سوم، ص 21۶۳(. خلفای 
فاطمی1۳ نیز مکرراً برپایی آتش و پاشیدن آب در نوروز را ممنوع 
می کردند )مغریزی، ص ۳94(. صابی14 قوانین صادره در مخالفت 
با جشن نوروز در بغداد قرن چهارم را بدین گونه توصیف کرد: 
»لباس پوشیدن مانند اهالی کتاب )یعنی یهودیان، مسیحیان، 
مندائیان و با کمی اغماض زرتشتیان (... دادن سیب به کسی در 
نوروز به احترام آن روز، و رنگ کردن تخم مر غ  در جشن ها برای 
یک مسلمان ممنوع بود« و به طور کلی، »شرکت در خوشی 
غیر-مسلمان ها  برخی  می شد«.  نکوهش  رویداد  آن  طرب  و 
»آشپزی مخصوص برای آشپزی در طول شب می گرفتند، تا 
صبح غذای تازه داشته باشند، میهمانی هایی تدارک می دیدند و 
خویشاوندان و دوستانشان را دعوت می کردند و اگر فصلش بود، 
با خربزه سبز، آلو، هلو و خرما از آن ها پذیرایی می کردند«. زنان 
عطرهای خاص نوروزی می خریدند و »تخم مرغ ها به رنگ های 
مختلف رنگ می شدند. پاشیدن عطر بر روی  شخصی... و هفت 
بار لگد گذاشتن بر پای او، راهی برای پیشگیری از چشم بد، 

8- بیرونی، الباقیه، ترجمه زاخائو، ص 21۷
9- همان، ص 21۷

10- همان، ص 21۶
11- همان، ص 218

12- فقیه و متکلم قرن ۵ هجری قمری
13- حکومتی مذهبی برپایه باورهای شیعیان هفت امامی، حدود دو سده بر بخش هایی از خاورمیانه، 

دریای مدیترانه و شمال آفریقا حکومت کردند
14-ابواسحاق صابی از کاتبان دربار آل بویه
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تنبلی و تب بود. از سنگ سرمه و ُسداب برای بهبود دید در 
سال آینده استفاده می شد. مدارس تعطیل و دانش آموزان به 
بازی مشغول بودند... حتی برخی مسلمانان در مأل عام شراب 
می نوشیدند و مانند اهل کتاب، عدس پاک شده می خوردند، 
و در آب پاشیدن بر مردم، آن ها را همراهی می کردند. افراد 
محترم تر در خانه ها یا باغ هایشان بر یکدیگر آب می پاشیدند؛ و 
افراد عادی در خیابان این کار را انجام می دادند.15 شرح مفصلی 
از جشن نوروز در اصفهان قرن دهم بوسیله ی ابن حوقل )ص 

۳۶۴( داده شده است: 
»در جریان جشنواره نوروزی، مردم به مدت هفت روز در بازار 
کرینه، در حومه شهر اصفهان، گردهم می آیند و ایام به شادی 
می گذرانند؛ از مواد غذایی مختلف می خورند و در بازار می گردند 
و از مغازه های آذین بندی شده بازدید می کنند. ساکنین شهر و 
کسانی که از جاهای دیگر برای رشکت در این جشنواره می آیند، 
پول زیادی خرج می کنند، لباس های زیبا می پوشند و برای رشکت 
در منایش و رسگرمی دور هم جمع می شوند. خوانندگان بااستعداد، 
از مرد و زن، در حاشیه رودخانه های کنار کاخ ها در کنار هم قرار 
می گیرند. فضا به طور کلی آکنده از شادی و نشاط است. بسیاری 
بر پشت بام ها و در بازارها دور هم جمع می شوند و به جشن 
و رسور، نوشیدن، خوردن غذا و شیرینی می پردازند، بدون اینکه 
بگذارند لحظه ای به هدر رود. هیچ کس مزاحمشان منی شود، زیرا 
این جشنواره مورد تأیید حاکامنشان بوده، و سنتی است ریشه دار. 
گفته می شود که عالوه بر فراوانی میوه ها، نوشیدنی ها و غذاهای 
وارداتی که با قیمت های نازل به فروش می رسند، هزینه های شب 
اعتدال بهاری به ۲۰۰,۰۰۰ درهم می رسد. به لحاظ قیمت، وزن 
معادل هر ۲۰۰۰ درهم از مرغوب ترین انگورها، تنها پنج درهم 

متام می شود."16
از رسوم ویژه این ایام، بر تخت نشاندن »میر نوروزی« بود.17 یک 
فرد عادی به عنوان »شاه« انتخاب می شد و نشان های پادشاهی 
)اغلب به طرز مسخره ای قدیمی و نابرازنده(، تخت شاهی، مقامات 
دربار، و تعدادی سرباز در اختیارش گذاشته می شد و او چند روزی 
حکم می راند و مورد اطاعت قرار می گرفت. سپس از سلطنت 
خلعش می کردند، به باد کتک می گرفتندش و مجبور به فرارش 
مناطق،  بعضی  در  همان، 1۹۴5(.  )قزوینی، 1۹۴۴؛  می کردند 

به ویژه در کردستان، این سنت باستانی همچنان پابرجاست.18 
15- کتاب الهفوات، ترجمه تریُتن، صص ۴5-1۴۴

16- همچنین نک مشاهدات عینی مافرخی ]ترجمه، صص 17-18[ و مشاهدات عینی ثبت شده توسط 
نََسفی، ص 1۶8

17- تا حدودی مشابه the lord of misrule در ادبیات و فرهنگ عامه غربی در قرون وسطی.
18- ویلسن، ص ۲۴5؛ کیوان، ص 11۹؛ بویس، ص ۴77؛ مستوفی، اول، صص 5۳-۳51
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دیدگاه های مذهبی در باب نوروز
به  جامعه ای  در  ایرانی  باستانی  مراسم  رعایت  با  مخالفت 
این شدت اسالمی طبیعی بود و پیش تر به چند مورد از 
آیین های  کردن  محدود  برای  گرفته  صورت   تالش های 
نوروزی اشاره شد. برخی ادعا می کردند که محمد بن عبداهلل 
پیامبر اسالم به کسانی که نوروز و مهرگان را جشن می گیرند 
گفته است که خدا دو عید بزرگ به آن ها داده: الفطر )در 
پایان ماه رمضان( و النحر )عید قربان؛ اآللوسی، ص ۳۳۶(. 
سایرین مدعی بودند که علی بن ابی طالب )وفات ۶۶۱( گفته 
بود »عید برای من روزی است که گناه نکنم« )غزالی، دوم، 
ص ۵۶۶(. وقتی به ناصر خسرو )به نقل از هنری، ص ۱۹۴( 

درباره خوش یمنی نوروز گفتند، وی اظهار »عار« نمود: 

گرچه به جهان عزیز است و خوش زی نادان 
 سوی من، باری، می ناخوش و خار آید

 ابو حامد محمد رسولی )۱۰۵۸-۱۱۱۱( تأکید داشت که 
تمامی جشن ها باید متوقف شده و فرد در چنین روزهایی 
باید روزه گرفته و از ذکر نام نوروز و سده بپرهیزد، تا این 
»مراسم زرتشتی، خوار شده و به روزهای عادی تبدیل شوند 
و نام و نشانی از آن ها باقی نماند« )غزالی، اول، ص ۵۲۲(. در 
مقابل، بسیاری نیز نوروز را به عنوان جشنی ایرانی-اسالمی، 
مشروع می شماردند. در حدیثی منسوب به پیامبر آمده وی 
کاسه ای شیرینی به عنوان هدیه ای نوروزی می پذیرد و این 
نو شدن زندگی، و رسم خاص  به مناسبت رویداد  را  روز 
این روز، به عنوان نماد بارش  بر یکدیگر در  آب پاشیدن 
باران الهی، مقدس خواند )بیرونی، ص ۲۱۵(. در گزارشی 
دیگر آمده است که علی بن ابی طالب از دهقانی ایرانی، 
هدایای نوروزی دریافت کرده و می گوید: »هر روزمان نوروز 
باد!«.19 حدیثی بسیار معروف که توسط معلی بن خنیس، 
از شاگردان امام ششم شیعیان، با جدیت به نوروز مفهومی 
اسالمی داده شده است۲۰ و برای هر یک از »سی روز هر 

19- جاحظ دروغین، صص ۳۸-۲۷۳
۲۰- مجلسی، بحار، پنجاه و نهم، صص ۱۴۳-۹۱؛ مال فیض با استناد به معین، ۱۹۴۷، صص ۸۴-۷۳
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ماه« ویژگی هایی برشمرده شده است، که با آنچه در رساله 
پهلوی ماه فروردین روز خرداد )مارکوارت، صص ۵۵-۷۴۲( 
آمده است مطابقت دارد. حتی از امام ششم نقل شده است:

 "نوروز از پر برکت ترین روزها بود، زیرا در این روز بود که خدا 
به خورشید طلوع بخشید، باد را به گردش در آورد و زمین را به 
شکوفه نهاد؛ در این  روز بود که او با ارواح برشی که از پیش هم 
دارای هستی بودند، رشط کرد که جز او را نپرستند، کشتی نوح را 
به سالمت به ساحل رساند و روزی است که او مردگان را با دادن 
این فرمان به زندگان، که روی آن ها آب بریزند  )خوش یمنی آب 
ریخنت روی یکدیگر در نوروز از همین جا می آید(، رستاخیز خواهد 
گرداند. در همین روز بود که خداوند، جربئیل را با پیامش به جانب 
محمد )ص( فرستاد و به وی گفت بت های مکه را درهم شکند و 
علی را در غدیرخم به عنوان وصی اش منصوب کرد21و همچنین 
روزی است که علی مرتدین را در نهروان شکست داد و روزی که 
مهدی، ولیعرص )عج(، ظهور خواهد کرد. در واقع نوروزی منی آید، 
مگر این که ما به انتظار آمرزش و رستگاری از غم و اندوه باشیم، 

چرا که این روز منسوب به ما و شیعیان ما است."

پس از انتشار چنین آثاری، بر مومنان تکلیف شد با ادعیه ای 
متشکل از چند سوره از قرآن به استقبال نوروز روند.

21- برای دیدن تاریخ این واقعه به تقی زاده، ص ۱۵۴، شماره ۳۱۰ مراجعه نمایید
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 ابو حامد محمد رسولی )1058-1111( تأکید 
داشت که تمامی جشن ها باید متوقف شده و 
فرد در چنین روزهایی باید روزه گرفته و از 
ذکر نام نوروز و سده بپرهیزد، تا این »مراسم 
زرتشتی، خوار شده و به روزهای عادی تبدیل 

شوند و نام و نشانی از آن ها باقی نماند«. 
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شناخت جشن های ایرانی
معرفی کتاب گاه شامری و جشن های ملی ایرانیان اثر ذبیح الله صفا

آگاهی ملی یکی از ارکان توسعه یافتگی محسوب می شود. در حقیقت شهروندی که نسبت به پیشینه و هویت خویش آگاه، و نه متعصب، است حس مسئولیتی 
بیشرتی نسبت به هم نوعان و بویژه هموطنان خود خواهد داشت. از این رهگذر شناخت آداب و رسوم و جشن های ملی می تواند پیوندی موثر با گذشته برقرار سازد 

تا در کنار شور و شعف برخاسته از جشن شناخت بهرت و بیشرتی نسبت به کیستی و هویت انسان ایرانی بازمناید.  

مجتبی برزآبادی در پیشگفتار کتاب گاه شامری و جشن های ملی ایرانیان اثر استاد ذبیح الله صفا می نویسد:

"از تاریخ جشن ها و آداب و رسوم خود خربهای دقیقی نداریم اما می دانیم که فرهنگی چند هزار ساله را پشت رس نهاده ایم، هامن فرهنگی که در نوع خود در جهان 
امروز بی نظیر است. از روزی که عده ای درباره ی این رویدادها به مطالعه و پژوهش و تحقیق پرداخته اند زمان زیادی منی گذرد و جز چند منبع اصلی مآخذ زیادی 

نیز در دسرتس نیست."1

با این اوصاف کتاب گاه شامری و جشن های ملی ایرانیان می تواند به مثابه ی یک رضورت در شناخت جشن های ملی ما ایرانیان قلمداد شود. استاد ذبیح الله صفا در 
ابتدا رشحی از تقویم در ایران قدیم بدست می دهد و سپس جشن های مهم ایران باستان چون مهرگان، فروردگان، نوروز و سده را مورد بررسی قرار می دهد. 

"عالوه بر آن که از آیین نوروز قبل از عهد سالطین هخامنشی خربی نداریم. اطالعات ما راجب عید مزبور در این دوره هم بسیار ناقص است ولی در اینکه شاهان این 
سلسله به اجرای آداب و رسومی در نوروز پرداخته و این عید را می شناختند شکی نیست."2

کتاب گاه شامری و جشن های ملی ایرانیان اثر استاد ذبیح الله صفا، به تصحیح مجتبی برزآبادی فراهانی در 312 صفحه و بوسیله انتشار اوستافراهانی منترش شده است. 

1- صفا ذبیح اهلل، تصحیح و تعلیقات: مجتبی برزآبادی فراهانی، گاه شماری و جشن های ملی ایرانیان، انتشارات اوستافراهانی، چاپ اول، سال 1391، ص 8
2- همان، ص 96
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حسین پاکروان

اندر حکایت تغییر و استحاله آداب و رسوم آیین نوروز

نوروز در مسیر دگرگونی



بهارا زنده مانی زندگی بخش
هب مناسبت 6 اسفند زاردوز هوشنگ ابتهاج

بهارا زنده مانی زندگی بخش   //  هب فروردین ما فرخندگی بخش

مگو کاین سرزمین شوره زار است // چو فردا رد رسد رگش بهار است

بهارا باش کاین خون گل آلود // ربآرد سرخ گل چون آتش از دود

میان خون و آبش ره گشائیم // از این موج و از این توافن ربآئیم

ر ر // هب آئین دگر آیی پدیدا گام دیدا هب نوروز دگر هن
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بهاریه رسوده ای از هوشنگ ابتهاج 
www.ganjoor.net 
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