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"مدیران این مدارس بالفاصله برکنار شوند و وزیر آموزش و پرورش درباره این فیلم پاسخگو 
باشد.این موضوع مهمی است، اینکه در برخی مدارس ما ترانه ای که محتوای سخیفی دارد و 
با ساز و آواز و بزن و بکوب اجرا می کنند، دانش آموزان را وادار به حرکات خاصی می کنند؛ 
این قابل قبول نیست. وزیر اموزش و پرورش باید پاسخ دهد، مدیران این مدارس باید بالفاصله 
برکنار شوند، این قابل قبول و تحمل نیست، به خصوص با محتوای اشعاری که در این ترانه 

پخش شده است."

انتقاد مطهری از پخش ترانه در مدارس: مدیران این مدارس بالفاصله برکنار شوند
www.asriran.com
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همه ماجرا از آهنگی کوتاه آغاز شد؛ جنتلمن. از دابسمش 
های متعدد تا همخوانی دانش آموزان و دانشگاهیان، زن 
از  قراین  و  در حالی که شواهد  و جوان.  پیر  و  مرد  و 
استقبال فراگیر بدنه جامعه از جنتلمن حکایت داشت، 
بخشی از مردم با تکیه بر فرهنگ کهن ایران زمین و 
اشاره به اشعار بزرگان قوم و بخشی با تکیه بر باورهای 
سنتی و مذهبی شمشیر انتقاد را از رو بستند. به نظر می 
رسد موضع گیری مخالفین و منتقدین روی یک کلید 
واژه تاکید دارد؛ شخصیت. واژه ای که در ساخت فکری 
شهروندان غیرمذهبی به روشنفکری و در باور مردمان 
مذهبی جامعه ایران به دفاع از ارزش ها تعبیر می شود. 
با این حال در میان این خیل طرفداران شخصیت کمتر 
بیاندازد.  دقیقی  نگاه  رفتار خود  و  باور  به  است  کسی 
عالیق و سالیق خود را نقد کند یا معتقد به بازنگری 
در آن ها باشد. عموما معتقدند آن چه هستند بسیار 
خوب و در خور احترام است و آن چه دیگران دارند محل 
نقد و نکوهش. به عنوان نمونه موضع گیری اخیر در 
مورد بازخوانی یا ساخت دابسمش از یک آهنگ آنچنان 
محل تاخت و تاز قرار گرفت که گویی قتل یا جنایتی 
رخ داده است. آن هم در شرایطی که اکثریت بازخوانی 
ها بوسیله نوجوانان و جوانانی صورت می گرفت که در 
حیات سیاسی یا اقتصادی کشور قدرت و یا فرصت نقش 
آفرینی خاصی ندارند. به تعبیر دیگر محصلینی که آهنگ 
جنتلمن را زمزمه می کنند دستی در اختالس ها، بازار 
و  بهداشت  سیستم  نامطلوب  وضعیت  مسکن،  آشفته 
درمان، شکاف جنسیتی و ده ها معضل ریز و درشت 
دیگر در جامعه ایران ندارند. در نقطه مقابل منتقدین 
که عموما بزرگسال و دارای موقعیت سیاسی یا اجتماعی 
آفرینی  نقش  یا  اجتماعی  فعالیت  هستند،  مشخصی 
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سپهر ساغری

 جنتلمن
درباره نگرش جامعه ایران نسبت به روشنفکری

 با نگاهی به آهنگ جنتلمن

اجتماعی قابل ذکری در کارنامه خود ندارند. نویسنده 
این سطور می خواهد بداند چرا وقتی تعدادی محصل 
و نوجوان یک آهنگ را بازخوانی می کنند این میزان 
حساسیت ایجاد می کند که از هر سمت مورد تهاجم 
قرار می گیرند آن هم از سوی بزرگساالنی که به عنوان 
نمونه فیلم برداری یک نوجوان 13 ساله از آلت تناسلی 
اش را دست به دست چرخاندند؟1 مطمئنا همه منتقدین 
در چنین عملی دخل و تصرف نداشته اند با این حال می 
پرسم چه میزان از ما در روز تصمیمات عقالیی اتخاذ می 
کنیم؟ چه تعداد از بزرگساالن در این جامعه ایران با دقت 
نظر و نگرش علمی مسایل پیرامونی را تحلیل می کنند؟

صاحب  دار،  کارخانه  و  مدیر  شاهی«  خرسو  “علی 
کارخانجات پارس مینو در کتاب خاطراتش آورده است: 
یک کارخانه شکالت سازی سوئیسی گاهی به دلیل ایراد 
دستگاه هایش در خط تولید، بسته بندی خالی رد می 
کرده، بدون اینکه در داخل بسته شکالت بگذارد و همین 
بسته های خالی احتاملی، باعث نارضایتی مشرتیان می 
مسئوالن این کارخانه سوئیسی آمدند کلی  شده است. 
تحقیق کردند و دست آخر پس از حدود یک و نیم میلیون 
دالر هزینه به این نتیجه رسیدند که رس راه دستگاه نوعی 
وسیله لیزری بگذارند که بسته بندی های خالی را به طور 
اتوماتیک شناسایی کند و بردارد. با شنیدن این خرب نگران 
شدم. چون دستگاه ما هم مشابه هامن کارخانه شکالت 
سازی، ساخت هامن رشکت سوئیسی بود، دستور تحقیق 
دادم، بعد از یک هفته رسپرست ماشین ها آمد و گفت: 
بله درست است، در دستگاه های ما هم چنین ایرادی دیده 
شده و حتی ممکن است چنین محصوالتی به بازار هم راه 
پیدا کرده باشد. نگرانی ام زیادتر شد و تصمیم گرفتم در 
جلسه هیئت مدیره روی موضوع بحث کنیم. می خواستم 
نظر هیئت مدیره را در مورد یک و نیم میلیون دالر خرج 
احتاملی اخذ کنم. فردای آن روز با اعضای هیئت مدیره 
برای بازدید از ماشین به کارگاه تولید رفتیم و دیدیم یک 
پنکه روی صندلی جلو میز ماشین قرار دارد. از کارگر ساده، 
باال رس ماشین پرسیدم: این برای چه است؟ گفت: ماشین 
گاهی بسته خالی میزنه. من هم این پنکه را که تو انبار 

1- جدا از همه شایعاتی که در مورد اصالت فیلم مذکور وجود دارد نقد اصلی به رویکرد 
بزرگساالن است که با شوق و شور عجیبی به چنین مسایلی می پردازند . حتی به اشتراک 

می گذارند.

سخن آغازین
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سخن آغازین

بود آوردم، گذاشتم رس راه دستگاه که بسته های خالی از 
شکالت را با باد پرت کنه بیرون. نگاهی به هیئت مدیره 
کردم، متامشان رنگشان پریده بود. به کارگر خالق که ما را 
از رش، یک و نیم میلیون دالر، خرج اضافی رهانیده بود، 
یک تشویق نامه به اضافه یک ماه حقوق و یک خانه در 

کرج هدیه دادم ...
نویسنده از بررسی پرسش های بنیادین نظیر این مهم 
که چگونه یکی از قطب های مهندسی دنیا که اساسا به 
جهت دقت نظر در مهندسی، دقیق ترین ساعت های 
لغزش حیرت  مرتکب چنین  باید  را می سازد،  جهان 
قاطعانه  ندارم که  انگیزی شود، می گذرد. حتی قصد 
صحت چنین رویدادی را رد کنم. با این حال یک پرسش 
ساده باقی می ماند. منبع این روایت کجا است؟ پست باال 
متعلق به یکی از آشنایان نویسنده در لینکدین است. در 
ادامه موضع گیری خود و برخی از شهروندان را ذکر کرده 

و قضاوت را به مخاطبین می سپارم.

شهروندی که در واکنش به پرسش نویسنده، تصویر منبع 
آب را درج کرده است متخصص آی تی است. شهروندی 
که اصول کافی جلد دو را ذکر کرده است، کارشناسی ارشد 
خود را در زمینه مالی از دانشگاه کنت2 در بریتانیا اخذ 
کرده بود. مخاطبی که از درج تصویر منبع آب استقبال 
کرده بود، در دانشگاه پونا3 هند ارشد روانشناسی خوانده 
با مدرک  به شهروندی  متعلق  مربوطه هم  بود. پست 
این  بود.4  مولکولی  و  سلولی  شناسی  زیست  دکتری 
رفتارها و موضع گیری ها از سوی ایرانیانی است که در 
شبکه اجتماعی لینکدین به عنوان یک شبکه اجتماعی 
تخصصی حوزه کسب و کار، حضور و فعالیت دارند. در 
حقیقت بر خالف شبکه های اجتماعی چون اینستاگرام و 
تلگرام از همه اقشار جامعه در لینکدین عضو نیستند. حال 
رویکرد و نگرش متخصصین را نظاره کنید! جامعه ایران 
گمان می کند اگر بجای ساسی مانکن شجریان گوش 
کند روشنفکر است. گمان دارد اگر صرفا در لینکدین 
عضو باشد فرد متفاوتی است. با این حال به جهت فقدان 
نگرش علمی به مسایل پیرامونی، کامال دیمی به راه خود 
ادامه می دهیم و قویا به ظواهر می بالیم. بی آنکه بپرسیم 
اگر دنبال کردن ساسی مانکن منجر به بازخوانی آهنگی 
چون جنتلمن شده است گوش کردن به آهنگ های 
پرمعنی شجریان چه تغییری در اندیشه و رفتار ما ایجاد 
کرده است؟ منتقدین ساسی مانکن، اشعار او و امثالش را 
با واژه هایی چون زشت، مستهجن، بی معنی و ده ها واژه 
به مراتب تندتر و غیرقابل ذکری نواخته اند. باید پرسید 
ثمره اشعار حافظ و مولوی را با صدای شجریان و مانند 
او شنیدن، چه بوده است؟ بکاربردن زشت ترین الفاظ 
برای تحقیر ساسی مانکن و اشعارش و صد البته فیگور 

روشنفکری گرفتن؟ 

University of Kent 
Savitribai Phule Pune University 
4- ناگفته پیدا است که رویکرد همه هموطنان چنین نبود با این حال نکته قابل تامل نحوه 

برخورد با یک پرسش بسیار ساده است.

5

شهروندی که در واکنش به پرسش نویسنده، تصویر منبع آب را 

درج کرده است متخصص آی تی است. شهروندی که اصول کافی 

جلد دو را ذکر کرده است، کارشناسی ارشد خود را در زمینه مالی از 

دانشگاه کنت در بریتانیا اخذ کرده بود. مخاطبی که از درج تصویر 

منبع آب استقبال کرده بود، در دانشگاه پونا هند ارشد روانشناسی 

خوانده بود. 
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تقریبا هر روزه در مورد عدم اصالح شرایط وضعیت کشور، 
مطالب متعددی را به قلم بخشی از صاحب نظران و البته 
قالب  در  چه  خوانیم.  می  و  بینم  می  ایران  جامعه  بدنه 
مقاالت تخصصی و چه در حدود پست های تلگرامی یا 
اینستاگرامی. شاید بکار بردن واژه ناامیدی کمی برای بیان 
این  با  برسد  نظر  به  تند  ایران  در جامعه  موجود  شرایط 
حال نمی توان کتمان کرد که دست کم بخشی از جامعه 
قویا منفعل و سرخورده شده است. در این شرایط و برغم 
مشکالت موجود می توان پذیرفت که هیچگونه فرصتی 
برای نقش آفرینی وجود ندارد؟ آیا ذکر موانع و محدودیت 
های متعدد و ترک صحنه می تواند پاسخ مناسبی به شرایط 
کنونی کشور باشد؟ آیا می توان هر آن چه در جامعه ایران 
می گذرد را منفی و سیاه دانست گویی که هیچ حرکت 
مثبت و سازنده ای در کشور صورت نگرفته است؟ به عنوان 
نمونه وقوع هرگونه خبر آتش سوزی، گرانی، قتل و مانند 
این به سرعت در میان ما خریدار پیدا می کند اما چه تعداد 
در مورد فعالیت های خیرین مدرسه سازی مطلبی خوانده 
ایم؟ چه میزان از مشارکت خیرین حوزه سالمت در ساخت 
و تجهیز بیمارستان های کشور مطلع ایم؟ شاید بی راه 
نباشد بگوییم که هم بدنه جامعه ایران و هم اکثریت فعالین 
حوزه مطبوعات به خواندن و نقل اخبار منفی عادت کرده 
اند. البته که نمی بایست معایب و محدودیت ها را نادیده 
گرفت با این حال چرا باید خبر فوت محمدرضا حافظی 

او در  فعالیت  از  بیش  رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز 
این سال ها مورد توجه قرار بگیرد؟ آیا ما ایرانیان به بد 
شنیدن عادت کرده ایم؟ شاید این نوشتار بتواند آغازی باشد 
بر اتخاذ یک رویکرد متفاوت بویژه در میان نسل جوان تر 
که به امید و پشتکار توامان نیازمندند. با این هدف که در 
هر شرایط می بایست روحیه مبارزه برای تغییر را حفظ و 
تقویت کنیم. مطمئنا در این صورت می توانیم در حوزه 
های مختلف اعم از اقتصادی، اجتماعی فرهنگی یا آموزشی 
موجب تغییر و اصالح شرایط به معنی حقیقی کلمه باشیم. 
با این توضیح می توانیم به یک فعالیت ارزشمند در حوزه 
کنیم؛  اشاره  کشور  در  تخصصی  و  دانشگاهی  آموزش 
مکتبخونه. مکتبخونه فعالیتی است که در ابتدا از دانشگاه 
صنعتی شریف آغاز گردید و رفته رفته دیگر دانشگاه های 
کشور را نیز با خود همراه ساخت. فعالیت این مجموعه در 
قالب تهیه فیلم از کالس های دروس مختلف دانشگاهی در 
طیف گسترده ای از رشته های فنی، پزشکی، علوم انسانی 
و ... است که به صورت رایگان در سایت و اپلیکیشن این 
مجموعه قابل مشاهده و دانلود است. مطمئنا فعالیت هایی 
از این دست می توانند به مراتب فراگیرتر و با کیفیت بهتر 
ارایه شوند اما آنچه حایز اهمیت است ورود تعدادی جوان 
به عرصه کارآفرینی و نه صرفا به منظور درآمدزایی که با 
هدف پاسخ به یکی از چالش های جامعه ایران یعنی عدالت 

آموزشی است. 

در تالش برای عدالت آموزشی
معرفی پلتفرم آموزشی مکتبخونه

6

شنهاد
پی

www.maktabkhooneh.org
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عیسی صدیق: »يک اروپايي براي خواندن سنگ نوشته ايراين 30 سال زمان نهاد و شام که 
ايراين هستيد آيا حارضيد براي کشور خودتان سه سال از عمر خودتان را بگذاريد؟«

فریدون جنیدی:"در اين هنگام بر پای خاسته بودم و چون استاد مرا ديد که ايستاده ام، 
پرسيد: »بله؟ آقا!« چنانکه آئني کالس های او بوده، نام خودم، کالسم، رشته ام را 
يادآور شدم و استاد گفت: »بفرماييد«. من نيز با گرمایی که از نهاد جان و روانم 
برخاسته بود. گفتم: استاد مگر شام آن ايرانيان را که سی سال بر رس کار پژوهش 
جان و زمان نهاده باشند منی شناسيد؟ مگر فردوسی برای زنده نگاهداشنت انديشه 
و فرهنگ و زبان ايرانی 30 سال زمان ننهاد، بازآنکه بارها گفته شده است که نان 
جو نيز بر سفره نداشته است؟ مگر استاد دهخدا بيش از سی سال زمان بر رس 
فرهنگ ننهاد؟ هنوز که کفن دهخدا خشک نشده است! شام به جای آنکه جوانان 
را برانگيزيد تا 30 و 40 سال از زمان خود را بر رسفرهنگ ايران بنهند، آنان را کوچک 
می شامريد، تا در خود، ننگ ببينند و خويش را در خور و شايسته رسزنش بشامرند؟ 
اکنون برای آنکه بدانيد جوانان ايرانی 30 سال از زندگی خود را بر رس فرهنگ ايران 
می نهند، همني جا به شام می گويم: من! فريدون جنيدی! جوان ايرانی! تا پايان 

زمان خود، زندگی خويش را در راه پژوهش در فرهنگ ايران خواهم افشاند"

 نگرشی بر کارنامه استاد فريدون جنيدی
www.bonyad-neyshaboor.ir

امعه
ج
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در قسمت پیشین ضمن اشاره به پست اینستاگرامی دکتر 
فیروز نادری درباره عضویت درسا درخشانی در تیم ملی 
شطرنج آمریکا، بحث پیرامون نقش آفرینی اجتماعی و 
مسئولیت پذیری در قبال مسایل کالن اجتماعی را آغاز 
کردیم. در این قسمت ضمن پرداختن به ادامه بحث به 
نقش فرهنگ عمومی و تلقی جمعی ایرانیان از مسئولیت 

اجتماعی خواهیم پرداخت.

نقش بدنه جامعه در اصالحات نادیده گرفته شده است
ای در حال  ایران جامعه  توجه داشت که جامعه  باید 
گذار است و روند منطقی تاریخی خود را جهت دستیابی 
به توسعه طی نکرده است. فهم این مهم جز از مطالعه 
تاریخ، جامعه شناسی و اقتصاد و بسیاری دیگر از شاخه 
های علوم انسانی میسر نخواهد شد با این حال همه این 
گرایش ها در جامعه ایرانی مغفول و مهجوراند. در عین 
حال که اکثریت جامعه ایرانی از تربیت اقتصاددان، جامعه 
شناس و مورخ دوری می کنند و باور دارند که پزشک 
یا مهندس شدن یک ارزش است، از وضعیت اجتماعی 
خود گله مندند! پرسش ساده است. مگر ما ایرانیان برای 
اصالح اجتماعی نیروی انسانی الزم را تربیت کرده ایم؟ 
مگر جز این است که می بایست از طریق کار فکری 
که بیشترین بار مسئولیتش بر دوش روشنفکران است، 
ایشان در سطح  آرای  و  را تحلیل کرده  شرایط کشور 
جامعه مورد بررسی و اجماع قرار گیرد و پس از آن وارد 
میدان عمل شد؟ با این حال پرواضح است که جامعه 
ایران از یک سو نیروی انسانی الزم را تربیت نکرده است 
و از سوی دیگر خود را در همه زمینه ها کارشناس امر 

پهلوانان منی میرند
درباره ی  نقش آفرینی اجتامعی با نگاهی به اظهارات 

فیروز نادری در مورد درسا درخشانی
قسمت دوم

می داند. حیرت انگیزتر آنکه کتب حوزه علوم انسانی را 
مطالعه نمی کنیم اما در همه زمینه های این حوزه اعم از 
تاریخ، جامعه شناسی، اقتصاد و ... اظهار فضل می کنیم. 
شوربختانه تر آنکه به شدت خود را محق می دانیم و 
عالقه چندانی به شنیدن آرای مخالف نشان نمی دهیم. 
همین رویکرد عموما منجر به کدورت و افزایش اختالف 

بین ما ایرانیان شده است. 

فقدان روحیه مبارزه و سیطره فرهنگ مرصفی
بایست  می  تاریخ  دل  از  را  بزرگ  انسان  ایران  جامعه 
مطالعه می کرد که به جهت مطالعه گریزی چنین نکرده 
است. از طرف دیگر عموما حلقه دوستان و آشنایان را 
افرادی تشکیل می دهند که روحیات به شدت مصرفی 
دارند و ترک کشور و حتی تغییر تابعیت را نه فقط مذموم 
نمی دانند که تبلیغ و تشویق هم می کنند. خروجی می 
شود همان استقبال مخاطبین پست دکتر نادری برای 
بانو درسا درخشانی. هیچ کس هم مایل نیست از خود 
بپرسد اگر چنین رویکردی را جناب ناخدا صمدی اتخاذ 
می کرد چه می شد؟1 نمی شود از یک سو به نام آوران 
از جان گذشته ای اشاره کرد که از جان و مال و هستی 
خود چشم پوشیدند و از سوی دیگر به هر بهانه ریز و 
درشتی پشت کردن به پرچم کشور را ستایش کرد. اگر 
بنا بر تغییر و بهبود شرایط کشور چه در زمینه حقوق 
زنان و چه در زمینه های اقتصادی یا سیاسی را در سر 
داریم، راهش قهر کردن یا پشت کردن به کشور نیست. 
فقدان روحیه مبارز و مولد یکی از بزرگ ترین آسیب 
های اجتماعی نسل کنونی جامعه ایران است. مردمانی 
که عموما گمان داریم توسعه و پیشرفت به سادگی قابل 
حصول است بویژه آنکه نظم موجود در آلمان یا ژاپن را 
شاهد مثال می آوریم و معتقدیم باید از مملکت رفت 
را می  استعدادها  "قدر"  یافته  توسعه  چون در جوامع 
دانند. بی خبر از آنکه همه کشورهای توسعه یافته اعم 
از آمریکا، انگلیس، فرانسه و ... با صرف هزینه بسیار از 
منجالب عقب ماندگی، فساد و ارتجاع فکری خارج شده 

اند و به وضع کنونی رسیده اند.
1- جناب ناخدا صمدی از زمره مبارزین جنگ ایران و عراق هستند که در دو عملیات نبرد 

و آزادسازی خرمشهر نقش آفرینی کرده اند.

جامعه

سپهر ساغری
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و همچنان که در این راه گام برمی داریم، باید عهد کنیم که همواره 

پیش خواهیم رفت. ما منی توانیم به عقب بازگردیم. برخی ها، از 

هواخواهان حقوق مدنی می پرسند، »کی راضی خواهید شد؟« ما 

تا روزی که سیاهپوستان قربانی وحشت غیرقابل بیان بی رحمی 

پلیس اند منی توانیم راضی شویم. تا روزی که تن های خسته از سفر 

ما نتوانند بسرتی در مسافرخانه های شاهراه ها و هتل های شهرها 

پیدا کنند، منی توانیم راضی باشیم. تا روزی که تحرک اصلی ما 

فقط از محله های اقلیت نشین کوچکرت به محله های اقلیت نشین 

و  شخصیت  که  روزی  تا  باشیم.  راضی  منی توانیم  است  بزرگرت 

احرتام فرزندان ما بسادگی با تابلوهای "ویژه ی سفیدپوستان" زایل 

می شود، منی توانیم راضی باشیم. تا روزی که سیاهپوستان می سی 

سی پی حق رای ندارند و سیاهپوستان نیویورک برآنند که چیزی 

ندارند که به آن رای دهند، منی توانیم راضی باشیم. نه! نه، ما راضی 

نیستیم و راضی نخواهیم شد مگر آن که عدالت مانند آبشار و 

راستکاری چون رودی پرخروش جاری شوند. می دانم که برخی 

از شام به دلیل مصیبت ها و رنج های سختی که تحمل کرده اید 

به اینجا آمده اید. برخی از شام از سلول های تنگ زندان به اینجا 

آمده اید. برخی از شام از جاهایی آمده اید که در راه آزادی طلبی 

خود، ناگزیر با توفان های آزار و خشونت پلیس روبرو شده اید. 

شام کهنه رسبازان رنج ها و محنت های خالقانه هستید. با ایامن به 

کار خود ادامه دهید که رنج و عذاب ناخواسته موجب رستگاری 
است.2

برای لحظه ای گمان کنید لوترکینگ یا دیگر رهبران 
این صورت  در  کرد.  می  ترک  را  کشور  نژادی  برابری 
آیا در آمریکا فرصتی برای ریاست جمهوری یک سیاه 
پوست فراهم می شد؟ جالب آنکه دکتر لوترکینگ در 
سال 1968 ترور شد و آن قدر زنده نماند تا ثمره تالش 
های خود و دیگر همسنگرانش را ببیند. این مهم خود 
یک درس بزرگ دارد. در مسیر مبارزه برای تغییر الزاما 
نباید در قید حیات باشیم و این خود به معنای زمان بر 
بودن اصل مبارزه برای تغییر است. مفهومی که برای 
قالب ما مردم ایران قابل درک نیست و به شدت دنبال 
کسب سود و نتیجه امر در کوتاه مدتیم. به همین دلیل 
میان بر زدن در همه شئون زندگی ما رخنه کرده است. 
همان قدر می خواهیم تغییرات اجتماعی به سرعت رخ 
در  طبعا  ثروتمند شویم.  به سرعت  مایلیم  که  بدهند 
چنین جامعه ای مخاطب برنامه های بخت آزمایی بیش 

از کتابخانه ها خواهد بود. 

2- “رویایی دارم«: متن کامل سخنرانی خواندنی و مشهور مارتین لوترکینگ به مناسبت 
www.afghanistan.shafaqna.com    سالگرد ترور او
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بر همین منوال اگر نخبگان آلمان یا ژاپن بویژه پس از 
جنگ جهانی دوم جملگی بر حدود فساد و خرابی کشور 
دست گذاشته و ترک وطن می کردند، امروز غول های 
صنعتی شرق و غرب دنیا نمی شدند. حتی دانشمندان و 
متخصصینی که کشور را ترک کردند عموما برای میهن 
خود چه از منظر فکری و چه از منظر مالی هزینه کردند. 
و چین  ملل دیگری چون کره جنوبی  در  نگرش  این 
هم دیده می شود. مردمانی که تا اواسط سده بیستم 
جز فقیرترین ملل دنیا محسوب می شدند با پشتکار و 
ایستادگی مثال زدنی شرایط کشور را تغییر دادند. آشکار 
است که این رویه در جامعه ایران جایگاهی ندارد. در 
تغییر،  برای  تالش  و  ایستادن  از  مقابل صحبت  نقطه 
از آن  و  با تمسخر روبرو می شود. ترک کشور  عموما 
مذموم تر پشت کردن به پرچم کشور نه تنها ضدارزش 
نیست که بسیار مورد ستایش است. مایه حیرت بسیار 
است که کسانی زیر پرچم بیگانه فعالیت می کنند مورد 
تقدیر قرار می گیرند. نویسنده به هیچ روی قصد تبرعه 
دستگاه قدرت و نادیده گرفتن شکاف های عمیق جامعه 
ایران را ندارد. با این حال یک پرسش قابل طرح است. 
آیا پشت کردن به کشور ارزش محسوب می شود؟ از 
کسانی که ترک کشور را ارزش می دانند باید پرسید تا 
حال از خود پرسیده اند که چگونه در این کشور مدرسه 
و دانشگاه ساخته شده است؟ وضعیت حقوق زنان در 
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چند دهه اخیر چه تغییراتی کرده است؟ بهبود حقوق 
زنان ولو به صورت اندک و نسبی در عرصه هایی چون 
بهداشت، آموزش، اشتغال و .... در سایه ایستادگی حاصل 
شد یا پشت کردن به مسئولیت اجتماعی؟ چه کسانی 
در توسعه سیستم بهداشت و درمان کشور نقش آفرینی 
کرده اند؟ صنعت برق کشور از کجا به کجا رسیده است؟ 
اگر جراحان زبده یا مهندسین نخبه، کشور را ترک می 
گفتند وضعیت کنونی بدتر نمی بود؟ چه کسانی با چه 
آرمانی برای دفاع از میهن در برابر رژیم بعثی ایستادگی 
نمی  کشور  نظامی  نخبگان  و  فرماندهان  آیا  کردند؟ 
توانستند به سادگی به یکی از کشورهای منطقه و یا 
حتی غربی مهاجرت کنند؟ اساسا چنین مسایلی برای 
بدنه جامعه کنونی ایران محل پرسش بوده است؟ از خود 
پرسیده ایم اگر بنا به ترک کشور بود چه کسی شایسته 
تر از قائم مقام یا امیرکبیر؟ آیا این امکان برای دکتر 
محمد مصدق وجود نداشت به سمت یکی از سفارت 
های بیگانه متمایل شود؟ فرماندهان نظامی نمی توانستند 
بجای جنگیدن با متجاوز بعثی، تابعیت کشور دیگری را 
بپذیرند؟ فقط من و شما شایسته زندگی بهتر هستیم؟ 
چرا چنین افرادی باید برای بهبود شرایط زندگی در این 
آب و خاک از جان و مال و هستی خود هزینه کنند و ما 

حتی زادروز ایشان را هم ندانیم؟

جامعه

10

 از خود پرسیده ایم اگر بنا به ترک کشور بود چه کسی شایسته تر از قائم 
مقام یا امیرکبیر؟ آیا این امکان برای دکرت محمد مصدق وجود نداشت 
به سمت یکی از سفارت های بیگانه متامیل شود؟ فرماندهان نظامی 
منی توانستند بجای جنگیدن با متجاوز بعثی، تابعیت کشور دیگری را 
بپذیرند؟ فقط من و شام شایسته زندگی بهرت هستیم؟ چرا چنین افرادی 
باید برای بهبود رشایط زندگی در این آب و خاک از جان و مال و هستی 

خود هزینه کنند و ما حتی زادروز ایشان را هم ندانیم؟

ماهنامه سرند      شماره چهلم و چهارم،خرداد 1398



11

ر:
وی

ص
ع ت

منب
M

ul
la

 S
ad

ra
 a

nd
 th

e 
pr

oo
f o

f t
he

 tr
ut

hf
ul

  
w

w
w.

pu
re

isl
am

.o
rg

مالصدرا در زمره فيلسوفانی است كه در عني گوشه گريی و اعراض از پيوسنت بـه ارباب قدرت، جدا 
به سياست می انديشيده و در آثار خود هم بـه سياسـت مثـالی و هم به رسوم و آيني كشورداری 
نظرداشته است. مالصدرا به آرای فارابی وغزالـی و بعضی ديگر از صاحب نظران، نظر داشته و در 
افكار آنان تأمل می كرده است، اّما در بسياری از مواضع آثار خود و به خصوص در شـرح اصـول 
كـافی بـه واقعيـت سياست متداول پرداخته و رشايط پادشاهی و حدود قدرت پادشـاه را مـورد 

بحـث قرار داده است. 
بهروان حسین، حسینی معصومه سادات. آموزه های فلسفه اسالمی، به نقل از داوری اردكانی، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، شامره 11 ،پاييز ـ زمستان 1391، ص 61 
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مالصدرای شیرازی
درباره زندگی و آرای مالصدرا

به مناسبت 1خرداد سالروز بزرگداشت ایشان

شایسته ساسانی مقدم

زندگینامه مالصدرا
و  شیراز  در  متوسط  خانواده  یک  فرزند  تنها  مالصدرا 
متولد سال 979 هجری قمری است. جوانی خوش سیما 
که عالقه وافر او به فعالیت های فکری نخستین بار از 
سوی پدرش مورد تشویق و حمایت واقع گردید. او در 
سال 1000 هجری قمری به قزوین و سپس در سال 
1006به اصفهان نقل مکان نمود. سفرهای پی در پی 
مالصدرا به اقصی نقاط قلمرو صفویان با هدف تحقیق 
در حوزه ی فلسفه، الهیات، حدیث و هرمنوتیک )تفسیر 
و تحلیل معانی و مفاهیم( و نیز بهره مندی از محضر 
باقر  میرمحمد  یعنی  از خود  پیش  برجسته  استاد  دو 
داماد استرآبادی )نوه پسری مجتهد شهیر"علی کرکی"( 
و شیخ بهاءالدین عاملی )ملقب به شیخ بهایی که طی 
دوران حکمرانی شاه عباس اول به عنوان شیخ االسالم 
پذیرفت.  می  صورت  بود(  یافته  شهرت  اصفهان  شهر 
مالصدرا دارای سوابقی طوالنی در عرصه مطالعه فلسفه 
و الهیات و به خصوص آثار پیشین ابن سینا و شاگرد نام 
آشنای او کیا بهمنیار و نیز خداشناسی و الهیات شبه 
ارسطویی ابن عربی بوده )به ویژه مقوله الهیات ارسطویی 
و جریان روشنگری و آثار اندیشمندانی چون سهروردی 
شاگردان  و  مریدان  سایر  همچون  و  بهایی(  شیخ  و 

12

فرهنگ و هنر

"صدرالدین محمد بن ابراهیم بن یحیی قوامی شیرازی" 
حقیقتا مهمترین فیلسوف اسالمی پس از ابن سینا است 
که به نام مالصدرای شیرازی شناخته شده و بعدها حائز 
گردیده  الهیون(  استاد  و  صدرالمتالهین)سرآمد  لقب 
است.* مالصدرا به عنوان اندیشمندی شهرت یافته است 
را  اسالمی  ماوراءالطبیعه  پیرامون  موجود  گفتمان  که 
دگرگون ساخته و به بسط مفهوم دگرگونی ماوراءالطبیعه 
ماده از منظر ارسطویی پرداخته است. اندیشمندی مشتاق 
دارای تالیفات و آثاری در حوزه هایی چون فلسفه، الهیات، 
عرفان و تفسیر کتاب مقدس )قرآن( که همواره در صدد 
فراگیری طیف گسترده ای از رویکردهای نظری پیرامون 
تفکر اسالمی بوده و از طریق روشی تلفیقی مبتنی بر 
سه الگوی استدالل منطقی، خلسه و الهامات روحانی و 
نیز وقوف و مراقبه عمیق بر منابع موثق دینی و مذهبی 
با محوریت اسالم و سنت تشیع 12 امامی به مباحثه و 
پژوهش می پرداخت. شخصیتی محوری در میان حلقه 
ای از متفکران که "نصر"1 و "کوربن"2 آن ها را مکتب 
اصفهان نامیده اند. مالصدرا نقش اصلی خود را در جریان 
عباس  شاه  حکومت  طی  فلسفه  احیای  دوران  فکری 
استاد  به مهمترین  از چندی  و پس  نمود  ایفا  صفوی 
مدرسه ی خان در زادگاهش شیراز مبدل گردید.منابع 
و مستندات  مستدل و دقیق پیرامون زندگینامه ی او 
بسیار معدودند؛لذا متن زیر،شرح مختصری بر زندگینامه 
ی وی بر اساس مطالعه دقیق روایات و نیز بررسی جامع 
برخی شواهد و مستندات موجود در قالب دستنوشت ها 

و سایر منابع مکتوب مرتبط است.

1- سید حسین نصر؛ فیلسوف معاصر
2- هنری کوربن؛ فیلسوف و ایرانشناس فرانسوی
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مطالعات خود به شیراز بازگشت اما هنگامی که با انتقاد، 
بی مهری و مخالفت از جانب شهری مواجه شد که گویی 
به  بود،  برده  یاد  از  را  اعتبار مطالعات فلسفی  ارزش و 
"کهک"روستای کوچکی واقع در حومه شهر قم عزیمت 
نموده و به مراقبه و و تحقیق و تفحص پیرامون پرسش 
های بنیادین خود و نیز آغاز تدوین و تالیف شماری از 
آثار اصلی خود از جمله کتاب مشهور و فلسفی "الحکمه 
المتعالیه فی االسفار االربعه" پرداخت )حکمت متعالی 
اسفاراالربعه  عموما  که  عقل  چهارگانه  سفرهای  طی 
خوانده می شود(. دوران عزلت نشینی مالصدرا حدود 5 
سال به طول انجامید و او پس از این دوره به حیات عادی 
و مشاغل روزمره خود در قم نظیر آموزش، نگارش، دیدار 
و همکاری مطالعاتی با میرداماد در اصفهان )تا زمان مرگ 
وی در سال 1040( و گذران عمر در امالک خانوادگی 
خود در شیراز می پرداخت. مطالب مندرج در برخی منابع 
تا سال 1040 هجری  او  از حیات مسافرگونه  مکتوب 
قمری حکایت دارد. مالصدرا از رابطه عمیقی با میرداماد 
برخوردار بوده و تا مقطعی که دیدگاه های شخصی وی 
دستخوش تحول گردید، به حمایت و تایید آراء و اندیشه 
های استاد خود می پرداخت. میرداماد همواره در مقام 
مراد و مرشد مالصدرا باقی ماند. برخی تعالیم وی در 
خالل شماری از نامه های مبادله شده میان آن دو تبیین 
گردیده است. مالصدرا در نامه ای از شیراز به تاریخ سال 
1018هجری قمری میرداماد را رسول و پیام آور فضل به 
قلوب آگاه، عقل یازدهم، مردی مسلط بر مبانی نظری و 
عملی علوم، ارباب )سید( فالسفه و نجیب ترین محققان 
در  است.  نموده  اسالمی خطاب  تمدن  اندیشمندان  و 
نامه ای احتماال از قم و به تاریخ 1037 هجری قمری، 
مالصدرا به ابراز گالیه از فراغ و دوری از میرداماد و اظهار 
نگرانی نسبت به سالمت جسمانی میرداماد پرداخته، او را 
مرشد و ارباب )سید( خطاب نموده و می افزاید: "خداوند 
سایه خود را به واسطه حفظ وجود نجیب او )میرداماد( که 
روشنی بخش قلوب مریدان معنوی و روحانیون است بر رس  

شاگردان جدامانده اش حفظ مناید."

فیلسوف  چندین  قم  در  اقامت  دوران  طی  مالصدرا   
آنان  مشهورترین  که  نمود  تربیت  را  برجسته  عالم  و 
عبارتند از محسن فیض کاشانی )که بنا بر مندرجات 
-1030 های  سال  خالل  در  صدر(  )شرح  وی  رساله 

شیخ بهایی به فراگیری علوم انسانی، قرآنی و احادیث 
می پرداخت. برخالف ادعای کوربن و سایرین، به نظر 
با  نمی رسد که وی طی فعالیت های مطالعاتی خود 
اندیشمند نام آشنای دیگری به جز میرداماد استرآبادی 
و میرفندرسکی همکاری داشته باشد. به طور مشخص 
در شماری از منابع مرتبط با زندگینامه مالصدرا به این 
نکته اشاره گردیده است که میرداماد، میرفندرسکی را 
جهت همکاری در روند مطالعاتی به مالصدرا توصیه و 
معرفی نموده است. تقریبا هیچگونه مدرک و یا گواهی 
موثقی از جانب اساتید مالصدرا در رابطه با وی در دست 
نیست اما مطمئنا هر دو استاد )میرداماد و شیخ بهایی( 
تعدادی از این گواهی ها را به برخی از شاگردان خود 
اعطا نموده اند که شماری از آن ها بوسیله عالمه مجلسی 
ثانی گردآوری گردیده است. با این وجود در بحاراالنوار، 
مستندات بسیار ارزشمندی دال بر روابط صمیمانه ی 
وی با محوریت مطالعات تحصیلی و نیز ارادت و تلمذ 
معنوی او در حلقه ادبی، عرفانی و شاعرانه مشهور قزوین 
در قرن 17 ام وجود دارد. این سند که در کتابخانه ملی 
هایی  یادداشت  بر  مشتمل  شود  می  نگهداری  تهران 
منتسب به میرداماد، شیخ بهایی و مالصدرا است که در 
این میان گواهی متعلق به مالصدرا نیز به چشم می 
خورد. شیخ بهایی نیز در خالل برخی متون و روایاتی که 
از ائمه شیعه نقل نموده است، در قالب عباراتی همچون 
عالی ترین، برجسته ترین و مخلص ترین فرزند، با ذکاوت 
و محترم، از وصی و شاگرد خود، مالصدرا نام برده است. 
در دستخط دیگری، میرداماد از مالصدرا به عنوان پسر 
روحانی خویش یاد می نماید. ردپای تاثیر دوگانه این 
استادان بر مالصدرا را می توان در یادداشت های اولیه 
او یافت )که احتماال در شیراز و به تاریخ 1016 هجری 
قمری نگاشته شده اند( که نمایانگر عالقه وافر وی به 
این  با  است.  باالخص شعر و حدود صوفیانه  و  تصوف 
حال نفس عالقه به صوفیان، مستلزم و موید وابستگی 
به حکومتی صوفیانه نیست. از این رو ادعای بحث برانگیز 
علی شاه، یکی از صوفیان نامی فرقه نعمت الهی مبنی بر 
اینکه مالصدرا یکی از صوفیان فرقه نوربخشی بوده است، 
مردود شمرده شده و قابل اثبات نخواهد بود. مالصدرا 
اتمام دوران تحصیل و احتماال به سبب مرگ  از  پس 
پدرش در سال1010 هجری قمری با هدف کار و تکمیل 
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پسر با نام های ابراهیم )متولد1021در قم( نظام الدین 
احمد)متولد 1031 در کاشان و متوفی به سال 1074در 
شیراز( و محمدرضا بود )پسر کوچکتر که در مورد وی 
اطالعات چندانی در دست نیست( که هریک در مسیر 
فکری و عملی خود به تحصیل و گذران حیات پرداخته 
اند. صدرالمتالهین در سال 1040 و مطابق برخی روایات 
بنا به درخواست یکی از شاگردان اسبق خود به نام امام 
قلی خان، فرماندار قدرتمند فارس و فرزند غالم اهلل وردی 
خان یکی از نظامیان بلند پایه شیراز جهت اقامت دائم به 
زادگاه خود عزیمت نمود. مدرسه خان شیراز بوسیله پدر 
امام قلی خان  و در سال 1024 هجری قمری مشخصا 
با هدف آموزش علوم و فلسفه تاسیس گردیده بود. بنابر 
این مالصدرا از جمیع جهات گزینه ای مناسب جهت 
تدریس در آن به شمار می رفت و احتماال از بدو تاسیس 
نیز در این مدرسه به حرفه آموزش اشتغال داشت. وی اثر 
مشهور خود االسفار االربعه را نیز به سال 1038 هجری 
قمری در شیراز تالیف نمود. طی همان سال نیز مسافر 
و مستشرقی انگلیسی تبار به نام سر توماس هربرت در 
باب وی نوشته بود: "حقیقتا شیراز دارای مدرسه و مکتب علمی 

1038در محضر مالصدرا به تحصیل  می پرداخت( و 
عبدالرزاق الهیجی ملقب به فیاض الهیجی که هر دو 
به تعبیری فرزندخواندگان مالصدرا به شمار می رفتند. 
از میان دیگر مریدان او می توان به فیلسوفانی همچون 
بنا  نمود.  اشاره  آقاجانی  محمدرضا  و  تنکابنی  حسین 
به برخی احتماالت، مالصدرا پس از عزیمت به شیراز 
ازدواج نموده و برخی منابع از دختر میرزا ضیاءالدین 
محمد راضی به عنوان همسر وی نام برده اند. مالصدرا 
به عنوان مردی نسبتا متمول دارای 6 فرزند و خانواده 
ای بزرگ مشتمل بر شماری از شاگردان و محافظین 
و مالزمین وی بود. نخستین فرزند او ام کلثوم متولد 
1019هجری قمری بود که در قم به عقد فیاض الهیجی 
درآمد. دیگر فرزند وی زبیده به سال 1024 در قم متولد 
شده و در نهایت با فیض کاشانی ازدواج نمود و سومین 
دختر او نیز معصومه نام داشت که به سال 1033 در 
قم دیده به جهان گشود و در نهایت به عقد یکی دیگر 
از شاگردان مالصدرا به نام قطب الدین محمد نیریزی 
با  درآمد )هیچگونه منابع و اطالعات موثقی در رابطه 
وی موجود نیست(. مالصدرا همچنین دارای 3 فرزند 
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مقدس الهی یا به تعبیری گذار از خود می انجامد. مرحله 
سوم نیز، سفر از حق بسوی خلق و بوسیله حق است 
که به رابطه میان خداوند و جهان، طبیعت، مخلوقات، 
زمان و تشریح کلیه مقوالت هستی شناختی جهان مادی 
می پردازد. این مرحله از منظر عارف و جوینده همانند 
رجعتی به سوی تشکیک، تردید و آرمان تحقق رسالت 
عزیمت  است.  این جهان  در  اخالقی  تعالی  و  وجودی 
نهایی سفر از خلق بسوی خلق و بوسیله حق نیز توصیفی 
در باب روانشناسی انسان با تمرکز بر رستگاری بشر و 
معادشناسی است که بیش از سایر گفتمان های عقیدتی 
و مذهبی، از سوی تفکر شیعی 12 امامی مورد تاکید و 
تفسیر واقع گردیده است. مرحله غایی از سفری عرفانی 
با هدف ادراک این حقیقت که تمامی موجودات و پدیده 
های جهان آفرینش، به مثابه کلیتی واحد و یکپارچه 
نمایانگر وحدت هستی شناختی ذات الهی است و از سوی 
دیگر نیز میل بازگشت انسان به اصالت وجودی خویش را 
که همانا تبلوری عینی و زمینی از وجود خدا است تبیین 
می نماید. اسفاراالربعه مالصدرا یکی از منابع اصلی تاریخ 
فلسفه اسالمی است که طیفی جامع مشتمل بر شماری 
از دیدگاه های مکتب ابن سینا، مبانی ماوراءالطبیعه و 
صوفیانه ابن عربی، نقدهایی بر گفتمان ابن سینایی که از 
سوی اندیشمندانی چون سهروردی مطرح گردیده اند و 
مواضع برخی دیگر از فالسفه و اندیشمندان شهیر شهر 
و شمس  منصور دشتکی  الدین  غیاث  شیراز همچون 
الدین محمد کفری را نیز در برمی گیرد. سایر آثار وی 
مانند الحکمه العرشیا)حکمت عرش و تخت( و الشاهد 
الربوبیه)شاهدان الهی( عمدتا متمرکز بر الهیات فلسفی 
هستند. اثر دیگر او المشاعر)الهامات و ذهنیات( به عنوان 
چکیده و برآیندی مختصر از آراء و نظریات مالصدرا در 
است.  نگاشته شده  االربعه  اسفار  کتاب  نخست  بخش 
مالصدرا به عنوان متفکری مذهبی، مشتاق آشنایی با 
میراث ادبیات دینی بوده و 3 اثر پیرامون هرمنوتیک قرآن 
را به مثابه مقدمه ای بر تفاسیر و نظریات ناتمام عرفانی 
اسراراآلیات  الغیب،  مفاتیح  قالب  در  فلسفی خویش  و 
او  است.  درآورده  تحریر  رشته  به  القرآن  متشابهات  و 
و  مختصر  تفسیر  شیعی،  متفکری  مقام  در  همچنین 
ناتمامی از مبانی اصول کافی اثر کلینی ارائه نمود. به 
عالوه چندین رساله با محوریت رستاخیز، ماهیت دانش، 
منطق و رابطه میان ذات و وجود از مالصدرا برجای مانده 

معتربی است که شهرتی به وسعت ایران دارد و در آن به تدریس 

فلسفه، نجوم، فیزیک، شیمی و ریاضیات می پردازند." واپسین 

دوران حیات مالصدرا دوره ای بسیار پربار تلقی شده و 
او به عنوان یک مرشد و استاد از ارج و احترام بسزایی 
در شهر خویش برخوردار بود. وی پس از طی عمری 
پرثمر و اعجاب انگیز به تاریخ 1050 هجری قمری در 
شهر بصره و طی هفتمین سفر خود به مکه درگذشت 
)شواهد و مستندات دقیقی پیرامون تاریخ وفات وی در 
دست نیست(. محمد علم الهدی، پسر فیض کاشانی و 
از نوادگان مالصدرا، تصریح نموده است که وی به سال 
1045 در شهر بصره فوت نموده و در حرم امام نخست 
شیعیان -علی بن ابی طالب- دفن گردیده است که این 
تاریخ با توجه به تاریخ تکمیل  آخرین آثار مالصدرا به 

وضوح قابل تایید است.

آثار صدراملتالهین
مالصدرا بیش از 45 اثر تالیف نموده است.کتاب مشهور 
وی الحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعة که تحت 
عنوان اسفار االربعه شناخته می شود، یکی از مهمترین 
آثار حوزه ی فلسفه و الهیات است که به جای تبعیت 
از طبقه بندی های سنتی و مرسوم فلسفی )بر مبنای 
استعاره  نوعی  بر  مبتنی  متافیزیک(  و  فیزیک  منطق، 
عرفانی با محوریت سفر روح در جهان بی کران آفرینش 
است. از این رو به نام سفرهای 4 گانه نیز شهرت یافته 
است. مالصدرا نگارش این اثر را به تاریخ 1015هجری 
قمری در کهک قم آغاز نموده و به تاریخ 1038هجری 
قمری در شیراز به اتمام رساند. مرحله نخست سفر از 
خلق بسوی حق است که جوینده را به کند و کاو مبانی 
فکری  به منظور درک ابعاد گوناگون فلسفه نظیر تشریح 
وادار  ماوراءالطبیعه  اساسی فلسفه و  تعاریف  و  اهمیت 
می نماید. طی این سفر، جوینده از چندگانگی ماهیت 
پدیده ها و موجودات به سوی آگاهی از ماهیت یگانه و 
ذات حقیقی جهان گام برمی دارد. سفر دوم عزیمتی از 
حق بسوی حق و به وسیله حق، مشتمل بر آموزه هایی 
پیرامون ماهیت خدا، خصایص الهی و به طور مشخص 
مبتنی بر نظریه مشهور مالصدرا پیرامون اثبات وجود 
خدا است. این مرحله به جذب عارف و جوینده درون ذات 
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در آن ها این گونه برنبشته بود که کرتیر بخت روان بهرام، هرمزد موبد و من از آغاز تا 
کنون برای ایزدان و فرمانروایان و برای روان خویش رنج و ناکامی بسیار دیدم و من بسیاری 
آتش ها و مغان را در ایرانشهر کامیاب کردم و نیز من آتشکده ها و مغ مردان ایرانشهر را 
که در انیران شهر بودند تا جایی که اسب و مرد شاهان شاه می رسید: شهرستان انطاکیه و 

شهر سوریه.

از کتیبه موبد کرتیر در کعبه زرتشت
مرودشت، استان فارس

نداف، ویدا. بررسی واژه ایران و انیران در کتیبه های ساسانی، فصلنامه مطالعات اسناد میراث فرهنگی، جلد 1 شامره 1، صص 11۸-107

فرهنگ و هنر
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مذهب و ملیت دو رکن هویت ایرانی
ایده یک امپراطوری یا پادشاهی به عصر ساسانیان مربوط 
می شود. آنگونه که از مستندات موجود برمی آید برآمدن 
نظام پادشاهی حاصل همگرایی منافع این نظام جدید با 
روحانیت زرتشتی بود. این همگرایی به ایده پادشاهی 
ایرانیان انجامید که شامل هر دو مفهوم آریایی و مزدایی 
است. شکل جمع و مفرد ēr  و ērān در فارسی میانه 
و در دوره ساسانیان به طور گسترده مورد استفاده قرار 
می گرفت. نمونه هایی از آن در عناوین سلطنتی وجود 
دارد: šāhān-šāh Ērān  به معنای پادشاه پادشاهان 
ایران، همچنین در عناوین ادارات دولتی و ارتش مانند 
افسران ارتش، صاحبان مقام و کارمندان عالی رتبه دولت 
عناوینی چون Ērān-āmārgar برای گروهی از ژنرال 
ها، Ērān-hambāragbed عنوانی برای سرپرستان 
بوروکراسی،  سرپرست  برای   Ērān-dibīrbed انبار، 
Ērān-spāh- دادستان،  برای   Ērān-drustbed
bed مارشال امپراطوری. این عناوین در دوره اشکانیان 
سابقه نداشتند. این موضوع روشن است که نام ایران1 
در عناوین رسمی نظام جدید و مشخصا در قرن سوم 
بوده است. در کنار  اول رایج  اردشیر  با ظهور  میالدی 
عناوین سلطنتی، دولتی، ارتشی و نام اماکن، نام های 
ایران  و  گشنسپ3  ایران  دخت2،  ایران  مانند  اشخاص 
ایران5  نام  از  استفاده  است که  آن  نشان دهنده  خرد4 
در دوره ساسانیان بسیار گسترده بوده است. همه این 
عوامل را تنها می توان با احساس هویت ملی تعریف کرد 
که از قرن سوم آغاز شده است. در قرن سوم، به دلیل 
اختالفی که میان جهانی بودن و ملی بودن به وجود آمده 
بود، جامعه ایرانی دچار دگرگونی شد. نتیجه این تناقض 
مشهور است. تحرکات سنتی و ملی گرایی دست باال را 
گرفتند و جهانی گرایی مانوی6 در مقابل ملی گرایی مغ 
های زرتشتی سقوط کرد. هویت ایرانی که تا آن زمان 
اساسا از یک طبیعت فرهنگی و مذهبی برخوردار بوده 
است ارزش سیاسی مشخصی را در نظر گرفت و ایران 
و ایرانی را در مرکز "ایرانشهر" قرار داد. به بیانی دیگر 
  Ērān 
Ērān duxt 
Ērān-Gušnasp 
Ērān-xrad 
  Ērān 

6 - مانی پیامبری مانویان نیز در کشمکش های مذهبی کشته شد. 

هویت ایرانی در عرص باستان
نگاهی به هویت ایرانی پیش از اسالم
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کتیبه داریوش اول و خشایارشاه که در آن ها استان های 
مختلف از امپراطوری لیست شده است، این موضوع را 
روشن می کند که بین اواخر قرن ششم و اواسط قرن 
ایرانیان از تعلق داشتن به ملت  پنجم پیش از میالد، 
آریایی یا ایرانی آگاهی داشتند. داریوش و خشایارشاه 
تعلق داشتن به نژاد ایرانی را افتخار می دانستند و آن 
را به رخ می کشیدند. در حقیقت ایشان خود را ایرانی 
معرفی می کنند و از نژاد ایرانی می دانستند.  همچنین 
 ،airyāfi مانند  اصطالحاتی  از  روشنی  به  اوستا  در 
زمین های مردم ایرانی یا زمین های مسکونی ایرانیان 
یا گستره ایرانیان در کناره Dāityā  یا همان آمودریا 
نام یک قوم  سخن به میان آمده است، آریا به عنوان 
به کار برده شده است. ایران باستان و مدارک و شواهد 
موجود در اوستا مورد تایید منابع یونانی نیز قرار گرفته 
است: هرودوت اشاره می کند که مادها اولین کسانی 
بودند که خود را آریایی می نامند. عالوه بر منابع یونانی 
در منابع غیر ایرانی دیگر مانند منابع ارمنی به آریا و 
 ari  ایرانیان پرداخته شده است. همچنان که اصطالح
Aramazd  یا “اهورا مزدا، ایرانیان” موید این مطلب 
است. تمام شواهد و مدارک نشان می دهد که نام آریا 
یا ایرانی، مردم خاصی را تعریف می کردند. کسانی که 
از متعلق بودن به یک قوم و صحبت کردن با یک زبان 
و داشتن یک مذهب باستانی که متمرکز بر آیین اهورا 

مزدا بود آگاه بودند. 

1-

3-
2-

4-
5-

نوشین عباسی
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فارسی به ما رسیده است بازتاب روند شکل گیری یک 
هویت ایرانی است. برای نمونه هر یک از مراکز استانی 
– معرفی شده است.   ایران7  در کتاب شهرستان های 
از  بود که هویت پیش  در حقیقت در دوره ساسانیان 
اسالم ایرانیان )همراه با انتشار رو به رشد فارسی میانه( 
به قله های کمال خود در تمام زمینه ها اعم از سیاسی، 
این  دوی  هر  رسید.  زبانشناسی  و  فرهنگی  مذهبی، 
عناصر در خدای نامه8 یا تاریخ نامه ساسانیان که در آن 
شخصیت های اسطوره ای و افسانه ای با یکدیگر ترکیب 
شده بودند، با پیشرفت های یک طبیعت غیر اسطوره ای 
و مذهبی ادغام شده اند. این اثر که منبع اصلی تاریخ 
ملی ایران است بوسیله ابن مقفع9 به عربی ترجمه شده 
بود و هرچند نسخه اصلی فارسی میانه و نسخه عربی یا 
ترجمه فارسی یا اقتباس های آن برجا نمانده است با 
این حال تاریخ نویسان اسالمی، کاتبان و شاعران پس از 
خود را، همانطور که به وضوح در تاریخ طبری و شاهنامه 
فردوسی قابل مشاهده است، تحت تاثیر قرار داده است.

Šahrestānīhā ī Ērān 
Xwadāy-nāmag 

9- متفکر ایرانی سده دوم
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در مرکز حاکمیت، دولتی که بر اساس نیروهای دوگانه 
تاج و تخت از یک سو و محراب و ایدئولوژی عامیانه از 
سوی دیگر استوار بود، قرار گرفت. این ایدئولوژی بیشتر 
و بیشتر در طول دوره ساسانیان برجسته می شود و به 
باالترین جایگاه خود در طول سلطنت طوالنی خسرو 
اول می رسد. البته عوامل اقتصادی و اجتماعی از پیروزی 
طبقه های قوی تر اجتماعی که  پایه اصلی آن ها اقتصاد 
روستایی بود، حمایت کرد و باعث رشد بیشتر آن ها شد. 
در واقع شکل گیری فرهنگ ملی یک ویژگی متداول از 
قرن سوم بود. نشانه ای از گذار از اواخر قرون وسطی. 
ایده یک هویت ملی قوی که نشانه ای از طلوع قدرت 
سلسله ساسانیان در ایران است باید به عنوان پدیده ای 
در نظر گرفته شود که از یک سمت به امپراطوری روم 
و از سمت دیگر به اومن ها که اسکندر مقدونی شش 
را متحد  ایران آن  امپراطوری  فتح  از  قرن پیش، پس 
کرده بود، گسترده شده بود. حقیقت آن است که ظهور 
ساسانیان یک احساس ملی گرایی از جنبه های گوناگون 
در ایرانیان ایجاد کرد. به بیانی دیگر در دوره ساسانیان 
شکل گیری فرهنگ ملی آغاز شد که سرشار از آگاهی 
از ایرانی گری بود. آثار پهلوی که به زبان های عربی و 
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 حقیقت آن است که ظهور ساسانیان یک احساس ملی گرایی از 
جنبه های گوناگون در ایرانیان ایجاد کرد. به بیانی دیگر در دوره 
ساسانیان شکل گیری فرهنگ ملی آغاز شد که رسشار از آگاهی 
از ایرانی گری بود. آثار پهلوی که به زبان های عربی و فارسی به 
ما رسیده است بازتاب روند شکل گیری یک هویت ایرانی است.
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فرهنگ و هنر

هرن هخامنشی را به جرات می توان گفت تا کنون در صنایع آسیا نظیر آن پیدا نشده 
است. با این که از معامری های گذشتگان از کشورهای اطراف الهام می گرفته اند 
ولی در هرن و سنگ تراشی هخامنشی استقالل و سبک معامری نوینی دیده می 
شود که روح کامال ایرانی در آنان دمیده شده و کامال رشقی است. اسبان ایرانی که 
تراشیده شدند به مراتب از اسب های تراشیده شده آشوریان با شکوه تر است و روح 

تربیت و اهلی بودن حیوانات در آنان دیده می شود.

دکرت کریستی ویلسن

پژوهشگر ایران باستان
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روح انسانی در معامری ایرانی
درباره روانشناسی معامری در ایران 

مریم حاجی محمدی

و اجزای مختلف محیط را با خاطرات اولیه ذهن شخص 
مطابقت می دهد و همین فرآیند بیولوژیکی در مغز 
باعث ترشح هورمون هایی از جمله آدرنالین و کورتیزول 
که هورمون های مرتبط با اضطراب و ترس اند، می شود 
و یا قدم زدن در مکان های آشنا که خاطرات خوشی 
را در ذهن ما تداعی می کند هورمون حال خوب یا 
سروتونین و اکسیتوسین را فعال نموده که باعث به 
وجود آمدن حس اعتماد بین فردی  و لذت بیشتر می 
شود. به عنوان نمونه بروکسل یا شهر تن تن2، پایتخت 
بلژیک که در بسیاری از کوچه  پس کوچه های آن 
به  جذاب  و  متفاوت  کارتونی  های  نقاشی شخصیت 
چشم می خورد و برای افراد در سنین مختلف شادی 
آور است. راه رفتن در خیابان های دیزنی لند آمریکا که 
به شکلی طراحی شده اند که القاء کننده ی صحنه ها 
و سکانس های فیلم یا کارتون ها است نیز همچنین. 
"جان هیچ" مشاور ارشد دیزنی لند که در سال 1978 
از سوی دیزنی نشان افتخار دریافت کرد در سخنان 
خود توضیح داد: "ما در شهرها تهدید می شویم، کمرت 
سخن می گوییم و اعتامد می کنیم، همین باعث احساس 
تنهایی عمیق در ساکنین شهرها است اما والت می خواست 
به مردم قوت قلب بدهد قدم زدن در خیابان های دیزنی 

حس نوستالژیک را در افراد تقویت می کند خیابانی 

2- شخصیت اصلی داستان های تصویرِی ماجراهای تن تن و میلو
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اگر نگوییم همه دست کم بخش قابل توجهی از ما 
ایرانیان تعلق خاطر عجیبی به غرب و هر آن چه از آن 
برآمده است، داریم. در نقطه مقابل تقریبا به هر آن چه 
از خود داریم گله مندیم و ردیه بر آن می نویسیم. گویی 
هر آن چه ما داریم تهی از معنی و ارزش است و هر 
آن چه غرب دارد ارجمند و درخور ستایش. گستردگی 
چنین طرز تفکری بسیار قابل تامل است با این حال 
در این مختصر قصد داریم نگاهی اجمالی به نگرش 

معماری ایرانی و تفاوت آن با غرب بپردازیم. 

روان انسان و معامری
اگرچه بیش از سه دهه از پیدایش دانش روانشناسی 
شهر سازی، نمی گذرد اما این رشته و نظریات ارائه 
به  را  کنجکاو  اذهان  از  بسیاری  حوزه  این  در  شده 
سمت خود متمایل گردانیده است. نقطه تالقی و محل 
تعارض نظریه معماران و روانشناسان در این نکته بود 
که بسیاری از روانشناسان بر این باورند که معماران 
در جریان روند طراحی فضا و محیط تاکید زیادی بر 
مسائل زیبایی شناختی دارند تا مسائل "کارکردی" و از 
این رو به این نتیجه دست یافتند که طراحان نیازهای 
شناسانه  زیبایی  نیازهای  قربانی  را  ها  انسان  واقعی 
بصری خود کرده اند به همین منظور در کشورهای 
آمریکای شمالی، اروپا، ژاپن، استرالیا، نیوزیلند، سازمان 
هایی جهت معطوف ساختن تالش خود در راستای 
پژوهش در رفتار انسان و رابطه ی آن با محیط کالبدی  
تاسیس شده اند. عصب پژوهان و روانشناسان پس از 
به  فرد  ورود  از  پس  که  اند  دریافته  فراوان  مطالعات 
محیط جدید بخش هیپوکامپوس1 مغز وارد عمل شده 
  Hippocampus 
مسئول حافظه دور است و پیش مغز را از آزموده های گذشته ما آگاه می کند.: هیپوکامپوس      

1-
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اگر نگوییم همه دست کم بخش قابل توجهی 
از ما ایرانیان تعلق خاطر عجیبی به غرب و 
هر آن چه از آن برآمده است، داریم. در نقطه 
مقابل تقریبا به هر آن چه از خود داریم گله 
مندیم و ردیه بر آن می نویسیم. گویی هر آن 
چه ما داریم تهی از معنی و ارزش است و هر 

آن چه غرب دارد ارجمند و درخور ستایش.
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که حتی در واقعیت وجود نداشته است."
طراحی جامعه ستیز1

اثر محیطی ریشه در شیوه ای دارد که مغز بین حافظه 
و عواطف ارتباط برقرار می کند. مستندات بسیار زیادی 
در حیطه روانشناسی شهرسازی وجود دارد که نظریه 
اثر زیبایی شناسی بر عواطف و احساسات افراد را اثبات 
می کند. رویت مداوم زباله ها، دیوارهای مخروبه و سیاه 
رنگ، دیوار نوشته ها با مطالب غیراخالقی و مبتذل 
همه و همه احساس بیزاری و نفرت و یا گاهی خشم را 
در افراد تقویت می کند. پژوهش های حوزه بیوفیلیا2 
نشان می دهد جلوه های طبیعی حس اعتماد، آرامش و 
جوانمردی را در افراد تقویت می کند این مساله گرایش 
بسیاری از افراد به تمایل قرار گرفتن در مکان های بکر 
طبیعی در ایام فراغت برای کسب آرامش روانی و تمدد 
اعصاب را توجیه می کند. در عین حال مشاهده زوایای 
تیز، مرتفع و گوشه دار مراکز ترس را در مغز فعال کرده 
و باعث برانگیخته شدن حس اضطراب، ترس و فاصله 
گرفتن افراد از این مکان ها می گردد. برای مثال  تاثیر 
سازه های کریستالز "دنیل لیبسکیند"3 که متشکل از 
ورقه های آهنی و آلومینیمی و قطعه ای شیشه ای 
است که بخش تیزی آن به سمت پیاده رو قرار دارد، 
پس از ساخته شدن آن خیابان پرجمعیت "پلور" را به 
راسته ای خلوت و خالی از عابر پیاده  تبدیل کرده است. 
1-Controversial Design 
    2-Biophilia گرایش ذاتی و احساسات مثبت افراد نسبت به موجودات زنده
  3-Daniel Libeskind معمار آمریکایی – لهستانی 
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معامری ایرانی بازتاب نیازهای انسانی

با مشاهده روند رشد و پیشرفت روزافزون جوامع امروزی 
مساله روانشناسی شهر سازی و تاثیر آن بر حاالت افراد 
بیش از پیش در خور توجه و اهمیت است بر خالف 
سبک معماری کشورهای غربی، مساله ارتباط فضا و 
انعکاسی که تاثیر محیطی بر روان فرد دارد، قرن ها 
است مورد توجه و ریزبینی شخصیت هایی چون امام 
محمد غزالی قرار گرفته است. از دید گاه این فیلسوف 
مساله سیالیت فضایی یا گشایش فضایی در بناها و 
معماری های اصیل ایرانی، وجود بناهای گنبدی شکل 
مساجد، گذر نور مالیم از بخش زیرین گنبدها و رواق 
بازارها و بازارچه ها حس حرکت، پیوند جریان روحانی 
با عالم ماده را در جهان به تصویر می کشد. مجموعه 
این تالش معماران ایرانی در قرون و اعصار گذشته در 

فرهنگ و هنر
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به وجود آوردن حس طمانینه و آرامش حضور در نفس 
انسان همواره تاثیر به سزایی گذاشته است. حضور خیل 
عظیم گردشگران اروپایی و ایرانی در بناهای تاریخی از 
جمله مسجد نصیر الملک در شیراز، مسجد جامع یزد 
که متعلق به عصر ساسانیان است1 و هزاران هزار بنای 
تاریخی دیگر جذابیت سبک معماری ایرانی  آن را حتی 

با وجود گذشت سال های متمادی اثبات می کند.
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انتشارات سروش دانش، چاپ دهم، تهران 

2- مطلبی، قاسم. روان شناسي محیطي دانشي نو در خدمت معماري و 
طراحي شهري، هنرهاي زیبا، زمستان 1380، دوره، شماره 10، صص 52-67

1- مسجد جامع یزد در دوره های مختلف تاریخی اعم از عصر ساسانیان، صفاریان تیموریان 
و دوران معاصر ساخته و تکمیل شده است 
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