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نه اصیل علم )ح�ت در رشته های  به یک نکته مهم هم باید توجه کنیم که هدف و انگ�ی
مهند�(  حل مشکالت صنعت و مشکالت جامعه نیست. هدف اصیل یک عالم همیشه 
ن پاسخ است. حل مشکالت کشور محصول فرعی این جستجوست. در  جستجو و یاف�ت
یک جامعه توسعه یافته از محصوالت این جستجو برای حل مشکالت کشور کمک گرفته 
می شود و در یک جامعه توسعه نیافته این محصول فقط نزد دانشمند با�ت می ماند و 
به منصه کاربرد نمی رسد. هر موقع در این ادعا شک کردید به اقلیدس فکر کنید که در 
۲۵00 سال پیش کتاب اصول هند� را نوشته است و هدف او و تمام افراد بعد از او 

مطلقا جستجوی حقیقت بوده است و نه حل مشکالت جامعه یونان.

علم، بزرگترین ثروت ملی است
گفتگو با دکتر وحید کریمی پور معاون پژوهشی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

www.sharif.ir
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در ابتدای این نوشتار بخشی از مصاحبه دکتر کریمی پور 
استاد فیزیک دانشگاه صنعتی شریف آورده شد. این نوع 
نگرش گوشه ای از جو حاکم بر دانشگاه های کشور است؛ 
نگاه پژوهش محور و بی توجه به مشکالت کالن کشور. 
بر پایه این طرز تفکر سیاست های استنفورد، ام آی تی 
یا هاروارد چندان محل توجه نیست بلکه می بایست در 
صورت تشکیک در رسالت دانشگاهیان به آنچه اقلیدس و 
دیگران چند قرن پیش از میالد مسیح در یونان کرده اند، 
توجه داشت! نگرشی که کم و بیش در الیه های مختلف 
جامعه ایران قابل رویت است. تقریبا همه خانواده های 
ایرانی پزشک یا مهندس شدن را یک رسالت می دانند. 
باور به این مهم به حدی ریشه دار است که توجه چندانی 
به عالیق و توانمندی های افراد نمی شود. این نوع نگرش 
در فرهنگ ایرانی تاثیرات قابل توجهی در سطح کالن به 
جا گذاشته است: شاگردان درس خوان به سمت علوم 
تجربی و ریاضی فیزیک هدایت می شوند و آنان که از 
قافله درس خوان ها دور مانده اند می توانند علوم انسانی 
را انتخاب کنند! نتیجه آنکه علوم انسانی که شامل مهم 
ترین دانش ها و مشخصا به منظور تربیت نیرو جهت 
اداره کشور است، مهجور و کم برخوردار از نیروهای زبده 
و فرزانه می شود و کشور در مباحث حایز اهمیتی چون 
جامعه شناسی، اقتصاد و ... با تنگناهای عدیده ای روبرو 
می شود.  افزون بر این نوجوانی که پس از چند سال 
تحصیل به دوران جوانی پاگذاشته است حال فرصت دارد 
تا از زیر فشار تحکم خانواده و باورهای جامعه رها شود. 
نتیجه آنکه تعداد قابل توجهی از پزشکان و مهندسان 
کشور در رشته تحصیلی خود مشغول فعالیت نیستند. 
به گفته رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران، ۴۰ هزار 
نفر از 8۰ هزار جمعیت پزشک عمومی کار طبابت انجام 

نمی دهند.1
www.iscanews.ir  1- ۴۰ هزار پزشک عمومی طبابت نمی کنند

سپهر ساغریسپهر ساغری

رو به دانش پشت به میهن
در نقد نگرش دانشگاهیان جامعه ایران به رسالت دانشگاه

ایرا�ن از دانشگاه چه می خواهد؟
به نظر می رسد که جامعه ایران در کلیت تکلیف خود را با 
جهان پیرامون روشن نساخته است. این بالتکلیفی ضربه 
سختی به کشور وارد آورده است. ایرانی از یک سو می 
خواهد پزشک یا مهندس باشد و از یک سو از نابسامانی 
های اقتصادی و سیاسی گله دارد بی آنکه بپذیرد ممانعت 
ایشان از ادامه تحصیل فرزندانشان از ادامه تحصیل در 
رشته هایی چون اقتصاد، جامعه شناسی، علوم سیاسی و 
... یا تصمیم خود متقاضیان کنکور، از مهم ترین عوامل 
وضع کنونی است. در حقیقت ایرانیان با دست خویش 
عامل وضع موجود اند و در عین حال بیشترین سهم از 
عقب ماندگی کشور را عوامل خارجی می دانند. در این 
بین رویکرد عمومی حاکم بر جامعه مهندسی و پزشکی 
نیز درخور تامل است. در میان این متخصصین کمتر 
شهروندی در اندیشه کارآفرینی و رفع مشکالت خرد و 

کالن کشور است. 
تاسیس مطب یا دفتر مهندسی و در یک کالم پرداختن 
به کار معمول و عموما کارمندی، نوشتن مقاله ISI و 
مانند این و مشغولیاتی از جنس درآمد کدام یک بیشتر 
است، شالوده  ازدواج کرده  زودتر  یا چه کسی  و  است 
فکری ایشان را شکل داده است. این نوع نگرش موجب 
شده است تا در نبود تولید، به فروش نفت به غرب و شرق 
عالم و در عین حال خرید کاالهای همان غرب و شرق 
خو کنیم. بی راه نیست بگوییم دست کم در حدود صد 
سال اخیر، نفت به جهان دادیم و انواع و اقسام کاالها را 
وارد کردیم. از همه این مسایل شوربختانه تر بزرگان و 
صاحب منصبین، استادان دانشگاه، روشنفکران و کسانی 
که بدون توجه به نیازهای کشور تمام هم و غم خود 
را مصروف تولید مقاله ISI و افزایش H ایندکس کرده 
اند. آن هم مقاالتی که حتی یک بار نخوانده اند و به 
صرف موقعیت استادی و تسلط بر شاگردان خود به اجبار 
نامشان در مقاالت درج شده است و ایشان نیز مراتب 
استادیاری، دانشیاری و استاد تمامی را طی نموده اند. با 
این حال از خود نپرسیده اند چرا هزینه ای که باید صرف 
ساخت گرمخانه برای خیابان خواب ها می شد باید صرف 

مقاالتی این چنینی شده است؟

سخن آغازینسخن آغازین
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سخن آغازین

کشور  این  دانشگاه های  از  آمریکا  جامعه   ۷0 دهه  "در 
دانشگاه  درون  که  فناوری ها�ی  چرا  که  بود  گالیه مند 
ن از آن استفاده  ون منتقل نمی شود تا جامعه ن�ی است، به ب�ی
کند؛ زیرا دانشگاه ها از بودجه دول�ت استفاده می کردند. 
بنابراین قانو�ن را تصویب کردند که دانشگاه حق انحصار 
اعات را دارند و می توانند به کسا�ن که می توانند آن ها  اخ�ت
ی را باز کرد تا دانشگاه ها وارد  را بفروشند، بدهد و مس�ی

صنعت شدند."۲
استادان دانشگاه، دانشجویان و پژوهشگران باید از خود 
بی  دردهای  از  مقاالت3 چه دردی  این دست  بپرسند 
شمار این کشور 83 میلیونی دوا کرده است؟ به نظر می 
رسد جامعه دانشگاهی بدون شناخت و توجه به رسالت 
دانشگاه بویژه دانشگاه های نسل سوم )کارآفرین( و نسل 
چهارم )جامعه محور(۴ به مدرک و موقعیت دانشگاهی 
به عنوان فرصتی برای فخرفروشی و برکشیدن مقطع یا 
محل تحصیلی خود می نگرد و از آن مذموم تر، مختصر 
نه در راستای کارآفرینی و  را  سرمایه های دانشگاهی 
یا پاسخ به نیازهای جامعه که عموما در جهت تاییدیه 
گرفتن از نشریات خارجی هزینه کرده اند که آشکارا هیچ 

انتفاع اجتماعی ندارد. 
این در حالی است که "دانشگاه های تراز یک دنیا مانند 
هاروارد، MIT و...  کارآفرین هستند. این دانشگاه ها عالوه 
بر اینکه از بودجه عمومی دولت استفاده نمی کنند، بلکه 
خود ثروت آفرین هم هستند. بنابراین باید از دانشگاه ها 
به ویژه آن ها�ی که تولید فناوری های کاربردی و های تک 
دارند انتظار ثروت آفری�ن وجود دارد. دانشگاه های نسل 
سوم، کارآفرین و مبت�ن بر نوآوری و حل مسائل جامعه با 
امو�ن  رویکرد علمی و نظام یافته در تعامل با محیط پ�ی
هستند و محور و مأموریت کانو�ن نظام دانشگاهی، 

کارآفری�ن و نوآوری است."۵

آشکار است که طرز نگرش حاکم بر دانشگاه های کشور، 
ضرورت بازنگری خانواده های ایرانی و جامعه دانشگاهی 
نسبت به انتخاب رشته و اساسا رسالت دانشگاه را گوش 

زد می کند. 
www. 2- انتقاد از وابستگی دانشگاه ها به بودجه عمومی/ لزوم ایجاد سرمایه در دانشگاه ها

isna.ir
3- روشن است که منظور نویسنده تعمیم فساد به همه فعالیت های پژوهشی در کشور 

نیست.
4- دانشگاه های نسل اول به آموزش و نسل دوم به پژوهش می پردازند.

5- نتقاد از وابستگی دانشگاه ها به بودجه عمومی/ لزوم ایجاد سرمایه در دانشگاه ها
www.isna.ir 
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ن جایگزین سخت کو�ش نیست. هیچ چ�ی

سعید عمیدی
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کمی درباره اش گفتم، من اهل خاورمیانه هستم. آن ها 
به شکل خودمحور فکر می کنند. دومین مزیت رقابتی 
شرکت های آمریکایی بود. آن ها به طور کلی بر پایه صادرات 
نیستند بنابراین به شرکت های صادرات وابسته هستند. در 
این بین متوجه شدم که چه اتفاقی در عربستان سعودی 
و امارات در حال رخ دادن است. عربستان یک مشتری در 
حال رشد بود، می توانید بگویید که جمعیت و ثروت آن ها 
در حال رشد بود، کارخانه های جدیدی وجود داشت، مثل 
روغن سبزیجات سعودی، این کارخانه ها تامین کننده 
نداشتند و دنبال تامین کننده می گشتند و من هم به 

دنبال مشتری جدید بودم. 

تمام این کشورها عر�ب صحبت می کردند، واضح است که تو عرب 

؟ زبان نیس�ت

من عربی صحبت نمی کنم.

درست است.

به  را  منفی  مورد  یک  باید  تو  است.  ورزش جودو  مثل 
موردی مثبت تبدیل کنی. زمانی که با آن ها در عربستان 
تماس می گرفتم، می گفتم که از کالیفرنیا تماس می گیرم 
و معموال صاحب کارخانه یا مدیر کل تنها کسی بود که 
انگلیسی صحبت می کرد، بنابراین بقیه زمانت را با صحبت 

کردن با افراد دیگر هدر نمی دهی.

می فهمم.
تقریبا مستقیم به جلو می روی تا به اوج برسی همان طور 
که ممکن است بدانی، من خیلی خجالتی نیستم. بنابراین 
زمانی که موفق می شدم با صاحب کارخانه صحبت کنم، 
پیامم را مستقیم بیان می کردم! به این ترتیب من قابل 
اعتماد هستم. من تولید را می شناسم. با آن ها تجربه 
پدرم را که 8۰۰ کارمند در 1۴ کارخانه داشت، در میان 
می گذاشتم. اگرچه انقالب ایران یک مزیت رقابتی بود 
که از آن با موفقیت بیرون آمدیم. صاحب کارخانه و مدیر 
خرید کارخانه می گفتند: »می دانی که مواد خام چقدر 
اساسی و مهم است.« به این دلیل که اگر توزیع مواد خام 
را قطع کنی کل کارخانه تعطیل می شود. بنابراین بخش 

حیاتی هر کارخانه کیفیت باال و پایدار مواد خام است.

ایرا�ن تبعیدی
مصاحبه ای با سعید عمیدی موسس شتاب دهنده پالگ اند پیل*

قسمت دوم
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نوشتار پیش رو قسمت دوم از مصاحبه با سعید عمیدی 
کارآفرین نام آوازه است. کسی که با پشت سر گذاشتن 
فراز و فرودهای بسیار توانسته است تاثیر مثبتی بر محیط 

اطراف خود برجای گذارد.

***

دازم. اما  قبل از  کت های تکنولوژی ب�پ می خواهم به جذاب ترین رسش

آن باید مواردی را متوجه شوم. من هرگز نمی دانم که این مقدار پول 

زیاد وجود دارد، کلمه های متفاو�ت که تو به آن ها اشاره کردی را 

نوشتم، پیل پروپیلن و دیگر کلمات. من ح�ت نمی دانم که می توانم 

به عنوان کارآفرین در آن حیطه ها وارد شوم یا نه، چه برسد به آن 

ن به   که با هیچ چ�ی
گ

حجم از تجارت که انجام می شود. تجارت بزر�

وع کردی! چگونه  جز یک تلفن و چند صد هزار دالر پول از پدرت رسش

آن را توضیح می دهی؟
اگر بخواهم صادق باشم، نمی دانستم که چقدر بزرگ است. 
با اِکسون موبیل در این حوزه کار  مثل همین االن که 
می کنم. این شرکت در حوزه پلی اتیلن با ارزشی بالغ بر 
6 بیلیون دالر، فعالیت دارد.  اجازه بدهید این طور بیان 
کنم. تجارتی که می توانم به کارآفرینان پیشنهاد کنم و اگر 
می خواهید در آن موفق شوید این است که بزرگی تجارت 
را در نظر بگیرید، باید کارکنان را ببینید، مشتریان چه 
کسانی هستند و چه مزیت رقابتی در این بین وجود دارد. 

ن نداشت به جز یک تلفن، چه  ُخب، به عنوان شخیص که هیچ چ�ی

؟  مزیت رقاب�ت داش�ت

اقتصاد  و کارآفری�ناقتصاد  و کارآفری�ن

زهرا ناگهیزهرا ناگهی

Plug and Play Tech Center* 
مرکز فناوری پالگ اند پلی یکی از معتبرترین شتاب دهنده های دنیا و مستقر در دره 

سیلیکون آمریکا است.
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اقتصاد  و کارآفری�ناقتصاد  و کارآفری�ن

استفاده می کردم. سپس پیش آقای پاپین رفتم و گفتم: 
»می خواهم که به من قول بدهی اگر خواستی خانه خیابان 
165دانشگاه را بفروشی، باید به من زنگ بزنی. می خواهم 
بخرمش و داستان فروش یک میلیون دالری این بود. او 
قیمت فروش را 1 میلیون دالر گذاشته بود اما زمانی که 
می خواستم خانه را بخرم گفت که باید 1.2 میلیون دالر 

پرداخت کنم. 

چرا؟

از او پرسیدم که چرا؟ گفت: »به دلیل اینکه شما خریدار 
معتبری نیستید«. روزی که قرارداد خرید را امضا کردیم 
از من خواست که مبلغ 5۰۰۰۰ دالر ودیعه بگذارم و این 
را در آن شروع کردم. خیلی  ساختمانی است که کارم 
اتفاقی تکنولوژی الجیک1، پیرلویگی زاپاکاستا، همسایه 
من بودند. آقای گاپتا )نرم افزار گاپتا( هم در آن  ساختمان 
بود. بنابراین اگر چه من در کار تکنولوژی نبودم، ولی در 
قرار  فناوری  حوزه  بزرگ  کارآفرین  چندین  همسایگی 

داشتم. 

www.logic.nl  1- برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به

8

، پس همراه با آن ها موفق  درست است. اگر قابل اعتماد هس�ت

؟  هس�ت

درست است.

آن طور که فهمیدم، هنگامی که یک ساختمان به ارزش 1 میلیون 

دالر خریدی، به دالییل 1/۲میلیون پرداخت کردی! چه برنامه ای 

؟ برای این ساختمان داش�ت

به عنوان یک ایرانی یا اهل خاورمیانه به این شکل بزرگ 
شدیم که باید خانه خودت را داشته باشی. باید مالک جایی 
باشی که درآن کار می کنی. در حقیقت ما هنوز مغازه 
های کوچکی در بازار تهران که پدرم کسب و کار خودش 
را 6۰ سال پیش شروع کرد، در اختیار داریم. بنابراین ما 
معتقد هستیم که باید »ماندنی« باشی و زمانی ماندنی 
خواهی بود که مالک جایی باشی که در آن کار می کنی.

فهمیدم 
می دانی که هر ماه مقدار 2۰۰۰۰دالر بدست می آوردم 
کردم  جمع  بانک  در  1۰۰۰۰۰دالر  اینکه  محض  به  و 
خانه کوچکی در پالوآلتو خریدم که به عنوان دفتر کار 

اقتصاد  و کارآفری�ناقتصاد  و کارآفری�ن
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سعید، برای ک� که روی مواد خام، امالک و تکنولوژی رسمایه 

گذاری می کند، به نظر نمی رسد که با نوع رسمایه گذاری تو مناسب 

؟  باشد. چرا تصمیم گرف�ت در آن مس�ی حرکت ک�ن

تو کامال درست می گویی. زمانی که روی امالک سرمایه 
گذاری می کنم، همه چیز برنامه ریزی شده است، زمین، 
ساختمان و هزینه جایگزین وجود دارد، حتی بانک هم 
می تواند یک ملک را ارزش گذاری کند. اما در تکنولوژی 
شما نمی توانید، شما نمی دانید که فروش چقدر گسترده 
است، نمی دانید ایده ی خوبی است برای کارآفرینی و از 
همه مهم تر اقدام گروه یا کارآفرین را نمی دانید. وقتی که 
ما در تکنولوژی سرمایه گذاری کردیم فقط می خواستیم 
ناهار  هنگام  جلسه  یک  که  می خواستم  نشویم.  حذف 
داشته باشیم، به این دلیل که زمانی که برای غذا خوردن 
بیرون می روی همه درباره تکنولوژی صحبت می کنند و 
این اتفاق درباره تجارت بطری و بسته بندی  که هر روز در 
حال تغییر است، نمی افتد. بنابراین کمی احساس حذف 
شدن کردم. انجام 2 یا ۴ سرمایه گذاری در سال در بخش 
استارتاپ تجارت دوم ما بود، اما بعد از اولین موفقیت در 
"پی پل" گفتیم که تجارت دوم خیلی خوبی است. پس 
بیشتر یاد گرفتیم و عالقه پیدا کردیم و حاال 9۰% از زمان 

خودم را صرف کمک به کارآفرینان می کنم. 

و شغیل که در نظر داری از آن پول بدست بیاری تجارت بطری آب 

است؟ 

واقع بینانه بله. من مدیر و شرکای بی نظیری دارم که این 
تجارت را اداره می کنند و پالگ و پلی که 3 سال است آن 
را اداره می کنم عالقه من است. تعداد زیادی را نمی شناسم 
که از ساعت 6 صبح بیدار شدن خوشحال باشند و ساعت 
6:3۰ کنفرانس تلفنی با دانشگاه جرج واشنگتن درباره 

چگونگی کمک به استارتاپ ها داشته باشند.  

سم. مردم به نسخه صو�ت این  ن سوال ب�پ می خواهم درباره هم�ی

مصاحبه در هر ساع�ت که بخواهند گوش می دهند، ممکن است آن 

ها متوجه نشوند که تو برای مصاحبه ساعت ۷ صبح به اینجا آمدی و 

. چرا؟ چرا روز خودتو  ساعت 6:30 صبح هم کنفرانس تلف�ن داش�ت

؟  وع نمی ک�ن ؟ چرا از 9 صبح یا ح�ت 10 صبح رسش وع می ک�ن زود رسش

اقتصاد  و کارآفری�ناقتصاد  و کارآفری�ن

ن جایگزین  در حقیقت فکر می کنم که هیچ چ�ی
سخت کو�ش نیست... زما�ن که من از کار کردن 
لذت نمی برم نباید از گروه هم توقع داشته باشم 

ند.  که از کار کردن لذت ب�ب

اجازه بده مدیران برنامه را برای یک یا ۲ ساعت اجرا کنند و بعد تو 

ادامه بده؟ 

برای اینکه اطالعات بیشتری به شما بدم، هر روز ساعت 
8:15 تیم اصلی را مالقات می کنم. 

پس امروز ساعت 8:1۵ با تیم اصیل گفتگو داری؟

هر روز.

هر روز.
به مدت 3۰ دقیقه با هم مالقات می کنیم تا مطمئن شویم 
که روی مدار هستیم. اما به صبح زود و سخت کار کردن 
اعتقاد دارم. خیلی باهوش نیستم، ممکن است که شما 
هم تصدیق کنید. بنابراین واقعا دوست دارم که همکارانم 
یا اعضا گروه را ببینم که 1۰ تا 12 ساعت در روز کار 
می کنند. البته به این معنی نیست که نمی خواهم هشیارانه 
کار کنند اتفاقا دوست دارم اما در حقیقت فکر می کنم که 
هیچ چیز جایگزین سخت کوشی نیست... زمانی که من از 
کار کردن لذت نمی برم نباید از گروه هم توقع داشته باشم 

که از کار کردن لذت ببرند. 
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کارل یونگ
نشک سوئی� روان�پ

جامعهجامعه
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در قسمت نخست این نوشتار بحث پیرامون نحوه نگرش 
جامعه ایرانی نسبت به مسایل خرد و کالن اجتماعی را 
آغاز کردیم. بحث از این مهم آغاز شد که به عنوان نمونه 
بدنه جامعه ایران مسایلی چون فوتبال را با حساسیتی 
غیرقابل ذکر دنبال می کند با این حال توجه چندانی به 
مطالعه، خودسازی، اندیشیدن و مانند این ندارد. در این 
قسمت ادامه بحث را پی می گیریم با این حال روشن 
است که نظر نویسنده بی نیاز از نقد و بازبینی صاحب 

نظران نیست. 

فرهنگ عمومی عامل فساد فراگ�ی
در ساخت فکری ما ایرانیان همه چیز از حکومت آغاز 
و به آن ختم می شود. در حقیقت هر اتفاق کوچک یا 
بزرگی می بایست از طریق حکومت صورت پذیرد و عموم 
شهروندان خود را مبری از هر گونه مسئولیتی می دانند. 
اگر بحث ازدواج مطرح شود دولت وام ازدواج پرداخت 
کند. در بحث اشتغال نیز دولت می بایست اشتغال زایی 
کند. حتی در بحث فرزندآوری هم دستگاه قدرت باید 
حامی و پشتیبان باشد. مخاطب محترم نباید حمایت 
های دولت های توسعه یافته ای چون سوئد و آلمان از 
فرزندآوری یا بیمه های درمانی را به عنوان ردیه بر نظرات 
نویسنده ارایه نمایند! همه ما جدا از ملیت به عنوان انسان 
برابر هستیم با این حال تجربه زیستی و تاریخی یکسانی 
نداریم. به تعبیر دیگر اندیشه و رفتار مردم آلمان با مردم 
ایران تفاوت چشمگیری دارد. در آلمان یا سوئد کار دولتی 
مرسوم نیست. به همان میزان فرار مالیاتی! حال در کشور 

اولویت های گمشده
درباره کم توجهی به مسایل کالن اجتماعی در جامعه ایران

قسمت دوم

ما وضعیت به چه ترتیب است؟ اکثریت قریب به اتفاق 
به دنبال کارمندی هستیم و نزدیک به هفتاد درصد فرار 
یا معافیت مالیاتی!1 هم در اقتصاد ایران دیده می شود. 
به  حال در سایه تحریم نفتی و عدم دسترسی دولت 
درآمدهای نفت و فرار یا معافیت مالیاتی گسترده، دولت 
به چه طریق می تواند از فرزندآوری حمایت عینی نماید؟ 
با کدام درآمد می توان انتظار داشت سیستم بهداشت و 
باور به همه  درمان کشور توسعه یابد؟ باری، خروجی 
کاره بودن دستگاه قدرت و بی مسئولیتی بدنه جامعه آن 
است که دولت در عین حال که بزرگ تر می شود از یک 
سو چابکی خود را در حل مسایل از دست می دهد و از 
سوی دیگر شهروندانی، اگر بتوان شهروند نامید، تربیت 
می شوند که امکان بقا بدون کمک دستگاه قدرت اعم از 
رانت در سطح کالن یا یارانه در سطح خرد را ندارند. بی 
راه نیست بگوییم بدنه جامعه ایران با گفته بیل گیتس به 

سختی می تواند ارتباط برقرار کند:

"اگر فق�ی به دنیا آمدید، مقرص شما نیستید ویل اگر فق�ی 
از دنیا بروید مقرص خودتان هستید."۲

آن  تبع  به  و  باورها  برخالف  دقیقا  اعتقادی  رویه  این 
سیاست های کالن کشورهای توسعه یافته است. جایی 
که دستگاه قدرت تنظیم کننده روابط و نه تعیین کننده 
آن است. بدنه جامعه ایران به این نکته کلیدی توجه 
چندانی ندارد که اگر همه آنچه برای زندگی ضرورت 
دارد، دستگاه قدرت به او ببخشد نهایتا این امکان نیز 
وجود دارد که همین دستگاه قدرت امکانات تخصیص 
داده شده را از شهروندان دریغ کند. عالوه بر این با ورود 
دستگاه قدرت به همه شئون زندگی اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و ... امکان توسعه سیاسی و گسترش دموکراسی 
سلب می شود. اگر بدنه جامعه تمایلی به کار در بخش 
خصوصی نداشته باشد و کار دولتی اولویت قرار گیرد 
نتیجه محتوم پدید آمدن یک دولت فراگیر خواهد بود 
که بر همه ارکان حیات اجتماعی مسلط است. مخاطب 
محترم بی تردید می تواند این پرسش را مطرح کند که 
در شرایط ناپایدار اقتصادی آیا چاره ای جز وابستگی به 

1- ۴۰ درصد اقتصاد معاف از پرداخت مالیات/ 3۰ درصد هم فراری از مالیات!
www.isna.ir   

2- بیل گیتس، کارآفرین آمریکایی

جامعهجامعه

سپهر ساغریسپهر ساغری
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حقوق مستمر ولو اندک دولتی باقی می ماند؟ می گویم بلی! 
اگر همه شهروندان با این استدالل به سمت کار دولتی 
بزرگی دستگاه  اند! خروجی می شود  رفته  که  بروند، 
قدرت، نظارت بیشتر، فقدان چابکی و البته مازاد نیازی 
که ریشه در همین مطالبه عمومی دارد. نمونه بارز آن 
حضور صد هزار نیروی مازاد در تنها یک وزارتخانه کشور 
است!3 در حقیقت گرداب مشکالت ایران نه الزاما بوسیله 
شهروندان و نه حتی دستگاه قدرت به تنهایی که ناشی از 
سیطره فرهنگی است که سده ها این سرزمین را گرفتار 

عقب ماندگی کرده است.

مولد سیطره فرهنگ کار غ�ی
در نقطه مقابل توجه و اولویت به کار دولتی و کارمندی، 
مقوله خلق ارزش و تولید ثروت دو ستون کارآفرینی قابل 
طرح است. شاید چندان محل بحث نباشد که جامعه 
ایران عموما با اولی میانه ای ندارد و طرفدار وضع موجود 
است و دومی را در صرف "پول درآوردن" می بیند. از 
نام های  با  اقتصادی  فعالیت مشابه  این رهگذر ده ها 

www.telexiran.com   3- وزارت نفت »1۰۰ هزار نفر« مازاد نیرو دارد

جامعهجامعه
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نزدیک به هم و عموما بی مسمی شکل می گیرند چون 
افراد تازه کار بدون توجه به خلق ارزش و ارایه ارزش 
پیشنهادی متمایز به مشتریان و صرفا با یک دو دوتا 
چهارتا سرانگشتی چون دیگران چنین کردند و کارشان 
گرفت پس ما هم چنین می کنیم، وارد میدان می شوند. 
نمونه بارز این مهم را در تعدد تاکسی های آنالین با 
دیگر  طرف  از  بینیم.  می  خدمات  در  تفاوت  کمترین 
اگر توجه یک شهروند در مقام کارآفرین حل مشکالت 
جامعه و در حقیقت اولویت بندی درست مسایل باشد، 
در آن صورت راه "ثروتمند شدن" و نه "پول دارشدن" 
را که سختی بسیار دارد به جان می خرد. این مسیر 
به جهت فراز و فرودهای بی شمار و آزمون و خطاهای 
بسیار چندان محبوب مای ایرانی نیست. مای ایرانی که 
حتی دانشگاهیانمان با جزوه درس می خوانند یا پایان 
نامه برون سپاری می کنند طبعا در تلگرام و اینستاگرام 
هم جمالت دیگران را کپی پیست خواهند کرد تا به 
ساده ترین روش ممکن نمای یک روشنفکر را به خود 
بگیرند. در چنین جوی می توان انتظار تحمل سختی و 
مشقت کارآفرین شدن را انتظار کشید؟ پر واضح است 
فرهنگ میان بر زدن به مدرک دانشگاهی، به روشنفکری 

از این رهگذر ده ها فعالیت مشابه اقتصادی با نام های نزدیک به هم 
ند چون افراد تازه کار بدون توجه به  و عموما �ب مسمی شکل می گ�ی
یان و رصفا با یک  خلق ارزش و ارایه ارزش پیشنهادی متمایز به مش�ت
ن کردند و کارشان گرفت  دو دوتا چهارتا رسانگش�ت چون دیگران چن�ی
ن می کنیم، وارد میدان می شوند. نمونه بارز این مهم  پس ما هم چن�ی
ین تفاوت در خدمات می بینیم. را در تعدد تاک� های آنالین با کم�ت
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و البته ثروتمند شدن پیامدی جز وضع کنونی جامعه 
نخواهد داشت. فرهنگی که آشکارا با تحمل سختی 
بیگانه و با راحت طلبی آشنا است. این در حالی است 
که در سایه توجه به کارآفرینی و پدید آمدن کسب 
و کارهای مستقل از دستگاه قدرت، بخش خصوصی 
قدرت گرفته و رفته رفته با تشکیل سندیکاها، انجمن 
ها، نشریات و احزاب با باورهای مختلف، زمینه تضارب 
آرا و گسترش دموکراسی فراهم می شود. با این حال 
در فرهنگ عمومی کشورمان مسایل به شدت تک 
عاملی تحلیل می شوند و از آن تامل برانگیزتر بر 
نقش صرف دستگاه قدرت جهت دستیابی به توسعه 
تاکید فراوانی صورت می گیرد. بی آنکه به فرهنگ 
عمومی و ضعف های مفرط آن توجه شود. این در 
حالی است که تاریخ معاصر ایران گواه تنها ماندن 
بزنگاه های تاریخی به  اصالح طلبانی است که در 
جهت همین ضعف ساختاری در فرهنگ جامعه و به 
تعبیری اولویت های گمشده، در دریایی طوفانی رها 
شدند. نه قائم مقام و امیرکبیر توانستند رژیم قاجار را 
اصالح کنند و نه مصدق توانست شاه را در محدوده 
قانون اساسی محدود کند. اگر تصمیم داشته باشیم 
با رویکردی علمی و بدون حب و بغض تاریخ معاصر 
کشورمان را بررسی کنیم می بایست اذعان داشت 
که شهادت امیر یا کودتای علیه مصدق صرفا ریشه 
در توطئه نیروی های خارجی ندارد. بلکه همراهی 
نیروهای داخلی و سکوت و انفعال بدنه جامعه نیز در 
پدید آمدن چنین رویدادهای شومی دخل و تصرف 
دارند. فرهنگی که عافیت طلبی و آسودگی را به کار 
ترجیح می دهد. کارمندی الزاما به معنی غیرمولد 
بودن نیست اما سیطره فرهنگ کارمندی الزاما در 
تضاد آشکار با نوآوری و اصالح وضع موجود است. 
فرهنگ کارمندی فرهنگ تقلید و تبعیت است در 
حالیکه فرهنگ کارآفرینی تولید و نوآوری است. از 
مسیر نخست نمی توان کشوری قدرتمند ساخت که 
حرفی برای گفتن در صحنه بین الملل داشته باشد. 
با دست خالی کیماگری کرد.  از راه دوم می توان 
ثروتمند و در عین  تفاوت کشوری  این مهم ترین 
حال توسعه نیافته چون کشورمان ایران و کشوری 
کوهستانی و فقیر از منابع طبیعی و در عین حال 
قدرمند و صاحب نفوذ در عرصه جهانی چون ژاپن است. 
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جامعهجامعه

فرهنگ کارمندی فرهنگ تقلید و تبعیت است در 
حالیکه فرهنگ کارآفری�ن تولید و نوآوری است. از 
مس�ی نخست نمی توان کشوری قدرتمند ساخت که 
ن الملل داشته باشد. از  ن در صحنه ب�ی حر�ن برای گف�ت
راه دوم می توان با دست خایل کیماگری کرد. این مهم 
ن حال توسعه  ترین تفاوت کشوری ثروتمند و در ع�ی
نیافته چون کشورمان ایران و کشوری کوهستا�ن و 
ن حال قدرمند و صاحب  فق�ی از منابع طبیعی و در ع�ی

نفوذ در عرصه جها�ن چون ژاپن است. 
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فرهنگ مقلد دغدغه کالن ندارد
نبود فرهنگ مولد فرهنگ عمومی دغدغه مسایل  در 
جمعی و کالن را ندارد و این حقیقتی انکار ناپذیر است. 
فرهنگ مولد پرسشگر است و به جهت همین پرسشگری 
وضع موجود را برنمی تابد. تالش برای تغییر یا اصالحات 
از این نقطه آغاز می شود. جایی که به چلش کشیدن 
شرایط کنونی و بهبود آن نه فقط ارزش که یک رسالت 
اجتماعی است. در نتیجه نه ترک کشور تصدیق و تقدیس 
می شود و سرگرم شدن با افیون یا موارد کم اهمیتی 
چون فوتبال می تواند ارزش به حساب آید. مسایلی که 
در جامعه ما به وضوح وارونه است. به عنوان نمونه در 
قسمت پیشین به حمایت یک میلیون یورویی وزارت 
ورزش از دو باشگاه استقالل و پرسپولیس اشاره کردیم با 
این حال نکته دیگری در همان راستا درخور توجه است.  
در تجمعات هواداران استقالل و پرسپولیس حضور بانوان 
چشمگیر بود. حضوری که به مراتب بیشتر و پررنگ تر از 
بازی تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان به چشم می آمد. 
با این حال باید بدون تعارف از خود بپرسیم این توجه 
به استقالل و پرسپولیس آن هم تحت لوای واژه مردمی 
پیامدی جز پرداخت یک میلیون یورو از خزانه کشوری 
خواهد داشت؟1 اساسا مخاطبین محترم به یاد دارند برای 
شرایط زیستی زنان کارتن خواب تجمعی شکل گرفته 
باشد؟ آیا از خود پرسیده ایم چه تعداد پروژه صنعتی و 
تحقیقاتی که هر یک می توانند مشکالت عدیده ای از 
کشور را حل کنند، نیازمند چند ده میلیون تومان بودجه 
مانده اند؟ آیا پس از مرگ پرسنل پزشکی کشورمان یا 
کارگرانی که با کمترین امکانات ایمنی مشغول فعالیت 
هستند، کسی از شهروندان پالکارد جان انسان خط قرمز 
ماست در دست گرفت؟ آیا جز این است که باید معترف 
بود روابط اجتماعی نظیر اقتصاد، تابع رابطه عرضه و تقاضا 
است؟ از چنین تقاضاهایی جز عرضه یک میلیون یورو 
برای فوتبال آن هم فقط دو تیم خاص، انتظار می رود؟ 
در حقیقت باید گفت نه مرگ کادر پزشکی کشور و نه 
پایان تلخ شهروندان در جاده های حادثه خیز، نه پدیده 
خواب  کارتن  زنان  سازی  عقیم  نه  و  همسری  کودک 
هیچ یک نتوانسته جامعه ایران را به سمت اولویت بندی 
مسایل کالن اجتماعی و اتخاذ تصمیمات استراتژیک و 

راهگشا رهنمون سازد. 

1- جدا از آنکه دانسته نشد آیا تراکتور، نفت مسجد سلیمان، سپاهان اصفهان یا سپیدرود 
رشت و بسیاری دیگر، غیرمردمی اند یا اساسا چنین بذل و بخشش هایی برای دیگر رشته 

های ورزشی هم صورت می گیرد؟
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در پی شوک فرهنگی و بحران هویتی که طی قرن اول پس از سقوط سلسله ساسانی 
به وقوع پیوست، ادبیات متمدن شهری با محوریت اصالت زبان فارسی گام در مسیر 
از هویت  ایرانی در جامعه اسالمی نهاد. نسخه ای به روز شده  احیای مفهوم فرهنگ 
پیرامدرن ساسانیان که در عین حال شباهت چندانی با بنیان های سیاسی، فرهنگی و 
ملی پیشین نداشت. ظهور گونه جدیدی از فارسی به عنوان زبان و ادبیات رسمی ایران 
فرهنگی  نوین  تعدیل هویت  روند  بر  این سرزمین،  تاریخ کهن  تدریجی  احیای  نیز  و 
ایران تاثیر گذار بوده است. سیر احیای فرهنگ فارسی که از اوایل خالفت عباسیان آغاز 
گردید طی دوران حکومت سلسله های ناحیه ای در ایران، شتاب یافته و شالوده و بنیان 
هویت ایرانی و تداوم بقای آن طی قرون متمادی را بنا نهاد. این الگوی احیا و بازآفرینی 
هویت ایرانی متمایز از سایر نواحی باستانی جهان اسالم است. به بیان دیگر، هنگامی 
که سوریه و مصر تحت سیطره اعراب، زبان باستانی و بومی خود را از دست دادند، ایران 
به عنوان منطقه ای کلیدی به لحاظ فرهنگی و دارای هویت مستقل زبانی و بومی در 

قلمرو حکومت نوظهور اسالم حیات خود را استمرار می بخشید.

IRANIAN IDENTITY iii. MEDIEVAL ISLAMIC PERIOD

www.iranicaonline.org
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هویت میل پس از اسالم
نگاهی به هویت ایرا�ن پس از اسالم

قسمت اول

شایسته ساسانی مقدم

جنبش های مقاومت 
به نظر می رسد واکنش اولیه پارسیان نسبت به سلطه 
علیه  گوناگون  ای  فرقه  های  جنبش  قالب  در  اعراب، 
یا مشارکت در شورش های خوارج  امویان و  حکومت 
و سایر جنبش های شیعی آن دوره تجلی یافته است. 
دهقانان و پیشه وران با الهام از برخی آموزه های اعتقادی 
و دینی پیش از اسالم به ویژه عقاید فرقه مزدکی، در  
قیامی علیه سلطه اعراب در اوایل دوران خالفت عباسیان 
مشارکت نمودند.1 با این حال ادراک و برآورد نحوه تاثیر 
این گونه عواطف و احساسات ملی یا به بیان دقیق تر 
اشتراکات قومی و ملی در بروز چنین جنبش هایی، امری 
بسیار دشوار تلقی می گردد. بنا به گفته برخی مورخان، 
در   ... و  معاد  عقاید همچون  برخی  یا  ملی  احساسات 
مواردی محوریت اصلی چنین جنبش هایی را شکل داده 
اند. از سوی دیگر "رکایا"2 این جنبش ها را تالش حلقه 
هایی از نخبگان سنتی در راستای نفی هرگونه احساسات 
ملی می داند. "گیب"3 نیز با نگاهی تاریخی نسبت به این 
گونه جنبش ها، آن را حرکتی ضد اسالمی و ضدعربی 
و مظهر نوعی مقاومت پارسی تلقی نموده و می گوید: 
"چنانچه ناسیونالیسم به نحوی لجام گسیخته تقویت 
گردیده باشد، قادر به تحریف برخی مفاهیم خواهد بود." 
صرف نظر از واکاوی علل و انگیزه های چنین خیزش 
هایی، می توان فرض نمود که مشارکت کنندگان در 
چنین جنبش هایی از عناصر گوناگون میراث فرهنگی 
ایران پیش از اسالم الهام گرفته بودند. با این حال احیای 
مفهوم فرهنگ ایران در قالب تمدن اسالمی، نخست به 
واسطه  همیت و تالش ادبیات فارسی طی اوایل دوران 
خالفت عباسی و تحت حکمرانی سلسله های منطقه ای 

ایران صورت پذیرفته است.

1- برخی دیگر از نهضت های مقاومت عبارتند از قیام بابک، مازیار، مغنع، استادسیس و 
سنباد

2- M.REKAYA
3-H.A.R.GIBB
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بازآفرینی  از نویسندگان، دیدگاه احیا و  اخیرا شماری 
هویت ایرانی طی دوران حکومت اسالمی را زیر سوال 
برده و ادعا می کنند که مفهوم ایران و تداوم حیات آن در 
طول تاریخ، مقوله نوینی است که بوسیله خاورشناسان 
غربی طی قرون18و19میالدی ابداع گردیده است. این 
گروه همچنین معتقدند که حتی نام ایران نیز به ندرت در 
ادبیات کالسیک فارسی به کار رفته و تکرار آن در قالب 
شاهنامه نیز فاقد مبنا و ریشه باستانی و کالسیک است. 
به نظر میرسد چنین تفاسیری پیرامون مفهوم هویت 
ایرانی تحت تاثیر اندیشه هایی دارای خاستگاه اروپایی در 
باب هویت ملی شکل گرفته که خود مشتق از تجربیات 
ملی و مدنی سرزمین های غربی در رابطه با مفاهیمی 
چون ملیت و ملی گرایی است. حال آنکه خصوصیات 
ملل غیرغربی و پیرامدرن قرابت و مطابقت چندانی با 
الگوی مذکور ندارند. مفهوم ملیت در جوامع شرقی و 
تبارشناسانه  منابع  و  ها  ریشه  از  منتج  آسیایی عمدتا 
درحالیکه  است.  بومی  و  مذهبی  فرهنگی،  ساختاری، 
عقاید و برداشتهای غربی پیرامون مفهوم ملیت در طول 
تا ریخ بر مبنای عواملی چون حدود و مرزبندی های 
جغرافیایی شکل گرفته است. نوشتار حاضر به تحلیل و 
ارزیابی احیای هویت ایرانی و تجدید حیات مکرر آن در 
قالب ادبیات فارسی و تاریخ نگاری قومی و ملی پیش از 
آن طی قرون 8 تا 18و به عبارتی مدت ها پیش از ظهور 

ملی گرایی یا شرق شناسی غربی می پردازد.

* منبع
IRANIAN IDENTITY iii. MEDIEVAL ISLAMIC PERIOD
www.iranicaonline.org
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سلسله های ناحیه ای ایران
 ظهور خالفت عباسی در اواسط قرن هشتم – توام با 
حمایت پارسیان و به واسطه سیاست برتری اعراب، منجر 
تغییر  دیگر  از سوی  گردید.  اموی  به سقوط حکومت 
مرکز حکومت اسالمی از سوریه به عراق به عنوان استان 
مرکزی امپراتوری ساسانی که دارای میراث غنی فرهنگ 
ایرانی و آریایی است نیز کمک شایانی به احیای هویت 
ایرانی طی این دوره نمود. عالوه بر این ظهور سلسله 
های مستقل و خودمختار ایرانی طی سده های نهم و 
دهم در خراسان )طاهریان 82۰-872 و صفاریان، 868-
منطقه   ،)999-91۴ ، )سامانیان  میانه  آسیای   ،)9۰3
ایران در صیانت  نواحی مرکزی، جنوبی و غربی  خزر، 
و تداوم بقای میراث فرهنگی ایرانی نقش بسزایی ایفا 
نموده است. تمایل حکومت های مذکور نسبت به معرفی 
خود به عنوان سلسله هایی"ایرانی" در الگوی تبارشناسی 
ابداعی آنان به وضوح نمایان است. نوعی شجره نامه که 
پیش  اساطیری  پادشاهان  نوادگان  و  فرزندان  را  آنان 
از اسالم خوانده و از حاکمان آل بویه نیز تحت عنوان 
شاهنشاه یاد می نمود. به تعبیری اینگونه  سلسله ها 
بستری برای احیای ماهیت و مفهوم ایران بوسیله ادبیات 

فارسی فراهم ساختند.
ادبیات فارسی و اهل قلم به عنوان عناصری تأثیرگذار در 
روند شکل گیری و بقای سلسله مراتب اجتماعی ایران 
به عنوان جامعه ای  اسالمی، حائز سازوکاری مشتمل بر 
شماری از مناصب دیوانی و اداری نظیر وزیران، کاتبان 
مورخان،  )مستوفیان(، شاعران،  و حسابداران  )دبیران( 
و  فقها  اسالمی،  متکلمان  و  فیلسوفان  و  جغرافیدانان 
محققان علوم سنتی بوده است که پس از سلطه اعراب 
نیز به عنوان نوعی طبقه شاخص اجتماعی بر جای مانده 
بودند و به نحوی هسته اصلی ادبیات نوظهور فارسی و 
ابعاد غیرنظامی دولت را تشکیل می دادند. ساختار مذکور 
ایفاگر نقشی اساسی در انتقال مهارت ها و سبک زندگی 
دیوانی و اداری پیش از اسالم به دوران حکومت خلفای 
عرب و بعدها تحت حکمرانی سلسله های محلی ایرانی 
و حاکمان ترکیه بوده است. به بیان دیگر، چنین ساختار 
دیوانی، نوعی پایگاه اجتماعی را برای نهاد وزیران مهیا 
می ساخت. وزیر، ریاست دیوان عالی و نیز مدیریت امور 
دیوانی و اداری دولت را عهده دار بود. از دیگر خصایص 
ها  حلقه  وجود  ایران،  وسطایی  قرون  جامعه  مشترک 

فرهنگ و ه�نفرهنگ و ه�ن

گذار  ادبیات فار� و اهل قلم به عنوان عنارصی تأث�ی
ی و بقای سلسله مراتب اجتماعی ایران  در روند شکل گ�ی
به عنوان جامعه ای  اسالمی، حائز سازوکاری مشتمل بر 
شماری از مناصب دیوا�ن و اداری نظ�ی وزیران، کاتبان 
ان( و حسابداران )مستوفیان(، شاعران، مورخان،  )دب�ی
جغرافیدانان و فیلسوفان و متکلمان اسالمی، فقها و 
محققان علوم سن�ت بوده است که پس از سلطه اعراب 
ن به عنوان نوعی طبقه شاخص اجتماعی بر جای مانده  ن�ی
بودند و به نحوی هسته اصیل ادبیات نوظهور فار� و 

نظامی دولت را تشکیل می دادند.  ابعاد غ�ی
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که عموما اعراب را به واسطه ویژگی هایی همچون رژیم 
غذایی بومی )مارها، موش ها، مارمولک ها و شیر شتر( 
به سخره می گیرد. برخی از آنان تا جایی پیش رفتند که 
هیچ فضیلتی را در فرهنگ عرب یا حتی در اسالم متصور 
نبودند. نمونه بارز ادعای برتری پارسیان بر اعراب را می 
توان در شعری از ابراهیم بن ممشاد اصفهانی خطاب به 

یعقوب لیث صفاری مالحظه نمود: 

 انا ابن االکارم من نسل جم و حائز ارث ملوک العجم 
الندم  فقل لبنی هاشم اجمعین هلموا الی الخلع قبل 

فعودوا الی ارضکم بالحجاز الکل الضباب و رعی الغنم

مضمون عمومی شعر فوق بدین شرح است:

تخت  و  تاج  وارث  و  دودمان جم  از  بزرگان،  زاده  من 
عجمم. من احیاگر آن عزت از دست رفته ام که روزگار 
کهن آثار آن را از میان برده است. من آشکارا کینه خواه آنان 
و طالب انتقامم. هر کس از حق آنان بگذرد من نخواهم 
گذشت. درفش کاویان همراه من است که با آن بر همه 
ملل امید رسوری دارم. به طایفه ب�ن هاشم بگو پیش از 
نه  آنکه پشیمان شوید به خلع خود اقدام نمایید. زور و ن�ی
و شمش�ی ما بود که شما را به دولت رسانید. پدران ما شما 
را صاحب دولت و سلطنت کردند. شما پاس خدمت آن 
ها را نگاه نداشتید و شکر نعمت به جای نیاوردید. زین 
ن اصیل خود برگردید و به تناول  پس به حجاز، رسزم�ی
دازید. به زودی به زور تیغ  سوسمار و چراندن گوسفند ب�پ

و قلم خود بر تخت پادشاهی تکیه خواهم زد.

 حواشی مرتبط با جنبش شعوبیه را می توان جلوه ای 
آشکار از احیای غرور قومی ایرانی و هویت فرهنگی طی 
گذر زمان یا گونه ای خاص از قومیت نگری و نژادگرایی 
پیشامدرن تلقی نمود. به طور مثال در تفسیرهای قرآنی 
معنی شعوبیه به نحوی واضح و مستدل بر اتحاد اقوام 
داللت دارد و معنای این عبارت در بسیاری از تفسیرهای 
فارسی نیز "متحده" است. در سایر منابع نیز به مجمع 
عظیمی متشکل از قبایل اشاره گردیده است که سرزمین 

و خانواده های پرنفوذ پارسی در سطح حکومت نظیر 
"بلعمی" طی دوران حکمرانی  و   "خاندان جیحانی" 
سامانیان ، "خاندان نعمت الملک" در دوران سلجوقی 
و "خاندان جوینی" و "راشدالدین فضل اهلل" در عصر 
ایلخانی است. در این میان دهقانان نیز کمک شایانی 
به تجدید حیات فرهنگ فارسی از دوره پیش از اسالم 
تا دوران اسالمی نمودند. در زمان سقوط حکومت های 
منطقه ای دهقانان امور محلی را اداره نموده و در اواخر 
بر عهده  را  مالیات  اخذ  نیز مسئولیت  عصر ساسانیان 
اجتماعی  طبقه  این  اسالمی  دوره  اوایل  در  داشتند. 
نقش بسزایی در انتقال داستان هایی از حماسه ایرانی 
شاهنامه، تاریخ سنتی ایران و عاشقانه های ایران قبل 
از اسالم ایفا نمودند. ادبیات فارسی مسئولیت خود را از 
طریق مشارکت در تشکیل دستگاه های اداری امپراتوری 
اصلی  آثار  ترجمه  الگوی ساسانیان،  مبنای  بر  عباسی 
تاریخ و اخالق سنتی از فارسی میانه به عربی و نیز ارائه 
نسخه ای به زبان فارسی اصیل  از آن ها، احیای شجره 
نامه فارسی برای سلسله های ناحیه ای ایران و آغاز و 
ترویج جنبش ادبی شعوبیه به انجام رساند. آن دسته از 
اهل قلم و تعدادی از شعرا و نویسندگان که در جنبش 
شعوبیه فعال بودند در قرن نهم و دهم، نقش بسزایی در 
ظهور ادبیات فارسی و احیای هویت فرهنگی ایرانی ایفا 

نموده اند.

گ
ن فرهن� شعوبیه؛ رستاخ�ی

با گذشت زمان آیه مشهور قرانی که به عنوان دستوری 
الهی با محوریت برابری کلیه اقوام یا شعوب در درون 
نوعی  نامگذاری  بخش  الهام  گردد،  می  تفسیر  اسالم 
و  قلم  اهل  گردید.  شعوبیه  به  معروف  ادبی   جنبش 
راستای طرح  در  آیه  این  از  زبان  فارسی  ادبای  برخی 
بهره گیری  اشراف عرب  به  نسبت  برتری خود  ادعای 
نمودند. تقابل میان تمدن شکوهمند پیش از اسالم و 
شیوه بدوی و خاص قبیله ای و عشیره ای بادیه نشینان 
عرب، مضمون اصلی غالب آثار در ادبیات شعوبی است  

فرهنگ و ه�نفرهنگ و ه�ن
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گسترش یافت و به مناطق مرکزی، جنوبی و غربی رسید 
و سرانجام به شاکله ادبی و دیوانی در غالب سلسله های 
اسالمی بدل گردید. تمایل به صیانت از تاریخ قومی و 
ملی ایران، همانگونه که در خدای نامه به تصویر کشیده 
شده است، ممکن است به مثابه  انگیزه ای برای ادبیات 
فارسی جهت ترویج و تبلیغ ادبیات مکتوب اواخر دوره 
ساسانی و نیز ادبیات نوین فارسی طی اوایل دوره اسالمی 
تلقی گردد. طی این ادوار تاریخی حساس بود که ساختار 
هویت ایرانی از طریق بازآفرینی اساطیر فارسی، روایت 
تاریخی واقعی شکل گرفت:  افسانه ای و حقایق  های 
»نوعی مفهوم روشن پیرامون هویت فارسی که تاریخ 
ریشه  بسا  چه  که  مفهومی   - گیرد  می  فرا  را  سنتی 
در عهد هخامنشیان داشت اما به شدت مورد استقبال 
ساسانیان واقع گردید به نحوی که آنان با الصاق عنوان 
»پادشاهان ایران و غیر ایران« به خویش، علنا بر تمایز 
ملیت خود با سایر ملت ها تاکید می نمودند. همانطور که 
احسان یارشاطر خاطرنشان می نماید: »روح ملی گرایانه 
عصر ساسانی« در صدد خلق نوعی غرور قومی بود که 
به تقویت احساس »هویت ملی« پیرامدرن ایرانیان منجر 
گردد. او بین اعتقاد به منش »اولیه« ملت و تاریخ حقیقی 
ایران تمایز قاطعی قائل است. آنچه از تحلیل وی برمی آید 
این است که این خصوصیت بدوی اسطوره ها و نمادها 
بود که به ایرانیان حس برخورداری از منشا مشترک را 
به عنوان یک »ملت« پیرامدرن القا می نمود و نه روایت 
حقایق تاریخی آن ها. اینگونه نمادها و اساطیر از مدت 
ها قبل به عنوان »نگهبانانی« برای حفظ هویت فرهنگی 
ایرانیان در برابر غیر ایرانیان، از جمله تورانی ها به کار می 
رفتند. به عبارتی حفظ و اشاعه خاطرات تاریخی از طریق 
شاهنامه، پایه و اساس هویت فرهنگی ایرانی را در ادبیات 

کالسیک فارسی تقویت نمود.

غیر را در بر نمی گیرد. گروه های اجتماعی عرب در این 
خوانش از عبارت شعوب، به وضوح  ایرانیان و سایر قومیت 
های غیر عرب را خطاب قرار می دهند اقوامی منفعل و 
منفک از  سایر ملت ها که خود را به واسطه مرزبندی 
و تخصیص ناحیه جغرافیایی خاصی از سایرین متمایز 
می ساختند. بنابراین می توان گفت هویت ایرانی عمدتا 
براساس نوعی دیدگاه ارضی با محوریت سرزمین ایرانیان 
احیا گردیده است: مردمانی ساکن جای جای قلمرو ایران 
)ایران زمین/ایرانشهر( و  احتماال حائز مشترکات بعضا 
خودساخته ای نظیر نیاکان و اجدادی ایرانی تبار. نوعی 
فرهنگ مشترک ایرانی که گویی زمینه ساز بستری به 
منظور شکل گیری و تداوم هویت منحصر به فرد ایرانی 
پس از اسالم بوده و تا عصر  مدرن نیز بقا یافته است. 
جنبش ادبی شعوبیه نه تنها نشانه احیای غرور قومی و 
ملی ایرانی بوده است بلکه به کمک زبان و ادب نوظهور 
فارسی به عاملی بنیادین در حفظ و اشاعه تاریخ و میراث 

فرهنگی سنتی ایران بدل گردیده است.
-

ادبیات فار� و احیای هویت ایرا�ن
ظهور ادبیات فارسی طی سده های 9 تا 11 به احیای 
هویت فرهنگی متمایز ایرانی در دوره قرون اولیه تمدن 
اسالمی کمک شایانی نموده است. ادبیات جدید که به 
قالب  از  زودی  به  است  یافته  تکامل  "دری"  از  تازگی 
اشعاری ساده و عامیانه به زبان دربار و ساختار دیوانی 
حاکم مبدل گردیده و اشعار و آثاری غنی و به مراتب 
پیچیده تر ارائه می نماید. ایران نیز برای نخستین بار 
در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود دارای نوعی زبان 
ادبی یکپارچه و قاعده مند و مردمی گردید که به مثابه 
عاملی مشترک و پیوند دهنده از خراسان تا ماوراء النهر 
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. سماور بزرگ و استکان نعلب�ی هم به قدر کفایت  ن ، غذا رو به مردم زهر نکن�ی ن مادر: رس شام گریه نکن�ی

ن بچه ها، نه با ارساف. سفره از  ی ظرف و ظروف. آبرو داري کن�ی ن دوره در و همسایه �پ داریم، راه نیفت�ی

. محمد ابراهیم، ]گوشت  ن بان خرم مي شه نه از مرصع پلو. حرمت زنیت مادرتون رو حفظ کن�ی ن صفاي م�ی

قیمه را[ خییلی ریزش نکن مادر، انوقت میگن خورشتشون فقط لپه داره و پیاز داغ.

محمد ابراهیم )محمدعیلی کشاورز(: لغز بخونن طعنه رو پهنه مي کنم مي کوبم تو مالجشون. د�ی اینو.

 از فیلم مادر ساخته عیل حاتمی
گ

دیالو�
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عاشقانه از زمان های از یاد رفته، همراه با رنگ  و بوی 
قوِی نوستالژی ساخته است. برخالف سایر فیلمسازان 
ایرانی، فیلم در دیدگاه او جایگاهی مستقل نداشت. او 
یک بار گفته است که نمی خواهد چیزی برای سینما 
و فیلمسازی به دست آورد و دوباره همان را به خورد 
سینما بدهد. در عوض او تالش کرد تا این هنر غربی را 
با نسخه متفاوت ایرانی سرشار از عشق و سخن )کلمات( 
جایگزین کند. همچنین او با وقایع نوین جامعه نیز کاری 
می  بهره  ایستا  های  از صحنه  عمدتا  حاتمی  نداشت. 
ابا داشت. ثبات  گرفت و از حرکت دادن دوربین خود 
خالص  هنر  مدافعان  نقد  مورد  معموال  که  او-  صحنه 
سینما قرار می گرفت – و همراه شدن آن با دقت بی 
نظیر در جزئیات،گاهی صحنه های او را به نقاشی های 
دلپذیر بدل می ساخت. حاتمی به خود نام فرش باف را 
داده بود. قیاس او – که به طور صحیحی نقش پردازی 
خیره کننده حاتمی را توصیف می کند – که همیشه با 
هنر شعر ایرانی تزئین شده بود نشانه تعهد عمیقش به 
سنت های هنرمندانه ایرانی بود.با تمام عالقه حاتمی به 
شخصیت ها و وقایع سیاسی و اجتماعی شکل دهنده 
قاجار و پهلوی، فیلم های حاتمی در قید  ادوار  تاریخ 
به تصویر کشیدن دقیق وقایع تاریخی و تعهد به آنان 
نبوده است. او نگاهی خالقانه به تاریخ داشت، نگاهی که 
بواسطه آن مورد حمله و نقدهایی قرار می گرفت. پاسخ 
به تصویر کشیدن  از  او  یادآوری هدف  به منتقدین  او 
حقایق تاریخی به جای وقایع تاریخی بود. تصویرسازی او 
از انقالب مشروطه دوران 1285 تا 129۰ و نقش کلیدی 
ستارخان در آن، حاتمی را با اتهامات شدید دستکاری 
وقایع تاریخی، مواجه کرد. حاتمی با ذکر این موضوع که 
او تاریخدان نیست بلکه عالقمند به تصویر کشیدن ابعاد 
شخصیتی انسان و گشت و گذار در آنان است، از کار 

خود دفاع کرد.

عشق های ممنوعه؛ درون مایه آثار حاتمی
نام  به  ایرانی  کهن  قصه  دو  حاتمی  سال 13۴9،  در 
های حسن کچل و چهل گیس را به متنی در مورد 
عشقی مسحور کننده برای اثر موزیکال خود، حسن 

سعدی سینمای ایران
 و آثار عیل حاتمی به مناسبت ۲3 مرداد زادروز ایشان

گ
نگاهی به زند�
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علی حاتمی فیلمنامه نویس و کارگردان شهیر ایرانی 
)1375-1323 تهران( است. پدرش حروفچین و مادرش 
خانه دار بود. حاتمی در سنین پایین به لطف حمایت 
های عموهای خود خیلی زود وارد عرصه موسیقی و فیلم 
شد. پس از گذراندن کارگاه های فیلمنامه نویسی در 
دوران دبیرستان به تحصیل در رشته هنر های نمایشی 
در دانشگاه تهران پرداخت و در سال 13۴3 با مدرک 
لیسانس کارگردانی فارغ التحصیل شد. حاتمی دوران 
حرفه ای کار خود را با نوشتن نمایشنامه های مختلف 
ایرانی و نیز متن نویسی  بر اساس داستان های کهن 
برای آژانس های تبلیغاتی شروع کرد. در سال 13۴5 
به عنوان متن نویس فیلم و سریال به استخدام تلویزیون 
ملی ایران در آمد و متنی برای یک فیلم کوتاه به نام 
"حماسه عشقی شب جمعه" نوشت. سپس او با همکاری 
جواد طاهری در نقش نویسنده و کارگران در قسمت 
اول یک برنامه کودک ظاهر شد که خود در آن نقش 
اصلی برنامه به عنوان یک خرگوش را ایفا کرد. البته آن 

مجموعه کودکان هرگز تولید نشد.

سینما در اندیشه حاتمی
حاتمی در میان اساتید سینمای ایران به عنوان داستان 
سرای قهار در موضوع زندگی و عشق در عهد دیرین 
او  تلویزیونی  فیلم و سه مجموعه  شهرت دارد. دوازده 
بیانگر همین اشتیاق و درک دقیق او از این موضوعات 
است که حاتمی در این فیلم ها و سریال ها تصویری 

سروش نقی زاده
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خواهرخوانده تغییر داده شد(. خواستگار، یک کمدی 
تاریک، درباره یک خواستگار سمج بود که معشوقه اش 
با مردان دیگر ازدواج می کرد و در نهایت درخواست 
ازدواج خواستگار وفادارش را در لحظه مرگش قبول 
کرد. سوته دالن که به موضوع یک مرد جوان بدریخت 
و عقب افتاده که ندانسته عاشق یک تن فروش می 
شود می پردازد. انقالب اسالمی ایران در سال 1357 
و روی کار آمدن مذهبیون رادیکال، بر سینمای ایران 
تاثیرش را گذاشت و موضوع اصلی فیلم های حاتمی که 
عشق های ممنوعه و دست نیافتنی بودند، ممنوع اعالم 
شدند. او سپس به پروژه مجموعه تلویزیونی اش که 
قبل از انقالب در ذهنش بود روی آورد که در آن موقع 
به آن نام جاده ابریشم را داده بود. این مجموعه با نام 
جدید هزار دستان، داستانی حماسی درباره فتنه های 
سیاسی ایران در دهه های سی و چهل طی مدت هشت 
سال ساخته شد. برای ساخت صحنه های مناسب برای 
این پروژه، او با دردسرهای فراوان گروهی از معماران 
و بنایان را در ساخت شهرک سینمایی به نام "تهران 
قدیم" رهبری کرد. این شهرک همچنان پابرجا است و 
یکی از میراث های ماندگار حاتمی است که هنوز برای 
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کچل، تبدیل کرد. این اثر، اثری ورای کارهای محبوب 
بود  خود  از  پیش  ایرانی  موزیکال  افتاده  پا  پیش  اما 
آمریکایی  و  عربی  داستان های هندی،  از  که عمدتا 
سرچشمه می گرفتند. با ساخت حسن کچل و فیلم 
سوم خود بابا شمل، حاتمی موفق به ایجاد نوع جدیدی 
از اثر موزیکال شد. این کار با عناصر فرهنگی و سنت 
های کهن ایرانی غنی شده و یادآوری از سبک های 
سنتی هنرهای نمایشی ایرانی که از تعزیه تا روحوضی 
داستان پسر  بود. در حقیقت حسن کچل  متغیراند، 
بچه فقیری است که اسیر عشق یک دختر زیباروی در 
سحر دیو شده است. تقریبا تمام شخصیت های اصلی 
فیلم های حاتمی – پیش از انقالب اسالمی ایران – 
گرفتار عشق می شوند ولی در اسارت مرزهای اخالقی 
دنیای شان هستند که به نظر از آنان گریزی ندارند. 
فیلم دوم او، طوقی داستان مردی کم عقل است که 
با عمویش  قرار است  عاشق زن جوانی می شود که 
ازدواج کند. بابا شمل یکی دیگر از داستان های مثلث 
عاشقانه حاتمی بود که درباره دو مرد است که عاشق 
یک نفر می شوند. در قلندر، شخصیت اصلی داستان 
مخفیانه عاشق خواهرش بود )که بعدا سانسور شد و به 
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فیلم برداری های صحنه های تاریخی از آن استفاده 
می شود. در بین وقفه ها و فاصله های بوجود آمده 
در ساخت این مجموعه عظیم، حاتمی به ساخت 
واشنگتن"  "حاجی  شد:  مشغول  فیلم  چندین 
حاجی  واشنگتن  در  ایران  سفیر  اولین  درباره  که 
حسینقلی صدرالسلطنه است، "کمال الملک" که 
راوی زندگی و هنرمندی هنرمند عصر قاجار و فیلم 
"جعفر خان از فرنگ برگشته" که در سال 1366 
پخش شد. فیلم جعفر خان از فرنگ برگشته با بازی 
حسن مقدم هزلی درباره نبرد میان سنت گرایی و 
مدرنیسم در  ایران بود که حاتمی به عنوان اولین 
تلخ  اختالفی  ساخت.  انقالب  از  بعد  کمدی  فیلم 
میان حاتمی و تهیه کننده اش علی عباسی منجر به 
استخدام یک کارگردان دیگر به نام محمد متوسالنی 
شد که موضوع داستان جعفر خان را به طور کامل 

تغییر داد.
دو فیلم آخر حاتمی به عنوان بهترین های او شمرده 
می شوند: مادر )1368( که تصویرگر خانواده ای 
ناسازگار است که بنا به خواسته مادر در حال مرگ 
خود دور یکدیگر جمع شده اند و نیز دل شدگان 
)137۰( که داستان غم انگیز یک گروه نوازنده دوران 
قاجار و سفر آنان به پاریس برای ضبط آهنگ خود 
است. مرگ از وقایع غالب این دو فیلم بود و در چند 
سال بعد، حاتمی به دلیل ابتال به سرطان و در حالی 
که مشغول به تهیه فیلمی درباره زندگی غالمرضا 
تختی بود، دار فانی را وداع گفت. مراسم ختم او که 
خیل قابل توجهی از همکاران و طرفداران را با خود 
به خیابان آورد، تبدیل به یکی از  بی سابقه ترین 
ادای احترامات به یک هنرمند در تاریخ ایران شد. 
همسر او زری )زهرا( خوشکام قبل از انقالب یکی از 
هنرمندان پرکار سینما بود و دختر او لیال که در فیلم 
ها و سریال های پدر به عنوان هنرمند کودک ظاهر 
می شد، امروزه از مطرح ترین هنرمندان سینمای 

ایران به شمار می روند.
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 متأسفانه تا به حال به شکل آکادمیک و رسمی از اطالعات 

شما استفاه نشده است. ان شاءهللا بعد از بازگشت از سفر 

و کسب سالم�ت آیا قصد ندارید در کنار ساخت طرح های 

، برنامه ای برای انتقال دانست�ن هایتان به جوان ها  سینما�ی

ترتیب دهید؟

ان شاءهللا. فکر می کنم این یک وظیفه است؛ البته تا به 

ا�ن ها، مطالب را  حال سعی کرده ام در مصاحبه ها یا سخ�ن

به گونه ای که به درد بخور باشد انتقال دهم. اما کار من یک 

 های مشخیص هم دارد که شاید قابل تعمیم نباشد. 
گ

ویژ�

اما فکر می کنم حاال بعد از حدود � سال کار، بشود 

کارهایم را به نوعی طبقه بندی کرد. من وق�ت می گویم تمام 

تالشم این است که فرش ببافم، منظورم مشخص است. 

یع�ن زبان سینمای ایرا�ن یک زبان ترجمه شده نباشد. همان 

طور که فرش هایش فرش های تقلیدی نیست.

 تمام تالشم این است که فرش ببافم
بخ�ش از آخرین گفتگوی زنده یاد عیل حاتمی

ماهنامه سرند      شماره چهلم و ششم، مرداد 1398



آگهی ها








