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این  منافع  با  آن  به کویت و مغایرت  تجاوز عراق  با  »اما 
کشور ها و تغییر رشایط، امکان تحقق این بند هم فراهم شد 
و من به رسعت اقدام به انتشار آن گزارش کردم. گزارش نیازی 
به تفسیر ندارد و به اندازه کافی گویاست. هیچ ابهامی در 
اینکه عراق آغازگر جنگ بود وجود نداشت و من عده ای از 

کار شناسان حقوق بین امللل بلژیکی را مأمور آن کردم.«

بخشی از نظرات خاویر پرز دکوئیار دبیرکل وقت سازمان ملل در مورد جنگ ایران و عراق
آیا ایران بابت جنگ از عراق طلبکار است؟

www.isna.ir
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حادثه از پاره کردن توافق ۱۹۷۵ الجزایر بوسیله صدام 
حسین آغاز شد. انقالب نوپای ایران در عین حال که 
در داخل با پاک سازی نیروهای مسلح و جریان های 
سیاسی مختلف دست و پنجه نرم می کرد در سودای 
صدور انقالب بود. کشمکش ها آن چنان باال گرفت که 
در نهایت در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ با حمله گسترده نیروهای 
بعثی جنگ آغاز شد. گرچه حدود هشت سال کشتار با 
پذیرش قطعنامه ۵۹۸ به آتش بس منجر شد با این حال 
انگشت اتهام هر یک از طرفین به سمت دیگری بود؛ چه 
کسی آغازگر جنگ است؟ در این نوشتار قصد پرداختن 
به تاریخ جنگ یا نقش آفرینی گروه های مختلف را ندارم 
هدف نقد رویکرد سیاسی به وقایع تاریخی و اثرات شوم 
آن است. آن چه که مانع دیدن حقایق و طبعا آموختن از 
گذشته می شود و بجای کمک در ساخت آینده ای بهتر، 

ما را گرفتار گذشته کرده است.

سیطره نگرش سیاسی بر رویدادهای تاریخی
 مقوله اتخاذ رویکرد سیاسی نسبت به وقایع تاریخی به 
جنگ ایران و عراق محدود نمی شود کما اینکه از آن 
آغاز هم نشده است. به جرئت در چارچوب مقوله یادشده، 
کودتای 2۸ مرداد ۱۳۳2 و سرنگونی دولت دکتر محمد 
مصدق، از مهم ترین رویدادهای تاریخی محسوب می شود. 
آنچه که اکثریت مورخین در داخل و خارج کشور اعم 
یاد می  به کودتای نظامی  از آن  ایرانی و غیرایرانی  از 
کنند و در مقابل حامیان سلطنت پهلوی آن را قیام ملی 
می دانند. قابل تامل تر آنکه در زمان پهلوی نه فقط 

سپهر ساغری

دفاع مقدس؛ افسانه یا واقعیت
درباره رویکرد سیاسی نسبت به رویدادهای تاریخی
به مناسبت ۳۱ شهریور سال روز آغاز جنگ تحمیلی

میدانی به نام میدان قیام ملی 2۸ مرداد نام گذاری شده 
بود که حتی تمبر هم در یادبود آن چاپ کردند! همین 
رویه نادیده انگاری حقایق تاریخی به انقالب سال ۵۷ 
نیز کشیده شد. جایی که جز حامیان سلطنت، اکثریت 
قاطع، اگر نگوییم همه، پژوهشگران داخلی و خارجی از 
آن به انقالب یاد می کنند، طرفداران و حامیان پهلوی 
آن را شورش ۵۷ می دانند. حقیقت گریزی، از پرهیز از 
پذیرش وقوع کودتا تا وقوع انقالب ثمرات ناگواری داشته 
است. شاید اگر دستگاه قدرت نسبت به کودتا 2۸ مرداد 
و سقوط دولت دکتر مصدق با نرمش و عقالنیت بیشتر 
برخورد می کرد جامعه در بغض فروخفته فرو نمی غلتید. 
همین بغض رفته رفته به دشمنی تمام عیاری بدل شد 
که ریشه های سلطنت را 2۵ سال بعد از دل خاک بیرون 
کشید و به تاریکخانه تاریخ انداخت. درخور توجه است 
که پهلوی دوم در یک مصاحبه تلویزیونی به صراحت 
عنوان می کند که پیام انقالب ملت ایران را شنیده است 
با این حال پس از چهل سال هنوز هستند کسانی که 

صدای انقالب به گوششان نرسیده است:
»من آگاهم که بنام جلوگیری از آشوب و هرج و مرج این امکان 

وجود دارد که اشتباهات گذشته و فشار اختناق تکرار شود. من 

بنام مصالح و  آگاهم که ممکن است بعضی احساس کنند که 

پیرشفت مملکت و با ایجاد فشار این خطر وجود دارد که سازش نا 

مقدس فساد مالی و فساد سیاسی تکرار شود و اما من بنام پادشاه 

شام که سوگند خورده ام که متامیت ارضی مملکت وحدت ملی 

و مذهب شیعه اثنی عرشی را حفظ کنم، بار دیگر در برابر ملت 

ایران سوگند خود را تکرار می کنم و متعهد می شوم که خطاهای 

گذشته هرگز تکرار نشود، بلکه خطاها از هر جهت نیز جربان گردد. 

متعهد می شوم که پس از برقراری  نظم و آرامش در ارسع وقت 

یک دولت ملی برای آزادی های اساسی و انجام انتخابات آزاد، 

تعیین شود تا قانون اساسی که خونبهای انقالب مرشوطیت است 

بصورت کامل به مرحله اجرا در آید، من نیز پیام انقالب شام ملت 
ایران را شنیدم.«1

برغم آنکه کودتای 2۸ مرداد و انقالب ۵۷ دو نمونه بارز 
از چربش نگرش سیاسی بر نگرش تاریخی است، دست 
کم در میان حامیان سلطنت پهلوی، با این حال نباید 
از نظر دور داشت که اصل این مهم محدود به سلطنت 
طلبان دو آتشه نمی شود و در دیگر نحله های فکری 

www.asriran.com 1- نگاهي به مهم ترین سخنراني محمدرضا پهلوی

سخن آغازین
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سخن آغازین

هم چنین رویکردی قابل مشاهده است. نمونه بارز این 
مهم جنگ هشت سال ایران و عراق و معرفی آغازگر این 
جنگ ویرانگر است. برغم تحقیقات نهادهای بین المللی 
و معرفی عراق به عنوان آغازگر جنگ، همچنان بخشی 
از هموطنان ما به جهت مخالف با جمهوری اسالمی، 
تایید  آغازگر جنگ می دانند و در  را مسئول و  ایران 
صحبت های خود سخنرانی ها و موضع گیری ها آیت 
اهلل خمینی و دیگر مقامات نظام را شاهد مثال می آورند. 
نویسنده منکر این موضع گیری ها نیست با این حال 
طرح چند پرسش ساده را ضروری می داند. نخست آنکه 
آیا موضع گیری یا سخنرانی های تند و آتشین رهبران سیاسی 
می تواند توجیهی برای حمله نظامی باشد؟ در آن صورت 
نه فقط در گذشته که در  توان استدالل کرد که  می 
حال حاضر مدام کشورهای مختلف می بایست به جهت 
سخنرانی ها و یا حتی تصمیمات اجرایی دولتمردان خود 
در جنگ و خونریزی باشند؟ آیا تنش بین دولت تهران و 
واشنگتن در طول این چهل سال کم بوده است؟ آیا تنش 
بین دولت پیونگ یانگ و واشنگتن نمی توانست عامل 
جنگی تمام عیار باشد؟ راقم این سطور به چند فاکتوره 
بودن مسایل اذعان دارد با این حال صرف سخنرانی یا 
موضع گیری را توجیهی برای عاملیت جنگ نمی داند 
کما اینکه تحقیقات مستقل بین المللی هم در نهایت 
عراق را آغازگر جنگ دانست و بر اساس اظهارات مقامات 

5

جمهوری اسالمی، ایران را مسئول جنگ معرفی نکرد. 
مسئله دیگر اینکه بر اساس مستندات موجود ایران می تواند از 
عراق غرامت جنگی دریافت کند.2 منتقدین یا به بیانی 
صریح تر مخالفین نظام اسالمی، به این نکته واقفند که با 
فرض مسئول بودن ایران می بایست غرامت هنگفتی به 
دولت عراق پرداخت کنیم؟ اساسا این غرامت می بایست 
از ثروت ملتی پرداخت شود که کشورش در همه ابعاد 
تحت تاثیر این جنگ ویرانگر قرار گرفته و حال نه فقط 
خسارتی دریافت نکرده است که می بایست به متجاوز 
رویکرد  یا  نگرش  شومی  از  وقتی  بدهد؟!!  هم  غرامت 
سیاسی به وقایق تاریخی سخن می گوییم منظور دقیقا 
همین موارد یاد شده است. حال آنکه بدون اتخاذ رویکرد 
سیاسی نسبت به وقایع تاریخی، امکان اصالح امور و تغییر 
فضای سیاسی کشور وجود داشته و دارد. همین رویکرد 
به جهت آنکه آن طور که شایسته و بایسته بوده مورد 
نقد قرار نگرفته است، همچنان به حیات خود ادامه می 
دهد و در یکی از خطرناک ترین اشکال خود جمهوری 
اسالمی را آغازگر جنگ می داند بی آنکه توجه داشته 
پرداخت  یعنی  اسالمی  جمهوری  بودن  مسئول  باشد 

غرامت از ثروت ملت ایران.۳
2- سعید محمودی: خسارت ایران در جنگ با عراق حدود ۱۰۰ میلیارد دالر تخمین زده 

www.tarikhirani.ir    شد
3- روشن است که چنین اظهار نظراتی موجب خدشه دار شدن اسناد بین المللی چون 

قطعنامه ۵۹۸ که عراق را آغازگر جنگ می داند، نخواهد شد. آن چه مورد نقد نویسنده بوده 
است نگرش سیاسی نسبت به وقایع تاریخی بوده است نه نگرانی از بابت تغییر حقوق حقه 

ملت ایران.

ماهنامه سرند      شماره چهلم و پنجم، تیر 1398
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منتقدین یا به بیانی رصیح تر مخالفین نظام اسالمی، به این نکته 
واقفند که با فرض مسئول بودن ایران می بایست غرامت هنگفتی 
به دولت عراق پرداخت کنیم؟ اساسا این غرامت می بایست از ثروت 
ملتی پرداخت شود که کشورش در همه ابعاد تحت تاثیر این جنگ 
ویرانگر قرار گرفته و حال نه فقط خسارتی دریافت نکرده است که 

می بایست به متجاوز غرامت هم بدهد؟!!



باید برای اقدام کردن و ساخت چیزی خاص اشتیاق داشته باشید چیزی 
که گاهی اوقات از محیط دانشگاهی به زندگی کارآفرینان انتقال پیدا 
منی کند. اینجا جایی است که من در آن خوب هستم، امید دارم. می توانم 
به چشامن یک نفر نگاه کنم و بگویم که آیا انرژی دارند؟ آیا آن ها اخالق 
سخت کوشی را دارند که اگر رشایط سخت شد آن ها سخت تر می شوند 

و به جنگ رشایط می روند؟

سعید عمیدی
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می فهمم. بنابراین پالگ و پلی جایی است که به کارآفرینان جدید هم 

امکان کار کردن را می دهد و هم توسعه محیطی که این امکان را 

فراهم می کند که از نظرات و مشاوره دیگر کارآفرینان در جهت رشد 

استفاده کنند. چیزی که شام احتیاج دارید، کارآفرینان جوان و جدید 

است که بیایند و رشکت های خارق العاده در پالگ و پلی بسازند. 

این  این نوار ضبط شده را دارم،  افراد می گویند خب  از  تعدادی 

تجربه را دارم، تعدادی هم کارمند استخدام می کنم. متام چیزهایی 

که کارآفرینان را وسوسه می کند. چیزی که تو گفتی از طریق سخت 

کار کردن و روزانه 20 متاس تلفنی برقرار کردن و به کارمندان هم 

می گویید که متاس تلفنی برقرار کنند. 

حدود 4۰۰ مشاور و کمک کننده دارم که با آن ها کار 
می کنیم. شما باید یک سیستم عامل و یک برنامه داشته 
باشید که نشان دهد چگونه با آن ها کار می کنید. سپس 
بزرگترین سرمایه ای که داریم از سرمایه گذاری پر خطر 
است که به ما در بخش سرمایه گذاری کمک می کند. آن 
ها باید ارزش بزرگی از ما دریافت کنند زمانی که با ما 
مالقات می کنند. یک سرمایه دار می گوید: "سعید، اگر 
ما هر سال یک شرکت خوب از پالگ و پلی پیدا کنیم، 
تو بهترین دوست من خواهی شد برای همیشه." چیزی 
که در پالگ و پلی در این هفته شگفت زده ام کرد وجود 

جانسون، ان تی تی دوکومو، و گوگل است. 

چرا؟

آن ها احساس می کنند که اگر می خواهند مبتکر باشند 
یا اگر می خواهند که با کارآفرینان همکاری کنند برای 
تغییر در تجارتشان اینجا بهترین مکان برای تعامل با آن ها 
است. و در بعضی موارد مثل ژاپنی ها و سامسونگ از کره! 
نمی توانم باور کنم که هر چند وقت به اینجا می آیند و ۱2 
نفر از سرمایه داران را همراه خود می آورند تا با استارتاپ 

های ما تعامل داشته باشند. 

با این تفاسیر استارتاپ فرصتی بدست می آورد تا با رشکت های بزرگی 

مثل دوکومو همکاری کند؟ اگر آن ها نیاز داشته باشند که با استارتاپ 

ها کار کنند، تلفن متاس را می دانند. آیا رشکت های بزرگ دانشی از 

استارتاپ بدست می آورند؟ اساسا چه چیزی بدست می آورند؟ 

دقیقا ما شرکت هایی مثل سینگ تل، ودافون، وریزون، تی 

ایرانی تبعیدی
مصاحبه ای با سعید عمیدی موسس شتاب دهنده پالگ اند پلی*

قسمت سوم

7

نوشتار پیش رو قسمت سوم و پایانی از مصاحبه با سعید 
عمیدی موسس شتاب دهنده پالگ اند پلی است. 

***

تو گفتی که باهوش نیستی. بنابراین سخت کار می کنی، من مخالفم 

و این نوار ضبط شده این را تأیید می کند اما زمانی که می گویی 

سخت کار می کنی تا کمبود هوش که فکر می کنی داری را جربان 

کنی، می توانی یک مثال بزنی؟ چطور سخت کار کردن تو را پیش 

می برد؟

زمانی که شرکت پالگ و پلی را در فوریه 2۰۰6 شروع 
کردم، ساختمان بزرگی به مساحت ۱۷۵۰۰۰ فوت مربع 
بود و من اولین نفر در ساختمان بودم که هر روز صبح 
زود می رفتم و فقط ۳ یا 4 نفر برای کمک داشتم. تالش 
می کردم که به دانشگاه ها، سرمایه داران دسترسی پیدا 
کنم. سعی می کردم با هر سرمایه داری که می شناختم 
هفته ای یک بار ناهار بخورم و هم چنین کارآفرینان. من 
قبال خط مشی داشتم که هر روز 2۰ تماس تلفنی خالقانه 
یا ایمیل برای رسیدن به هدفم بزنم و از تمام کارمندان 
درخواست کنم همین کار را انجام بدهند. بنابراین، عقیده 
من این است می توانی  2 تا ۳ نفر را مورد هدف قرار دهید 
اگر بدانید که چه کسی را باید هدف قرار دهید. چیزی که 
آن را رویکرد شات گان۱ می نامم. اما رویکرد مستقیم بهتر 
است. با این حال گاهی اوقات به آن اندازه باهوش نیستم 
بنابراین دوست دارم که انتخاب های بیشتری داشته باشم. 

Shotgun 

اقتصاد  و کارآفرینی

زهرا 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 کارآفرینی

سعی می کنم با هر کارآفرینی که می خواهد در اینجا باشد 
مالقات داشته باشم. دوست دارم مشتاق باشم. اگر دوباره 
متولد بشوم سعی می کنم به بهترین دانشگاه که می توانم 
 MIT برم. فکر کنم بتوانم به دانشگاه استنفورد، هاروارد، یا
بروم اما به اندازه ای که باید به تحصیالت بها نمی دهم. در 
حال حاضر واقعا به کارآفرینی که از دانشگاه MIT باشد 
احترام می گذارم، بخاطر اینکه آن ها سخت کار می کنند، 
خیلی با دقت انتخاب شده اند و خیلی از ویژگی هایی که 

باعث می شود یک نفر کارآفرین موفق شود را دارند. 

این ویژگی ها چی هستند؟ فکر می کنید چه چیزی باعث می شود 

کارآفرین موفق شد؟

فکر کنم، اگر جزو دانش آموزان برتر در مدرسه باشید، 
مدیریت  و  اجرا  توانایی  دارید. من  امتحان  دارید،  پروژه 
پروژه را دوست دارم. اگر بتوانی برای امتحان بخوانید و آن 
را قبول شوید، پس می توانید برای جلسه با مایکروسافت 

آماده شید و با موفقیت از جلسه بیرون بیایید. 

8

موبایل، داریم. تمام این شرکت ها به پالگ و پلی آمدند 
به این دلیل که ما ۱۰۰ شرکت داریم که ایده های تلفن 
همراه و برنامه های آن را اجرا  می کنند. بنابراین اگر شما 
قبال می خواستید که نرم افزاری را پر بازدید کنید تقریبا 
2 سال طول می کشید. اما در حال حاضر این فرآیند 2 
ساله در ۳۰ روز اتفاق می افتد. اکثریت در اینجا من را 
مالقات می کنند و 2۰ استارتاپ با شرکت ُودافون مالقات 
می کنند و اگر همه چیز خوب پیش برود، شرکت ُودافون 
سود می برد، کارآفرین من سود می برد و پالگ و پلی به 

عنوان سومین نفر سود می برد.

دلیلی که متام این رشکت ها می خواهند به پالگ و پلی بیایند، این 

است که شام کارآفرین مناسب آن ها را انتخاب می کنید، درست 

است؟

صادقانه فکر کنم که این غیرممکن است.

بسیار خوب، شام اینطور فکر منی کنید!

منظورم این است که سعی می کنم درست انجامش بدم. 

اقتصاد  و کارآفرینی
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بهرتین  به  کنم  می  بشوم سعی  متولد  دوباره  اگر 
دانشگاه که می توانم برم. فکر کنم بتوانم به دانشگاه 
استنفورد، هاروارد، یا MIT بروم اما به اندازه ای که 
باید به تحصیالت بها منی دهم. در حال حارض واقعا به 
کارآفرینی که از دانشگاه MIT باشد احرتام می گذارم، 
بخاطر اینکه آن ها سخت کار می کنند، خیلی با دقت 
انتخاب شده اند و خیلی از ویژگی هایی که باعث 

می شود یک نفر کارآفرین موفق شود را دارند. 
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اجازه بده با این مورد مصاحبه را متام کنم. چه چیزی به دخرت یا پرسی 

که االن در حال گوش دادن به ما است می گویید تا رشکت موفق 

خودشان را بسازند؟

اما  است،  سخت  خیلی  نکته  یک  تنها  کردن  مشخص 
چیزی که می توانم بگویم، بهترین پروژه هایی که من دیدم 
مثل گوگل و پی پل این است که آن ها خودشان احتیاجی 
داشتند و سپس توانستند چیزی که به آن احتیاج داشتند 
را شکل بدهند و بعد راه حلی برای حل آن پیدا کنند. به 
خصوص در تجارت نرم افزار، دانستن احتیاج یک متصدی 
بانک یا انستیتو مالی سخت تر است. ُخب شبیه انقالب 
است به این دلیل که نیاز مصرف کننده در حال حاضر 
مورد توجه قرار می گیرد تا احتیاج سازمان و در حقیقت 
شبکه های اجتماعی و گرایش به موبایل در طرف مصرف 
سمت  به  حرکت  جدید  فعالیت  است،  تر  قوی  کننده 

مصرف کننده است. 

قبال رایانه اول به رشکت ها راه یافت بعد در نهایت به خانه ها آمد. 

شام االن داری برعکس این فرآیند را می گویید. آیفون اول به دست 

مرصف کننده رسید و در نهایت شخصی از یک رشکت تقاضا کرد؟ 

درست است و قابلیت هایی که آیفون دارد. زمان و انرژی 
تو را ذخیره می کند و اگر یک چیز برای گفتن داشته باشم 
شما باید مشکلی را پیدا کنید و سپس هوش کافی داشته 

باشی تا اشکال را رفع کنید و به بازار عرضه کنید.

کسی که داره به ما گوش می دهد، اگر اتفاق بیافتد که یکی از بازدید 

کنندگان باشد، فکر کنم شام سه دفرت کار داشته باشید، می تواند در 

هر کدام از آن ها با یک لپ تاپ حضور پیدا کند و برای یک روز کار 

کند تا فضای آنجا را متوجه شود؟ 

و با من ناهار بخورد.

و با سعید ناهار بخورد. دعوتنامه بی نظیری است. خیلی ممنون

خیلی ممنون. 

اقتصاد  و کارآفرینی
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۱۱

اگر چه مطالب بیشتری برای مطالعه درباره زندگی ابن 
سینا نسبت به دیگر دانشمندان هم رتبه او در دسترس 
است، اما کم تر مورد توجه قرار گرفته است. این ارزیابی 
را اولین بار ابن ابی اصیبعه۱ در اواسط قرن هفتم انجام 
داد و از آن زمان تا کنون برای دانشمندان مسلمان و 
هم در غرب معتبر بوده است. با این حال ابن سینا شرایط 
را به گونه ای توصیف کرد که  شخصی و زندگی خود 
دیگران را از توصیف آن رهایی بخشد. با توجه به موارد 
و  عنوان کرد که یک مطالعه جامع  توان  یادشده می 
انتقادی از زندگی ابن سینا، باید چهار دسته از منابع زیر 

را در نظر داشته باشد:  

۱- مجموعه رشح حال و زندگینامه ها
  زندگینامه ابن سینا، دوره تولد تا بعد از آشنایی وی با 
ابوعبید عبدالواحد جوزجانی، شاگرد و همدم دایمی اش 
را در بر می گیرد.   جوزجانی شرح حال خود را نوشت و 
زندگینامه را به آن ضمیمه کرد که بقیه عمر ابن سینا 
را شامل می شد. اصل این سند به زبان عربی است که 
حداقل دو تجدید چاپ دارد. یکی از آن ها به نام ابن سینا 
نوشته ابن القفطی )ص. 4۱۳-26( و ابن ابی اصیبعه )ص. 
2-۹( است و دیگری به طور مستقل در نسخه های خطی 
مختلف وجود دارد که در برخی از آن ها نیز عنوان فارسی  
»رسگذشت« داده شده است.  نسخه شرح حال و زندگینامه 
مام روایت های داستانی زندگی  جوزجانی تنها منبع ت
ابن سینا است. تقریبا همه بازگویی هایی بعدی صرفا 

متن حاضر ترجمه و تلخیصی است از:
AVICENNA ii. Biography  www.iranicaonline.org  

1- پزشک سوری سده هفتم

از طبابت تا سیاست
درباره زندگی و رسگذشت حکیم ابن سینا 

به مناسبت یکم شهریور روز پزشک

روایت جوزجانی را با درجات مختلف وفاداری به متن 
اصلی )و ابن سینا( تکرار می کنند. این بازگویی ها تنها 
در جزییات مختلفی که آن ها عنوان می کنند متفاوت 
است، اما باید قبل از این که پذیرفته شوند صحت هرکدام 
تایید شود. ابن سینا حتی در طول عمر خود شهرت یا 
بدنامی زیادی کسب کرده بود که عموما پس از مرگش 
رواج یافتند. این روند ادامه داشت تا اینکه بعدها روایت 
های محبوب از او یک قدیس و یا یک عارف و یا حتی 
یا  بازگویی شرح حال  مهم ترین  یک جادوگر ساخت.  
تلقی  اشتباه منبعی مستقل  به  زندگینامه، که گاهی 
می شود، تتمه صوان الحکمه از ظهیرالدین ابوالحسن 
بیهقی است. بیهقی شرح حال را از زبان سوم شخص 
یان می کند، کمی از زندگینامه را خالصه می کند،  ب
جزئیات خاصی را از قلم انداخته و برخی دیگر را به آن 
می افزاید. این ضمایم که در نسخه صافی )الهور ۱۹۳۵( 
آورده شده اند، بیشتر در بخش شرح حال رخ می دهند و 
یا آموزنده هستند ) شامل اسامی شخصیت های ذکر شده 
یا وقایع تاریخی( یا مربوط به فهرست کتب )گزارشی 
درباره سرنوشت برخی از کتاب های گم شده ابن سینا( و 
یا مربوط به بدنامی ها2 و مانند این.۳ به غیر از گزارش 
های مربوط به فهرست کتب درباره نجات برخی از کتاب 
چندانی  ارزش  اضافی  اطالعات  ر  گ دی سینا،  ابن  ای  ه
ندارد. با این حال حتی اطالعات مربوط به نام برخی از 

شخصیت ها نیز باید مورد سوال قرار گیرد.

2- نوشته های خصوصی ابن سینا و شاگردانش
 این موارد یک منبع معتبر در مورد جزئیات متعددی 
از زندگی ابن سینا هستند. که شامل بسیاری از منابع 
شرح حال در مقدمه، پایان و گاهی در بدنه آثار خودش، 
از مکاتبات او و نوشته های مشابه از شاگردانش است از 
جمله مقدمه جوزجانی در شفا )مدخل، قاهره، ۱۹۵2، 
ابن  زندگی  در طول  که  طالعات  ا این   .)4 - صص ۱ 
سینا کمابیش بدون استفاده باقی مانده، بخشی از آن 
2- ابن سینا را به اولین فیلسوفی که در نوشیدن شراب و روابط جنسی زیاده روی می کرده 

است و با دربار دیدار داشته است متهم می کنند
3- برای مثال داستان خواهر عضدالدوله و سلطان مسعود غزنوی، صص. ۵۵ - ۵6 و ابن سینا 

و جوان ری، صص. ۵۹ - 6۱

مریم حاجی علی
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در مجموعه آثاری که تحت عنوان المباحثات شناخته 
می شود، حفظ شده است که عبدالرحمن بدوی نسخه 

جدیدی از آن را ویرایش کرده است.

۳- آثار تاریخی
  به عنوان یک قاعده، آثار تاریخی بجامانده اطالعات کمی 
برای افزودن به زندگی ابن سینا دارند با این حال در ارائه 
زمینه برای بسیاری از رویدادهای اجتماعی و سیاسی که 
در شرح حال و زندگینامه به آن ها اشاره می شود، مفید 

هستند.   

۴- افسانه ها و تاریخ انبیا
  این داستان ها برای نوشتن شرح حال او مناسب نیستند 
اما برای فهم دگرگونی تصویر او پس از مرگش، مناسب 
اند. این مسئله در پذیرش آثار معتبر او در مناطق فارسی  
و ترک زبان جهان اسالم نقش مهمی ایفا کرد و باید به 

شکل یک موضوع جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. 
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رسآغاز زندگی ابن سینا 
افشنه،  در  / ۹۸۰م   در حدود سال ۳۷۰ه.ق  ابن سینا 
دهکده ای در نزدیکی بخارا زاده شد. پدرش که چند سال 
پیش از بلخ نقل مکان کرده بود، استاندار حکومت سامانی 
در نزدیکی خرمثین4 بود. چند سال پس از تولد او، خانواده 
به بخارا نقل مکان کردند. این پایتخت فعال حوزه اندیشه، 
دانشمندان بسیاری را جذب خود کرده بود. از این رو نام 
فیزیکدانانی مانند ابومنصور قمری و ابوسهل مسیحی در 
بین معلمان ابن سینا دیده می شوند. ابن سینا با توجه 
به در دسترس بودن معلمان و کتابخانه ها، جایگاه باالی 
پدرش در حکومت سامانی و قابلیت و نبوغ خود، توانست 
تا سن ۱۸ سالگی در علوم یونانی تبحر کافی بدست آورد.  

ابن سینا شغل حرفه ای خود را در حدود ۱۷ سالگی آغاز 
کرد زمانی که نوح بن منصور سامانی او را برای درمان 
به دربار سامانی فراخواند. پس از مرگ پدرش چند سال 
بعد، پس از آنکه بیست و یک ساله شد، یک مقام اداری 
نیز به او داده شد.۵ این حقیقت که در شرح حال مرگ 
پدر او و فرض وظایف اداری او در کنار هم مورد اشاره 
قرار می گیرد، این گمانه زنی را توجیه می کند که ابن 

4- روستایی در نزدیکی بخارا در ازبکستان امروزی
5- محتمال فرمانداری منطقه ای
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۱۳

سینا از پدرش، که استاندار خرمثین بود، موفق تر بوده 
است. ابن سینا از سنین پایین در کنار حرفه پزشکی و 
شغل سیاسی و اداری خود، در دربار فرمانروایان مختلف 

ایرانی و بسیاری از سران ایاالت، مشغول به کار بود.  

ابن سینا در مسیر سیاست
ابن سینا در بخارا ماند تا زمانی که »ضرورت« )به گفته 
خودش( او را مجبور به ترک آنجا و رفتن به گرگانج در 
خوارزم نمود جایی که ابن سینا در دربار ابوالحسن علی 
ابن مامون مشغول به کار شد. ترکان قراخانیان که در 
۳۸۹ ه.ق/ ۹۹۹م  به بخارا آمده بودند، دولت سامانی 
را سرنگون کردند و عبدالمالک دوم، آخرین امیر را به 
اسیری گرفتند. ابن سینا، یکی از سران عالی رتبه ایالت 
سرنگون شده و کسی که در حکومت سامانی شناخته 
شده بود، در حفظ شغل خود با مشکالتی رو به رو شد.  

به خراسان  و  ترک کرد  را  ابن سینا گرگانج  نهایت  در 
جنوبی و سپس به غرب سفر کرد. در طول سفر از نسا، 
ابیورد، طوس، سمنگان و جاجرم عبور کرد تا به جرجان 
)گرگان( رسید ولی در این میان دریافت که امیر زیارید 
قابوس، حامی بالقوه او درگذشته است )ماه های زمستان 
4۰۳ ه.ق / ژانویه – مارس ۱۰۱۳م( . ابن سینا به احتمال 
زیاد گرگانج را در سال 4۰2 ه.ق/ م۱۰۱2 ترک کرده 
است.  آشنا شده  با جوزجانی  در جرجان  و  ابن  است. 
ابن سینا از جرجان به ری رفت و در آنجا به خدمت 
رستم مجدالدوله دیلمی و مادرش که دست پشت پرده 
حکومت بود، در آمد. اگرچه معرفی نامه هایی را برای ارائه 
به کارفرمایان جدیدش همراه داشت اما به نظر می رسد 
که ابن سینا دوباره از طریق مهارت پزشکی خود به جمع 
نخبگان سیاسی راه پیدا کرده است. او مجدالدوله را که 
مبتال به بیماری مالیخولیا شده بود درمان کرد.  ابن سینا 
تا زمانی که شمس الدوله، برادر مجدالدوله به شهر حمله 
کرد در ری ماند ) ذیقعده 4۰۵/ آوریل ۱۰۱۵(.   سپس 
به دالیل نامعلومی عازم قزوین شد و سرانجام به همدان 
رسید و در آنجا برای درمان شمس الدوله فراخوانده شد. 
ابن سینا به ناچار وزیر شمس الدوله شد و در این مقام 
)با درگیری گاه و بی گاه با نیروهای امیر( تا زمان مرگ 
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شمس الدوله در 4۱2 ه.ق/ ۱۰2۱م فعالیت می کرد. امیر 
جدید، سماالدوله، از ابن سینا خواست تا در جایگاهش 
باقی بماند، اما »ابن سینا حتی صالح نمی دید که در 
آن دیار بماند چه برسد که وظایفش را از سر بگیرد ... و 
مطمئن بود که بهترین کار این است که منتظر بماند تا 
فرصتی پیش بیاید که از آن منطقه برود.« ) جوزجانی، 
آل  با عالالدوله حاکم  او مخفیانه  شفا، مدخل، ص2( 
کاکویه در اصفهان در مورد این موضوع مکاتبه داشت. 
دربار آل بویه در همدان و مخصوصا تاج الملک، وزیر 
کرد آل بویه، به علت این حرکات، ابن سینا را به خیانت 
متهم کردند و او را دستگیر و در قلعه ای در بیرون از 
همدان به نام فرجان زندانی نمود. ابن سینا چهار ماه در 
زندان ماند تا آنکه عالالدوله به سمت همدان لشکرکشی 
کرد و حکومت شمس الدوله را در آنجا به پایان رساند. 
ابن سینا در پی این تحوالت از زندان آزاد شد و بار دیگر 
منصبی اداری در همدان به او پیشنهاد شد ولی وی 
نپذیرفت. چندی بعد تصمیم گرفت به اصفهان نقل مکان 
کند. عالالدوله ابن سینا را با احترام فراوان یا براساس 
او شایسته آن  سخنان جوزجانی »احترام و عزتی که 
بود« پذیرفت، سرانجام در اصفهان اقامت گزید و تا زمان 
مرگش در خدمت عالالدوله باقی ماند. او سرور خود را در 
بیشتر جنگ ها و سفرهایش همراهی می کرد و در واقع 
در یکی از این سفرها به همدان در 42۸ ه.ق/ ۱۰۳۷م، 
پس از یک دوره بهبودی و درمان در اثر قولنج درگذشت 

و در همان دیار به خاک سپرده شد.  

 

تاریخ و اندیشه
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در زمان سلطه کیانی ها، جنگی میان سه بخش دنیا شکل 
می گیرد که با به اوج رسیدن اختالف ایران و توران همراه 
از  را  برده، کیانیان  ایران یورش  به  الکساندر  می شود. 
سلطه خلع می کند و به مشورت استاد خود، آریستوتل، 
ترتیب دومین توطئه علیه ایران را می دهد که ایران به 
بخش های مختلف تقسیم کرده و حکومت هر بخش 
را به شاهزادگان و فرمانداران – ملوک الطوایف – واگذار می 
کند. این کار برای از بین بردن تهدید وجودِی ایران علیه 
غرب صورت می گیرد و از آن بدتر، سرقت میراث های 
فرهنگی و علمی ایران: فلسفه، علم پایه و تکنولوژی است 
که بعضا به زبان دنیای غرب بازگردانده می شوند و نسخه 
اصلی آنان از بین برده می شود. که نتیجه آن، ترجمه کاِر 
یونانیان به فارسی در اواخر دوران ساسانیان و نیز ترجمه 
آنان به عربی در اوایل دوره اسالمی است که از آن به 
عنوان بازگشت اصِل دانش به دست صاحبان اصلی خود یاد 
می شود. بسیاری از افسانه های شاهنامه که حول این 
وقایع سروده شده اند، ریشه در دوران ساسانیان دارد که 
در آن دوران، حوزه های سیاسی و مذهبی با همدیگر 
تلفیق شدند و ایده ی ایران یکپارچه، مجددا پایه ریزی 

شد.  

پیوند آیین های ایرانی و ادیان ابراهیمی
بیان ایده تلفیق آیین زرتشتی و سنت های ابراهیمی، 
از طریق ایجاد ارتباط های تبارشناختی میان پادشاهان 
آنان  یرانی و پیامبران کتب مقدس و یا حتی تلفیق  ا
و ایجاد یک شخصیت واحد، بوسیله طبری، بلعمی و 
گردیزی، موجب رسمی شدن ارتباط شخصیت ایرانیان با 
جوامع اسالمی شد. انگیزه پشت ایجاد چنین نگرشی می 
تواند به حساسیت طبقه عالمان به نظام های حکومتِی 
همراه با مذهب و یا کمبود سواد تاریخی کافی و یا تنها 
خواسِت رسمی کردن ریشه ایرانیان – که به نظر می 
رسد هدف گردیزی و ترجمه های تفسیر طبری اینگونه 
باشد -  و یا حتی ملغمه ای از این سه مورد باشد. با این 
حال جدای از انگیزه پشت این کار، این مهم موجب به 
رسمیت شناخته شدن ایرانیان نزد مسلمانان در قرون 
آتی شد. طبری پیشنهاد می کند که ایرانیان معتقدند 
که کیومرث حضرت آدم و هوشنگ پیشداد، نوه و وارث 

هویت ملی پس از اسالم
نگاهی به هویت ایرانی پس از اسالم

قسمت دوم

15

فرهنگ و هنر

ایرانیان  پیرامون هویت ملی  در قسمت نخست بحث 
با  قسمت  این  در  نمودیم.  آغاز  را  اسالم  از  س  پ
پرداختن به هویت اسطوره ای ایران و پیوند آیین های 
ایرانی و ادیان ابراهیمی، ادامه بحث را پی می گیریم. 

هویت اسطوره ای ایران
پایه  بانی  پادشاهی که  اولین  و  اولین مرد  اهورا مزدا   
کیانی  فریدون  کرد.  خلق  را  بود  ایرانیان  تمدن  ای  ه
بومی  به سه بخش که هر کدام مردمان  را  که جهان 
خود را داشتند تقسیم کرد. ایران که قسمت میانی دنیا 
محسوب می شد و البته بهتریِن آن ها بود – به "ایرج" 
رسید. در حالی که روم )یونان و رم( در بخش غربی 
ایران، به دست "َسلم" رسید و توران و چین در شرق 
ایران به "تور" سپرده شد. سلم پادشاه روم اولین نسخه 
یک پادشاه عاقل و صبور است. تور پادشاه توران و چین 
یز شخصیتی عجول، شجاع و پراشتیاق شناخته می  ن
ایران، هر دو شخصیت را به دوش  ایرج، پادشاه  شود. 
می کشد. او عاقل، صبور و آینده نگر است اما می تواند 
در صورت اطمینان سریع و جسورانه فرمان دهد و رفتار 
کند. بر اساس فلسفه کیهان شناسی قدیم ایرانی، یکی 
از مهمترین ویژگی های شخصیت ایرانیان این است که 
آنان تا همیشه محکوم به غارت شدن و هدف توطئه علیه 
پادشاهان و مردمان خویش از جانب دشمنان خارجی 
دشمنان  ترس  یا  و  حسادت  موجب  که  چرا  ستند.  ه
هستند. دشمنان ایران، مردمان عاقل غرب و یا مردمان 
جسور شرق اند که با نیروهای شیطانی اهریمن در ارتباط 
اند. خود ایران، در زمان آن ایران ) ضد ایران( پدید آمد. 

سروش نقی زاده
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میان اعراب نازل شد و قرآن به زبان عربی بر او نازل شد 
اما در این ناحیه زبان فارسی است و تمام پادشاهان اینجا 

از نژاد پارس آمده اند.

فرهنگ و هنر

زمین  قسمت  هفت  بر  که  بود  کسی  اولین  یومرث  ک
از افسانه های  حکومت کرد. در واقع بر اساس بعضی 
ایرانی، هوشنگ پسر آدم و حوا است. در ادامه داستان 
حضرت سلیمان، داستان های افسانه ای پادشاهان ایرانی 
نقل می شود. بلعمی در برداشت خود از تاریخ طبری، 
افسانه هایی از آن نقل می کند که در ماجرای پیدایش 
انسان و جوامع با هم متناقض اند تا بتواند تکامل جوامع 
اسالمی ایرانی و عربی را نشان دهد. در حقیقت افسانه 
های ایرانی و ابراهیمی در کنار یکدیگر قرار می گیرند تا 
بدنه افسانه های جدید را شکل دهند. دیگر تاریخدانان 
اسالمی نیز من جمله مقدسی و مسعودی برای هماهنگی 
و ایجاد ارتباط بین آیین های ایرانی و ابراهیمی تالش 
کردند.   در طی آمیخته شدن طبقه اشراف ایران و عرب، 
می توان به ظهور نسخه ایرانی شده تصور اسالمی مرکز 
و عرب  ایران  اینکه سرزمین  کرد.  اشاره  منطقه  ودن  ب
بوسیله خداوند به عنوان مرکز سه منطقه جهانی انتخاب 
شده و در آن نجیب ترین مردمان زندگی می کنند. در 
نتیجه نجابت نژاد ایران و عرب در نواحی جدید مورد 
احترام و مقبولیت واقع بود. به نقل از گردیزی: و خدا 
مردمانی متفاوت را در مناطق مکه، مدینه، حجاز، یمن، 
عراق، خراسان، نیمروز و قسمت هایی از شام )سوریه( 
که به عنوان ایران شناخته می شود، آفرید. او در ادامه 
اضافه میکند : از زمان پیدایش خلقت این مردمان مورد 
احترام بودند و از همسایگان خود واال تر بودند و هیچ 
یک از آنان بوسیله مردمان کشورهای دیگر، تحت بردگی 
گرفته نشده اند. مردمان این قسمت میانی زمین، عاقل 
تر، شجاع تر و سخاوتمندتر از همسایگان خود هستند و 
اطرافیان آنان در این صفات از آنان پایین ترند. در حال 
حاضر نیز ایده متحد کردن سنت های ایرانی و ابراهیمی 
بوسیله مترجمین تفسیر طبری )که مفسران قرآن هم 
بودند( تصور شده است. به عنوان نمونه در مقده ای از این 

ترجمه های عنوان کرده اند که خداوند فرموده است،:
من هیچ گاه پیامربی نازل نکردم مگر از میان هامن مردم و به 

زبان هامن مردم تا با زبان خودشان با آنان سخن بگوید.
 در ادامه زبان فارسی به عنوان اولین زبان ها و به عنوان 
زبان تمام پیامبران و پادشاهان از زمان آدم و حوا تا زمان 
اسماعیل پیامبر، یاد می شود. اولین کسی که به زبان 
عربی سخن بگوید اسماعیل پیامبر بود و پیامبر ما نیز از 
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فرهنگ و هنر

"ادبیات برای من هیچ گاه پیکره ای صامت از شعر و نرث نبوده است که بتوان آن را جدا از 
جهان زنده درون و برون انسان و جدا از هرنها و دانش هایی دانست که به ذهن و زندگی 

انسان تازگی و طراوت می دهند."

از شهر خدا تا شهر انسان، دکتر محمد دهقانی، انتشارات مروارید، ۱۳۸۹، ص ۵
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تجربه، حس و یا طبیعت تکوینی خویش می زیست و 
نمی توانست این تنوع فرهنگی و آداب و رسوم را بیافریند. 
زبان کلید اندیشه است و اندیشه بازگو کننده چیستی و 
هویت آدمی است. زبان ما را به سمت شناخت پیش می 
راند و " سعدی" استاد سخن پارسی چه نیکو گفته است:

زبان رد داهن ای رخدمند چیست   //  کلید رد گنج صاحب هنر

چو رد بسته باشد هچ داند کسی    //   هک گوره رفوش است یا پیله ور
 گلستان سعدی، دیباچه

نیز گویای همین مطلب  اخیر  زبان شناسی  طالعات  م
است و اهمیت زبان را در شناخت اثبات می کند. "زبان 
او و  انسان، ذهن  شناسان به بررسی رابطه میان زبان 
تجارب فیزیکی و اجتماعی او می پردازند. یکی از دالیل 
مهم آن ها در مطالعه زبان از این فرض ناشی می شود که 
زبان الگوهای اندیشه و ذهنی انسان را منعکس می کند. 
بنابراین مطالعه زبان از این نگاه، مطالعه الگوهای مفهوم 
سازی است. با مطالعه زبان می توان به ماهیت و ساختار 
با توجه به مطالب  انسان پی برد.۱  فکار و آرای ذهن  ا
فوق و درک اهمیت زبان در شناخت هویت و اندیشه 
انسان و در راستای آن، شناخت هویت یک ملت با زبانی 
مشترک، می توان زبان را به عنوان منبعی مهم برای 
شناخت هویت ملی به شمار آورد. زبان به دو صورت در 
جامعه انسانی تظاهر می یابد. یکی زبان گفتاری و دیگری 
زبان نوشتار. اوج شکوفایی و تعالی این دو صورت را بی 
شک باید در ادبیات شفاهی و ادبیات مکتوب جست و 
جو کرد. زیرا ادبیات هر ملت بازتاب افکار و باور و شیوه 
زندگی آن ها است. "ادبیات هر دوره نماینده روحیات 
و فراز و نشیب های اجتماعی آن دوره بوده و همراه با 
تحوالت اجتماعی، در زمان های مختلف تغییر می یابد و 
در هر عصر معنی و مفهوم خود را پیدا می کند به طوری 
که اوضاع اجتماعی هر دوره را می توان از ادبیات آن دوره 

شناخت و انعکاس آن را دریافت."2

1- درآمدی بر زبان شناسی شناختی، نظریه ها و مفاهیم، دکتر محمد راسخ مهند، انتشارات 
سمت، ۱۳۸۹، ص 6

مظفرالدین  ستوده،  اهلل  هدایت  فارسی،  ادب  در  اجتماعیات  ادبیات،  در  شناسی  جامعه   -2
شهبازی، انتشارات ندای آریانا، ۱۳۸۸، ص ۳۵

ادبیات گوهر هویت ملی
درباره نقش ادبیات در هویت ملی
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آدمیان هر سرزمین، شناختی کلی از خود دارند. شناختی 
که مجموعه ای از آداب و آیین و رفتارهایشان را در بر 
می گیرد. این شناخت عموما شامل رفتارهای اجتماعی- 
سیاسی، باورهای دینی و قومی، روند تاریخی، سنن و 
آداب زندگی است. شاید بتوان تمام این مفاهیم را در 
اصطالح "هویت ملی" گردآورد. بویژه از آن جهت که 
هویت ملی در واقع همان ویژگی هایی است که یک 
ملت را از ملتی دیگر متمایز می کند. برای پی بردن به 
چیستی هویت ملی هر سرزمین، به نظر نخستین گام 
مطالعه تاریخ آن سرزمین است. شاید در مرتبه نخست، 
تاریخ باشد که نشان دهد ما که بودیم و چه کردیم و به 
کجا رسیدیم. با این حال تاریخ می تواند پاسخ کاملی 
برای چیستی هویت ملی ارایه دهد؟ بی شک هویت ملی 
اجزایی دقیق تر و ظریف تر از مباحث کلی آمد و شد 
حکومت ها را در خود دارد. اجزایی که باید آن را از بین 
فرهنگ عامه و باورهای مردم آن سرزمین و رفتارشان 
در طول تاریخ جست و جو کرد تا مفهومی دقیق تر از 
هویت ملی به دست آورد. از این رو باید در پی منبعی 
بود که تمام این اجزا را در خود جای داده باشد. در این 
صورت می توان گفت "زبان" هر ملت دیرینه ترین و 
قابل اعتمادترین و در عین حال دسترس پذیر ترین منبع 

برای درک هویت ملی است.

زبان کلید اندیشه است
آدمی از راه زبان می تواند اندیشه خود را بیان کند. اگر 
زبان نمی بود، آدمی به سان دیگر حیوانات تنها بر اساس 

نسیم داودی پناه
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می نگارد و از هیچ جزئیاتی نمی گذرد. جزئیاتی که ما را 
به خصوصیات درباریان و چگونگی روابط و حب و بغض 
هایشان رهنمون می سازد. سعدی این استاد سخن، در 
بوستان و گلستان خویش اخالقیات را دلکش و لطیف باز 
می گوید و ما را با چگونگی خلقیات مردم ایران آشنا می 
سازد و آن را از زوایای مختلف تحلیل می کند. سنایی، 
عطار و موالنا برای بیان مطالب رفیع عرفانی، دست به 
دامان زبان و ادب فارسی می شوند و از این بستر مناسب 
برای باز گو کردن عرفان ایرانی بهره می برند. حافظ به 
زبان غزل، اوضاع اجتماع خویش را باز می گوید و از 
چشم تنگی محتسب تا خشک مغزی زاهد و سر سپردن 
به پیر می خانه را در غزل هایش می گنجاند تا ورد زبان 
مردم گردد. در داستان های جمال زاده و جالل، طرز 
فکر و شیوه مردم به اصطالح مدرن شده به وضوح پیدا 
است و بزرگ علوی هم از مبارزات مردم بر علیه استبداد 
می گوید. تمام این نام های بزرگ و بسیاری دیگر از نام 
داران، آثاری به زبان پارسی که زبان ملت ما است پدید 
آورده اند. سروده ها و داستان هایی که هر یک گوشه ای 
از هویتمان را باز می نمایاند. ما مجموعه ای از این گفته 

فرهنگ و هنر

اندیشه مبنای هویت ملی
هویت هر ملت مجموعه ای از پیروزی ها و شکست ها، 
حسادت ها و هم دلی ها، خوی های زشت و نیکو، رمز و 
راز عشق ورزیدن و کینه جویی و باورهای خاص و سنت 
ها است. کجا می توان به چنین گنجینه ای دست یافت 
که همه ی این ها و بسیار بیش از این را در بر داشته 
باشد؟ مَثل ها و حکایت های عامیانه در ادب شفاهی 
و داستان ها و حماسه ها و غزل ها در ادبیات مکتوب 
نمایاندن  به  با زبانی واحد و شیوه ای متفاوت  همگی 
طرز اندیشه و زندگی ملت پارسی زبان پرداخته اند. به 
طوری که وقتی شاهنامه را می گشاییم، باور ملت ما را 
در راستای چگونگی آفرینش جهان و آدمی را در همان 
ابتدا برایمان باز می گوید و پس از آن با نقل داستان 
های حماسی و پهلوانی، روحیه وطن پرستی و دادگری را 
آشکار می سازد. نظامی گنجوی رسم عاشقی را هنرمندانه 
را در منظومه  ایران زمین  سروده و حکایت دلدادگان 
خسرو شیرین برایمان حکایت می کند و در هفت پیکر 
مجموعه ای از باورها و افسانه های سرزمین مان را به 
نظم می کشد. خواجه ابولفضل بیهقی دبیر در "تاریخ 
بیهقی" بخشی از تاریخ ایران را به زبانی فصیح و قلمی شیوا 

وقتی شاهنامه را می گشاییم، باور 
چگونگی  راستای  در  را  ما  لت  م
آفرینش جهان و آدمی را در هامن 
پس  و  گوید  می  باز  برایامن  بتدا  ا
از آن با نقل داستان های حامسی 
و  پرستی  وطن  روحیه  پهلوانی،  و 

دادگری را آشکار می سازد.
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 دوست دارم
َ

َْوره َ
هم ُارزمد و هم ازیدانت رپستم  // هم آن رّفه و رف

پیغمبر باستانت  //  هک ریپی ست روشن نگر دوست دارم
هب جان اپک 

هس نیکش بهین رهنمای جهان است  // مفیدی چنین مختصر دوست دارم

همه شارعان تو، وآاثرشان را  //  هب اپکی نسیِم سحر دوست دارم

ز رفدوسی، آن کاِخ افساهن کارفاخت  // رد آافِق فخر و ظفر دوست دارم

ز خیام، خشم و رخوشی هک جاوید  //  کند رد دل و جان ارث دوست دارم

ز عطار، آن سوز و سودای رپ ردد  //  هک انگیزد از جان رشر دوست دارم

وز آن شیفته ْی شمس، شور و رشاری  // هک جان را کند شعله ور دوست دارم

ز سعدی و از حافظ و از نظامی  //  همه شور و شعر و سمر دوست دارم...

رشقی، هن رغبی، هن اتزی شدن را  // ربای تو، ای بوم و رب دوست دارم

جهان ات جهانست، ریپوز باشی  //  ربومند و بیدار و بهروز باشی
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ها و نوشته ها هستیم. ما یک تنیم که از دیر باز تا کنون 
با زبانی واحد و آشنا، فرهنگ ساخته ایم و تاریخ را رقم 
زده ایم تا دارای هویت ملی باشیم. هویتی که رد پایش 
را در ادب پارسی می توان پی گرفت و به آن آگاه شد. 
به خوبی هایش بالید و کاستی هایش را بر طرف ساخت. 
مطالعه زبان و ادبیات این امکان را به ما می دهد با مردم 
سرزمینمان از دیر باز تا کنون همراه شویم. بدانیم چگونه 
در برابر ستمگران ایستاده ایم و چه هنگام و چرا ستم 
دیده ایم. افسانه ها و اسطوره هامان بیشتر در چه بابی 
اعتقادیمان کی و در چه شرایطی به  باورهای  است و 
دادمان رسیده است. کجا در خود فرو رفته ایم و فسرده 
وار سخن گفته ایم و چه هنگام شاد و با انگیزه بوده ایم. 
جایگاه عشق را در خود بسنجیم و آگاه شویم ایرانیان 

چگونه می زیسته اند و اندیشه شان چه بوده است. 
گشای  جهان  تاریخ  از  را  ایرانیان  پایداری  و  مقاومت 
جوینی تا تنگسیر چوبک درک کنیم. عشق به خدای 
یگانه را از سوز مناجات های خواجه عبداهلل بشنویم و 
با اسرار التوحید ابوالخیر مرام و شیوه عارفان ایرانی را 
دریابیم. نگاه زن ایرانی را در آثار پروین، فروغ و سیمین 
بشناسیم و طنز ایرانی را در آثار عبید زاکانی و ایرج میرزا 
ببینیم. این ها و بسیاری دیگر همگی صدای مردم ایران 
زمین هستند که در زمان های گوناگون ادراک کرده و 
اندیشیده و سخن گفته اند تا امروز ما بدانیم کیستیم. 
و  بوده  و رزممان چگونه  بزم  پایکوبی مان،  و  عزاداری 
چگونه است. پس باید پذیرفت زبان و ادبیات دقیق ترین 
و بهترین مجموعه ای است که می تواند هویت ملی ایران 
را بازنمایاند. ابزاری که پیوسته زایا است و باز نمی ایستد  
و تا زمانی که زبان پارسی زنده است و ایرانیان بدان می 
اندیشیند و سخن می گویند، هویت ملی سرزمینمان 
بارور می شود و تصویر ویژه خود را در جهان ارائه می 
دهد. چونان اخوان که در شعری بلند هویت ملی ایران 

را بازتابانده است:

ز پوِچ جهان چیه ارگ دوست دارم // رتا، ای کهن بوم و رب دوست دارم

رتا، ای رگانماهی، دریینه اریان  //  رتا ای رگامی گهر دوست دارم

رتا، ای کهن زاد بوم زبرگان  // زبرگ آرفین انمور دوست دارم

ارگ قوِل افساهن، یا متن اتریخ  // ورگ نقد و نقل ِسَیر دوست دارم
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رشقی، هن رغبی، هن اتزی شدن را  
 ربای تو، ای بوم و رب دوست دارم

جهان ات جهانست، ریپوز باشی  

  ربومند و بیدار و بهروز باشی
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تخت جم ای رسای رساینده داستان // ای یادگار شوکت اریان باستان

جام جهان نمائی و دستان رسای جم// آئینه گذشته و آینده جهان

از عهد حشمت و عظمت یاد میدهی// ای مهد داریوش کبیر عظیم شان

بس دست اقتدار هک بودت رد آستین// بس رس بافتخار هک سودت رب آستان

وقتا هک آفتاب جهان اتب معرفت// از رطف بام قصر تو میشد جهانستان

اقلیم من زاقف و دانوب رفته ات حبش// وز رمز سیستها شده ات بوم هندوان

آهورزمد کشور پهناور رما// خواهد زمکر ارهیمنان بود اپسبان

گویند خاک اپرس هک چونین ودیعتی// از دریهگ نهفته ببر داشت همچو جان

گان کس رب رفاز مسند جم ات کنون نیافت// شایسته هدایت این گنج شای

گان ات این رقان فخر و رشف اقتران هک خواند// بختش هب بپای تخت خدیو خدای

گوئی بهوش بود هک از چشم ذوالقرن// چون چشمه حیات بظلمت شود نهان

یا خود هب سیل فتنه  رتک و رعب نبود// آن قدرتی هک بسترد این نقش جاویدان

آری امانت است و نشایدش زج امین// انموس کشور است و نبایدش زج امان

شااه چنین بسیرت دارا و جم بچم// رپچم چنان بجیش و حشم ات جبل ربان

)دیوان اشعار شهریار 1387 صص 599-600(

تخت جم ای رسای رساینده داستان 

رسوده ای از محمدحسین بهجت تبرزیی متخلص هب شهریار
هب مناسبت 27ام شهریور روز شعر و ادب اپرسی
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