سال سوم ،شماره چهار(پیاپی دوازده) ،آبان 7931

فهرست مقاالت
عنـوان مقـاله

صفحه

بازشناسی ساحت وجودی فطرت به عنوان سامانه معرفتی معمارمسلمان در خلق
اثر معماری و شهرسازی اسالمی (با تکیه بر آموزههای دینی و قرآنی)

1

نسیم اشرافی
تقابل (نقش بزکوهی و درخت) بر روی تپه شاه فیروز سیرجان با ظروف سنگ
صابونی تمدن جیرفت

11

الیاس صفاران ،مریم کامرانی نژاد سیرجانی
مطالعه فرهنگی موسیقی و اسالم از منظر مردم شناسی موسیقی؛ از عصر باستان
تا دوره اسالمی

52

طاهره مهربد
تاثیر هنر بر کنترل خشم در دانشآموزان متوسطه دوره دوم شهر بندرعباس با
رویکردی بر هنر نمایش و موسیقی

74

بابک دهقانی ،علی پریور
نقـش دیـن در هویت انسـان
سلطنت روایی

24

قاعده احسان و نقش آن در معافیت از جبران خسارت
مزدک نصوری

74

بحران آب و خشکسالی (چالشها و راهکارها)
بهمن خسرویپور ،مریم زنگنه ،محمد خدامرادپور

47

دوماهنامه علمی تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی

سال سوم ،شماره چهار(پیاپی دوازده) ،آبان 7931

بازشناسی ساحت وجودی فطرت به عنوان سامانه معرفتی معمارمسلمان در
خلق اثر معماری و شهرسازی اسالمی (با تکیه بر آموزههای دینی و قرآنی)
نسیم

اشرافی7٭

 -1استادیار گروه معماری ،واحد پردیس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،پردیس ،ایران
ashrafi@pardisiau ac ir

چکیده
سیستم یا نظام فطری معمار مسلمان بهعنوان نظام معنادار درونی در ادراک و خلق اثر جایگاه ویژهای دارد و
ازآنجاکه در روابط کالبد معماری و هنری و تعامل آنها با محیط ،نظام عینی کارکرد مناسبی دارد؛ ولی در
تعاملی که معمار و مخاطب با اثر برقرار میکنند ،نظام فطری کارایی دارد .حقیقت در شناختشناسی و جایگاه
اندیشه دینی بهعنوان یک نگرش کلی در نظام فطری انسان مطرح است .به عبارتی آنچه نظام معناداری را در هر
حوزهای از دانش ایجاد میکند؛ برگرفته از فطرت انسان است .ازاینجهت نظام فطری در دین اسالم مؤلفههایی را
برمیتابد که با شناخت و ایجاد ارتباط بین آنها میتوان معماری را در جهت تحقق یک هدف متعالی که همان
حیات طیبه و احسان است ،سوق داد .با تعریف و شناخت مؤلفههای قرآنی بهعنوان اجزای نظام فطری ،رابطه
معنادار و بههمپیوسته آنها را در حوزه معماری و شهرسازی تبیین نماید .ازآنجاکه هدف از پژوهش حاضر بر
مؤلفههای دینی استوار گردیده است؛ اما واژه نظام واژهای است که بر اساس روششناسی علمی غربی به نام
سیستم مطرح گردیده است که الزم است که ابتدا این واژه از جهت نگرش غربی تعریف گردد و سپس تطبیق
آن با مفهوم نظام در اسالم و بهتبع آن نظام فطری اسالمی مطرح گردد و یا به عبارتی تالش شده است با تعریف
و شناخت مؤلفههای قرآنی بهعنوان اجزای نظام فطری ،رابطه معنادار و بههمپیوسته آنها را در حوزه معماری و
شهرسازی تبیین نماید و با روش کیفی ،نقش مؤلفههای دینی در اندیشه نظام مدار معماری و شهرسازی
مشخص گردیده تا وصول بهغایت و کارکرد حیات طیبه و درنتیجه حسن(زیبایی) در معماری و شهرسازی
اسالمی امکانپذیر گردد.
واژگان کلیدی :نظام فطری ،معماری ،شهرسازی ،حیات طیبه ،احسان

 -7پرسشهای پژوهش
 -1نظام معناداری در معماری اسالمی ناشی از روابط بین چه مؤلفههای حکمی است؟
 -2آیا نگرش نظام محور در معماری اسالمی میتواند در تبیین کارکرد آن نقش مهمی داشته باشد؟
 -3جایگاه نظام فطری در سیستم معماری و شهرسازی اسالمی کجاست؟

 -2مقدمه
نتیجه طبیعی ناکامیهای علمی قیاس منطقی در تفسیر رخدادهای طبیعی و در حوزه علوم تجربی ،رویکرد به استقرای
تجربی از قرن 11میالدی در اروپا بود که به خلق رنسانس انجامید و تجزیه رشتههای علمی و حاکمیت استقرا ،جزئینگری را
جایگزین اصالت کلینگری در دانش بشری ساخت .این رخداد همچنین پیش از دوره رنسانس و بهعنوان مقدمهای بر آن به
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تشکیل دانشگاه در برابر کلیسا منجر شد .این تجزیه گرایی اگرچه انفجار بزرگ در بسیاری از رشته های دانش پدید آورد و
ارمغانی به نام عصر انفجار معلومات را در پی داشت ،به نوبه خود ،خطر نفی انسجام و هویت واحد روح انسانی را که در معرض
تشتت متدهای انبوه و مکاتب بی حد و حصر و تفسیر های ناهمگون از عالم و ادم است به همراه داشت .این مشرب در تاریخ با
نامهایی چون اتمیسم ،عنصر گرایی و تجزیه گرایی معرفی شده است .اصل مسلم رویکرد تجزیهگرایانه به جهان این بوده است
که یک موجودیت را هر قدر که پیچیده باشد ،میتوان به اجزایی تقسیم نمود ،و از راه تدقیق وجود و رفتار ان اجزا ،به شناخت
موجودیت اصلی نایل شد( .فرشاد)22 :1331 ،
تجزیه کردن و نگاه خرد که مشکل علوم مدرن است؛ نوعی آشفتگی را بوجود آورده است که امکان معرفت به پدیدهها و کسب حقیقت
را مشکل نموده ا ست و نگرش سیستمی یا نظام محور می تواند در نیل به اهداف موردنظر تا حد زیادی مفید باشد چراکه تفکر سیستمی بر
تغییر از نگرش مبتنی بر تفکیک علوم به حوزه های تخصصی و ریز ،به نگرش مبتنی بر ترکیب یافته های رشته های گوناگون
علمی تاکید دارد .اما این نگرش که محصول تفکر جدید غربی است ،صرفا به ترکیب اجزای عینی و نهایتا زبانی و مفهومی تکیه
دارد و شناخت های فطری انسان که ریشه در وحی دارد ،در این حوزه مغفول مانده است .پژوهش حاضر سعی دارد این قسمت
مغفول مانده را مورد تبیین قرار دهد.
شناخت پدیده ها بدون توجه به کل ابتر می ماند .امروزه نه فلسفه که ذات و کنیه اشیا را مورد بررسی قرار می دهد ونه
علم که صرفا نمود های ظاهر آن را تشریح می کند؛ به تنهایی چاره ساز نیستند .از طرفی باید بیان کرد نه تنها عین اشیا و
ظاهر آنها ،بلکه جوهر آنان نیز در حال حرکت و تغییر و تحول است .بنابراین بایستی وحدتی بین روش های شناخت و
هماهنگی بین علوم عقلی ،نقلی ایجاد گردد .به نظر میرسد روش نظام محور در نگرش دینی تا حد زیادی در این امر موفق
بوده است .کالن نگری در حوزه معماری و شهرسازی نیز میتواند نظریه پردازان این حوزه را در رفع اسیب های فرهنگی و
هویتی کمک کند چرا که تجزیه کردن و نگاه خرد در حوزه اجرا و آموزش ،نوعی آشفتگی رابه همراه آورده است که امکان
معرفت به اثار و کسب حقیقت را مشکل نموده است .نگرش سیستمی قبل از هر چیزی وحدتی ایجاد می کند بین اندیشه هایی
که در نقادی آثار بکار میروند .کل معنا دار که شاید بتوان آن را در سیستم فطری ،حکمت نامید؛ از اهمیت باالیی برخوردار
است و به عبارت دیگر بینش توحید گرا به عنوان یک اصل دینی که از دوران باستان تا دوره صفوی ،اثار معماری ایران را هویت
دار کرده است؛ بار دیگر می تواند با پذیرش تنوع رشته های علمی ،وحدتی در خلق و ادراک اثار معماری امروز ایجاد کند.
حقیقت در شناخت شناسی و جایگاه اندیشه دینی به عنوان یک نگرش کلی در نظام فطری انسان مطرح است .تعریف نظام ،همواره
وجود ارتباط معنادار ،بین اجزاء نظام است .اگر در یک کل ،ارتباط معنادار بین اجزای آن وجود نداشته باشد ،آن کل فاقد نظام و سامانه خواهد
بود .اکنون یک کل به نام دین وجود دارد که یکی از تعاریف مهم آن راه و روش زندگی است .حال اگر مبنای جامعه سازی را پایه ای برای
تبیین زندگی قرار دهیم ،طبیعی است که باید از حداکثر ظرفیت دین استفاده نماییم؛ در غیر اینصورت نمی توانیم آن چیزی را که طرح ریزی
می کنیم؛ حیات طیبه دینی یا شیوه زندگی الهی و یا جامعه اسالمی و در دل آن معماری و شهر اسالمی قلمداد کنیم .طراحی برای انسان
مسلمان مولفه هایی را بر می تابد که ریشه در وحی دارد؛ چرا که معماری ،محلی برای زندگی است و دین برای زندگی روش بیان کرده
است .بنابراین آن چه که از آن به عنوان یک کل ،سیستم یا نظام تعبیر میشود؛ جامعه نیست بلکه دین است .متاسفانه امروزه اندیشه
التقاطی ،این مفهوم را در جامعه کم رنگ ساخته است.
امروزه این اندیشه تار و پود جامعه را در بر گرفته و در حوزه معماری و شهرسازی نیز وارد شده است .در این نگرش به جای آن که
تئوریهای علمی از اصل منبع دین اخذ شوند؛ از منابع دست دوم استخراج شده اند .بنابراین برای نظام سازی بایستی اجزاء و مولفههایی را از
دین گرفت و آن ها را در پازل جامعه و تئوری معماری قرار داد تا نظام چینی موضوعیت پیدا کند .الزم به ذکر است همواره ارتباط معنا دار و
عمیقی بین اجزای دین وجود دارد؛ ولی این ارتباط تا به اکنون در هیچ حوزه ای با نگرش نظام محور تبیین نشده است .نگرش نظام محور
با نام نگرش سیستمی در چند دهه است که در غرب مطرح شده است ولی دین در ذیل این نگرش و یا جدا از ان مورد بررسی قرار می گیرد
و این در حالی است که در اسالم اندیشه دینی به عنوان یک نگرش نظام دار همیشه دارای اصالت بوده و سایر علوم در ذیل آن قرار می
گرفتند( .اشرافی)5931 ،

2

سال سوم ،شماره چهار(پیاپی دوازده) ،آبان 7931

پژوهش حاضر اجماال مولفه هایی از قرآن را برای نظام فطری در مغماری مورد بررسی قرار داده است؛ ولی امید است که پژوهشگران
این حوزه به طور جدی در کشف این مفاهیم و نقش آنها در علوم مختلف اقدام نمایند.

 -9روش تحقیق
ا ز آنجا که هدف از پژوهش حاضر بر مولفه های دینی استوار گردیده است؛ اما واژه نظام واژه ای است که بر اساس روش شناسی علمی
غربی به نام سیستم مطرح گردیده است که الز م است که ابتدا این واژه از جهت نگرش غربی تعریف گردد و سپس تطبیق آن با مفهوم
نظام در اسالم و به تبع آن نظام فطری اسالمی مطرح گردد.
در پژوهش حاضر ابتدا با تعریف واژه سیستم یا نظام در نگرش غربی ،نظام یا سیستم فطری را در اندیشه دینی معرفی مینماید و با
مطالعه متون اصلی و دست اول همواره سعی شده است مولفه هایی که در نظام فطری یک انسان مسلمان می تواند در نیل به خلق اثر
هنری یا معماری دخیل باشند ،شناسایی شده و با چینش آنها در کنار یکدیگر ،رابطه معناداری بین اجزا نظام فطری معماری تبیین شود .و یا
به عبارتی تالش شده است با روش کیفی ،نقش مولفه های دینی در اندیشه نظام مدار معماری و شهرسازی مشخص گردیده تا وصول به
غایت و کارکرد حیات طیبه و در نتیجه حسن(زیبایی) در معماری و شهرسازی اسالمی امکان پذیر گردد.

 -4مبانی نظری
معماری را میتوان در ارتباط با همه سیستم ها مورد بررسی قرار داد .در حوزه سیستم های فیزیکی ،معماری و شهرسازی
می توانند یک سیستم بیولوژیکی ،اکولوژیکی ،ارگانیکی و یا سایبرنتیکی باشند و از طرفی در حوزه مفاهیم و مبانی نظری
معماری ،توجه به سیستم های ذهنی اهمیت خاص خود را دارد .اما از آنجا که یک طراح برای انسان طراحی می کند بایستی به
انسان ماهو انسان توجه داشته باشد که از این حیث نگرش سیستمی فطری اهمیت پیدا می کند.
اجزا سیستم در سیستم فطری انسان ،همان مولفههایی هستند که در قلب انسان ذاتا وجود دارند ولی انسان در عالم ناسوت
گاها با فراموشی آنها مواجه می گردد که وحی واسطه ای می گردد جهت یاداوری و ذکر آن مولفه ها .حضرت علی علیه السالم
در بیان یاداوری مولفه های وحیانی با فطرت می فرمایند« :و اصطفی سبحانه من ولده أنبیأ ،أخذ علی الوحی میثاقهم ،و علی
تبلیغ الرساله أمانتهم ،لما بدل أکثر خلقه عهد اهلل الیهم فجهلوا حقه ،و اتخذوا األنداد معه و اجتالتهم الشیاطین عن معرفته ،و
اقتطعهم عن عبادته ،فبعث فیهم رسله و واتر الیهم أنبیاه لیستاد و هم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته؛ (نهج البالغه،
:1331خطبه  )1خدای سبحان از فرزندان آدم علیه السالم پیامبرانی برگزید و به زبان وحی پیمان هر یک از ایشان را شنید که
امانت او نگاه دارند و حکم خدا را به دیگران برسانند و این هنگامی بود که بیشتر آفریدگان از فطرت خویش بگردیدند و طومار
عهد در نوردیدند؛ حق او را نشناختند و برابر او خدایانی ساختند .شیطان ها ،آنان را از خداشناسی به گمراهی کشیدند و
پیوندشان را با پرستش خدا بریدند .پس هر چندگاه پیامبرانی فرستاد و به وسیله آنان به بندگان هشدار داد تا حق میثاق
فطرت بگزارند نعمت فراموش کرده را به یاد آورند».
محیط در نظام های فطری ،فطرت انسان است و اگر فطرت سلیم نباشد ،اجزاء درون آن کارکرد درستی نخواهند داشت و
اندیشه معطوف به باطل جایگزین اندیشه معطوف به حق خواهد بود که به تبع آن اراده نیز معطوف به باطل خواهد بود .حضرت
علی در نهج البالغه می فرماید «:اللهم داحی المد حوّات و داعم المسموکات و جابل القلوب علی فطرتها :بار خدایا که تو زمینها
را گستراندی و آسمانها را نگه داشتی و قلبها را بر فطرتشان قرار دادی و آنها را جبلّت بخشیدی»(نهج البالغه:1331 ،
خطبه  )31لذا خداوند هم قلوب را آفریده هم به آن فطرت و سرشتی خاص بخشید .البته با یک ایجاد و خلق واحد و بسیط .در
این تعبیر فطرت محیط بر اجزاء درونی خود است و کارکردی که می توان در نظام های فطری مدنظر قرار داد ،تحقق حیات
طیبه و رسیدن به مقام احسان می باشد .چراکه خداوند می فرماید « :وَالَ تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِیالً إِنَّمَا عِندَ اللّهِ هُوَ خَیْرٌ لَّکُمْ
إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ (نحل »)32:پیمان خداوند را به بهای اندک نفروشید که به راستی ،انچه ترد خداست برای شما نیکو و
پسندیده است ،اگر بدانید .از این آیه شریفه بر می آید که پاست داری از پیمان فطری و میثاق ملکوتی بهره ای عندالهی نصیب
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انسان می کند .به عبارت دیگر ،توفیق درک حضور عالم عنداهلل و برخورداری از حیات طیبه با التزام به گرایش فطرت میّسر می
گردد( .مصباح )1331 ،و خروجی نطام فطری خواهد بود.

 -5بررسی معماری در ارتباط با نظام فطری انسان مسلمان در جامعه اسالمی
اجزاء درون نظام دین ،مفاهیم پایه ای هستند که اگر در ارتباط با هم و کنار هم قرار بگیرند و رابطه معنادار آن ها مشخص
گردد؛ در این صورت سیستم یا نظام چینی موضوعیت پیدا می کند .همواره تالش این پژوهش نیز در اندیشه نظامی برای
جامعه سازی این بوده است که چگونگی اخذ مولفه های دینی و قرارگیری آنها در کنار یکدیگر را در حوزه معماری و شهرسازی
تبیین نماید.
قبل از آنکه مولفه ها دینی در نظام فطری انسان مطرح گردد بایستی به این موضوع اشاره شود که فطرت انسان به عنوان
بستری در جهت اندیشه و اراده او عمل می کند .انسان در فطرت خود گرایش هایی دارد که یکی از این گرایشات تمایل انسان
به "خیر" و نیک ی و احسان است که این تمایل سبب ظهور و تدوین یک سری باید ها و نباید های فردی می شود که در عرف
آن را "اخالق" و در نگرش قرانی آن را تقوا می نامیم( .نقی زاده )1332 ،تقوا یک ماهیتی است که تمام سوپر سیستم ها تا
نانو سیستم ها بایستی در ذیل آن فعالیت کنند .اما ال زم به یاداوری است که در نگرش قرانی تقوا باالتر از اخالق مطرح میشود
و متاسفانه امروز علم اخالق بر واژه قرآنی تقوا سایه افکنده است.
تقوا به معنای خویشتن داری مولفه ای است که همه انبیاء ،انسان ها را به آن دعوت کرده اند و موضوعی که فلسفه غرب
تحت هیچ شرایطی انسان را به آن دعوت نمی کند .تقوی عامل توانایی تمیز خوب و بد در انسان است :اِنْ تَتَّقُوا اللّهَ یَجْعَلَ لَکُمُ
فُرْقاناً :اگر خدا ترس و پرهیزکار شوید خدا به شما فرقان بخشد (انفال ،)23:و از مهم ترین عوامل تجّلی هویّت اسالمی است.
(نقی زاده)1332 ،
درصورت رعایت تقوی درکلیة شئونات زندگی ،عالوه بر تعالی فرد ،جامعه نیز به سوی تعالی گام بر خواهد داشت .چنانچه
حضرت امیرالمؤمنین تقوی و خدا ترسی را در کنار نظم و پیوند دادن امور زندگی قرار داده است :اَوصیکُما وَ جَمیعِ وَلَدی وَ
اَهْلی وَ مَنْ بَلَغَه کِتابِی بِتَقوِی اللّهَ وَ نَظْم اَمْرِکُم :شما دو تن و همه فرزندان و خاندانم را و هرکس راکه این نوشته به او می رسد،
به ترس از خدا و انتظام کارها سفارش می کنم (نهج البالغه)1331 ،
پژوهش حاضر ،مطالعه مفردات قرآنی و مفاهیم آن را در بستر فطرت و در ذیل تقوا مورد مداقه قرار داده است و اجماال
مولفه هایی از قرآن را برای نظام فطری در معماری مورد بررسی قرار داده است که به ترتیب در ذیل بدانها اشاره میشود.
بررسی مفردات قرانی و مفاهیم آن با استخراج از خود قران کریم و متون معتبر صورت گرفته است و تالش شده است که رابطه
بین این مولفه ها در نظام فطری معمار مسلمان تبیین گردد تا خروجی این نظام را در دو مرحله حیات طیبه و احسان معرفی
نماید .با توجه به نمودار شماره  2اولین مفهومی که در وجود معمار مسلمان تجلی پیدا می کند ،اراده است .تا زمانی که انسان
اراده نکند ،فعلی صورت نمی گیرد .ما به ازای اراده در قران واژه همت است .همت به معنای اراده ،بلند نظری ،عزم جزم ،سعه
صدرو . . .اولین جزء نظام دینی و فطری در معماران است که بایستی بدان توجه کنند .هر معماری بر اساس میزان همتش
ارزش دارد؛ یعنی تا چه اندازه برای هدفی اهتمام می ورزد .اگر همت هر حرفه گر بلند باشد؛ محصول حرفه اش حقیقت محور
خواهد بود .اراده و همت هر معمار مسلمانی در جهت رسالت او خواهد بود .بنابراین مولفه بعدی رسالت است .هر معماری
رسالتی بر دوش دارد که بایستی بعد از آن که همت کرد ،در جهت رسالت خود گام بردارد .به نظر می رسد رسالت معماران
امروز تر ویج معماری بومی و اسالمی باید باشد؛ نه اندیشه های ایندویجوالیستی که همواره در حال رشد هستند .رسالت ،وظیفه
ای است که انسان در مقام خلیفه الهی خود باید در جهت آن گام بر دارد .در گذشته معماران مسلمان رسالت خود را در قالب
فتوت نامه ها پبش می بردند که فتوت نامه بنایان نمونه باقی مانده در این حوزه است .وجود فتوت نامه ها به عنوان اصول
مشترک بین معماران نشان از مفهوم برادری بین انها را دارد که ما به ازای آن واژه اخوت قرانی است.
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اخوت مولفه سوم قرآنی است که معماران همواره با پایبندی به آن در طول سالیان گذشته بر اساس فتوت نامه ها در تاریخ
توانستند آثاری را بیافرینند که جاودانگی در آن ها تضمین شود .وجود فتوت نامه ها در تمام حرفه ها و صنعت های گذشته
همواره حاکی از این است که حرکت و پیشرفت هر شغلی با درنظر گرفتن تقوا و دین ،بقا و نافع بودن خود را تضمین می کرده
است .قبل ا ز آن که جوانی وارد صنفی شود؛ ابتدا بایستی تهذیب نفس داشته و با پایبندی به احکام و اصول اسالمی خود را
برای خدمت به خلق آماده می کرده است .مسلما بدیهی خواهد بود که محصول دست چنین افرادی از جاودانگی برخوردار بوده
و تقدس در اثر موج خواهد زد.
بعد از پیمان برادری یا اخوت ،هر معماری برای حفظیک مفهوم در حرفه خود تالش می کردند و آن کرامت انسانی است.
کرامت انسانی از ارزش های واالی الهی است که خدواند هرکس را که به این ارزش خدشه وارد کند؛ مورد نکوهش قرار داده
است .چنین توجه و عنایتی به این مسئله در کتاب عظیم الهی جای تعجب ندارد؛ چرا که خود خالق هستی به حکم شریفه«و
لقد کرّمنا بنی آدم» (سوره اسراء ،)37-انسان را موجودی کریم و محترم آفریده است .بنابراین انسان ها در هر صنفی بایستی با
رعایت تکریم کارفرما ،گامی را در جهت حل مشکالت آنها بردارند .معماران و شهرسازان گاهی با تحمیل عقاید شخصی خود
در ارائه طرح ها که ریشه در هیچ اصل روشنی ندارند؛ کرامت انسان هایی که در آن فضا ها زندگی خواهند کرد؛ را از بین می
برند .زندگی در فضاهایی که حریم های خصوصی و عمومی در آن ها رعایت نشده است ،فضاهایی که از نور کافی برخوردار
نیستند ،خانه هایی که عدم اشرافیت در آن ها وجود ندارد ،فضاهایی که سبب ساز ایجاد جرم و جنایت برای بزهکاران میشود و
 . ...همه کرامت انسانی را به نوعی خدشه دار می کنند.
مولفه بعدی در نظام فطری معمار مسلمان ،عزت است .در قاموس قرآن ،عزت ،به معنی توانایی ،در مقابل ذلت ذکرشده
است .ازکلمات اهل لغت به دست می آید شیء کمیاب را از آن جهت عزیز و عزیزالوجود گویند که آن در حالت توانایی قرار
گرفته و رسیدن به آن سخت است (قرشی )1331 ،درمعنای عزت ،اصل ،صالبت است .عزت به معنی غیرت و حمیت نیز آمده
است .عزت در معنای اینکه چیزی قاهر باشد و نه مقهور ،یا غالب باشد و شکست ناپذیر ،مختص به خدای عزوجل است ،چون
غیرازخداوند متعال ،هر کسی را فرض کنی ،درذاتش فقیر و در نفسش ذلیل است و چیزی که نفسش درآن باشد؛ مالک نیست،
مگرآن که خدا به او رحم کند و سهمی ازعزت به او بدهد ،لذا هرکس که عزت می خواهد باید ازخدای تعالی بخواهد( .محمدی
ری شهری ) 211 :1 ،1314 ،وَلِلّهِ العِزَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنینَ :و حال آن که عزّت مخصوص خدا و رسول و اهل ایمان
است(منافقون .)1:تعالیم اسالمی عزّت رایکی مشخّصه هایی می داند که برای خدا و رسول و برای مؤمنین مقرّر گردیده است.
این تفّکر به همراه دستوری که مسلمانان را از سرپرست گرفتن کفّار نهی می فرماید (مائده21:و ممتحنه )1:سبب می گردد تا
یکی از عوامل هویّتی جامعه اسالمی و مسلمانان را عدم مشابهت وتشبّه آنها به کفّار و مشترکین دانست .این عدم تشبّه تنها به
شکل ولباس و آرایش (که حتّی توجّه به اینها نیز تاحدّ زیادی متروک گشته است) منحصر نگشته و به اموراتی همچون معماری
و شهرسازی و موسیقی و هنر وشیوة زیست نیز تسرّی به هرحال ،عزّت مؤمنین یکی از بارزترین عوامل هویّتی است که جامعة
اسالمی بایستی به آن توجّه کند
حکمت ،واژه بعدی قرآنی است .واژه حکمت ،چنانکه در فرهنگنامهها از جمله مفردات راغب آمده ،به معناى رسیدن به
حقیقت به وسیله علم و عقل است .عالمه طباطبایى درباره معناى واژه حکمت مىگوید« :حکمت (به اصطالح نحوى) بناء نوع
است؛ یعنى نوعى از محکم کارى یا کار محکمى که سستى و رخنهاى در آن راه ندارد و غالبا در معلومات عقلى واقعى که ابدا
قابل بطالن و کذب نیست؛ استعمال مىشود (عالمه طباطبایى :1317 ،ج  ،3ص  .)332منظور از حکمتى که در قرآن به کار
رفته ،مجموعه علوم و معارفى است که انسان را به حقیقت رهنمون مىشود .به طورى که هیچ شک و ابهامى در آن نماند.
ح کیم بودن از ویژگی های معمار گذشته ما بوده است .هنرمندی چنان چه پنج ویژگی مذکور را که تبیین شد ،داشته باشد
قادر خواهد بود به درستی داوری کند و حق را از باطل تشخیص دهد و علم به حقیقت پیدا کند .معماری امروز بر روی حقیقت
حجابی افکنده است .حقیقت در معماری و هنر همان اندیشه مقدسی است که بواسطه هندسه در آثار تجلی می یابد .حقیقتی
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که ذهنی نیست؛ بلکه وجود دارد و در این فرآیند «هندسه» به ابزاری تبدیل می گردد که «حقیقت وجودی» بواسطه آن تجلی
می یابد( .اشرافی و نقی زاده)1334 ،
هر حکیمی عادل نیز خواهد بود .عدالت کلمه مه م و واژه قرآنی است که بایستی هر هنرمند و معماری متصف به آن باشد.
وقتی حکیمی توانست حق را از باطل جدا کند پس عدالت را برقرار میکند .عدل به معنای تعدیل کردن ،تنظیم کردن،
تغییردادن ،عوض کردن ،اصال ح کردن ،تغییر یافتن ،جرح و تعدیل کردن ،دگرگون کردن ،ترمیم کردن ،راست کردن ,درست
کردن و مرتب کردن است .معنای لغوی عدل ،جای گرفتن هر چیز در جای شایسته و بایسته خود است .این معنا در کل جهان
آفرینش حکمفرماست .عدل به معنی قرار دادن امور در جایگاهایشان است .عدالت ،عدل و تعادل در حوزه طراحی و هنر با تمام
معانی بیان شده هماهنگی دارد .به عنوان مثال عدالت در طراحی مسکن به این معناست که معمار بتواند با رعایت حقوق
شهروندی همسایگان و کارفرما بنایی را طراحی کند که تمام اجزای آن بنا آنطور که بایسته و شایسته است در جهت خدمت به
کارفرما باشد .بنابراین وقتی عدل در اثر تجلی پیدا کرد 5.حقیقت اثر آشکار خواهد شد .حقیقت و عدالت دو مقوله جدانشدنی
هستند.
مولفه بعدی واژه معاونت میباشد .در زبان فارسی واژههای بسیاری وجود دارد که با کلمه معاونت مترادف به نظر میرسند،
مانند تعاون ،دستگیری ،مددکاری و ...و به قول زبانشناسان معانی این واژگان از جهاتی مشترک (مترادف) و از جهاتی مختلف
(متباین) میباشند و میان آن ها رابطه هممعنایی ناقصی برقرار است (باطنی .)1324 ،در آموزههای اسالمی تعاون از جایگاه
ویژه برخوردار است .در قرآن کریم با آن که کلمه «معاونت» به کار نرفته ،اما صیغههای این مصدر فقط در دو جا به کار رفته
است که هر دو در سورة مائده اند ....« :تَعاوَنُوا عَلَی البِّرِ وَ التَّقوی وَ التَعَاوَنُوا عَلَی الْاِثْمِ وَ الْعُدْوانِ .»...در ترجمه این بخش از آیه
چنین گفتهاند« :یکدیگر را در کار نیک و تقوا یاری کنید و در گناه و دشمنی به یکدیگر کمک مکنید» (طبرسی.)1333 ،
معماران ،هنرمندان و شهرسازان اگر در جهت چشم اندازی که مدنظر جامعه دینی و اسالمی است؛ معاونت و همکاری نداشته
باشند ،کثرت اندیشه در جامعه رخ داده و هر کس بر اساس سالیق خود عمل خواهد کرد و همین تفکر پورالیزیزم باعث خواهد
شد؛ وحدتی در اندیشه ها و مبانی نظری معماری و شهرسازی حاصل نشود و زمانی که وحدت نباشد؛ نظام دچار آنتروپی
خواهد شد .بنابراین مولفه سیستمی بعدی وحدت می باشد.
وحدت یک واژه قرآنی است که در مقابل تفرقه قرار دارد .یکی شدن و یگانگی از معانی وحدت میباشد .کلمه وحدت در
مقابل کثرت نیز قرار می گیرد ولی تا زمانی که کثرتی نباشد وحدتی معنا نخواهد داشت .این جاست که قول معروف وحدت در
کثرت و کثرت در وحدت معنی می یابد .وحدت عامل انسجام هر چیزی است و به معنای یکی فکر کردن و یک جور عمل
کردن نیست؛ بلکه به معنای وجود عامل مشترکی است که همچون ریسمان یک تسبیح دانه های گوناگون اندیشه ها را به هم
متصل می کند .به نظر می رسد امروز این ریسمان در اندیشه هنرمندان معاصر وجود ندارد .به عنوان مثال وحدت در اندیشه
هنری دوره صفوی موضوعی است که می تواند اهمیت نقش این مولفه را در نظام معماری نشان دهد .معماری ،کاشیکاری،
سفالکاری ،منبت کاری ،فرش بافی و . . .همه حاکی از روح زمانه خود بودند .نگرش شیعی به عنوان حقیقت زمان در تمام آثار
مختلف ،عامل وحدت آن ها بود .انسان آن دوره بین فضای زندگی خود با تفکرات زمانه دچار تناقض نمیشد .ظرفی که در آن
غذا می خورد و روی فرشی که زندگی می کرد و در مسجدی که نماز می خواند؛ همه حاکی از یک حقیقت بودند و تفکر شیعی
همچون ریسمانی بواسطه نگاره های عرفانی ،دانه های مختلف هنر و صنعت را به هم دوخته بود.
سنت مولفه و واژه قرآنی می باشد که به دنبال وحدت ظاهر میشود .لغت دانان ،معانى گوناگونى براى سنت بر شمرده اند،
که برخى از آن ها عبارت است از :تداوم و استمرار ،راه و روش پسندیده و عادت ،این موضوع روشن میشود که اگر در جامعه
ای رفتاری جریان یابد و همه مردم آن رفتار را الگو قرار دهند؛ سنت برقرار شده است .حال اگر این سنت پسندیده باشد؛ از آن
به سنت حسنه یاد میشود .سنت به معنای کهنگی نمی باشد و معموال از طرفی در مقابل بداعت قرار می گیرد .بداعت یعنی
 -1الزم به ذکر است عدل یکی از زیرمجموعه های حکمت است بعد از شناخت حقیقت شکل می گیرد یعنی اگر هنرمندی حکمت نداند
پس حقیقت را نمی شناسد و اگر حقیقت را نشاسد عادل نخواهدبود.
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آن چه را که در فرهنگ و ایدئولوژی یک جامعه وجود نداشته است؛ وارد نظام آن جامعه کنیم و بر اساس آن الگوهای رفتاری
ارائه دهیم .الگوهای مختلف هنری و معماری که امروزه در سطح شهرها حاکم هستند نشان از نوعی بداعت دارند که در طول
زمان به سنت سیئه تبدیل شده اند .مانند وجود بیلبوردهای تبلیغاتی جهت ترویج مصرف گرایی در سطح شهر.
طبق مولفه های بیان شده وقتی هنرمند حکیمی بر اساس عدل الگوهایی را در جامعه ارائه میدهد؛ این الگوها منجر به
وحدت در جامعه می شوند؛ چرا که برخاسته از حکمت هستند و ریشه در فرهنگ این مرز و بوم دارند و بعداز گذشت زمان
تبدیل به سنت خواهند شد .بنابراین باید سنت در جامعه احیا شود و تا زمانی که رویه وحدت گرایی به وجود نیاید؛ سنت در
جامعه حاکم نخواهد شد .الگوهای حقیقت گرایی اسالمی بایستی در معماری و در سطوح مختلف شهر جریان و تداوم داشته
باشد و تمام آثار دیگر را تحت شعاع خود درآورد .در این صورت است که تبدیل به سنت خواهد شد.
حیات واژه دیگر قرآنی است .حیات به معنای زندگی و موت به معنای ضد آن است .حیات و موت هردو از مخلوقات
خداوند هستند .قرآن مجید می فرماید« :آن کس که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما بهتر عمل
مىکنید ،و او شکستناپذیر و بخشنده است( 1 .الملک .)2 ،گاهی کلمه معیشت با حیات یکی در نظر گرفته میشود .قاموس
قرآن عیش را به معنای حیات و زندگی می داند .فَهُوَ فِی عِیشَةٍ راضِیَةٍ (الحاقه -21 :القارعه .)3 :یعنی او در یک زندگی پسندیده
ای است .معنی معیشت در حالت کلی به معنی زندگی است.
ازدیدگاه نگارنده همواره وقتی سنت در جامعه ای حکمفرما شود؛ حیات انسان ها نیز معنی پیدا می کند .معمار یا
شهرسازی که توانست الگوهای صحیح بومی را سنت سازد؛ می تواند حیات انسان ها را از لحاظ روحی در حوزه مسکن و
فضاهای عمومی تامین نماید .بدون توجه به سنت های حسنه ،حیات و به دنبال آن حیات طیبه شکل نخواهد گرفت .توجه به
ظواهر در هنر و اندیشه های فرد گرایانه که در حکمت ریشه ندارند؛ صرفا می توانند معیشت انسان ها را رقم بزنند؛ نه حیات آن
ها .انسان مسلمان زمانی برای او حیات معنی پیدا می کند که فضای زندگی او بوی سنت حسنه را دهد .زندگی در فضاهایی که
رنگ و بوی تقدس ندارد ،حیات را تبدیل به معیشت خواهدکرد .به عنوان مثال عدم وجود مساجد در برخی محله ها و یا در
صورت وجود ،هسته نبودن آن در محله باعث غفلت انسان ها میشود یا به عبارتی طراحی نادرست مسکن با توجه به اصولی که
قبال بیان شد؛ همه حیات را از فرد مسلمان خواهد گرفت .شکل گیری حیات ،سکینه را به دنبال خود دارد و سکونت اتفاق
میافتد .این واژه از ریشه «سکن» به معنای استقرار و ثبات در برابر حرکت است و به آرامش روان آدمی و رفع نگرانی ،اضطراب
و تشویش از او رهنمون میشود (عالمه طباطبایی ،ج.)213 :2
واژه سکینه ،شش بار در قرآن به کار رفته است و برخی از اشتقاقات آن نیز معنای آرامش را در خود دارد .جرجانی در
تعریف اصطالحی سکینه میگوید« :نوری در قلب انسان است که در مواجهه با امور غیبی ،به انسان ثبات و آرامش
میبخشد»(جرجانی .)123 :1337 ،و در قرآن خداوند روح انسانی را به خود نسبت می دهد و در مورد سکینت هم می فرماید:
«انزل اهلل سکینته» یعنی خدا سکینه خود را بر پیغمبر و مؤمنین نازل کرده است و چون از خداست فقط او باید این مقام را
افاضه کند و بدون اعانت او حاصل نمیگردد .با توجه به معانی که از واژه سکینه ،برآورد میشود؛ همواره می توان به اهمیت
فضای خانه در اسالم اشاره کرد که بایستی عاری از هر گونه ناپاکی و مملو از آرامش باشد .عدم توجه به آیین همسایگی،
گسیختگی روابط اجتماعی ،تنهایی ،عدم رعایت قوانین عقل و شرع در طراحی مسکن ،عدم آموزش اصول و مفاهیم اسالمی در
حوزه مسکن در دانشگاهها و ...مفهوم سکینه را از خانههای ما دور کرده است .واژه سکونت در این خانه ها مفهومی ندارد؛ چرا
که سنت در آن ها جاری و ساری نیست.
مسکن مسلمان براساس نیازهایش دارای دو بعد است :یک بعد آن به سمت نیازهای معنوی و بعد دیگرآن به سمت نیازهای
مادی حرکت می کند .مسکن اسالمی نیز فراتر از یک واقعیت عینی می باشد و با فطرت آدمی ارتباط دارد و پاسخگوی نیازهای
اساسی مادی و معنوی است .به عبارت دیگر ،اصل ،رسیدن به کمال مطلوب الهی است که در نهاد انسان ها به طور فطری وجود

 -2الَّذی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَالً وَ هُوَ الْعَزیزُ الْغَفُورُ
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دارد ،معمار و سازنده بنا در ساخت مسکن هدفی جز پرستش نداشته و این اشاره ای به آن که معمار مسلمان ساخت را امری
آیینی می داند (سوره بقره ،آیه .)123در حقیقت اگر هدف از ساخت مسکن ارتقاء و کمال انسانی به سمت خدا باشد خدا نیز در
این امر او را رهبری می کند (سوره حج ،آیه .)21خانه فارغ از ظواهر و پیرایه های آن ،خواه کاخ باشد خواه کوخ ،نعمتی الهی
است که انسان را می بایست به ذکر الهی سوق دهد (اعراف ،آیه  .)34خانه ،خود وسیله بوده و هدف محسوب نمیشود .اگر
مسکن باعث دوری از یاد خدا و جایگاه انسانی باشد؛ از ارزشی برخوردار نیست (توبه ،آیه  24و سوره قصص ،آیه  .)21در حقیقت
معمار مسلمان با بهره گیری از هویت دینی و اعتقادی که محدود به زمان و مکان خاص نیست ،فضایی را خلق می کند که
بازتاب اندیشه های خویش باشد و به نیازهای درونی افرادی که در آنجا زندگی می کنند؛ توجه کند .به عنوان مثال مسکن
سنتی همواره براساس عقاید مذهبی ساکنین آن خلق می شد و معمار مسلمان تا حد امکان به اصول ،قواعد و روش های احداث
خانه در آیات و احادیث توجه می نمود و لذا اثری که خلق می کرد بر مبنای آن الگوها شکل می گرفت و همواره روح دینی در
مسکن سنتی جریان می یافت (اخوت.)13 :1337 ،
وقتی سکونت معنا پیدا کند؛ رضایتمندی حاصل میشود .رضایت مولفه سیستمی قرآنی بعدی است که محصول آن چه که
تا کنون مطرح شده است؛ می باشد .رضا در لغت به معنای خشنودی و ضد سخط است و به معنای اختیار کردن نیز آمده است
و اصل این ماده به موافقت میل آدمی به آن چه با آن مواجه است؛ داللت دارد (مصطفوی.)122 :1311 ،
بعد از رضایت واژه تذکر را مورد بررسی قرار می دهیم .انسان وقتی به مرحله رضایتمندی رسید باید در جهت حفظ این
رضایتمندی تالش کند .رضایتمندی مداوم معنوی تحقق پیدا نمی کند؛ مگر آن که یادآوری صورت بگیرد .ذکر و تذکر یا تذکار
واژه هایی هستند که با تفکر و تعلم متفاوت هستند .تفکر یعنی یاد گرفتن آن چه که انسان نمی داند؛ ولی تذکر یعنی آگاهی و
بیداری آن چیزی که در فطرت انسان وجود دارد .بنابراین تذکر برای تداوم آن چه که انسان به آن رسیده است؛ الزم است.
برخی از آیات الهی که در مورد ذکر اشاره دارند؛ عبارتند از:
 -1یاد کردن به زبان :فاذکروا اهلل کذکرکم اباءکم« :پس خداوند را یاد کنید همچنان که از پدرانتان یاد می کنید» (سوره
بقره .)277 /
 -2یاد کردن در دل :ذکرواهلل فاستغفروا لذنوبهم« :خدا را یاد کردند پس برای گناهانشان طلب آمرزش کردند»(سوره آل
عمران .)132 /
 -3حفظ کردن :واذکروا ما فیه « :و آن چه در آن است حفظ کنید»(سوره بقره .)13 /
 -4طاعت و پاداش :فاذکرونی اذکرکم « :پس مرا اطاعت کنید تا من نیز به شما پاداش دهم» (سوره بقره .)122 /
 -2نمازهای پنج گانه :فاذا امنتم فاذکروا اهلل« :پس هرگاه امنیت یافتید ،خدا را یاد کنید .نماز را برپای دارید» (سوره بقره /
.)233
 -1موعظه :وذکر فان الذکری« :و موعظه کن که موعظه به مومنین سود می رساند» (سوره ذاریات .)22 /
بنابراین هر فضایی که توسط معماران و یا شهرسازان طراحی میشود؛ در نهایت امر بایستی به ارزشهای فرهنگی و اسالمی
متذکر گردد .نکته شایان توجه این است که تذکر و یادآوری در بعد معنوی و روحانی زندگی ،بیش از تذکر به بعد مادی زندگی
انسان اهمیت دارد .چرا که بعد مادی نیازی به تذکر نداشته و انسان به طور غریزی به دنبال رفع و ارضای آن هاست .این در
حالی است که انسان در بعد معنوی دائما نیازمند یادآوری و تذکر ارزشها و اصول است تا زمینه رشد و تعالی او فراهم گردد .تا
زمانی که یادآوری وجود نداشته باشد و حقیقت در حجاب باشد به مرور زمان غفلت حاکم خواهد شد و مسیر زندگی انسان از
رشد و تعالی باز می ماند .بعد معنوی حیات انسان که در واقع هادی جنبه های مادی حیات نیز می باشند؛ نیازمند تذکر و
تبلیغ و هدایت مداوم است و در همین نگرش است که نقش محیط در تذکر دهی به انسان مشخص میشود .طراحی اصول
معماری گذشته بر همین منوال بوده است .شهرهای تاریخی اوال به دلیل مخفی داشتن یا عدم تحریک و تهییج نیازها و
مشتهیات مادی انسان و ثانیا از طریق متذکر شدن انسان به ارزشهای معنوی ،نقش تذکر دهی خویش را به انجام می رساندند.
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شهر تاریخی و البته شهروندان آن نسبت به رعایت موضوع تذکر کامال جدی بوده اند و این در حالی است که شهر معاصر
عموما بر تهییج و تحریک قلمرو مادی حیات متمرکز است (نقی زاده.)127 :1313 ،
صیرورت به معنای بازگشتن ,گردیدن ,شدن ,ازحالتی به حالت دیگردر آمدن است .صیرورت در معماری یعنی آن حالتی
از فضا که لحظه به لحظه بر اساس نوع حضور انسان ها خاصیت متفاوتی می یابد .به نظر می رسد وقتی رضایتمندی از فضایی
حاصل شود و در جهت تداوم و یادآوری و تذکر فضا تالش شود؛ آن فضا در پویایی و صیرورت قرار می گیرد که با جاودانگی
همراه است .در فلسفه اسالمی صیرورت در جهت کمالی است که انسان را به سوی منشاء هستی و ذات الهی میبرد .سعادت
انسان عبارت از همین صیرورت و انتقال و تحول نفس در کمال وجودى خود است (سجادی ،1333 ،ج  .) 1223 :3از این رو هر
تکاملی در مادیات باید ابتدا در جهت معنوی و نزدیکی به ذات اقدس خداوند باشد ،یعنی صیرورت در این حوزه مادی ،معنوی و
هدفمند است.
صیرورت در اندیشه کسانی که در فرهنگ اسالم رشد یافته اند ،هم پیشرفت مادی را در بر دارد هم تکامل معنوی .بنابراین
باید این مطلب را در معماری اسالمی به عنوان دستاورد این جهان بینی دید .مصداق بارز این نوع نگاه در بازارهای سنتی است
که هم از لحاظ معماری در سطح باالیی است و هم این که رو به سوی کمال واقعی را تداعی می کند .بازار مکانی برای سود
است و دنیوی؛ فضای بسته و گنبدی بازار بر خالف فضای باز پاساژ سود بیشتر را تداعی نمی کند ،بلکه فرد را محدود به حجره
ها نگه میدارد .در واقع فضای این نوع معماری ،دید انسان را محدود می کند ،تکثر طلبی را از انسان می گیرد و عالوه بر آن
تنها منبع نور از باالترین سطح سقف به صورت واحد میتابد که دید الهی و خداوندی را برای انسان یاد آوری می کند .وجود
مسجد به عنوان مجللترین بنا در بازار بیش از مغازهها جلب توجه می کند.
در نتیجه به جای بهت انسان به مادیات و دکان های زیبا ،تسکینی در بنای مسجد به وی داده میشود .در بازار سنتی
پیشرفت مادی وجود دارد ،ولی اصل بر«ویل للمطففین» (مطففین )1 ،است .باتوجه به تمام مولفه هایی که در تدوین نظام
معماری و شهرسازی اسالمی بیان شد ،اگر این اجزاء و مولفه ها طبق ارتباط معناداری که بین آن ها وجود داشت ،درمتن نظام
مطرح شده اجرا شوند ،کارکردی را ارائه خواهند داد به نام حسن و احسان .واژه «احسان» از ریشه «حُسن» به معنای زیبایی و
نیکی میباشد که در قرآن در سه معنا به کار رفته است:
1ـ تفضّل و نیکی به دیگران،
2ـ انجام و سر و سامان دادن به امور و کارها به وجه نیکو و کامل،
3ـ انجام اعمال و رفتار صالح .احسان در این کاربرد تقریباً مترادف با تقوا و پرهیزکاری است.
یعنی نظام مذکور خروجی به نام زیبایی خواهد داشت .وقتی کاری بدون نقص و به درستی انجام شود ،حسن و زیبایی
تجلی پیدا می کن د که این زیبایی با جاودانگی همراه خواهد بود .بنابراین زیبایی و حسن و احسان مولفه های نیستند که به
عنوان ورودی و اجزاء نظام محسوب شوند ،بلکه آن ها به عنوان کارکرد نظام هستند .وقتی معماران در جهت سند چشم اندازی
که امروزه مطرح است همت کنند و رسالت خویش را با تمام مولفه هایی که مطرح شد به طور کامل انجام دهند؛ طوری که تقوا
زمینه انجام تمام امور آن ها باشد؛ در آن صورت می توان انتظار رفت که معماری اسالمی سر از حجاب معماری سرگردان و بی
هویت بیرون کشد.

3

دوماهنامه علمی تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی

بستر فطرت بر پایه تقوا
نمودار  :2مولفه های قرآنی – دینی در نظام فطری معمار مسلمان

 -6نتیجهگیری
توجه به نظام های ذهنی و فطری قبل از نظام های عینی در حوزه معماری و شهرسازی از اهمیت باالیی برخوردار است.
چرا که نظام عینی ،جسد نظام فطری و ذهنی است .بنابراین اولین مرحله نظام سازی توجه به این نوع از نظام هاست .حرکت و
هدف طراحان نبایستی از اندیشه فردگرایی حاصل آمده باشد؛ بلکه باید در جهت آرمان حقیقی باشد که جامعه آن را انتظار
دارد .با مشخص شدن هدف ،مرزبندی نظام با توجه به نوع طراحی صورت می گیرد .با توجه به شناخت و تبیین مولفه هایی که
ریشه در قرآن و احادیث داشتند ،میتوان اذعان داشت نظام فطری معمار مسلمان در یک جامعه اسالمی باید کارکردی را اتخاد
نماید که نهایت و غایت آن احسان باشد .الزم به ذکر است مولفه های دیگری همچون شفقت ،طاعت ،صداقت و  ...نیز وجود
دارند که بایستی در چینش نظام فطری مورد مداقه قرار گیرند .اما آنچه که از این چینش به عنوان کارکرد حاصل میشود و از
اهمیت برخوردار است؛ مفهوم احسان را بر می تابد ، .مولفه های قرآنی که مطرح گردید در کنار یکدیگر به عنوان اجزای یک
نظام رابطه معناداری را ایجاد کردند که منتج به مفهوم زیبایی یا حسن گردید .همیشه برای رسیدن به یک غایت بایستی ابزار
آن مورد توجه قرار گیرد .ابزار رسیدن به یک هنر معنا گرا ،فطرت انسانی است .به عبارتی معماری اسالمی محصول فطرت
انسانی است که مقوله درونی است و از بیرون نمی توان آن را وارد نظام کرد و ویژگی درونی بودن مولفه ها در درون فطرت،
نظم فطری را رقم می زند که با نظم بیرونی متفاوت است و همین نظم در نهایت جامعه اسالمی را رقم می زند که تمام مردم آن
جامعه در جهت حیات طیبه گام برمی دارند .چرا که انسانهای درون این جامعه برای قرب الی اهلل خود سهعی در نظم بخشیدن
به امور خود رادارند و چنین جامعه ای اگر محقق شود .سبک زندگی محمدی یا همان حیات طیبه را رقم خواهد زد .عالی ترین
تجلّی و ظهور "شهر آرمانی اسالم" (یا شهر اصیل اسالمی) را "فضای حیات طیّبه" می نامیم؛ که در عالی ترین صورت آن،
"انسان کامل" (و مؤمنین) بتوانند مطابق "ارتباطات" (قوانین و رفتارها و اخالقیاتی) که از چشمهء وحی اخذ و تدوین شدهاند،
به "شیوهء مسلمانی" در فضا و محیطی متعادل ،که براساس این "ارتباطات" و "شیوهء زیست" ساخته شده است ،زندگی
کنند؛ و با ایمان و عمل صالح خویش در آن محیط و فضا به "حیات طیّبه" برسند .به بیان دیگر ،با فراهم بودن شرایط "حیات
طیّبه"" ،شهر اسالمی" نیز به منصهء ظهور می رسد که رسیدن به این حیات طیّبه نوعی حرکت و هجرت را بر می تابد که
سیر انفسی نام دارد و بدون آن که این سیر در درون انسان ،شهروند ،معمار اتفاق نیافتد ،جامعه ،شهر و معماری نزدیک بودن به
حیات طیبه را رقم نخواهد زد و بدون آن که این سیر در درون انسان ،شهروند ،معمار اتفاق نیافتد ،جامعه ،شهر و معماری
نزدیک بودن به حیات طیبه را رقم نخواهد زد.
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نظام فطری ابتدایی ترین و مهمترین مرحله طراحی نظام معماری و شهرسازی است و تا زمانی که این نظام تبیین نشود،
نظام های عینی این حوزه دچار آنتروپی خواهند شد؛ چرا که ورودی نظام ها با کارکرد مورد انتظار کامال در تقابل است .با ورود
اندیشههای مختلط به نظام معماری و شهرسازی ،خروجی مورد انتظار سند چشم انداز که معماری ایرانی -اسالمی است؛ بعید
به نظر میرسد .نظریه پردازان این حوزه قبل از هر اقدامی باید تئوریهای خود را نطام مدار کنند تا ضعف های آن ها مشخص
شود و از طرفی نظام های زبانی بایستی مفاهیمی را بسازند که حقیقت آن مفاهیم در آثار تجلی کند .مفاهیم ،رابطه اجزاء نظام
را برقرار می کنند و ساختار شکل می گیرد تا زمانی که ساختار شکل نگیرد؛ کارکرد حاصل نخواهد شد .بنابراین شناخت کل
نظام چیزی ورای شناخت اجزاء آن خواهد بود؛ یعنی اجزاء معماری با هم می توانند مفهومی را تجلی دهند که تک تک از ظهور
آن عاجز هستند .بنابراین فطرت ،زبان و عین سه سیستمی هستند که در حوزه معماری و شهرسازی بایستی مورد توجه قرار
گیرند ونظام فطری هدایتگر دو نظام عینی و زبانی است.
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Clarifying of Muslim architect's innate system in the production of
Islamic architecture and urbanism

Abstract:
The innate system is very important that has a special role in conception and creation of architecture.
The relationship between works and its interaction with the environment, an objective system works
properly but interaction of architect and audione with architectural works created by innate and mental
systems. In other words, significant systems are created in every area of knowledge, based on the
human nature that is rooted in Islamic Philosophy. For this reason, innate system or nature system has
components that are inherent in Islam that By recognizing and linking them, architecture components
that can be pushed to a higher purpose. this paper attempts to identify the components of the innate
system in the attitude of religion and the Koran as the Islamic bases,explaine that How to arrange them
together to produce religious work in islamic arcitecture and urban with The relationship between
components.
Key words: innate systems,architecture, urbanism, pure life, elegance
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تقابل (نقش بزکوهی و درخت) بر روی تپه شاه فیروز سیرجان با ظروف
سنگ صابونی تمدن جیرفت
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چکیده
انسان ابتدایی با به تصویر درآوردن باورهایش و بهره از محیط زندگی خود ،نقوش و عالئمی را بر دیوار غارها،
صخرهها و ظروف دستساز خود نقش کردند .این نقوش روشی برای انتقال پیام ،نشان دادن افکار و وسیلهای
برای بیان آرزوها و ترسهای بشر بودهاند .همانند نقش بزکوهی و درخت که با زندگی مردم آن روزگار
درآمیختهاند و جزئی از میراث باارزش آنها شدند .بز کوهی حیوان ملی ایران و همیشه مرکز قدرت محسوب
میشده است ،همراه با درخت که منبع باروری ،حیات و دارای خیروبرکت است ،نشان از اهمیت ،فراوانی و
جایگاه مهم این نقوش در باور و اساطیر آن روزگار به شمار میروند .این مقاله با روش تحلیلی -توصیفی
سنگنگارهها را بهعنوان کهنترین اثر هنری منبعی منحصربهفرد برای شناخت بیشتر هنر قبل از تاریخ معرفی
میکند .نقوش حکشده بر صخره زیبای شاه فیروز سیرجان نشان از پیشینه تاریخی این منطقه دارد ،به همین
صورت پیدایش تمدن عظیم حوزه هلیل رود در جیرفت که باعث کشف اشیا بسیار باارزشی شد گویای قدمت
دیرینه این خطه میباشد .دو نقش بزکوهی و درخت را میتوان هم بر روی سنگنگارههای تپه شاه فیروز و هم
ظروف بسیار زیبا سنگ صابونی تمدن جیرفت مشاهده کرد .گرچه مشترکات فرهنگی و تشابه افکار ،باورها و
عقاید باعث به تصویر کشیده شدن این نقوش بر روی یافتههای این مناطق شده است .اما تقابل محیطزیست
باعث آرایهای متفاوت از این دو نقش در این مکانها شده است .با این وجود نیاکان این سرزمینها تالش
کردهاند با نقش کردن حیوانات و گیاهان طبیعت اطراف خود را به نمایش بگذارند ،و آن را تحت کنترل درآورده
و رام خود کنند .این تصاویر هویت ،فرهنگ و هنر این مردمان به شمار میرود که میتوان در این آثار شور
زندگی و امید به آینده را مشاهده کرد.
واژگان کلیدی :بزکوهی ،درخت ،سنگنگاره ،تپه شاه فیروز ،تقابل ،ظروف سنگ صابون ،تمدن جیرفت

-7مقدمه
استان پهناور کرمان ،سرزمینی که در طول تاریخ همواره با افسانه و اساطیر همراه بوده است ،فرازوفرودهای زیادی را پشت
سر گذرانده است .نام کرمان با عنوان کارامان در کتیبه داریوش آمده است .اکتشافات باستان شناسی که ابتدا با کندوکاو در تل
ابلیس واقع در جنوب غربی شهر کرمان آغاز شد با کشف تپه یحیی و شهداد ادامه یافت ،اطالعات بسیاری در مورد زندگی
هزاره های قبل از میالد کرمان از دوران نوسنگی به بعد ارایه داده است اما کشف غیرمنتظره تمدن عظیم دره هلیل رود در
جیرفت قدمت دیرینه کرمان را آشکارتر کرد .شواهد نشان می دهد در این سرزمین پهناور با آثار بسیار ارزشمندی از دیدگاه
تاریخی و هنری روبرو هستیم .ظروف بسیار ارزشمند سنگ صابونی یکی از دستاوردهای این تمدن درخشان به شمار می روند
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که با حک کردن تصاویر واقعی و تخیلی زیبا بر روی آن ها می توان به اهمیت محیط طبیعی ،افکار و تخیالت نزد مردمان این
منطقه پی برد .سنگ نگاره های تپه شاه فیروز سیرجان هم یکی دیگر از دستاوردهای هنری این استان به شمار می روند .سنگ
نگاره ها به عنوان کهن ترین آثار فرهنگی و هنری محسوب می شوند .مردمان گذشته این دیار با ثبت تصاویر طبیعت اطراف
خود بر روی این تپه یادگاری برای نسل های آینده به جا گذشتند .تصاویر متعدد بزکوهی در بین نقوش جانوری و نقش
درختدر بین نقوش گیاهی حک شده بر روی تپه شاه فیروز نشان از فراوانی و اهمیت آن هانزد مردم این منطقه بوده است .برای
پی بردن به ارزش این دو نقش در تمدن حوزه هلیل رود ،به بررسی این نقوش بر روی ظروف سنگی صابونی این تمدن می
پردازیم .تا بر ما آشکار شود مردمان دره هلیل رود بیشترین ارتباط را با کدامین تصویر حک شده بر ظروف بسیار زیبا خود
داشته اند نقشی که در باور ،افکار و اساطیر آن ها بیشترین گنجایش را دارد .بر این اساس به تقابل این نقوش بر روی تپه شاه
فیروز سیرجان و تمدن جیرفت خواهیم پرداخت.

-2موقعیت تاریخی و جغرافیایی
-7-2تپه شاه فیروز سیرجان
تپه شاه فیروز تپه ای سنگی و منفرد است که در میان دشتی بین تپه ها و کوه های جنوب شرقی شهرستان سیرجان و
کوه های شمال شرقی آن واقع شده است .در فاصله پنج کیلومتری جنوب شرقی قلعه سنگ ( شهر قدیم سیرجان ) و در
نزدیکی روستای وحدت آباد ( شاه آباد سابق ) صخره ای از سنگ سبز تیره با ارتفاع حدود  37متر از سطح زمین های اطراف
واقع شده است( .حاتمی )33 :1317 ،نوع سنگ این تپه صخره ای از ساو می باشد .بر روی قسمت شرقی این تپه ،ساختمانی
گنبدی شکل و هشت ضلعی در میان دشتی پهناور از دور خودنمایی می کند ،که از دیدگاه معماری قابل توجه می باشد .نقوش
فراوانی که بر روی غرب این صخره کنده شده است از منظر هنری و تاریخی دارای اهمیت فراوانی می باشد .این اثر باستانی
تاریخی تحت شماره  2112در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است .قدمت شهر سیرجان بر اساس شواهد و مستندات تاریخی
به قبل از تاریخ می رسد .در روزگاران کهن که مردم فالت ایران در آغوش طبیعت زندگی می کردند با حک تصاویر مختلف بر
روی سطح صخره ها و شاید همراه با اعمال اعتقادی ،روابط خود با طبیعت را بیان می کردند .به نظر می رسد که نقوش متعدد
بز کوهی بر روی سطح صخره ها در تپه شاه فیروز سیرجان حک ایت از رابطه فراوانی است که مردمان عصر یا دوره با این حیوان
داشته اند .بی شک نقش کنده های تپه شاه فیروز ارتباطی تنگاتنگ با آثار ،ابنیه و محوطه های تاریخی پیرامون خود دارد.
(ناصری فرد ) 11 :1317 ،این جا نیز همچون سایر مناطقی از ایران که نگارنده از آن ها بازدید به عمل آورده و یا برای نخستین
بار از آن ها را کشف کرده است ،نقوش تازه بر روی نقوش کهن و نقوش کهن بر روی تصاویر کهن تر شده اند که کهن ترین آن
ها به عصر کمان داری و شکار می رسد .ولی به تدریج و با اهمیت یافتن کشاورزی در زندگی انسان نقوش گیاهی نیز بر آن
افز وده گردیده و دامنه آن ها تا نقش تفنگ و یادگارهای بسیار جدید کشیده شده است .جای تأسف است که این آثار جدیدتر
بسیاری از نقوش کهن را از بین برده و یا از صراحت آن ها کاسته اند؛ و تأسف بیشتر از این جهت است که بسیاری از این خراب
کاری ها مربوط به عصر و زمان ما می باشد .در این محل و همچنین در «نازوِییه» خبر شهربابک نقوش گیاهی و غالباً نقشی
شبیه سرو به چشم می خورد که با غالب نقوش صخره ای یافت شده در ایران متفاوت است .نقوش گیاهی نشان از اهمیت
یافتن گیاهان در زندگی آدمی دارند که احتماالً نقوش تازه تری نیز می باشند( .فرهادی312 :1331 ،و)311

 -2-2تمدن جیرفت
منطقة باستانی حوزة هلیل رود در قسمت جنوب شرقی ایران و در دامنه های غربی جبال بارز قرار گرفته است .تمدن
جیرفت بر کنارة رود هلیل به وجود آمده که تقریباَ  477کیلومتر (313کیلومتر) طول دارد و از ارتفاعات هزار ،الله زار و جبال
بارز در استان کرمان سرچشمه می گیرد و به دریاچة جازموریان (هامون) می ریزد .حوزة این رود مهم بستر مناسبی برای
پیدایش و استقرار تمدنی بزرگ در درة هلیل خصوصاً در دلتای میان رود شور و هلیل رود بوده است .این تمدن بر تمدن های
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همجوار تاثیر گذاشته است .اریک فواش جغرافی دان و باستان شناس دانشگاه پاریس که در دو نوبت در تحقیقات باستان
شناسی هلیل رود شرکت کرده می گوید عتقیه های مشابه در تمام منطقة افغانستان ،پاکستان ،عراق و شبه جزیرة عربستان از
خاک بیرون آورده شده بود ،اما به تعداد خیلی محدود .ما نمی دانستیم این عتیقه ها از کجا می آیند و هیچ تصوری از مرکز
تولید آن ها نداشتیم .تأثیر تمدن جیرفت برتمدن های همجوار از طریق تطبیق اشیا و نقشمایه ها به خوبی آشکار است .این
تمدن ها اسطوره های مشترک دارند و شواهد نشان می دهد که اشیای ساخته شدة سنگ صابونی از جیرفت به تمدن های
همجوار صادر می شده است .در مواردی احتماالً صنعتگران و هنرمندان نیز اعزام می شده اند( .آقاعباسی22 :1313 ،و)23
افزون بر آن ،ویژگی های خاص اقلیمی و زیست محیطی از جمله کوه های بلند با معادن گوناگون طبیعی ،مانند مس و انواع
سنگ صابونی ،فیروزه ،عقیق و احتماالً سنگ الجورد ،و دشت های وسیع و بسیار حاصلخیز به ویژه از اوایل هزارة سوم پ م
باعث شده استتا این منطقه در سال های آغازین هزارة سوم پ م به یکی از مهم ترین حوزه های تمدنی و کانون های مهم
اقتصادی – صنعتی شرق باستان تبدیل شود .ارتباط مستمر با تمدن های ایالم و بین النهرین در غرب و فرهنگ ها و تمدن
های مناطق جنوبی ،شرقی و شمالی در سرزمینهای جنوبی خلیج فارس ،پاکستان و افغانستان ،هم باعث شده دستاوردهای
فرهنگی و صنعتی این حوزه به آن سرزمین ها صادر شود .حدود پنج هزار سال پس از شکل گیری این تمدن درخشان ،یعنی
در آغاز هزارة سوم میالدی ،در سال  1317خورشیدی ،شمار چشم گیری از بازماندگان آن مردمان سربلند و افتخار آفرین به
جای قدرانی از نیاکان خود به چپاول بی رحمانه و گستردة گورستان های آکنده از مدارک بی اندازه ارزشمند در ناحیة جیرفت
و دیگر مناطق در حوزة هلیل رود دست زدند و هزاران شیء متعلق به عصر مفرغ و مربوط به هزارة سوم پ م را به بازارهای
اشیاء عتیقة کشورهای غربی و شرقی سرازیر کردند .تمدن جیرفت و نقش تعیین کنندة آن در ایجاد و تداوم تجارت میان
منطقه ای شرق و غرب و سهم آن در ایجاد و گسترش تمدن های مشرق زمین بود .ما پس از گذشت حدود پنج هزاره از
مردمی یاد کردیم که در سپیده دم تاریخ در بنیان گذاری کهن ترین تمدن بشری سهم به سزایی داشته اند و از هنرمندان و
صنعتگرانی که در آستانة ورود به دوران شهرنشینی شهرة آفاق بودند و دستاوردهای شان در تمامی شرق باستان طالبان فراوان
داشته است .این معماران و صنعتگران و هنرمندان آن چنان شهره بودند که پادشاه سومری دولت -شهر اوروک -بزرگترین مرکز
تمدن سومری -از فرمانروای پادشاهی ارت -که بی تردید قلمرو سیاسی آن تمامی حوزة رود هلیل را در بر می گرفته و مرکز فر
مانروایی آن به لطف کشفیات اخیر باستانشناسی محوطة باستانی کنار صندل امروزی شناسایی شده ،تقاضا می کرده از فاصلة
یک هزار کیلومتری معمار ،صنعتگر و هنرمند به سرزمین سومربفرستند تا برای خدایانش معابد باشکوه بسازند و درون آن معابد
را شاهانه تزیین کنند( .مجیدزاده ،میری3 :1332 ،و )1بر اساس تصاویر ظروف جیرفتی می دانیم که تمدن غنی و عظیمی
همراه با عقاید دینی ،باور به رستاخیز و زندگی پس از مرگ در جیرفت وجود داشته؛ این باورها را تا به امروز هم می توانیم
ردیابی کنیم و چه بسا می توان گفت که اساطیر و داستان های امروزیمان ردپایی چندین هزار ساله در خود این سرزمین
داشته اند و همواره اساطیر همین سرزمین بوده اند ،نه اساطیری وام گرفته و قرضی از سرزمین های مجاور( .باقری حسن
کیاده)14 :1311 ،

 -9ظروف سنگ صابون
از مهم ترین سنگ های مورد استفادة انسان در خاور نزدیک به خصوص در هزارة سوم ق .م سنگ صابون است .اهمیّت این
گونه سنگ ها در این نکته است که اکثر ظروف سنگ صابونی از داخل گورها و مکان های مذهبی ،به دست آمده است .در ابتدا
باستان شناسان به خاطر این گونه ظروف در میان رودان ،بر این فرض بودند که مراکز ساخت و معادن در همان جا است( ،
شفیعی بافتی ،جالل کمالی )12 :1334 ،ولی حفاری های دهه های اخیر در ایران مشخص کرد که مراکز ساخت و تولید این
گونه ظروف باید در جنوب شرق ایران (به مرکزیت تپه یحیی) باشد .در سال های اخیر مجموعه ای نفیس از سنگ های صابون
به دست آمده که متعلق به منطقه جیرفت است .این مجموعه زیبا ،نظر پژوهشگران و عالقه مندان به فرهنگ و هنر ایران
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مخصوصاً جنوب شرق ایران را به خود جلب کرد و تنوع آثار آن ،بستر مناسبی جهت مطالعة باستان شناسی شد .مجموعه
اشیای به دست آمده از قبور ،عالوه بر جنبة هنری ،بیان گر ارزش های اعتقادی نیز هست( .مجید زاده)11 :1312 ،

-4نقش بز کوهی
تصویر بز کوهی نشان دهنده اهمیت فوق العاده این حیوان و همچنین جایگاه مهم آن در باور و اساطیر مردمان گذشته
بوده است .البته این حیوان را شاید بتوان با توجه به اسناد و مدارک موجود از قدیمی ترین نمادهای شناخته شده در تاریخ
بشری نیز در نظر گرفت .در ایران باستان تصویر این حیوان را در قالب های مختلف (مجسمه ،نقاشی ،کنده کاری) از اوایل
دوران نوسنگی تا امروز می توان مشاهده کرد .نقش این حیوان عالوه بر صخره های مناطق مختلف و دیواره ی غارها ،بر ظروف
سفالی به صورت نقاشی (سیلک ،شوش ،اسمایل آباد و )...و حتی در قالب مجسمه از استقرارهای عصر نوسنگی نیز بدست آمده
است( .گنج دره ،آسیاب ،سراب و ) ...بز در اساطیر باستان نماد آبادانی و فراوانی و هم چنین نماد آب بوده است .بز نماد ماه هم
هست .نقش این حیوان را ،عالوه بر بقایای آثار پیش از تاریخ ،بر آثار دوران ماد و هخامنشی و حتی مفرغ های هزاره های اول
(ق م ) و باالخره پیشرفته ترین شکل آن روی مهرها و ظروف دوره ی ساسانی می توان مشاهده کرد .در این دوره بز نگهبان ماه
در نظر گرفته شده است .در متون میخی اطالعات ارزشمندی درباره ی سنت های خاورمیانه و به خصوص جایگاه نمادین
حیوانات دیده میشود .در بین النهرین بز (انکی ) خدای آب بوده است و همچنین میترا را با تصویر یک جفت گاو نر و نقش بز
کوهی نمایش داده اند( .ناصریفرد ) 13 :1317 ،نقوش بز کوهی در بعضی از کتیبه ها نشان از تقدس داشته در بعضی
روستاهای ایران هم اکنون نیز عقیده و باور دارند و نسلهای بعدی که از کنار آنها گذر می کرده اند کنار یا روی نقش های
قبلی نقش بز کوهی جدیدی حک کرده اند .سفال های کشف شده در نزدیکی محوطه سنگ نگاره ها هم تصویر بز کوهی
سمبلیک شاخ بلند آن به دمش رسیده را دارند .همه ی این ارتباطات قابل تعمیم و معنا دار هستند .نکته قابل توجه این که
نزدیک به  37در صد سنگ نگاره های ایران متشکل از نقوش بز کوهی سمبلیک می باشد که نشان از زیستگاه دوره های خاص
خود دارند( .همان ) 131 ،این حیوان قوی از دیرباز مرکز قدرت به شمار می رفت و همواره حیوان جلودار رمه بوده است .به
همین سبب مأنوس و مهم به شمار می رفته است .بز کوهی حیوان ملی ایران دانسته شده است .عموما پس از فرمانروایی
خورشید بزکوهی حیوان خورشید نام گرفت و عالمتی شبیه ستاره چند پر که اصطالحا «لوتوس» گویند در بین شاخ های این
حیوان بر سفالینه ها رسم شده است( .دادور ،منصوری)31 :1337 ،
نقشمایة جانوری بز نیز در میان نقشمایه های موجود بر آثار مکشوفة جیرفت قرار دارد .نقشمایة بز در صحنه مرغزار کنده
کاری شده بر ظروف استوانه ای ،لیوان های پایه دار ،ظروف مخروطی که به شکل تنگ هستند و  . . .وجود دارد که این ظروف
در جیرفت به دست آمده اند و جنس همگی از سنگ صابونی است .برخی از نقشمایه های کنده کاری شدة بزها ،مرصع هستند
و یا دارای حفره هایی برای تزیین سنگ نشانی می باشند .به طور مثال ،برخی از نقشمایه های بز که به صورت نقش برجسته
بر ظروف ،منقور شده اند ،سنگ نشانده در چشم هستند .این تصاویر ،بزها را در حال خوردن گیاهان ( چریدن در مرغزار ) و یا
در حال استراحت در میان درختان نشان داده است .بررسی تطبیقی نقشمایة بز در منطقه جیرفت با دیگر نقشمایه های یافته
شده از این حیوان ،در دیگر مناطق جهان ،سبب آشنایی با کاربرد این نقشمایة جانوری است « .این حیوان روزگاری به عنوان
تجسم باروری انسان ها و گله های گاو پرستیده می شد و با خدای حاصلخیزی سومری به نام تموز ،یکسان به شمار می آمد .در
اساطیر هندویی ،به عنوان یک حیوان ویژه قربانی ،مرکب آگنی ،خدای آتش هندوان بود .در اساطیر یونانی ،برای زِیوس  /ژوپیتر
مقدس محسوب می شد .در هنر عیسوی ،بز نماینده لعنت شدگان در آخرین داوری (رستاخیز) است .برج جدی به ماه دی
(دسامبر) در دوازده ماه و به زمستان ،یکی از چهار فصل تعلق دارد که تصویر این برج به شکل حیوان بز (جدی) می باشد.
جدی به معنی بزغاله نر است .بز کوهی از ویژگیهای خاص شیوا (از خدایان سه گانه هندی) است که آن را در یکی از
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دستهای چپ خود گرفته است و شاید این مفهوم ،از خدای حیوانات در درة سند گرفته شده باشد .ساتیس ،1الهه مصری ،که
آن را با طغیان ساالنه نیل مربوط می دانستند ،تاج مصر علیا را بر سر دارد و این تاج ،مزیّن به شاخ های بز کوهی است و
احتماالٌ در آغاز ،به عنوان یک بز کوهی مورد پرستش بود» (آقاعباسی 114 ،و )112

 -5نقش درخت
مورد تقدیس بودن درخت از دوران بسیار کهن در میان اقوام باستانی جهان رواج داشته است .درخت در قدیمی ترین
تصویرش ،درخت کیهانی غول پیکریست که ستون و رکن کیهان است و زمین را به آسمان می پیوندد و وسیلة دست یافتن به
طاق آسمان و دیدار خدایان و گفتگو با آنان می باشد( .باقری حسن کیاده )12 :1311 ،مفهوم نمادین درخت از هر نظر ،حتی
امروز که در عصری غیر آیینی به سر می بریم با بسیاری از شؤون فرهنگ و زندگی مردم آمیخته است .درختان از زمانهای
دور ،در گمان انسان بدوی اعصار کهن و انسان عصر حاضر این بوده است که مانند جانوران و مردم ،دارای روان هستند( .دادور و
منصوری )33 :1337 ،بر روی تپه شاه فیروز نقش درخت سرو حک شده است .سرو درخت سبز همیشه معروف ،در عربی ،سرو
و سروه ( در حال افراد و جمع) و گاه شجره الحیه نامیده میشود؛ چه گویند هر جا که سرو هست مار هم هست .اصالًسرو کلمه
ای اکدی دانسته اند؛ و آن نام درختی است که ،در سرزمین جزیره ی سیسیل ،به طور خودرو ،وجود دارد و در لبنان و کوه های
"قبرس" -که اصالً با کلمه سرو همراه است -نیز کاشته میشود .سرو از روزگاران کهن ،مورد توجه خاص مردم بوده است این
درخت راست قامت مانند مورد ،سداب و هوم مقدس از دیرباز ،عالمت خاص ایرانیان بوده است ،که مطابق روایات ایرانی،
زردشت این درخت این درخت را از بهشت آورد و در پیش در آتشکده کاشت ...انتساب صفت آزادگی به سرو یادگار ارتباط آن با
ناهید است که ،در اساطیر و افسانه ها رمزی آزادی و آزادگی به شمار می رود .درخت کاج با سرو ویژه ی خورشید است.
درختی همیشه سبز و با طراوات کنایه از بهار است ،اما در این باره برخی او را وابسته ی ماه می دانند .در عین حال ،مظهره ی
باره از جنبه ی مفرح و مثبت زندگی است .از این رو ،هنوز هم مکان های مذهبی در ایران با سرو احاطه می شوند .زرتشت در
اوستا به نوعی از سرو اشاره می کند و آن را درختی بهشتی خطاب می کند که برگش دانش است و بَرَش خرد ،و هرکس میوه
آن را بچشد جاودانه خواهد بود .درخت سرو درختی است همیشه سبز و تا حدودی جنبه مذهبی هم دارد .نمونه ای از این
درخت را می توان در زمان هخامنشی در بدنه پلکانهای شرقی کاخ آپادانای تخت جمشید مشاهده نمود ،زیرا در نظر ایرانیان
باستان در آن زمان درخت سرو از اهمیت زیادی برخوردار بوده و سمبل گیاهی نامیده می شده است .ضمن این که به درخت
زندگی در بین مردم مشهور بوده است( .همان172 ،و)171
نقشمایه های گیاهی موجود بر آثار جیرفت از این قرار می باشند :صحنة مرغزار (گیاهان ،علفزار) –نخلستان -نخل (درخت
نخل ،برگ و میوة خرما)  -درخت « درخت زندگی»  -نقشمایه درخت ،بر روی آثار سنگ صابونی مکشوفه در جیرفت ،نقر شده
است .این نقشمایه در صحنه های مرغزار موجود بر ظروف استوانه ای ،تنگ های مخروطی ،تنگ های کوچک مخروطی و
همچنین بر روی شیی ماننده به کیف و ظروف دیگر از جمله لیوانهای پایه دار نقش شده است ،که جنس همگی این آثار
مکشوفه در جیرفت ،سنگ صابونی می باشد .بر ر وی لیوان های پایه دار و همچنین ظروف استوانه ای ساخته شده از همین
جنس ،درختانی با گل های پنج پر ،کنده کاری شده اند ،که این آثار در جیرفت به دست آمده اند .درون برگ های این درختان
تزیین سنگ نشانی شده است .همچنین از درختان دیگری که در صحنه مرغزار منقور بر آثار جیرفت وجود دارند ،می توان به
درخت سرو اشاره کرد که این همان درخت زندگی نزد ایرانیان است( .آقاعباسی223 :1313 ،و)221
درخت زندگی ریشه ای بس قدیمی در عقاید و فرهنگ اقوام و ملل مختلف داشته و دارد .چنان که در اعتقادات سومریان
درخت زندگی سمبل و نماد نوسازی جهان بوده و درخت «خرما» نزد بابلی ها و فنیقی ها و درخت «مو» نزد آشوریان درخت
زندگی محسوب می شد .این درخت همیشه سبز و جوان و پابرجا بوده که خود نمادی است از زندگی و بقای حیات( .بهرام پور،

- satis

1
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 )141 :1311برگ هایش ،خاصیت درمان بخشی آالم بشری را داشته است .این نقش ،خصوصاً در هنرهای تزیینی و رمزی بین
النهرین از سه هزار و پانصد سال پیش از میالد ،در ایران زمان ساسانی به کار می رفته است .در اساطیر کهن{ ،درخت مقدس}
نیز با همان مفهوم و محتوا ،و برابر با {درخت زندگی} آمده است .این مضمون قدیمی در هنر سومریان و بسیاری اقوام دیگر،
متداول بوده است .از آن به درختی در میان باغ عدن ،که میوه اش زندگی جاوید می بخشد و نیز ،درختی در اورشلیم آسمانی
که برگ هایش شفا دهندة دردهای اقوام و ملت های روی زمین بوده نیز تعبیر و تفسیر گردیده است .درخت زندگی ،از لحاظ
ترکیب هنری نقش ،پیوسته تغییر یافته است .درخت زندگی در باغ عدن بود و میوه اش مایة جاودانگی می شد ،در ریگ ودا نیز
درختی کیهانی است که زندگی جاوید ،دانش کامل ،خوشبختی و امثال آن می آورد .درخت واژگون تصوّر دیگری از درخت
زندگی است و مبیّن این اعتقاد است که زندگی از آسمان به زمین می آید و در زمین رخنه می کند و بدان تقدّس می بخشد.
نمادهای موجود در این درخت همچنین ،تمایل آدمی به صعود و بازگشت به وطن اصلی و نیز نزول از رفعت و صعود مجدّد از
ذلت به رفعت را نشان می دهد .در هند باستان برای نشان دادن رابطة آفریده و آفریننده از اسطورة درخت واژگون بهره می
گیرند( .آقاعباسی)231 :1313 ،

 -6نقش بزکوهی و درخت در سنگ نگاره های تپه شاه فیروز
بزکوهی در رو ی تپه شاه فیروز به شکل انفرادی ترسیم شده است .و در مواردی تعداد زیادی از آن ها را میبینیم که
گروهی نقش شده اند.

شکل  -7بزکوهی با حالت پرش (نگارندگان)

شکل  -2مجموعه ای از بزهای کوهی (نگارندگان)

درخت حک شده بر روی تپه شاه فیروز نقش استیلیزه سرو می باشد .این درخت هابه شکل مستقل حک شده است و در
موارد اندکی در دو مورد در کنار بزها ترسیم شده اند.
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شکل  -9درخت سرو (نگارندگان)

شکل  -5درخت سرو در کنار بزکوهی (نگارندگان)

شکل  -4دوسرو فرسایش یافته (نگارندگان)

شکل  -6شکارگاه ،درخت سرو در کنار بزهای کوه (نگارندگان)

 -7-6نقش بزکوهی و درخت بر روی ظروف تمدن جیرفت
در بسیاری از آثار مکشوفه در جیرفت از جمله سفالینه های پیش از تاریخ به دست آمده در این منطقه ،پیکره ها ،اشیای
مفرغین ،مهره ها ،الواح ،ظروف سنگی و دیگر اشیا از جنس های گوناگون ،نقوش انواع حیوانات دیده می شوند که هر کدام از
این حیوانات می توانند نماد یا رمزی از نیروی حیات ،باروری و عناصر کیهانی باشند .حیوان ها در این ظروف به دو گروه واقعی
و تخیلی تقسیم می شوند .حیوان واقعی خود به اهلی و وحشی قابل تقسیم است .حیوان های اهلی از خانوادة گاو ،بز و
گوسفندند .بز و گوسفند بیشتر از گاو دیده شده اند .بز و گوسفند به صورت گله ای هم دیده شده اند .بررسی شاخ های این
حیوانات نشان می دهد که تقریباً از تمام سنین در میان آن ها دیده میشود .جنسیت آن ها به صورت خیلی روشن مشخص و
حتی در نشان دادن آن اغراق شده است (چرا؟ به دلیل اهمیت آن ها؟ یا به دلیل اهمیت باروری؟ یا .) . . .گفته پردازان این
نقش مایه ها وقتی گاوها را در حالت نشسته به تصویر کشیده اند ،آن ها را در حالتی ترسیم کرده اند که گویی آزاد هستند؛
ولی ،در حالت ایستاده غالباً با چیزی بسته شده اند .چیزهایی که به پاهای آن ها بسته شده به طبیعت حیوانی آن ها بستگی
ندارد .سر این حیوانات (گاوها) غالباً از نیم رخ نشان داده و شاخ های آن ها از روبرو ترسیم شده است .گاهی هم این حیوانات
اهلی به صورتی تصویر شده اند که گویی یال های آن ها را شانه کرده اند و بلندی یال های آن و بزرگی شاخ های آن ها به
صورتی است که گفته خوان نوعی عزم و اراده را در آن ها می بیند .تصویر ( مجیدزاده ،میری)112 :1332 ،

شکل  -1تصویر بزرگی شاخهای بز (مجیدزاده ،میری)771 :7932 ،

تصاویر نمادین منقوش بر روی آثار به دست آمده از این ناحیه ،راوی زندگی در این سرزمین هستند .بسیاری از تصاویر
منقوش از جانوران ،حالت توتم دارند .توتم را ایمان و اعتقاد به بعضی درختان یا حیوانات یا اشیا دانسته اند که در قدیم در بین
برخی اقوام و طوایف رایج بوده و به این ترتیب ،حیوان یا درختی خاص مورد احترام قرار می گرفته به نحوی که آن را حافظ
قوم و قبیله می پنداشتند .در جوامع توتمی ،آن چه مربوط به حیوان ،یا گیاه مقدس باشد ،خاصیت و اثر جادویی دارد .چنان که
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در میان بومیان سرخ پوست شمال قاره آمریکا ،آیین نیایش نباتات و حیوانات و اشیا دیده میشود .سرخ پوستان ،حیوان ،گیاه یا
هر شیی را تکریم می کردند .آن را رمز عشیره خود می دانستند و آن را اوتم 1یا چیزی شبیه به آن می خواندند که معنای
نشانی و خویشاوندی داشت و بعد در لفظ غیر بومیان به شکل توتم 2رواج یافت .در واقع در این تکریم ،حیوان یا نبات یا شیی
حامی خانواده و نیا به شمار می رفت .از میان الیه الیه خاک سرزمین جیرفت ،آرزوها و تمایالت مردمی را شاهدیم که رویش و
زایش ،پرورندان جانوران و خلق آثار هنری ،درخشان ترین خواسته آن ها بوده است؛ مردمی که زندگی و هر آن چه را که جلوه
ای از زندگی بوده است ،دوست داشتند و بدان دلبسته بودند .هنرمند برای بیان اعتقادات و تمایالت خود و گاه نیز وضعیت
محیط و زندگی اش ،از نقوش و نمادها سود میجسته است .بسیاری از حیوانات مصور بر اشیای مکشوفه ملهم از جاندارنی
هستند که از نظر جغرافیای منطقه ،در ناحیه هلیل رود میزیستهاند .حالت و اقلیم گرمسیری به همراه رطوبت موجود در آب و
هوای این حوزه ،باعث زیست انواع حیوانات خطرناک ،خزندگانی چون مارها ،عقرب و . . .و دیگر حیوانات چون عقاب ،پلنگ و
شیر و . . .شده است .بسیاری از حیوانات این منطقه ،از مظاهر اسطوره ای و توتمی مردم این سرزمین به شمار میرفتهاند .در
کنار تصویر انسان ،تصاویر حیواناتی که به طور کلی در آثار مکشوفة جیرفت ،نقش شده اند ،از این قرار می باشند :عقرب ،مار،
پلنگ ،شیر {ماده شیر} ،گاو {گاو کوهاندار} ،گوساله ،قوچ{گوسفند} ،برَه ،بز ،عقاب {شاهین} ،پرنده ،اردک ،میمون،
گفشدوزک ،آهو ،گربه و . . .بدین ترتیب ،بسیاری از نقوش حوزة هلیل رود را این جانداران تشکیل می دهند که بیشتر آن ها بر
روی ظروف سنگی نقش شده اند .استفاده از سنگ به این علت بود که تاثیر سحرآمیزی که از سنگ ناشی می شد ،ارواح خبیثه
را به دور نگاه می داشت .مارها و کژدم ها و جانوران مشابهی که در زندگی واقعی خطرناک هستند ،و می بایستی از آن ها
اجتناب کرد ،به عنوان تصویر ،خواص سودمند و سحرآمیزی مییافتند .به صورت تندیس یا تصویر ،نقش نگهبانان نمادین را در
دروازههای پرستشگاه ها ،قصرها و گورها به خود می گرفتند .تصاویر حیوانات ،حشرات و خزندگان حتی در ستارگان و کواکب و
منطقه البروج نیز آمده اند( .آقاعباسی)172 ،

-1درخت بر روی ظروف تمدن جیرفت
صحنة مرغزار ،به صورت گیاهان ،علفزار ،چمنزار به صورت نقش برجسته بر روی ظروف سنگ صابونی در منطقة جیرفت،
تصویر شده اند .به طور مثال ،تصاویر منقور حیوانات گیاه خور مانند بز ،دارای چشم سنگ نشانده میباشند .همچنین ،تصاویر
منقور درختان میوه که این حیوانات در حال چریدن ،خوردن و یا استراحت در میان آن ها هستند ،نیز سنگ نشانی شده اند و
میوة این درختان مرصّع است .از جملة این درختان ،می توان درختان اناری را مثال زد که بر روی ظرف استوانه ای ساخته شده
از جنس صابونی ،نقرشده اند و در دو سوی آن ها دو بز با شاخ های بلند در حال خوردن میوه های انار آنها میباشند .تصاویر
میوة انار این درختان ،مرصّع میباشند .انار ،میوة ملی ایرانیان است و همواره نزد آنان مقدس بوده است ،زیرا اعتقاد داشتند که
یکی از میوه های بهشتی بر روی زمین است .بنابراین ما شاهد تصویری هستیم که در آن بز ،حیوان ملی ایرانیان در حال
خوردن انار ،میوة ملی ایرانیان نشان داده است( .آقاعباسی)213 :1313 ،

شکل  -8نقشمایه منقور و مرصّع بز و درخت با میوه انار (آقاعباسی)222 :7983 ،
1- otam
2- Totem
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به علت آن که در تمام فصول سال ،برگ هایش سبز است ،درخت زندگی (جاودانگی) نامیده شده است .تصویر بز در صحنه
مرغزار منقور بر آثار جیرفت ،در حال خوردن درخت سرو ،کنده کاری شده است .شاید هنرمند می خواسته میل به جاودانگی
در این حیوان ملی ایرانی را با خوردن درخت زندگی ،نشان دهد .درخت همراه با بز نمادی از باروری است که بر ظروف مشکوفه
از سیلک نیز دیده میشود( .آقاعباسی213 :1313 ،و)227
تصویر نخلستان به صورت نقش برجسته بر روی ظروف سنگ صابونی مکشوفة جیرفت وجود دارد ظروفی که تصویر
نخلستان بر روی آن ها نقر شده ،عبارتند از  :تنگ های کوچک مخروطی ،ظروف استوانه ای و . . .که همگی این ظروف از
جنس سنگ صابونی ساخته شده اند( .همان)227 ،

شکل  -3دو بز در حال خوردن درخت سرو (آقاعباسی،

شکل  -72چهار نخل به همراه طرح ریسمانی (آب) بر روی

)228 :7983

تنگی مخروطی ،جیرفت (آقاعباسی)222 :7983 ،

همچنین تصاویری از درخت نخل 1بر روی ظروف سنگی جیرفت نقر شده اند .تصویر درختان نخل در نخلستان به همراه
میوه های خرما بر روی یک تنگ مخروطی از جنس سنگ صابونی مکشوفه در جیرفت وجود دارد( .همان )221 ،رابطه حیوان با
گیاه بیشتر تغذیه ای است .گیاه او را سیر می کند .این حالت یا به صورت طبیعی نشان داده شده یعنی گیاه در اندازة طبیعی
خود است.

شکل  -77درخت نخل و میوه اش خرما بر روی تنگ

شگل  -72اندازه طبیعی حیوان و درخت (مجیدزاده ،میری:7932 ،

مخروطی (آقاعباسی)7983:229 ،

)725

یا این که این رابطه به صورت رابطه ای اغراق شده تصویر شده است .به نوعی که حیوانات اهلی به اندازة یک درخت به
تصویر کشیده شده اند که در این صورت اهمیت بیشتر یکی از این دو عنصر را در زندگی این مردمان نشان می دهد .منطقاً ،بز
نمی تواند از درخت بزرگ تر باشد .اما گفته پرداز به صورتی بزها را به تصویر کشیده که از در خت ها بزرگ تر هستند .این
بزرگی و کوچکی این داللت معنایی را القا می کند :هر دو کنش گر برای این مردم بااهمیت هستند ،ولی کنش گر حیوان اهلی
1 - Palm Tree
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اهمیت بیشتری دارد .وانگهی ،گفته پرداز تصاویر کرکس ها را زیر پای این بزها ترسیم کرده است! شاید این درخت داللت
معنایی فرازمینی دارد! ژان دانیل فورست 1عقیده دارد که درون مایة درخت الهی ،درون مایه ای است که در تمدن های قبل از
جیرفت وجود داشته است .با خوردن این درخت حیوان به جوهر الهی دست پیدا می کند و در ادامه انسلن با خوردن شیر این
حیوان یا گوشت آن به همان جوهره می رسد( .مجید زاده ،میری122 :1332 ،و )122

شکل  -79اهمیت بزکوهی در برابر درخت ،تصاویر کرکس زیر پای آن ها (مجیدزاده ،میری)725 :7932 ،

تزیینات و نقوش ظروف جیرفت این نظر را تداعی می کند که مردمان این منطقه از محیط و طبیعی که آن ها را در بر
گرفته بود شکل گرفته اند .و درواقع ،نشانه های روی این آثار نشان دهندة اهمیت محیط طبیعی در ذهن مردمان این منطقه
است .با بررسی تصاویری که مردمان جیرفت روی این ظروف ترسیم کرده و آنها را در کنار مردگانشان به خاک سپرده اند
میتوان به اهمیت محیط طبیعی و هم چنین به تفکر ،اندیشه و تخیل مردمان آن زمان و آن مکان پی برد .این آثار هنری پر
است از شخصیتهای عجیب و پرابهام ،و حیوانات وحشی و اهلی (عقاب ،بز ،آهو و .) . . .این کنش گران در محیطی به سر
میبردهاند که دورتا دور آن ها را کوه ،نخل و رودخانه در بر می گرفته و به همین دلیل ،پیداست که این منطقه دارای اهمیت
زیستی ،فرهنگی و تمدنی بسیار در آن دوران بوده است( .همان)171 ،

 -8نتیجه گیری و پیشنهادات
تصویر فراوان بز کوهی حک شده بر سینه تپه شاه فیروز سیرجان نشان از اهمیت و فراوانی حیوانات اهلی مخصوصاً بز
کوهی در این سامان دارد .تنها گیاه نقش شده بر این صخره درخت سرو می باشد که همان درخت زندگی نزد ایرانیان است،
این نشان از ویژگی خاص این درخت دارد که هنوز هم زینت بخش گلیم شیریکی پیچ این منطقه می باشد که معرف جاودانگی
و سرسبزی می باشد .این دو تصویر بر روی این سنگ نگاره هادر بیشتر موارد به شکل مستقل حک شده اند و فقط با دو شکل
برمی خوریم که بز کوهی و درخت در کنار هم هستند .در حالی که در مقایسه با ظروف سنگی یافت شده تمدن دره هلیل رود
عالوه بر حیوانات اهلی ،حیوانات وحشی و تخیلی بسیاری نقش شده است .نقش مار ،عقرب از نقوش فراوان بر روی این اشیای
سنگی می باشد .بزهای حک شده هم همگی در مرغزار در حال خوردن درختان نخل ،انار و سرو دیده می شوندو به شکل
مستقل حک نشده اند و در دو سوی درخت ایستاده ترسیم شده اند .به دلیل این که حیوانات از درختان و گیاهان تغذیه می
کنند در روی این ظروف معموال بزها را بزرگتر از درختان به تصویر کشیده اند .که این موضوع نشان از اهمیت بیشتر حیوانات
دارد .بر این اساس می توان نتیجه گرفت که محیط و طبیعت اطراف تاثیر بسیار زیادی بر خالقان این نقوش زیبا دارد و نشان از
این دارد که از منظر جغرافیایی این حیوانات در دره هلیل رود می زیسته اند.
در این ناحیه به دلیل اقلیم گرمسیری به همراه رطوبت انواع حیوانات خطرناک چون عقرب ،مار ،عقاب ،پلنگ و شیر یافت
شده اند .باغهای زیبا ،نخلستان های انبوه و دشت های حاصلخیز نشان از فراوانی گیاهان در سرزمین جیرفت را دارد .در

1- Jean Daniel Forest

22

سال سوم ،شماره چهار(پیاپی دوازده) ،آبان 7931

مقایسه در شهرستان سیرجان به دلیل آب و هوای گرم و خشک تنوع حیوانات و گیاهان بسیار کم می باشد .در دشت سیرجان
بیشتر حیوانات اهلی مانند بز کوهی ،قوچ کوهی ،گوزن را می توان مشاهده کرد .در میان درختان هم غالبا نقش درخت سرو بر
روی سنگ نگاره های شاه فیروز حک شده است .این تصاویر نشان از تاثیری است که محیط طبیعی هر کدام از این نواحی در
افکار و عقاید مردمان این مناطق دارد .در واقع بز کوهی و درخت همانگونه که بر روی سنگ نگاره های تپه شاه فیروز حک
شده اند .جزیی از تزیینات ظروف سنگ صابونی تمدن جیرفت هم میباشند .فقط محیط زیست متفاوت باعث تقابل ارایه در این
سرزمین ها شده است .در واقع مردمان آن روزگار با ثبت این تصاویر بر روی سطح سنگها و ظروف ها به رویاهای خود شکل
واقیت بخشیده اند و یادگاری از زندگی پیرامون خود را برای آیندگان به ارمغان گذاشته اند که امروزه میتوان با این نقوش
خاص و زیبا که نماد هنری و هویت تاریخی این سرزمین ها محسوب می شوند برای تولیدات فرهنگی و هنری بهره برد .بر این
اساس سازمان میراث فرهنکی و گردشگری با کمک بخش خصوصی و دولتی می توانند با برگزاری همایش و اعالن در سطح
شهرها به تأ لیف آثار در این زمینه پرداخته و با راه اندازی مراکز هنری برای معرفی بیشتر این آثار تاریخی و برپایی تورهای
تحقیقاتی ،گردشگری داخلی و خارجی جهت بازدید از این امکان به شناخت هر چه بیشتر این مراکز کمک کنند و با اطالع
رسانی و فرهنگ سازی برای مردمان بومی این سرزمین ها در اهمیت نگهداری و حفاظت این آثار گامی اساسی بردارند.
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Abstract
The primitives depict some signs and pictures on the walls of caves, rocks and hand-made
dishes by inspiration of their believes, and the environment. These pictures have been a method
of conveying the message, showing thoughts, and expressing wishes as well as fears of human
beings. Gazelle and tree were among pictures that were merged with the life of the primitives
and were part of their valuable heritages. Gazelle has been Iranian national animal and
considered as the center of power. Tree as the source of reproduction, life, and blessing
indicates the importance, frequency, and important place of these pictures in the believes of
human.
This paper that is a descriptive – analytical study introduces petro graphs as the oldest artistic
oeuvre and a unique source to know more about art of post history. Petrographs on the rocks of
Shah Firooz in Sirjan indicates the historical background of this area. Also , appearance of
great civilization of HalilRood in Jiroft that causes finding valuable things indicates the old
history of this place. Gazelle and tree can be seen both on the rocks of Shah Firooz in Sirjan
and dishes of Jiroft civilization. Although there are cultural and attitude similarities that
resulted in drawing these pictures on the findings of these places, but interaction of the
environment leads differences in these pictures. Therefore, ancestors of these areas tried to
show their surrounding environment via depicting animals and plants and control it. These
pictures show the identity, culture as well as the art of these people that can see life hope and
eagerness .
Key words: Gazelle, tree, Petrographs, Shah Firooz hill. interaction, stone dishes, Jiroft
civilization
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مطالعه فرهنگی موسیقی و اسالم از منظر مردم شناسی موسیقی
(از عصر باستان تا دوره اسالمی)
طاهره مهربد
دانشجوی مقطع دکترا رشته مردم شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز
:tahereh. mehrbud@gmail. com

چکیده
موسیقی نشانهای از نظام هماهنگ آفرینش است ،مایه تهذیب و آرامش خوی است و در سوق دادن انسان به
زندگی آرام و هماهنگ در جامعه و بهبود حیات اجتماعی و سیاسی تأثیر بسزایی دارد .موسیقی عظمت آرزویی
منزلت آدمی را به وی گوشزد میکند .نگارنده در این پژوهش با روش اسنادی کتابخانهای کاربرد موسیقی و هنر
آوایی را در بستر جامعه ایران از نگاه مردمشناسی موسیقی موردبررسی قرار داده است .بسیاری از مظاهر
طبیعت ،ندای موسیقی را ایجاد میکند .صدای آبشار ،ریزش باران ،وزش باد از میانبرگهای درختان ،چهچههی
بلبل و  . . .هریک نغمهای از نوای طبیعت است .انسان در میان این اصوات به دنیا آمد ،مبانی موسیقی را از
طبیعت آموخت و بعد برای پرستش خدایان آوازهایی را میخواند که تدریجاً بهصورت مذهبی و آوازهای
دستهجمعی در آمد .در میان تمام ملتها و بهخصوص مـردمان آسـیایی ،مـوسیقی و ادبیات در اجرای آیینهای
دینی از چنان نقش و اهمیتی برخوردار است که درگذشته هیچ آیینی بدون مـوسیقی یا ادبیات مخصوص به
خود به اجرا درنمیآمد .به همین دلیل است کـه در میان این ملل ،مـوسیقی دیـنی و آیینی مهمترین بخش
هنر و موسیقی بوده است .مهارت در نواختن آالت و ابزار موسیقی نیز اهمیتی برابر بامهارت در موسیقی
اسطورهای یا غیردینی داشت« .موسیقی دینی» در ادیان مختلف ازجمله اسالم همواره وجـود داشته و منشأ آثار
هـنری گـوناگونی نیز شده است.
واژگان کلیدی :موسیقی ،موسیقی دینی ،موسیقی اسالمی ،موسیقی حماسی ،موسیقی ملی.

 -7مقدمه و طرح موضوع
«انسان» 1بهمثابه یک مـوجود بیولوژیکی/فرهنگی است که هرچند در مکانها و زمانهای مختلف ،گونههای بسیار متفاوتی
از آن دیـده شدهاند ،اما شباهتهای بـیشماری کـه میان اینگونهها ،چه درون یک فرهنگ خاص و چه میان فرهنگهای
گوناگون مشاهده میشوند ،میتوانند گویای جهانشمول بودن این موجود باشند .و اگر انسان را موجودی جهانشمول بدانیم،
باید آفرینشهای هنری او ،از جمله موسیقی ،را نیز مـوجودیتهایی جهانشمول به حساب بیاوریم .اما جهانشمولی تنها در
حالتی قابلقبول است که بتوان عنصر یا عناصر مشترکی را در تمامی گونههای پدیدهء موردنظر نمایش داد.
اگر خواسته باشیم در موسیقی عنصری را بیابیم که حامل این جـهانشمولی در ذاتـیترین شکل آن باشد ،یعنی نوعی تداوم
و اشتراک را از «قدیمیترین» و «سادهترین» اشکال موسیقی گرفته تا جدیدترین و «پیچیدهترین» اشکال آن نشان دهد ،در
نهایت تنها به یک عنصر میرسیم که میتوان ادعا کرد ذات موسیقی را میسازد و آن«صـدا» سـت .اگر نقاشی را بتوان در

- Anthropos
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آخرین تحلیل به«نگار»یا تصویر(در التین  )Picturaخالصه کرد ،موسیقی را نیز در ریشهدارترین شکل آن باید تنها یکصدا (در
التین  )voxدانست .انسان از آغاز پیدایش خود در جهانی «نگارین» و «گویا» زندگی کـرده و شکل گرفته است .پس فرهنگ
نیز پدیدهای است که همواره با نگارها(شکلها)و آواها(صداها) مشخص میگردد.
در اسطورهشناسی انسانی ،صدا مکانی ویژه دارد که از ابتدای انسانیت در باالترین موقعیتها قرار داشته اسـت .در بـسیاری
از اسـاطیر ،آفرینش جهان با یک صـدا آغـاز شـده است:
صدایی که آفریدگار با یک سرود ،یک کالم ،یک فریاد ،یک خنده ،یک آه ...از خود برمیآورده است .صدا گاه با خـود
آفـرینش یـکی پنداشته شده است.
اگـر صـدا چـنین بار بزرگی را در اسطورهشناسی حمل میکند ،این امر را باید بازتابی از حضور و کـارکرد آن در زنـدگی
انسانها دانست .صدا از یک سو با تبدیل شدن به یک ابزار اساسی یعنی زبان ،بخش عـمدهء مـیراث نـمادگرایانهء انسانی را در
خود حمل میکند و از سوی دیگر در ترکیب خود با حرکت (ضربآهنگ و رقـص) شـکل رابـطهء انسان را با کالبد خویش و
کالبد دیگران ،شکل استقرار و رابطهء انسانها را با فضا ،شکل زیـست و بـهویژه شـکل کار و خالقیت انسانها را مشخص
میکرده است .نگاهی بر شیوهء زندگی در میان قبایل غیرمتمدن نـشان مـیدهد که چگونه ترکیب حرکت و صدا ،حضوری دائم
در تمامی مراسم و مناسک زندگی آنها دارد .تقریبا هـیچیک از وقـایع زنـدگی ،هیچیک از کارها و حتی هیچیک از اشکال
گذران اوقات فراغت نیست که در آن شاهد نقش تعیینکننده مـوسیقی و رقـص(صدا و تصویر) نباشیم .و در این اشکال زیستی،
موسیقی و رقص پیش از آنکه در مفهوم انتزاعی«هـنر» درک شـوند ،بـه عنوان پدیدهای «طبیعی» و عنصری ذاتی در رابطهء
انسانها با فضا ،با یکدیگر و با خداوند فهمیده میشوند.
بسیاری از متون دینی و سیاسی ایران باستان در قالب شعر هجایی سروده شده است .این شعر به منظور ماندگاری بیشتر
در ذهن و دوری از دستبرد راهزنان فرهنگی همواره با ساز و آواز و موسیقی بیان میگردید .مضمون بیشتر این اشعار را داستان
آفرینش ،سکونت گاههای اولیه ،پادشاهان باستانی ،شرح قهرمانیها و تاریخ حماسی تشکیل میداد.
«موسیقی دینی» در ادیان مختلف وجـود داشته و منشأ آثار هـنری گـوناگونی نیز شده است.
برخالف تصوّر برخی که گمان نموده اند ،اسالم با هنر و زیبائی و خواندن و احساس و لطافت ذوق سازگار نیست و روح
تقدس را دوری از زیبائی می دانند ،باید گفت اسالم مکتب روح و عواطف و احساسات پاک فطری است و قوانین و احکام آن با
آهنگ موزون فطرت هماهنگ است.
خداوند سبحان در قرآن کریم می فرماید:
«قُلْ مَنْ حَرَّمَ زینَةَ اللّهِ التّی اَخْرَج لِعبادِهِ وَ الطَیّباتِ مِنَ الرزق( »...اسراء )31
بگو ای پیغمبر ،چه کسی زینت های خدا را که برای بندگان آفریده ،حرام کرده و از روزی حالل منع کرده است.
این همه زینت و جمال بر در و دیوار هستی جهت بهره مندی و ابزاری برای هدایت و تعدیل اوست لذا افراط در بهرهوری از
زیبایی ها و پذیراشدن خواهش های نفسانی و محاسن را به استخدام رذایل درآوردن مذموم است چنانچه فرو بستن چشم و
گوش از دریافت زیبایی ها و حرام پنداشتن حالل ها هم پسندیده نیست بلکه شایسته است در سایه فقه پویا و بالنده و با در
نظرگرفتن زمان و مکان به بهزیستی مادی و معنوی پرداخت.
در نگاهی کلی« ،دین» بهعنوان برنامه زندگی انسان و «موسیقی» بـهعنوان یک شاخه مهم هنری ،نمیتوانند جدا از هم
باشند .آیین اسالمی نسبت به دیگر ادیان آسمانی ،مزیت برخورداری از کتابی دستنخورده را داراست که ضمن برخورداری از
مصونیت کامل ،نظمی هنری و آهنگین دارد و از اوایل نزول آن ،میل مؤمنان به تغنی و ترنم آن مـشهود بوده است .تازگی
همیشگی و تفاوت لحن این زبان با دیگر زبانها و لطافت آهنگ آسمانی آن ،از نخستین روزهای نزول خود به سمع همگان
رسید و معاندان اسالم نیز نتوانستند از ستایش سبک آن خویشتنداری کنند.
زبان دین چندان که بر اصالت خود بماند ،میتواند حاوی ظرفیتهای فرهنگی و هنری و از جمله ظرفیتهای موسیقایی
باشد .موضع «دین» نسبت به «موسیقی» در اغلب موارد با نگاه فقهی بررسی شده و از موضوعهایی که چندان بدان پرداخته
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نشده ،نسبت «دین» و «هنر» موسیقی است .تفصیل حرمت و حلیت موسیقی موکول به کتابهای فقهی و نگاه مقاله حاضر،
نگاهی تاریخی و هنری به موسیقی آوایی دینی و تغنی و نغمههای برآمده از آن است.
نگارنده در این نوشتار پس از شرح اجمالی از واژه موسیقی سعی کرده در جهت پاسخگویی به پرسش های پژوهش کاربرد
موسیقی را در بستر جامعه ایرانی از ادوار گذشته تا دوره پیش و پس از ورود اسالم مورد مداقه قرار دهد.

 -2پرسشهای پژوهش
-

موسیقی (به عنوان مهمترین قالب بیان اشعار) چه جایگاهی در میان ایرانیان داشـته است؟

-

آیـا خـنیاگران(رامشگران) تنها اهل طرب و نوازندگی بودهاند؟

-

آیا اسالم تأثیری بر موسیقی داشته است؟

 -9روش پژوهش
روش در این پژوهش اسنادی کتابخانهای می باشد .محقق سعی کرده با مطالعه کتب و منابع موجود ،به توصیف و تبیین
جامعی پیرامون موضوع پژوهش دست یابد.

 -4پیشینه پژوهش
در رابطه با هنر موسیقی تاکنون آثار تحقیقی زیادی به صورت کتاب و مقاله صورت گرفته است .باوجود این ،شایسته است
که درباره سیر تاریخی و چگونگی تحول موسیقی تحقیقات آکادمیک بیشتر صورت پذیرد.
در اینجا به عناوینی چند از منابع موجود در این حیطه اشاره میکنم:
موسیقی ایران از آغاز تا امروز :این کتاب به تألیف غالمرضا جوادی در سال  1317توسط انتشارات همشهری به چاپ
رسیده .این کتاب یک دوره کامل موسیقی در ادوار مختلف ایران و خارج از ایران است.
و کتابی دیگر تألیف علیرضا اکبرپور با عنوان دوره های موسیقی از آغاز تا امروز توسط انتشارات دلسا در سال .1331
نگرشی بر پیشینه موسیقی در ایران به روایت آثار پیش از اسالم تألیف سوری ایازی توسط انتشارات سازمان میراث
فرهنگی به سال 1313
سرگذشت موسیقی ایران تألیف روح اهلل خالقی توسط انتشاران ماهور سال .1333
داستان موسیقی تألیف جفری بریس ،ترجمه مهدی جوانفر نشر مهدی به سال  1314و خنیاگریو موسیقی در ایران تألیف
مری بویس ،ترجمه بهزاد باشی توسط انتشارات آگاه به سال  1311به چاپ رسیده اند.

 -5مفهوم موسیقی
لفظ «موسیقی» در فارسی ،و همچنین کلمه  Musicدر زبان انگلیسی ،هر دو به طور توأمان از کلمه کالسیک یونانی ،یعنی
 Musikeمشتق شده اند؛ که این خود شکل تخفیف یافته و کوتاه شده «موزیک تکنه ،»1به معنای مهارت ها و هنرهای موزها
یا الهگان هنر است.
هر سه واژه مزبور ،دربرگیرنده مفاهیمی مانند شعر ،درام ،آواز ،رقص ،نقاشی و همچنین «موسیقی» در جوامع کنونی بشری
هستند.
موسیقیدانان مسلمان عموماً این کلمه را ،مرکب از دو واژه «موسی» و «قی» دانسته اند؛ که موسی به معنای نغمات و
الحان ،و «قی» به معنای تلذّذ و خوشایند بودن است.
1 - Musike Techne
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ایرانیان نیز به چنین معنایی قایل بوده اند؛ چنان که موسیقیدان گمنامی به نام «حسن کاشانی» طی تألیف رساله ای با
عنوان «التحف» ،دقیقاً همین برداشت را ارائه داده است:
«موسیقی ،مرکب است از دو حرف یونانی «موسی» و «قی» ،موسی به لغت ایشان ،نغمات باشد ،و قی ،موزون و ملّذ بود.
پس موسیقی عبارت از نغمات موزون است .موسیقی یعنی صنعت آهنگها و نغمات ،دانش سازها و آوازها ،غنا و خنیاء
ترکیب اصوات بهصورت گوشنواز( .بینش)31 ،1331 ،
اما به نظر می رسد که این قول ،منشاء علمی ندارد .حال آنکه از سویی دیگر خوارزمی در کتاب مشهور خویش «مفاتیح
العلوم» که متعلق به قرن چهارم هجری قمری است ،موسیقی را یک علم دانسته است که درباره ترکیبات مختلف و موزون
الحان بحث می کند؛ و می افزاید واژگان موسیقار یا موسیقور ،به معنای نوازنده آالت موسیقی است.
ابونصر فارابی در احصاءالعلوم مینویسد" ،موسیقی علم شناسایی الحان است و شامل دو علم است:
 -1علم موسیقی عملی و  -2علم موسیقی نظری.
امروزه نیز موسیقی دوشاخه دارد ،موسیقی نظری که اصول علمی و ریاضی موسیقی را شامل است و در حقیقت از
شاخههای فیزیک صوت محسوب میشود و دیگری موسیقی عملی که فن بهشمار میآید"
ابوعلی سینا در کتاب شفا میگوید" :موسیقی علمی است ریاضی که در آن از چگونگی نغمهها از نظر مالیمت و چگونگی
زمانهای بین نغمهها بحث میشود و تا معلوم شود که سخن را چگونه باید تألیف کرد".
عالمه قطبالدین محمد شیرازی در کتاب معروف خود درةالتاج مینویسد" :صناعت فیالجمله عبارت است از صناعتی که
مشتمل بر الحان و آنچه التیام الحان به آن بشود و آنچه بدان کامل شود و آن سه قسم بود:
اول صناعت اداء الحان یا به تصویب انسانی یا با آالت .دوم ،صناعت تألیف الحان است و این دو قسم عملی بود .سوم،
صناعت نظری موسیقی است.
افالطون در تعریف موسیقی میگوید" :موسیقی ی ک ناموس اخالقی است که روح به جهانیان و بال به تفکر و جهش به
تصور و ربایش به غم و شادی و حیات به همه چیز می بخشد.
بعضی معتقدند ،موسیقی مرکب از "مو" که در زبان سریانی به معنای هوا میباشد و سیقی به معنای گره .گویا نوازنده با
ابتکار عمل و دقتنظر خویش بر هوا ایجاد گره میکند و صوت خوش تولید میشود.
موسیقی اصوات و نغمات موزون و متناسب است که دارای وزن هستند و از سازهای موسیقی یا حنجرهی آدمی خارج می-
شوند و در شنوندگان و مستمعان تأثیر میگذارد.
موسیقی یکی از فروع علم ریاضی است ،صنعت ترکیب اصوات است .آواز و آهنگ از یافتههای قدیم انسان است .موسیقی
در راه مقدسترین اعمال بشر که عبادت است ،بهکار رفته است.
میگویند موسیقی لفظی است یونانی و معنی آن الحان است .بعضی از حکما معتقدند که موسیقی یعنی علم .موسیقی
عبارت است از علم ریاضی که بحث کند در آن از طول نغمات ،از آن حیث مالیم است یا متناخر و احوال ازمنهای که متخلخل-
اند میان آنها تا معلوم شود که چگونه تألیف کرده شود .بعضی دیگر میگویند که موسیقی عبارت است از صناعتی که مشتمل
بر الحان و آن چه التیام الحان بدان کامل شود و به تصویب انسانی یا به آالت موسیقی .پس میگوییم موسیقی عبارت است از
جمع نغمات مالیم که بر بشری ترکیب کنند و در دوری از ادوار ایقاعی .موسیقی علم الحان است و هرچه منسوب به الحان
باشد و آن چه الحان بدان موقوف باشد و کامل شود به اعتبار آن که مستعد محسوس شدن باشد .موسیقی لطف و اشرف باشد
چه آن را به ذوق دریابند نه به تقلید.
در فارسی عموماً واژگانی که به معنای موسیقی یا مستقیماً در ارتباط با این واژهاند ،متضمن معنای راحت و سالمت هستند.
صفتهایی که برای نوای موسیقی بهکار برده میشود ،بدین ترتیب هستند ،دلنواز ،دلکش ،جانبخش ،روحانگیز ،روحنواز و
دلگشا ،آسمانی ،بهشتی ،ملکوتی و روحبخش میباشند .این صفات بیشاز هفتاد درصد دربارهی آواز یا آوازساز کاربرد دارند و
نشاندهندهی این حقیقت است که موسیقی بر قلب و اعصاب تأثیرات مثبت دارد.
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موسیقی زبانی است که احساسات و عواطف قلبی و اضطرابها و تمایالت روحی را بهتر از هر زبانی بیان میکند و به
وسیلهی این زبان تجدید خاطرههای گذشته از کلیهی طبیعت مادی ،از غم و شادیهایی که در طول زندگانی اول بار به وسیله-
ی صدا وارد بر ما گشته ،از آهنگهای محبت آمیزی که ما شنیدهایم ،از ضجهها و نالههای بدبختی و حرمان که در ما تأثیر
نموده ،خاطرههایی از تمام این ها در مخیله و بطون ما نقش است و به مجردی که یک ترکیب از موسیقی یا صدایی آن رنگ و
حالت را داشته باشد بیاختیار متأثر میگردیم.

 -6تاریخچهی پیدایش موسیقی
تردیدی نیست در بین هنرهای ششگانه که موسیقی مؤثرترین و گویاترین وسیله برای عواطف و تمنیات درونی آدمهاست.
از اینرو تاریخ پیدایش آن را با تاریخ ظهور انسان ،انسان صاحب احساس باید یکی دانست .میدانیم که فرهنگ هر قوم عبارت
است از مجموع کوششها و مجاهدتهایی که افراد در راه تسلط یافتن در طبیعت و رسیدن به یک زندگی دلخواه بهعمل می
آورند و هنرهای زیبا عالیترین جلوهی این کوشش و تکاپو است و موسیقی لطیفترین آنها است.
بشر با درک زیبایی از طبیعت الهام گرفت و با تقلید اشکال و آهنگهای طبیعی و انعکاس این آثار ،هنر را که یکی از عوامل
مهم ابراز احساسات و بیان زیبایی است بهوجود آورد و آن را به صورتهای گوناگون منعکس نمود .غم و شادی و عواطف و
احساسات انسانی مفاهیم واحدی است و اختالف در طرز بیان و توصیف آن است .به عبارت دیگر پیدایش موسیقی از هرچه و
هرکسی که بوده تداوم آن با انسان در طول تاریخ همراه و همساز بوده است .تنوع حاالت انسان با رخداد و حوادث بههمراه
اعتقادات و باورهای انسانهای گوناگون در گوشه و کنار این دنیای بزرگ ،موجب شکلگیری شاید هزاران نمونهی آن شده باشد
بههمراه خود ،هزاران ابزار و ساز و آالت و ادوات موسیقی را خلق کرده است .رقص ،شعر ،موسیقی ،با بشر بهوجود آمده و انسان
از هر زمانی که پا به عرصه وجود گذاشت و در آغوش طبیعت بدون قید و بند و بهطور آزاد مانند حیوانات ،در ظلمت جهل و
نادانی زندگی میکرد ،دارای احساسات و عواطف و واجد تأثیرات و حاالت نفسانی مانند :بیم ،امید ،غم و شادی ،میل و نفرت و
سایر کیفیات درونی و در دوران زندگی نیز پیوسته محکوم عواطف و احساسات خود بوده است.
از زمانی که بشر توانست انفعاالت خود را به وسیله ای نمایش دهد و وزن را از صداهای منظم و مختلف طبیعت بهدست
آورد ،موسیقی را به وجود آورد زیرا که جهان پراز اصوات است و عالم خلقت بر توازن و انتظام استوار است.
لئوپولد دوفن در کتاب خود آنتولوژی کوچک که برای معلمین موسیقی نگاشته است ،دربارهی پیدایش موسیقی مینویسد:
"ریشهی موسیقی به عهد کهن ارتباط دارد .موسیقی صوتی با سخن به وجود آمده است و درواقع همان روزی که انسان توانست
برای نخستین بار خوشیها و رنجهای خود را با صدا نمایش دهد ،مبدأ موسیقی بهشمار میآید.
موسیقی انسانی نتیجه ی صداهای منظم و مختلف طبیعت است و هر صوتی حالت و وضعی را مجسم نموده و موجب
پیدایش سازهای خاص گردیده است و پس از آنکه بشر به تمدن نزدیک گردید با اختراع آالت و ادوات موسیقی از الحان و
نواهایی که در ذهن او حالت مطبوع و دلپذیری را ایجاد میکرد ،تقلید نمود و با سرودهای مذهبی به نیایش ارباب انواع پرداخت
و موسیقی را رکن اصلی دین قرار داد.
بشر از مناطق دلکش طبیعت و کوه دشتهای سرسبز و خرم و رنگهای گوناگون و بهار فرحانگیز و عطر گلها و الحان
مطبوع ،پرندگان و دیگر حیوانات و درخشندگی خورشید و ستارگان و آسمان زیبا و شفاف و امثال اینها لذت میبرد و بهحالت
انبساط و نشاط در میآمد و بالعکس .از تاریکی و مناظر هراس انگیز و صدای وحشتناک و آثار ناگوار جوی وحشت میکرد.
عواطف و احساسات و ادراکات و مکنونات باطنی و انفعاالت ناشی از این عوامل که پیوسته با بشر همراه بود ،میبایست بهصورتی
جلوهگر شود و آن صورت جز کردار و گفتار نمیتوانست باشد .بنابراین انفعاالت درونی و عواطف و احساسات و تأثیرات خود را
به وسیلهی صدا و حرکات و کلمات که مناسبترین ،وسیله برای بیان احساسات و هیجانات است ،آشکار ساخت که نمودار آن،
آواز ،شعر و رقص بود.
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ناگفته پیداست که تولد پیدایش آهنگ موسیقی که برخاسته از نظام گسترده طبیعت و جهان آفرینش میباشد ،با تولد و
پیدایش نوع انسان و در پهنهی گیتی و حیات توأم و مقارن میباشد.
و تاریخچهی پیدایش سازهای آن به هزاران سال پیش هنگامی که انسان ،نخستین بار برای اولین بار از مواد طبیعی و به-
منظور تولید صوت استفاده کرد ،باز میگردد .قدیمیترین سازهای موسیقی همانا حنجرهی آدمی است .سازهای موسیقی بیش
از  22777سال قدمت دارند .کهنترین سازهای موسیقی ،سازهای سادهی ریتمیک بودند که برای تقویت حرکات بدن در
پایکوبیها مورد استفاده قرار گرفته و با کوبیدن دست و پا همراه بوده است .بسیاری از سازهای ضربی ،دارای تاریخچهی بسیار
کهن میباشند .استخوان ،سنگ ،چوب ،گل رس و بعدها فلز برای ساختن سازها در عهد باستان که در مراسم آیینی و اعالم خبر
استفاده میشوند بهکار میرفته است .با پیدایش تمدنهای پیشرفتهتر فرهنگی در خاورمیانه و اروپا منجر به ابداع سازهای
بسیار پیچیده شده .ادبیات و منابع تصویری آن زمان از سازهای موسیقی نمونههایی به یادگار گذاشته است که نشانگر آن است
که تا چه حد تنوع در سازها وجود داشته است.

 -1موسیقی در ادوار گذشته
نخستین نمونهی آفرینش موسیقی توسط انسان ،نقشی است که در یک غار ماقبل تاریخ در آریژ برجای مانده است .این
نقاشی یک شکارچی را نشان می دهد که با پوست حیوانات خود را پوشانده و در تعقیب یک گوزن شمالی است .شکارچی،
کمانی در دست دارد ،ولی از آن برای پرتاب تیر به سوی گوزن استفاده نمیکند ،بلکه کمان را با دهان باز نگاه داشته و آن را
مانند زنبورگی مینوازد ،یعنی زه کمان را به صدا درآورده و با تغییر شکل دهانش ،اصوات را تغییر میدهد .درواقع شکارچی،
سعی میکند با اینکار گوزن را "سحر و جادو" کند.
موسیقی برای انسانهای اولیه حکم جادو را داشته و سحر و جادو مهمترین انگیزههای آفرینش موسیقی در آن عصر بوده
است .قبایل اولیه اعتقاد داشتهاند که فریاد زدن ،دست زدن ،بر سینه کوفتن و پایکوبی دستهجمعی ایشان ،دارای چنان قدرتی
است که میتواند باران بباراند ،بیمار را شفا بخشد و گیاهان را برویاند .در واقع آفرینش موسیقی مخلوق ذهن خود انسان و یقیناً
مانند هدیه از جانب خدایان بهنظر میآمده و انسان اولیه احتماالً فکر میکرده است که موسیقی بخشی از قدرت خدایان را برای
کمک به رامکردن حیوانات وحشی به او میبخشد( .بریس )3 ،1314 ،قدیمیترین سندی که از وجود ساز و موسیقی خبر می-
دهد ،لوحههای سومری است که باستانشناسان آنها را در جنگلهای بینالنهرین یافته و پژوهندگان و کاوشگران کوششهای
فراوانی برای خواندن این لوحهها انجام دادهاند .در این لوحهها بهنواختن چنگ همراه با سرود آفرینش اشاره شده است و
مشخص است که این قوم پیشرو و هنرمند باستانی ،دارای موسیقی پیشرفتهای بوده و با آالت موسیقی مختلف آشنایی داشته-
اند و البته بیشتر موسیقی و آالت آن جنبهی مذهبی داشته است( .ایازی )11 ،1313 ،سومریان تا هزارهی ششم پیشاز میالد
هنوز اجتماعات بزرگی تشکیل نداده بودند و در حدود  4تا  2هزار و پانصد سال پیش نخستین ساختمانها را در شمال بین-
النهرین درست کردهاند .بههمین جهت تمدن آنها را از تمدن مصر قدیم و هند قدیم کهنتر میدانند (نفیسی)124 ،1342 ،
قدیمیترین تمدن بینالنهرین را مردمی بهنام خوزیان (ایالم) که در بخش شرقی-جنوبی بینالنهرین میانه (سومر-اکد)
سکونت داشتند تشکیل میدادند( .ضیاءپور)31 ،1333 ،
در سال  1323هیأت اکتشافی به گوری دست یافت ،این گور متعلق به یک پادشاه و ملکهی او موسوم به "شوباد" بود .گویا
ملکه پساز شوهرش مرده باشد و آندو را باهم در یکجا دفن کردهاند .گور پادشاه غارت شده بود اما از آن ملکه دست نخورده
بود .اشیایی که در گور پیدا شد حیرتانگیز بود .تعداد فراوان جامهای طال و نقره و کاسهها همه حاکی از کمال هنری بود و
مهارتی را نشان میداد که هیچکس سومریهارا صاحب آن نمیدانست ،اما چنگ چیز دیگری بود که تماشای آن هر بینندهای
را متحیر و مبهوت میساخت( .روایت211 ،1341 ،؛ ایازی133 ،1313 ،؛ گالپین14 ،1331 ،؛ جوزی)21 ،1313 ،
مردمان بیشتر شهرها در جلگهی بینالنهرین معابد خود را در هزارهی (چهارم ق .م) برپا کردند .داخل این معابد خدایان
متعددی برای ستایش بودند( .حجاریان )21 ،1313 ،تمام ملتها در پرستش خدایانشان سرود سرودهاند و برای نشان دادن
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عظمت این خدایان آوازها و نغمهها بر زبان جاری کردهاند .از دیرباز تا امروز مردمان جوامع گوناگون بههمراه عبادات خود سرود
سر میدهند و آن را بر خود واجب میدانند و بخور و عود و شمع و اسپند نذر قدرتهای متعال میکنند (خلیل جبران،1313 ،
 )24از آنجا که این معابد مرکز روشنفکری آن روزگار بود ،کاهنان و رهبران مذهبی ،ریاضیدانان و ستارهشناسان بیشتر
عمرشان را در آنجا در انزوای کامل میگذراندهاند .در ابتدا رهبر سرایندگان مناجاتهای مذهبی از میان رهبران مذهبی
انتخاب شدهاند که آنان را به زبان سومری "گاال" میگفتند .این رهبران سراینده مانند آوازهخوانان کلیسای مسیحیت در اروپا
به شکل اصناف سازمانیافته ،جایگاه خاصی را در مکتبخانه معبد به خود اختصاص میدادهاند در این مکان اسرار مقدس
روحانی خود را میآموختند ،اسراری که دربرگیرنده ی آموزش دقیق موسیقایی بوده که آموزش آن چون آوازهای کلیسای
مسیحیت به مانند آموزش یک هنر به زمان طوالنی نیاز داشتهاند .عباداتی که در معابد انجام میشد از یک مصرع یا یکبندی
ترکیب می شد و غالباً هم برای سوگواری (که به زبان اکدی ارشما) گفته میشد و هردو ابزار موسیقایی هم مانند فلوت (تیگ)
دهل (بلغ) تنبک (لیس) و دایره (اداپا) مزامیرخوانیهای مذهبی را همراهی میکردهاند و با مرور زمان ،مفهوم موسیقایی خود را
هم با نام سازها تکمیل نمودهاند .اینگونه مراسم عبادی ساده پیش از روی کار آمدن دورهی حکومت اول بابلیان ( 1137ق .م)
از بین رفته و این هنگامی است که جای آنان را سرودهای تکبندی (ارشما) که مناجاتهای کاملتری بوده و "کسیوب" نامیده
میشد گرفته است( .حجاریان )21-12 ،1313 ،در سومر نیز موسیقی در حوزهی فعّالیت معبد بود که مرکز حیات فرهنگی و
معنوی شهر به شمار میرفت و حتّی مدارس و کتابخانهها به آن وابسته بودند .کاهنان و موسیقیدانان که طبقهای مقتدر و
ثروتمند بودند ،سرودهای نیایشی میساختند که متّکی بر حیات خدایان بود و مهمترین مراحل آنها را با ابزارهای بادی یا طبل
می خواندند و نوع ابزار بسته به خدایی بود که مورد پرستش قرار میگرفت یا به ماهیّت مراسم بستگی داشت .به همین ترتیب
آوازهایی در ستایش خدایان یا در سوگ آنان خوانده میشد .سومریان اساس و پایهی یک سنت دعاخوانی را پیریزی کردند که
بهطور جداییناپذیری به موسیقی وابستگی داشت( .بهزادی)411 ،1312 ،
یکی از قدیمیترین آثار هنری که از آشور برجای مانده نشان شهرآور است ( ،2277ق .م) که یک خواننده و نوازندهی
کیتارای بزرگ (الگر) را نشان میدهد که قطعاتی را به اصطالح برای رفع افسردگی در مجلس شاهانه اجرا میکنند .چندین مهر
متعلق به همین دوره ،سازهایی را نشان میدهند که در مجالس جشنها بهکار گرفته میشدهاند .در چنین مکانی نه فقط
کیتارای بزرگ ،بلکه چنگ (زگال) چقچقی و چغانه نقش خود را اجرا میکردهاند .آشور در همان آغاز بههمان اندازه که شیفتهی
موسیقی مذهبی بود شیفتهی موسیقی غیرمذهبی هم بوده است .موسیقیدانان دربار برای شادمانی قلوب مردم قطعاتی را برای
عامه هم اجرا میکردهاند( .حجاریان )13 ،1313 ،برای آشوریها ،خنیاگر دربار مقام باالیی داشته و این از لباس و موقعیت آنان
مشهود است .جایگاه آنان در میان اشراف متقدم قرار گرفته بود و بر دانایان که بیواسطه بعداز خدایان و شاهان قرار میگرفته-
اند تقدّم داشتهاند( .ملکی ) 32 ،1317 ،و در هرگونه جشن و مراسمی حضور نوازندگان مشهود بود .درواقع موسیقیدانان در
خدمت هدفهای زمینی و مادی نیز قرار گرفتند( .ایازی)11 ،1313 ،
در تورات کتاب دینی قوم یهود آمده که حضرت داوود پیغمبر آن قوم ،صدای خوبی داشته و سرایندگان و نوازندگان
بسیاری در خدمت او بودهاند و نغمهی داوودی معروف شده است( .فروغ و دیگران )133 ،1313 ،داوود تحت حمایت "شائول"
پادشاه یهود قرار گرفت و با صوت خوش و نوای بربط به مداوای بیماری مالیخولیایی که گاه شائول را میآزرد ،میپرداخت.
داوود بعداز شائول به پادشاهی یهود رسید( .ستایشگر)371 ،1314 ،

لحن داوودی چنان محبوب برد
لحن داوودی به سنگ و کُه رسید
کوه با داوود گشته همرهی
گرنه کوه و سنگ با دید ار شد

لیک بر محروم بانگ چوب برد
گوش آن سنگین دالنش کم شنید
هردو مطرب مست در عشق شهی
پس چرا داوود را او یار شد

(مولوی ،1333 ،دفتر)421 ،4
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 -8دوره پیش از اسالم
 -7-8نقش گوسانان در حفظ روایت های ملی و حماسی
یکی از گروههای مهم اجتماعی که از پیش از اسالم در ایران به کار شاعری و نوازندگی مشغول بوده و پس از آن نیز در
حفظ حماسههای شفاهی ملی ،نقش قابل مالحظهای داشتهاند گوسانان یا خنیاگران هستند؛ این گروه نه تنها در آغاز ادب
فارسی که حتی در دورههای بعد و تا به امروز به فعالیت ادبی به ویژه نقل داستانهای حماسی اشتغال داشتهاند.
بـر اساس تحقیقات مری بویس در کتاب«خنیاگری و موسیقی» ( )23 ،1311واژهی«گوسان» دوبار در ادبیّات فارسی به
کار رفته که یک مورد آن در مـنظومهی«ویـس و رامـین»اثر مشهور فخر الدین اسعد گرگانی است-که اکنون مـعلوم گردیده،
منشأیی پارتی دارد-و آن هنگامی است که شاه موبد ،همراه با همسرش و برادرش رامین ،در بزم نشستهاند و یک گوسان نـواگر
بـرای آنـها اشعاری را به آواز میخواند( .فخرالدین اسعد گرگانی)2342-2332 ،1314 ،
بنابر شواهد موجود ،در این ابیات میتوان گوسان را هـم یـک اسم عام تعبیر کرد و هم آن را یک نام خاص دانست.
«پاتکانوف» اوّلی را برگزیده است که بیگمان درست اسـت ،او تـوضیح مـیدهد که این واژه که احتماال«نوازنده» معنی
میدهد ،در کالم فـارسی امـروز از واژههای مهجور محسوب میشود و گسن ارمنی از آن مشتق شده است ،او ،همین واژه
را«کسن»میخواند ،امـّا«اسـتلبرگ»پیشنهاد میکند که به جای آن باید گوسان 1خوانده شود و خاطر نشان مـیکند کـه
مـگسنی 2گرجی نیز احتماال از همین واژه مشتق شده است.
«اچ .دبلیو .بیلی» مورد دیگری از این واژه را در پارهـی ذیـل از کتاب«مجمل التواریخ و القصص کشف کرد:
«او[بهرام گور]همواره از احوال جهان خبر[داشت] و کس را هـیچ رنـج و سـتوه نیافت ،جز آنک مردمان بی رامشگر شراب
خوردندی ،پس بفرمود تا به ملک هند نامه نـوشتند و از وی گـوسان خواستند و گوسان به زبان پهلوی ،خنیاگر بود .پس ،از
هندوان دوازده هزار مطرب بـیامدند زن و مـرد .و «لوریـان» که هنوز بجایند ،از نژاد ایشاناند .و ایشان را ساز و چهارپا داد تا
رایگان پیش اندک مردم رامشی کـنند»( .ملک الشعرای بهار)13 ،1311 ،
چـنانکه در ایـن عبارات مشاهده میشود« ،گوسانان» ،نوازندگان و خوانندگانی دورهگرد بودهاند که در بین مردم عـادّی
جـامعه (اندک مردم) به کار نوازندگی ،خوانندگی و نقل حکایت و افسانهها مشغول بودهاند.
هنینگ نکتهای را از روی دو تکهء کوچک بـازسازی شـده مانوی دربارهی گوسان به دست داده که بسیار قابل توجّه است.
در این مـتن دربـارهء گوسانان چنین آمده است:
«مانند گوسانان کـه ارزشـمندی شـاهان و قهرمانان باستان را پرآوازه میدارد و خود هرگز چیزی بـه دسـت نمیآورد».
(مری بویس)32 ،1311 ،
چنانکه مالحظه میشود در این قطعهء کوچک ،وظیفهء گوسانان را پرآوازه کردن ارشهای شاهان و قـهرمانان
بـاستان(عناصر اصلی حماسه) بیان مـیکند و ایـن خود نـشان دهـندهء نـقش مهم آنان در حفظ روایتهای کهن مـلّی اسـت.
گوسانان از جمله کاستهای طبقاتی ایران باستان بودهاند ،امّا برخالف همهء کاستهای طـبقاتی آنـ دوران ،کاست بستهای
شمرده نمیشده و هـرکس میتوانسته است حتّی بدون آنکه در صنف گوسانان متولد شده باشد بـه یـک گوسان مبدّل گردد.
مجموعهء شـواهد بـر روی هـم میرساند که گـوسانان در زنـدگانی پارتها و همسایگان ایشان تـا اواخـر عصر ساسانی نقش
قابل مالحظهای بازی کردهاند.
م .بویس دربارهء گوسان مینویسد:
«این هنرمند بـه عـنوان سرگرم کنندهء پادشاه و مردمان عادّی ،در دربـار از امـتیازات ،و نزد مـردمان از مـحبوبیّت
خـاصّی برخوردار بوده؛او در گورستان و در بـزمها حضور مییافته؛ نوحهسرا ،طنزپرداز ،داستانگو ،نوازنده ،ضبط کنندهء
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دستآوردهای عهد باستان و مفسّر زمانهء خویش بـوده اسـت .در واقع خود گسترهء فعالیّت او باعث مـیشد کـه در نـظر اوّل،
مـوقع دقـیق اجتماعی و نیز طـبیعی او سـرگیجهآور جلوه کند .گاهی دیگران حسرت مقام او را میخوردند و مورد رشک واقع
شده و گاهی مشتری مزاحم و ناخواستهء مـیفروشیها و مـیهمان نـاخواندهء خانههای بدنام بوده است ،گاه خواننده و
نـوازندهای تـنها و یـک نـفری ،و گـاهی عـنصری از یک گروه نوازندگان بوده که آواز میخوانده یا سازهای متنوّعی را مینواخته
است.
به فرض ،همین درجه از تنوّع ،میتواند این نکته را توجیه کند که چرا موسیقی و شعر دوران پارتها آنچنان تنگاتنگ در هم
بافته شده بوده است ،آنقدر که یک شاعر حرفهای نمیتوانست در عین حال ،نوازنده و متخصّص در نواختن سازهای مختلف و
آوازخوان نباشد .در جامعهء پارتی مانند هر جامعهء دیگری ،گوسان به عـنوان شـاعر-نوازنده به نسبت استعدادهای فردیاش از
شهرت و احترام برخوردار میشد .برخی از ایشان در روزگار خودشان بسی سرشناس و دارندگان تاجهای افتخار بودند و چنان
بودند که میتوانستند به تنهایی در برابر شاهان هنرنمایی کـنند .بـرخی از آنان دستههای ارکستر و گروه همسرایانی را تشکیل
میدادند و در برابر مردمان بزرگ و ثروتمندان هنرنمایی میکردند و سوای اینان ،کسانی دیگر هم بودند که آشکارا زندگی
مـحقّرانهای داشـتند و تنها در میان روستاییان و در اماکن عـمومی شـهر یافته بودند»( .همان)42 ،
برای دوران ساسانی ،سوای ادامهی سنّت گوسانها در شمال ،از درخشش خنیاگری در ایران بزرگ ،شواهد و مدارک فراوانی
در دست است .اصطالح فارسی میانه برای این هـنرمند ظاهرا«هنیاگر» و «هنیواز» بـوده اسـت ،واژهی هنیاگر در فارسی کهن
به صورت خنیاگر 1باقی مانده است .در این عصر اصطالح «رامشگر »2و «چامهگو »3نیز به این افراد اطالق میشده است،
چنانکه در این دوران میبینیم برخی از این خنیاگران نـظیر «بـاربد» و «نکیسا» در دربار ساسانی ضمن اشتغال به کار
نوازندگی ،آثاری را نیز برای اجرا میسرودهاند.
بنابر آنـچه گذشت ،خنیاگران در گذشته تنها آوازخوانان دورهگرد و بیاصل و نسب نبودهاند بلکه در بین آنان بودند کسانی
که با نشان دادن لیاقت خویش به دربار راه یافته ،ندیم و همنشین اوقات سرور و غـم پادشـاهان مـیشدند.
دامنهء کار گوسانان بسیار گسترده بود و چنانکه پیشتر گفتیم در هر اتفاقی حضور آنان در دربار الزامی بوده اسـت و
ایـنان میبایست آمادهء مواجهه با هر وضع و حال روحی شاهان میبودند و اثری را مناسب آن حـال آمـاده مـیداشتند ،در بین
این آثار به نوعی خاص از سرود یا خنیاگری بر میخوریم که باید آن را «خنیاگری پهـلوانی» خواند .گوش دادن به خنیاگری
پهلوانی ،هم شادیآفرین بوده و هم الهامبخش .در روزگار پهـلوانی شاهنامه میبینیم که زال بـه رسـتم میگوید که او هنوز
برای جنگیدن بسی جوان است و باید اوقات خودش را فقط به برپایی بزم و گوش دادن به موسیقی قهرمانی(پهلوانی سرود)
بگذارند و در جای دیگر آنگاه که بهرام چوبینه در شب نبرد احـساس میکند روحیّهاش متزلزل است ،میبینیم که
خنیاگری(رامشگری)را فرا میخواند تا برای او از هفتخوان اسفندیار و دستآوردهای او در پای رویین دژ ،شعر قهرمانی
بخواند»( .همان)23-21 ،
جالب این است که در سه باری که ترکیب «پهلوانی سرود» در شاهنامه آمـده ،واژهـء «رود»با«سرود»قافیه شده است که
این خود بیانگر این مهم تواند بود که سرودهای پهلوانی را با سازی چون نای و یا رود و به صورت سرود یا به آواز میخواندهاند
که این خـود ارتـباط این نوع از اشعار را با رامشگران و خنیاگران قوّت بیشتری میبخشد ،ضمن اینکه در یک مورد هم
فردوسی به صراحت واژهء رامشگر را نیز همراه پهلوانی سرود (شعر حماسی)آوردهـ اسـت:
سخنهای رستم به نای و به رود بگفتند بر پهلوانی سرود *** به رامشگری گفت :کامروز رود بیارای با پهلوانی سرود ***
زنندهبران سرو برداشت رود همان ساخته پهلوانی سرود (شاهنامه ،صفحات ***)1173 ،1113 ،233
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بنابراین ،ارتباط خنیاگران و گـوسانان بـا داستانهای پهلوانی و حماسی به خوبی روشـن اسـت و اگـر قبول کنیم که از عهد
ساسانیان دستهای از گوسانان در شهرها و روستاها میگشتند و این داستانها را برای شادی و سرگرمی مردم میخواندهاند،
مسلّما پس از نابودی حکومت سـاسانی ،شـیوهی خـنیاگری درباری نابود شد امّا رسم دورهگردی آنان پا بـرجا بـاقی ماند و
اینان داستانهای شاهان و پهلوانان را سینه به سینه به نسل بعد منتقل مینمودند.
شیوهی کار این شاعر-نوازندگان دورهـگرد چـنین بـوده که از مکانی به مکانی دیگر راه میافتادند و اشعار حماسی مورد
عـالقهی مردم را به آواز میخواندهاند و آواز را با سازی(چنگ ،بربط ،رود و ) . . .همراهی میکردهاند .یکی از ویژگی این گوسانان
چنان که گفته شد جـامع االطـراف(مـستطرف) بودن آنهاست یعنی تسلّط بر موضوعات مختلف و معموال اینان متناسب بـا
حـال مخاطب ،موضوعی را بتواند بیشتر بر آنان تأثیر بگذارد انتخاب مینمودند و برای آنها میخواندند.
بنابراین ،میتوان گـفت«:شـغل ایـن راویان مشغولیّت مردم بوده و هدفشان اینکه هنر خود را بدل به زر سرخ کنند .از
اینرو به پیـروی از سـلیقه و خواسته تماشاچیان خود ،شیوهیشان را هنگامه به هنگامه تغییر میدادهاند»( .خالقی مقدم،
)23 ،1332
در عهد سامانیان رودکـی ادامـه دهـندهء شیوهء شاعری دربار خسرو پرویز است .رودکی سراینده و خواننده و نوازنده،
آخرین و شاید مهمترین نمایندهء سـنت شـاعری دربـاری ایران قدیم است( .اشرف زاده)32 ،1331 ،
از این پس ،دیگر شاعر به ندرت از آواز خوش و ساز نیک بهرهمند است و اگر هست(نظیر فرخی در دربـار غـزنویان) ،دیگر
این هنرها به کارش نـمیآید ،چـون ابـعاد هـنر سـه بعدی خنیاگری در دورهـی اسـالمی از یکدیگر جدا و مستقل شدهاند،
چنان
که ناصر خسرو نیز در این باره می سراید که:
اگر شاعری را تـو پیـشه گـرفتی یکی نیز بگرفت خنیاگری را
و یا این بـیت انـوری کـه در آن شـاعر ،راوی و خـنیاگر از هـم جدا دانسته شدهاند و در زمرهء فصّال و گدا آمدهاند:
چه بود گر نبود مجلس و دیوان تو را شاعر و راوی و خنیاگر و فصّال و گدای
(دیوان ،ص )344
گوسانان در تمام دوران تسلّط اعراب ،حافظان اصلی حماسههای مـلّی بودهاند که به یاری حافظه و هنرشان سعی داشتند
وابستگی ملّی و تاریخی مردم را با گذشتهء خویش حفظ نمایند و تا زمانی که هنوز زبان و ادب فارسی احیا نشده بود ،بازار
اینان مسلّما از رونـق بـیشتری برخوردار بود چرا که اصوال حماسهء شفاهی ،میتواند در فرهنگی ادامهء حیات کامل دهد که
خط در آن نقش اساسی نداشته باشد و همین که خط مهمترین وسیلهء بیان گردد ،حماسهء شفاهی نـیز پایـان خواهد یافت،
امّا با توجّه به عدم تجانس و هماهنگی بخشهای جامعه در فرهیخته شدن و استفادهء ناهماهنگ و ناموزون از خط و زبان نوشته،
و فقدان سواد و خط در بـخشهای گـوناگون و شاید در اکثریّت بخشهای یک جـامعهء سـنّتی ،باید گفت تغییر سنت شفاهی با
پیدایش خط ،یک روند بسیار طوالنی و کیفی است و بسته به نوع نهادهای جامعه ،گاه در پیشرفتهترین جامعهها نیز ادامـهء
سـنت و نقل و روایت شفاهی دیـده میشود( .مختاری)37-23 ،1311 ،
امّا به هر حال با از بین رفتن طبقهء اشرافی دهقان در ایران از یک سو و ریشه گرفتن تمدّن اسالمی که یک تمدّن شهری
است از سوی دیگر و نیز غلبهء ترکان در دورههای بعد ،گـوسانهای دورهـگرد نیز دیگر نمیتوانستند به طریق سابق به پیشهء
خود ادامه دهند و باید خود را با وضع جدید وفق میدادند .عالوه بر این ،باسواد شدن مردم به ویژه پسـ از اسـالم ،در از بین
رفـتن این گروه بیتأثیر نبود .همانطور که میدانیم یکی از اصالحات اجتماعی اسالم در ایران ،شکستن انحصار سواد و معرفت
بـود که قبال تعلّق به دو سه طبقهء خاص داشت و این امر نـیز مـسلّما در شـکلگیری ادبیّات نوشتاری و به تبع آن تضعیف و
نابودی ادبیّات شفاهی نقش مهمی را ایفا نموده است .چرا که در یـک چـنین وضعی(یعنی پیدایی و رواج ادب مکتوب) ،راوی
هر چند که باید خوشحافظه باشد و چند هزار بـیت شـعر از بـر بداند تا بتواند به اقتضای مجلس شعری مناسب بخواند ولی
میتواند از فنّ خواندن نیز کـمک بگیرد و همین امر شاید تا حدود زیادی باعث نابودی و استحالهء خنیاگری در ایران گـردید
34
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چنانکه حرفههای نقّالی و شـاهنامهخوانی و تـعزیهخوانی و گوراوغلیخوانی در ایران از خاکستر گوسانی میزاید( .خالقی مقدم،
)21 ،1332
بنابر آنچه که تا کنون بیان گردید ،بایستی گفت که نقش گوسانان به ویژه در دورهء اسالمی در زمینهء حفظ روایات و
افسانههای ملّی بسیار حائز اهمیّت بوده اسـت .روایاتی که برای ایرانیان در حکم تاریخ گذشتهء آنان بوده و نه تنها برایشان
ارزش تاریخی و ملّی داشته که حتّی نوعی تقدّس یا ستایش ملّی نیز پشت سر آنها بوده است و این راویان تـا زمـان احیای
مجدّد زبان فارسی و نیز تا روزگار تسلّط و رواج کامل خط و زبان فارسی در بین اکثریّت مردم ،این وظیفه را بر عهده داشتهاند و
پس از آن نیز نه تنها از بین نرفتند که با تغییر شکل و نـوع عـملکرد تا همین روزگار ما به کار خویش مشغولاند البتّه نه به آن
گستردگی اعصار کهن.
یکی از اشکال تغییر یافتهء گوسانی در عهد سلجوقیان گروهی از راویان دورهگرد بودهاند که بیشتر ،اشعار مـذهبی را در
بـین مردمان باورمند به اعتقادات مذهبی در کوی و برزن میخواندهاند که به دستهای از آنان که به مذهب شیعه درآمده
بودند«مناقبی» و به گروهی دیگر که به طریقت اهل سنّت بودهاند«فـضائلی»مـیگفتهاند.
بین مناقبخوانان و فضائلیان با گوسانان وجـوه مـشترک تا بدان جاست که نـمیتوان از هـمسان بودن آنـها بـه راحـتی
گذشت .اینان در حقیقت گوسانانی بودهاند کـه بـا غلبه و گسترش اسالم در ایران به یکی از دو مذهب غالب زمان گرویده بودند
و بـا عـنایت به وضع موجود زمانه و باورهای دیـنی خویش همانند گوسانان از شـهری بـه شهری میرفتند و البتّه این بـار بـه
جای خواندن حماسهها و افسانههای ملّی ،داستانهایی را که با اعتقادات مذهبیشان تناسب
داشت ،در کـوی و بـرزن میخواندند .در این بین ،مناقبیان داسـتانها و یـا اشـعاری را که مربوط بـه شـخصیّتهای دینی
نظیر علی-عـلیه السـالم-و سایر ائمهء اطهار بود ،برای مشتاقان میخواندهاند و مسلما در بین داستانهای خویش از اشعار شاعران
بـرجستهء زمـان نیز بهره میجستند تا تأثیر کـالمشان را در مـخاطبان دو چندان سـازند.
مـنتقدان مـناقبخوانان ،اعتقاد داشتند که ایـن داستانها را آنان بدان خاطر میخوانند«تا عوام النّاس و کودکان دیگر
طوایف را از راه ببرند و فرا نمایند کـه آنـچه علی(ع)کرده است مقدور هیچ آدمـی نـبوده»از ایـن نـکته سـوای هر برداشت
دیـگری کـه میتوان داشت یک نتیجهء مهم میتوان گرفت و آن اینکه داستانهایی که مناقبیان میخواندهاند حداقل دو ویژگی
داشته اسـت یـکی ایـنکه پیرامون شخصیّت علی(ع)و نیز جنگهای ایشان دور مـیزده و دیـگر ایـنکه مـناقبخوانان داسـتانها
را بـه شیوهای حماسی و اغراق آمیز بیان میکردهاند و از این راه بود که یقینا نخستین حماسههای دینی شفاهی به وجود آمدند
داستانهایی که بدون شک میتوان آنها را مقدمه یا سرآغازی بـرای«حیدر نامه»های دوران بعد دانست.
شاید عامل اصلی در آمیختن داستانهای دینی با مفاهیم حماسی ،ذهنیّت خاص گوسانان بود که از دیرباز با داستانهای
حماسی پیوند داشت و همین امر باعث گردید تـا آنـان ،اعمال و کردار شخصیّتهای بزرگ مذهب تشیّع را با اغراق و مبالغههایی
که خاصّ داستانهای حماسی بود ،در آمیزند و از این راستا شخصیّتهایی حماسی-دینی به وجود آیند که اعمالی اسطورهای از
آنان سر مـیزد.

 -2-8آشنایی اعراب پیش از اسالم با موسیقی و شروع دوره اسالمی با موسیقی ایران
الحان موسیقی رزمی از روزگار باستان بین اعراب به ویژه سپاهیان آنان معمول بود .با این الحان احساسات جنگجویان را بر
می انگیختند و در میدان جنگ ((رجز خوانی)) می کردند{ رجز یکی از بحور شعری اعراب است} که خود نوعی موسیقی به
شمار می آمد ،آهنگ دیگری نیز داشتند که مانند رجز بود؛ تند خوانده می شد و به آن ((نصب)) می گفتند اما از آالت موسیقی
ظاهرا جز طبل و بوق چیز دیگری نداشتند از موسیقی بزمی الحانی داشتندکه آن را ((غنا)) می نامیدند و با شعر ادا می کردند
شعر در عصر جاهلیت بین اعراب رواج داشته و از موسیقی جدا نبوده است .اعراب که صحرای خشک و سوزان عربستان را با
شتر طی می کردند ضمن حرکت کاروان شتر لحنی می خواندن که به آن ((حدا)) (یا حدی) می گفتند و آهنگ چهار نعل
اسب را در تاخت((حباء)) می نا میدند(( .غناء الرکبان)) نیز به آواز سوزانی اطالق می شد که در ضمن مسافرت میخواندند .عرب
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موسیقی بزمی نداشت و اگر هم مختصر غنایی داشت ،متناسب با عادات و اخالق و خوی خشن و ناهموار عرب بادیه نشین
صحرا گرد بود .مردان و زنانی نیز بودند که در مجالس عزا یا شادی و عروسی حاضر می شدند و با لحن و آواز مناسب مجلس
نوحه سرایی یا طرب انگیزی می کردند و در موقع نشاط کف می زدند کم کم الحان دیگری در بحور گوناگون میان اعراب رواج
یافت :مرثیه خوانی و خواندن آواز هایی متناسب با زمان(شادی که با دف(دایره) و مزمار(نی) و زدن کف اجرا می شد و به آهنگ
آن می رقصیدند)؛ و از آالت موسیقی نیز دف و مزمار به موسیقی عرب راه جست.
نخستین کس در میان اعراب دوران جاهلیت که به غنا و دانستن موسیقی معروف گشته و عرب را به آواز الحان سازهایی
چون چنگ و نای و بربط و طنبور و ون یا ونج و غیره آشنا کرده است(( ،اعشی بن قیس)) (فوت123:م) است.
ون یا ونج چوبی بود که بر روی آن تاری از فلز کشیده و در زیر دو سر همان چوب دو کدوی خالی نصب می کردند.
مسعودی در مروج الذهب از ((کنکله)) با این تعریف یاد کرده وکنکله معرب کنکره هندی است امروز نیز به همین نام در
هندوستان معمول است .فرهنگ شعوری می نویسد :زنبوره فارسی همان کنگر و کنکر هندی است .نزاری قهستانی گوید:
((پس کند زهره سازها همکار  /ای پی جشن این مبارک سور .دف و چنگ و رباب و زنبوره  /غچک و نای و ونج و طنبوره)).
روزبهان شیرازی نیز گوید که:
(( درگ جانم چو کنگر می نوازد  /نه ظاهر بلکه در سر می نوازد)).
(نقل از تاریخ ادبیات همایی به نقل از گنجینه معارف).
اعشی اسامی این سازها را نیز با اندک تغییری در اشعار خود به کار برده است .اعشی به سبب ارتباط با دربار ملوک حیره و
ایران با موسیقی و سازهای ایرانی آشنا شد .زبان فارسی را فرا گرفت و در زمان انوشیروان به مداین نیز سفر کرد .آشنایی او با
موسیقی ایران و سازهای ایرانی ازالبالی اشعاری که سروده آشکار است .از این مقدمه بر می آید که عرب آالت غنا را ابتدا نزد
ایرانیان دیده و موسیقی را بیشتر از آنان اقتباس کرده است .در زبان عربی لفظ بربط را نخستین بار در اشعار اعشی می بینیم.
(جوادی)223-227 ،1317 ،

 -3موسیقی در دوره اسالمی
سقوط شاهنشاهی ساسانیان به دست اعراب ،زمانی کوتاه مسیر خلق هنرهای مختلف را متوقف کرد .ولی دیری نپایید که
فاتحین ،عالقمند به هنرهای گوناگون کشورهای مغلوب گردیدند .هنرهای اسالمی بر پایه هنر کشورهایی که قرون متمادی
دارای تمدن درخشان و کهنسالی بودند ،شکل گرفت و در ایران نیز با الهام از شیوه هنری دوره قبل از اسالم پی ریزی شد.
(کیانی)23 ،1321 ،
پس از سقوط سلسله ساسانی و استقرار خالفت اسالمی تا مدتها فرصتی برای موسیقی نماند با این همه ،پیشینه پربار
موسیقی و رواج پردامنه آن در عهد ساسانیان به ویژه در دوران سلطنت خسرو پرویز مانع شد که موسیقی یک باره فراموش و
نابود شود .خوانندگان و رامشگرانی که در آخرین سالهای سلطنت ساسانی در سراسر ایران پراکنده بودند نیز با همه افسردگیها
و پریشانیها دست از کار نکشیدند و موسیقی و اصطالحات آن را سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل کردند.
(مشحون 1-2 ،1327 ،؛ جوادی)133 ،1317 ،
درست است که در موقع حمله اعراب بر ایران حالت نشاط و طربی در ایرانیان نماند و اغلب ایرانیان دیگر مجال شنیدن
نغمات فرح انگیز مطربان را نداشتند ولی اگر عروسی و خنده نبود ماتم و گریه داشتند و اگر سازها و آوازهای مفرح نداشتند.
ناله ها و زمزمه های جانسوز و دل گداز داشتند .مقصود این است که موسیقی به نظر فنی ،در شادی و ماتم و حزن و فرح
تفاوتی ندارد نهایت این که در یک جا حسن انبساط و طرب را نشان می دهد و در یک جا حالت افسردگی و اندوهناکی را می
بینیم که هر یک از شعب الحان و نغمات موسیقی نماینده حالتی و احساسی مخصوص و دارای تأثیری خاص در نفس شنونده
است( .همایی)313 ،1347 ،
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در والیاتی که از دسترس رویدادهای این سالها به دور مانده بود (چون نقاط دوردست خراسان و گیالن و مازندران و نواحی
کوهستانی و دره های دور از مرکز خالفت) موسیقیدانان و نوازندگان همچنان به کارهای هنری خود ادامه می دادند و شالوده
موسیقی عهد ساسانی را حفظ می کردند( .جوادی )133 ،1317 ،منشأ فرهنگ ویژه ایرانی را باید در شرق ایران به خصوص
خراسان جستجو کرد .جمعیت بومی این منطقه را مهاجران عرب در صدر اسالم افزایش دادند .از آمیختگی گروههای عرب و
جمعیت محلی نوعی فرهنگی ایرانی – اسالمی در قلمرو مسائل مذهبی و جلوه های دنیوی آن پدید آمد( .سوچک و دیگران،
)111 ،1311
چنانکه گوستاولوبون می گوید« :اهل مشرق ساز و آواز را خیلی دوست دارند و در هر قهوه خانه ای که شخص وارد میشود
صدای نی و تار و طنبور بلند است)413 ،1311( » .
در عهد خلفای راشدین ،اسالم حکم به تحریم غناء و ساختن آالت طرب کرد و احکام شرع اسالم با شدت اجرا می شد ،از
این جهت بازار موسیقی بی رونق شد و آن چه از تغنی باقی مانده بود فقط منحصر به ترنم اشعار و ترجیع قرائت قرآن گشت.
(جوزی)33 ،1313 ،
با توجه به تحریمی که در زمان پیامبر (ص) بر موسیقی روا داشته شد می توان چنین استنباط کرد که در آن دوره
موسیقی گونه های مبتذل یافته بود و ابزاری برای بی بند و باری و میگساری و نیز انجام مراسم لهو ولعب اعراب گردیده بود که
پیامبر اسالم را به مخالفت وا داشته است و برای بر کندن ریشه های فساد و بی قیدی این گونه موسیقی را ناروا دانسته اند و
تحریم کرده اند .اعراب تا پیش از ظهور اسالم در برابر بتها با ساز و آواز می خواندند و گاهی نیز با سرودن اشعار شهوت انگیز
مردم را به هرزگی و کارهای زشت تشویق می کردند و از این جهت شریعت اسالم این قسمت از موسیقی را تحریم کرده ولی
هیچ گاه با لحن خوش مخالفت نورزیده است ( .راهگانی)123 ،1333 ،
امام محمد غزالی در کتاب احیاء العلوم در تحریم موسیقی آورده :خداوند چشم را آفرید و نگفت چیزهای زیبا را نبینید .
لمس را آفرید و نگفت چیزهای لطیف را لمس نکنید ،بویایی را آفرید و نگفت بویهای خوش را مبویید ،ذائقه را آفرید و نگفت
غذاهای خوش را نخورید .چگونه می توان گفت که گوش را آفرید و گفت نواهای خوش را مشنوید)211 ،1311 ( .
نخستین دوره کالسیک موسیقی اسالمی به زمان خلفای اموی برمی گردد( .صارمی )23 ،1334 ،این موقع عهد رفاهیت و
خوشگذرانی و عیش و عشرت شد و بیشتر سالطین بنی امیه مایل به عیش و عشرت بودند از این رو به تدریج مغنیان و
موسیقیدانان ایران و روم با امن و امان در حوزه مسلمین داخل شدند و برخی از آنان در ضمن اسراء و موالی خدمتگزار عرب
گشتند( .عابدین 21 ،1422 ،؛ همایی)343 ،1347 ،
امویان یکی از راههای تحکیم پایه های خالفت خود را در ترویج فرهنگ رفاه زدگی و تجمل پرستی و اشاعه مظاهر فسق و
فجور در غالب مجالس ادبی و هنری و برپایی جلسات و محافل موسیقی می دیدند .شعر و موسیقی هم وسیله سرگرمی اعیان و
اشراف و زراندوزان را فراهم می کرد و هم گروهی خوش صدا و هنرمند توانمند به نان و نوایی رسیدند و بازار موسیقی را رونق
بخشیدند .افراد متوسط جامعه که توان خرید کنیزکان مغنیه را داشتند در منازل خود این گونه مجالس را برپا می کردند و
افراد فقیر و کم درآمد جامعه ،به ناچار سر از باشگاههای شعر و موسیقی که همراه با میگساری و رقص و آواز بود ،در می
آوردند .شعر و موسیقی در این فضای نابسامان و ناهنجار فرهنگی به سرعت رشد کرد( .ایرانی)213 ،1311 ،
در این دوره موسیقی و موسیقیدان دوباره جایگاه رفیع و پر احترام خود در حیات اجتماعی عرب را تا حد زیادی به دست
آوردند .موسیقی دیگر حرفه پستی نبود که منحصر به غالمان باشد .زیرا آزادشدگان (موالی) و بسیاری از طبقات بسیار باال
داراییهای قابل مالحظه ای داشتند که موسیقی را به حرفه خودشان تبدیل کرده بودند .دربار پادشاهان و خاندانهای اشراف و
ثروتمندان همیشه خواستار موسیقیدانان و نوازندگان بودند( ،جوادی )114 ،1317 ،و بیشتر به دنبال ساز و آواز رفتند و برای
اهل طرب ماهانه و مقرری تعیین کردند و مانند شاعران اوقات معینی برای مالقات و راه دادن آنان معین نمودند و عده ای از
درباریان را برای رسیدگی به کارهای آنان مأمور ساختند و هر وقت به شکار و گردش می رفتند ،آنان را با خود می بردند و
جایزه ها و انعامهای بسیار به آنان می دادند ،سازندگان و خوانندگان بیش از شاعران نزد خلفا آمد و شد داشتند و زیادتر از
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شاعران پول و جایزه می گرفتند  .چرا که سازنده و خواننده از لوازم بزم باده پیمایی بود و واضح است که بذل و بخشش در حال
مستی و طرب بیش از حال عادی می باشد( .جرجی زیدان)1713 ،1321 ،
برخی از نوازندگان که در حد نخبگان خالق می رسیدند خانه خودشان را محل تدریس موسیقی می کردند و ثروتمندان،
دختران خواننده خود را برای تعلیم دیدن به آن جا می فرستادند ،زیرا هیچ خانه آبرومندی در آن روزگار بدون دختر خواننده
نبود.
رسوم مربوط به شنیدن موسیقی ،در این دوره بسیار جالب توجه بوده است .در دربار بنی امیه در تشریفات «شنود» رسم
پادشاهان ساسانی (که میان شاه و نوازندگان پرده نازکی کشیده می شد) را تا حدی رعایت می کردند ولی این قاعده کلی نبود
و ظاهراً فقط هنگامی اجرا می شده که زنان حرم نیز با خلیفه در مجلس موسیقی حاضر می شده اند .ولی حتی با وجود زنها
هم مواردی هست که نشان می دهد که آنها هنگام شنیدن پرده را باال برده اند .اما خارج از دربار خلفا نوازندگان با هیچ یک از
محدودیتهای رسمی از این دست رو به رو نبودند.
در عصر عباسی به وسایل لهو و لعب توجه خاصی داشتند و اشعاری در آن هنگام با نواهای طرب انگیز می سرودند و با
نواهای آن می رقصیدند به آن اشعار که گونه خاصی از شعر محسوب می شد «کرج» می گفتند و همراه آن برای رقص ابزار
خاصی به کار می بردند که آن را می پوشیدند و چوب دستی هایی داشتند و آنها عبارتند از  :تمثالهای اسبانی چوبی ،دارای
زین و برگ که آنها را به کناره های قباهایی آویزان و تعبیه می کردند و زنان رقاص این گونه جامه را می پوشیدند و به وسیله
آنها تقلید اسب دوانی می کردند و در تاختن و گریختن مهارت نشان می دادند و مانند اینها از انواع بازیچه های دیگر که آنها را
برای مهمانیها و عروسیها و جشنها و سرگرمی تهیه کرده بودند.
در دربار خلفا صدها نفر استاد موسیقی و خواننده و نوازنده به سر می بردند که مورد تعظیم و تکریم فراوان بودند ،صله ها و
هدیه های فراوانی به این ارباب فن تقدیم میشد .قسمت اعظم این آداب و رسوم را عباسیان از دوران پر افتخار و دربار پر نظم و
شکوه ساسانیان اقتباس کرده بودند.
بنابراین دربار خلفای عباسی تحت تأثیر نفوذ ایرانیان قرار داشت .لیکن رواج نهضت ترجمه در این دوران توجه خلفا را از
پرداختن به موسیقی لهوی به سمت مهارت موسیقی سوق داد .ترجمه متون موسیقی یونانی به عربی توسط «یعقوب بن اسحاق
کندی» تئوری موسیقی را تحول ساخت و موسیقی به دست «اسحاق موصلی» و «زلزل» و «زریاب» پایه گذاری علمی شد.
بدیهی است حضور مغنیان حرفه ای جای قینه های لهوی خوان را در دربار خلفا بگیرند ،هر چند کنیزکان نیز که دست پرورده
امثال اسحاق موصلی بودند ،در اجرای هنر موسیقی از خود نهایت مهارت را به نمایش می گذاشتند( .ایرانی)222 ،1311 ،
موسیقی ملی ایران که در نقاط دور افتاده و در پناه کوهها و جنگلها به سیر طبیعی و سادة خویش ادامه میداد به
شهرهای بزرگ و میان دانشمندان با جنبة علمی در حرکت بود ،تألیف کتاب و رساله در این فن بهچه صورت مستقل و چه در
البهالی دائرهالمعارفها رواج یافت.
با اینکه چیرگی و کشتار و تاراج و خرابی قوم وحشی مغول بزرگترین ضربت را برپیکر فرهنگ و هنر ایران وارد آورد و با
وجوداینکه عصر مغول یکی از ناگوارترین دوره تاریخ ایران و کشورهای اسالمی محسوب میشود ،اما از آنجا که دنبالة سدههای
درخشان نهضت علمی وادبی و هنری دورة عباسی و عصر طالیی تمدن ایران بود ،نتوانست مانع از روند علمی و ادبی دورههای
پیشین گردد و نوشتن کتابهای علمی وادبی گوناگون از جمله موسیقی تا سدة نه هجری ادامه پیدا کرده ،چرا که بسیاری از
دانشمندان این دوره ( مغول) پرورش یافتگان پیش از مغول بودند و آنان به تعلیم و تعلم ادامه دادند و به سبب تعدد این
نمایندگان علم و ادب پیامدهای ناگوار و مخرب استیالی مغول به زودی ظاهر نشد( .مشحون)234 ،1333 ،
ظهور دانشمندان و علمی ریاضیدان که به همت خواجه نصیرالدین طوسی و کانون علمی او در مراغه مدتها چراغ علم و
هنر ایران را که موسیقی نیز از آن جمله بود ،با پرتو درخشان خویش روشن نگاه داشته بود .طوسی ایرانی اهل خراسان و
ستارهشناس سلطنتی مراغه ،رسالهای در خصوص موسیقی نگاشته است .صفی الدین آرمون که اهل بغداد بود و اجداد او در
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ارومیه آذربایجان سکونت داشتند بعد از سقوط بغداد در خدمت یکی از وزیران مغول به نام شمسالدین محمئ الجوینی درآمد
صفیالدین در ایران زندگی میکرده و دو رساله بسیار مهم موسیقی به زبان عربی و فارسی نگاشته بود( .فارمر)221 ،
دو نظریه پرداز بزرگ دیگر ،قطبالدین شیرازی ( )1211-1317یکی از بهترین شاگردان خواجه نصیرالدین طوسی و صفی-
الدین آرموی بودند که نفر دوم یک دائره المعارف علمی به زبان فارسی برای امیر گیالن نوشته است که یکی از شاهکارهای او
محسوب میشود( .همان)223 ،
با اینکه لشکرکشیهای امیر تیمور و کشتار و تاراج و خرابی عصر او ،کشمکش جانشینانش بسیاری از آثار علمی و ادبی و
هنری را نابود کرد ،می توان گفت دنباله عصر علمی و هنری دانشمندان عهد مغول و تربیت یافتگان آنان تا اواخر دورة تیموری
کشیده شد .دورة تیموری همچنان که از جهت ادبیات و هنرهای دیگر مورد اهمیت واقع شده است ،ازنظر موسیقی نیزحائز
اهمیت است.
فارابی بزرگترین موسیقیدان ایرانی است و کتابی که او به نام کتاب الموسیقی نوشته بزرگترین رسالهای که تاکنون در
مشرق زمین راجه به موسیقی نوشته شده است .در کتاب موسیقی الکبیر فارابی ابتدا موسیقی را تعریف میکند و سپس
طبیعت موسیقی و تأثیری که ازنظر روانشناسی در روح انسانی دارد و تصوراتی که از شنیدن یک نغمه در ذهن شنونده حاصل
میشود ،را مورد بحث قرار میدهد ،این مباحث از لحاظ موسیقیشناسی اهمیت فوقالعادهای دارد و در زمان فارابی که هنوز
موسیقی پایة محکمی نداشت ،کشف این نکات علمی و فنی عقیدة بدیعی بود .پس از فارابی کتاب او یگانه منبع علمی و
موسیقی ایران در ترکیه ،ایران و کشورهای عربی واقع شد .اکنون که بیش از هزار سال از تاریخ وفات او میگذرد ( 323هـ) با
وجود تغییرات کوچکی هنر پایه و اساس موسیقی ،و موسیقی علمی شرق بر روی تحقیقات فارابی قرار دارد( .جرحانی،1343 ،
)21-13
ابن سینا نیز که فیلسوف بزرگ ایرانی است از موسیقی اطالعات فنی نداشت ولی چون در حکمت قدیم ،موسیقی قسمتی از
فلسفه بود ،ابنسینا در کتاب شفا بخشی را برای موسیقی اختصاص داده است( .فروغ)42-31 ،1342 ،
محمد ابن المولی (332-1334هـ) یک دائرهالمعارف موسیقی و یک رسالة مهم موسیقی به زبان فارسی بهنام «کنزالتحف»
را که در طول قرن پانزدهم میالدی نوشته شده بود را تکمیل کرده است .در این کتاب است که ما متوجه میشویم ،آالت و
ادوات موسیقی مجلس ایرانی در طول دورة ایلخانی و تیموری عبارتبودند از :عود ،رباب ،چنگ بزرگ ،قیچک ،نی و طنبور .ابن
غیبی یک نوع کمانچه و یک نوع طنبور و دف و رباب و نی و نقیر را به آن اضافه کرد.
پس از اینکه سمرقند پایتخت تیموریان شد ،مهد علم و دانش از غرب به شرق منتقل گشت .عبدالقادربن غیبی مراغهای
موسیقیدان ،تئوری و عملکرد موسیقی را بهنام جامعااللحان نوشت و یکی دیگر از نظریهپردازان موسیقی در دورة تیموری ابن
سعید بوده است( .فارمر)237 ،
با هجوم مغوالن ،تیموریان و ترکها ،مقادیر زیادی آالت موسیقی به فهرست ایران اضافه شد .آالت موسیقی بیشتر از آن
هستند که بتوان در هنر دورة مغول ،تیموری و صفوی به آنها اشاره نمود .تعدادی از نقاشان ایران وسائل و آالت موسیقی را در
صحنههای جشن و نبرد نقاشی کردهاند .عود ،چنگ ،کمانچه ،نی ،سنج ،دف و دایره زنگی از سازهای متداول آن دورهها بودند.
ابنسینا در کتاب شفا و ابنزیله در الکافی آالت و ادوات موسیقی را بدین شکل دستهبندی کردهاند :عود ،تنبور ،سنج ،رباب،
کمانچه نی ،نیانبان ،قانون ،سنتور سرنا ،کرنا ،ارغنون و شاهرود( .مشجری)232 ،
پس از گذشتن عصر بزرگان علم و هنر که در دورة مغول و تیموری میزیستند ،تشکیل دولت صفویان و رواج تشیع و
توجه به علوم دینی و مخالفت شاهان این سلسله با بعضی از رشتههای علم و صنعت و هنر ،دورة انحطاط علمی و ادبی در
بعضی از رشتههای هنری آغاز گردید .از سدة نهم هجری به بعد کتاب با ارزشی در موسیقی تألیف نشد و از این زمان است که
موسیقی ملی ایران رو به سراشیبی نهاد ،شعر و ادب و موسیقی در عصر صفوی مورد بیتوجهی قرار گرفت .بیاعتنایی به
حکمت و فلسفه و عرفان که با موسیقی و شعر و ادب پیوستگی دارند نیز سبب گردید تا این رشته از علوم و هنر رو به انحطاط
نهد( .خالقی)11-24 ،1341 ،
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سیر نزولی موسیقی بهویژه جنبه علمی آن که از اواخر سدة هشتم هجری آغاز شده بود ،بهسرعت گذشت و استادان تربیت
یافته اواخر عهد تیموری و دربار هرات که به عصر صفوی انتقال یافته بودند با اوضاع و احوالی که پیش آمده بود ،بدون وارث
حقیقی هنر در گذشته و با رفتن آنان و سیاست مذهبی شاه اسماعیل و مخصوصاً شاه طهماسب و رفتار این پادشاه با اهل هنر
دورة فطرتی در موسیقی ایران پیش آمد که از پنجاه سال دوام یافت .الزم بهذکر است که روزگاری که در پایتخت با اصل
موسیقی چنان رفتار میشد در نواحی دور از مرکز ،بهویژه خراسان و ماوراءالنهر تربیتشدگان عصر تیموری و کانون هنری
هرات به تشویق و حمای ت حکمرانان محلی و بزرگان و اهل ذوق دلگرم بودند و از توجه و پاداش آنان برخوردار بودند .دورة
فطرتی که ذکر شد ،بیشتر در مرکز ایران محسوس بود( .خالقی)34-33 ،1342 ،
شاه عباس صفوی خود اهل موسیقی بود و به این هنر توجه بسیار کرد و در گردآوردن و تشویق و رفاه حال موسیقیدانان
کوشید و در اثر توجه او موسیقیدانان بهنام ظهور کردند ،اما این نهضت هنری دیری نپایید و پس از این پادشاه بزرگ ،دگربار،
ابرهای تیره آسمان هنر موسیقی ایران را فرا گرفت و ظهور معدودی از استادان فن از انحطاط کلی آن جلوگیری نکرد و در
اواخر عصر صفویه شیرازة آن از هم گسست .بهدنبال ستمگریهای شاه اسماعیل و شاه طهماسب و اوضاع نا بهسامان ،موسیقی
از رونق افتاد و از متاع آن کاست و بیخریدار گردید .عالقمندان موسیقی نیز چون این هنر را بیخریدار دیدند و جان خود را
نیز در خطر میدیدند ،از آن دست کشیدند و بهدنب ال دیگر علوم و فنون که مورد پسند زمان و دارای خریدار بودند ،رفتند
بسیاری از مباشرین عملی موسیقی که مغضوب اولیاء و بستگان و مطرود اجتماع شده بودند ،نیز برای پرهیز از مزاحمت و
تعرض مخالفان و دشمنان ،یا هنر خود را پنهان داشتند و یا از آن دست کشیدند .نتیجه آنکه موسیقی علمی در بوته فراموشی
افتاد و متروک گردید و ضابطین این امر و فن بهتدریج محدود شده و از میان رفتند و تشویق و حمایت شاه عباس نیز هرچند از
سرعت سقوط آن جلوگیری کرد ،اما نتوانست از سیر قهقهرایی آن بکاهد( .مشحون)217 ،1333 ،

 -72موسیقی ایرانی اسالمی
ای رانی در شناخت و دریافت موسیقی به آنجا رسیده است که هر حرکت برگ و هر جفای خار و جستجوی پیوسته جویبار و
هم همهی جنگی و سکوت سنگ در آغوش کوهستان خاموش ،بوی گل و هیاهوی بیامان بلبل ،برای او در حکم پردههایی از
سنفونی بزرگ طبیعت و آفرینش است .این شوریدهی موسیقی جهان و هستی ،در همه چیز جلوهی خود را میبیند و در همه
جا نغمههای او را میشنود و یک دم بییاد او برنمیآید و هیچچیز را بیجمال او نمیبیند .این اندیشههای لطیف در نزد ایرانی،
همهی جلوههای عشق بیکرانی است که همواره به هستی و آفرینش و جهان داشتهاست و این هم همهی فریاد همیشگی با ترنم
عاشقانه و موسیقی عارفانه او است .در ایران چه بسیار بودهاند ،شوریدگانی که در مجلس سماع ،از شهوت التهاب جانشان با
نوای موسیقی به بیکرانگی متصل شدهاست و دردم جان دادهاند.
موسیقی تا اندازه ای در مذهب و برخی از آیینهای آن وارد شد .در آغاز برای اذان گفتن و تالوت آیات قرآن به صورت آواز
خوش و مطبوع مورد توجه قرار گرفت
قرآن بهعنوان آخرین و یگانه آیت ماندگار و بازمانده از سلسله پیامبران ،یک «زبان» و از جنس صوت و سخن است .تالوت
و ترنم قرآن و اذان ،پایه موسیقی مذهبی در اسالم را تشکیل داد .این وصـف مـشهور از صدر اسالم به اولین ترنمهای آهنگین
سخن وحی اشاره میکند که از مسجد مسلمانان زمزمهای شبیه صدا و زمزمه زنبوران
به گوش میرسید« :لهم دَویٌّ کدَویِّ النحلِ؛ میان ایشان پژواکی بهسان پژواکـ صـدای زنبوران است» (کلینی 4 :1312 ،و
 .)13ترنم قرآن و اذان ،بعدها پایه آفرینشهای هنری و موسیقایی مختلفی شد که در ادامه به اهم آنها اشاره میشود:

 -7-72تالوت قرآن
مناسک اسالمی نیازی به استخدام موسیقیِ سازی و مـصنوعی نـداشتند .قرآن ،متنی مقدس با ریتم و آهنگی درونی و
بیرونی و با کیفیتی متعالی بود .یک نومسلمان هنگام شنیدن فاتحةالکتاب از دهان معلم یا امام مسجد ،ساختار آهنگین توأم
47

سال سوم ،شماره چهار(پیاپی دوازده) ،آبان 7931

باشکوه قدسی آنرا درمـییافت .هـر فـرد مسلمان میتواند و باید بهجای آنـکه تـنها یـک تماشاگر تالوتهای قرآن باشد
نتهای آنرا با صدایی که خود و از خود تنظیم میکند بخواند ،و با آن «تغنی» کند؛ چنانکه در احادیث نبوی ،از «تـغنی بـه
قـرآن» سخن رفته است (طبقات ،ج ،27 :2به نقل از جورج فـارمر.)21 :1311 ،

 -2-72اذان
بانگ «اذان» در تاریخ موسیقی مذهبی اسالمی و جـهانی ،دارای مـوقعیتی شاخص است و همزاد بانگ تـالوت قـرآن
مـحسوب میشود .در ایرانِ دهههای اخیر میتوان از اذان مؤذنانی چون محمد آقاتی ،شـیخ عـبدالکریم اردبیلی ،رحیم
مؤذنزاده اردبیلی ،سـیدجواد ذبـیحی و علی بهاری یاد کرد و بر اذان شیخ محمد آقاتی درنگی نمود .آقاتی از پیشگامان
هنرهای آیینی در زمینة آواهای مذهبی ازجمله اذان ،قرائت قرآن ،مناقب و مرثیهخوانی بود .اذان او در مایهای از دستگاه شور
(بیات ترک) اجـرا شـده است .این دستگاه قالب مناسبی برای مناجاتخوانی ،مناقبخوانی ،اذکار و ادعیه عرفانی میباشد که
آقاتی با شناخت کامل از قابلیتهای آن ،برای اولینبار اذان را در این دستگاه سر داده است .یکی از مهمترین ویژگیهای اذان
آقاتی ،اجرای شـروع و مـتن اذان در بیات تـرک ،سپس فرود آمدن صدای او در انتهای اذان در درآمد شور است؛ بدین ترتیب
او صدای خود را در انتها به خاستگاه اولیه کـه همان درآمد شور است میرساند و اذان او حسنمطلع و حسنختامی هماهنگ و
دلنشین مـییابد.

 -9-72شبیه خوانی
ایرانیان صاحب ذوق با توجه به پیشینه بهرهگیری از آوای خوش و توجه به ظـرایف و دقـایق منتسب بـه موسیقی ،داودیان
دیگری بودهاند در خوش لحنی ،و تأثیر این هنر در جهان تشیّع و کاربرد آن به عنوان موسیقی مـذهبی ،به ویژه در جامه در
انهای روزهای سوگواری ،موجب به وجود آمدن بخش عـمدهای از هـنرهای شـنیداریِ بهره یافته از جهانبینی شیعی شده و
قداست این هنر اعجابانگیز از نظر ارتفاع صوت و شدت صوت و طنین صوت و هـمراهی آن بـا ذکر و ورد خواننده مخلص،
سبب عنایت به موسیقی مذهبی گردیده که هم در اعیاد مـذهبی ویـژه اهـل تشیّع و هم در وفیات ،بخصوص در اجرای
شبیهخوانی ،از موسیقی استفاده وافر بردهاند .موسیقی ،آزینبند میادین شبیهخوانی اسـت و از جمله هنرهای آوایی:
« . . .تـاکنون ،تـعزیه بوده است که موسیقی ما را حفظ کرده .متأسّفانه نمیدانم در آینده چه چیزی تضمین حفظ موسیقی
ما را خواهد کرد( » .ابو الحسن صبا)1331 ،
موسیقی مذهبی افزون بر شبیهخوانی ،در حرکات دستهروی و رجزخوانی نیز مدّ نظر قرار مـیگیرد .البته زمانی موسیقی در
مجالس شبیهخوانی دلپذیر میگردد که شبیهخوانان با ظرایف ونکاتِ دقیق دستگاه و مقام و ردیف موسیقی آشنا باشند .یادمان
باشد که انتخاب دستگاههای موسیقی همواره بر مبنای تجربه و مطابق قـراردادهای خـاص انجام میگیرد و بیسبب نیست که
هر شبیهخوانی پیوسته آواز خود را در پرده مخصوصی از موسیقی میخواند؛ مثالً ،حُرّ برای اظهار شجاعت و رجزخوانی ،در
چهارگاه میخواند؛ سنوان در همایون و شوشتری؛ و . . . .
با توجه به این نکات دقیق و حـسّاس اسـت که شادروان استاد ابوالحسن صبا در یادداشتهای خود ،از موسیقی تعزیه
تجلیل میکند و تأسّفی دارد برای از دست دادن موسیقی در شبیهخوانی . . .« :موسیقی تعزیه بود که میتوان آن را
"اپراتراژیک" نام نهاد .بهترین جوانانی که صـدای خـوب داشتند از کوچکی نذر میکردند که در تعزیه شرکت کنند و در
ماههای محرّم و صفر ،همگی جمع شده در تحت تعلیم معین البکاء (= کارگردان ،شبیهگردان ،تعزیهگردان و  ،) . . .که شخص
وارد و عالمی بود ،تربیت میشدند .این بـهترین مـوسیقیای بـود که قطعات منطبق با مـوضوع مـیشد و هـر فردی مطالبش را
با شعر و آهنگ رسا میخواند (» ...همان)
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شاعران و محرّرانِ شبیهنامهها در نسخههای تعزیه ،به آگاهی و وقوف تمام ،از کاربرد آالت موسیقی (نظیر طبل و سـنج و
نـقاره و شـیپور و قرهنی و کرنا و  ) ...سخن میگفتند و اختصاص هر لحن و آواز و ردیـف و دسـتگاه و  . . .به مجلس ویژه
شبیهخوانی را در نظر میگرفتند

 -4-72پرده خوانی
پردهخوانی نوعی نمایشِ مذهبی ایرانی و یکی از نخستین گونههای چنین نمایشهایی است که تا این سده مانده است .در
این نمایش ،کسی با نام «پرده خوان» از روی تصویرهایِ منقوش بر پرده ،مصایب اولیای الهی ،به ویژه اولیای شیعه را با کالم
آهنگین روایت میکند.
پرده خوانی برآمده از نقالی و نقاشیِ مردمی است که میتوان پیشینه تاریخی آن را با نوعی «قوالی» (نقالی همراه با
موسیقی و آواز) در ادوار پیش از اسالم مربوط دانست که پس از ورود اسالم به ایران ،به دلیل محدودیتهای موسیقی ،به نوعی
«نقالیِ» ملی ـ مذهبی تغییر یافته است ،به ویژه در زمان صفویه که انواع نقالی مذهبی
(روضه خوانی ،حمله خوانی ،پرده داری ،صورت خوانی و سخنوری) شکل گرفت.
به گفته جابر عناصری در جنگ شاه اسماعیل صفوی با ازبکها برای تهییج سپاهیان ایران از این نمایش استفاده میشد.
برخی نیز موقعیت تاریخی پرده خوانی را حدفاصلِ گذار از برگزاری مراسم عزاداری عمومی ماه محرم در دوران صفویه ،به
برگزاریِ نمایشِ مذهبی تعزیه در دوران قاجاریه و یکی از منابع تحول و تکامل تعزیه دانستهاند؛
اما برخی دیگر ،به عکس ،نقوش پرده را ترجمانِ نمایشِ تعزیه در قالب هنرهای دیداری و رهاورد تعزیه میدانند.
همچنین پردهخوانان همواره از وجاهت اولیا و کراهت اشـقیا سـخن میگویند و به اقتضای حضور چهرهها در صحنهها ،در
ضمن شرح مجالس ،به معرفی یک یـک شـخصیتها مـیپردازند.
مثالً ،عمر بن سعد در گوشهای از میدان ایستاده و خدمتگزارانش بر سر این لعین خبیث ،چـتر رنـگی گرفتهاند.
پردهخوان عصایش را با شتاب و پر از قهر و عتاب بر سر تصویر عمر بن سـعد مـیکوبد و مـیگوید:
این ظالمی که ریشش سفید و دلش سیاست این «ابن سعد» ملعون بی حیاست.
و سپس عمله ظـلم را در پشـت جبهه مینمایاند:
و آن ظالمی که تیغ به فرقش عیان نمود این «صدیف» آن سـگ مـلعون بـی حیاست.
اما وقتی که به معرفی قدسیان میپردازد ،پردهخوان به مهر و وفا و شوق و صفا از چـهرهها یـاد مـیکند:
این مهلقا که مشک به دوش و عَلَم به دست عبّاس ،شیر جنگی صـحرای کـربالست.
معرفی حضرت علی اکبر علیهالسالم :
گل همیشه بهار حسین علیهالسالم ،تشنه جگر شبیه خاتم پیغمبران عـلی اکـبر
شبیه ختم رسل ،ماه مشرقین است این نه مصطفی صلیاهللعلیهوآله ،علی اکـبرِ حـسین علیهالسالم است این.
معرفی حضرت سجّاد عـلیهالسالم :
آدم کـوی سـر اندیب بال نوح درد و غصّه این زین العـباست.
نهایت اینکه جـنبههای موسیقایی غماوازهای ویژه بزرگداشت و ذکر مصایب پیروان نبی صلیاهللعلیهوآله و سرسپاران علی و
اوالد آن حضرت علیهمالسالم ،زیـنتبخش هـنرهای آوایی ایرانیان هستند.

 -77نتیجه گیری
انسان از هر زمانی که پا به عرصه وجود گذاشت و در آغوش طبیعت بدون قید و بند و بهطور آزاد مانند حیوانات ،در ظلمت
جهل و نادانی زندگی میکرد ،دارای احساسات و عواطف و واجد تأثیرات و حاالت نفسانی مانند :بیم ،امید ،غم و شادی ،میل و
نفرت و سایر کیفیات درونی و در دوران زندگی نیز پیوسته محکوم عواطف و احساسات خود بوده است.
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به عبارتی موسیقی احساسات و عواطف انسانی است .بسیاری از مظاهر طبیعت ،ندای موسیقی را ایجاد میکند .صدای
آبشار ،ریزش باران ،وزش باد از میان برگهای درختان ،چهچههی بلبل . . . ،هریک نغمهای از نوای طبیعت است .انسان در میان
این اصوات به دنیا آمد ،مبانی موسیقی را از طبیعت آموخت و بعد برای پرستش خدایان آوازهایی را میخواند که تدریجاً
بهصورت مذهبی و آوازهای دستهجمعی در آمد .در موسیقی غیرمذهبی ،انسان به آهنگ رقص و آوازهای ضربی توجه کرد.
عرب جاهلی نغمه های ساده ای می خوانده و از سازهاو افزارهای مناسب با زندگی صحراگردی استفاده می کرده است.
عمده آوازهای آنها از جنس حداء ،نصب و رکبان بوده که با آهنگ رفتار شتران بر روی ریگهای صحرا تناسب داشت و
شتربانان برای نشاط شتران و کاروانیان آنرا با لحن خاصی می خواندند.
آوازهای کوتاهی هم در جشنها و اجتماعات قبیله ای به طور دسته جمعی با رقص و پایکوبی اجراء می کردند که هَزْج نام
داشت .وجود غزل های آهنگین در قصائد عرب پیش از اسالم و قصه دختران رامشگر و اخبار مطربان مکه و متن سرودهای که
در مراسم حج و طواف کعبه و زیارت سائر بتکدهها اجرا می شد نشانه نوعی موسیقی در عرب جاهلیت است.
اعتقادات مذهبی و کحبوبیت شخصیتهای ملی و دینی ،پشتوانه محکم فرهنگ شفاهی حاکم بر ایران باستان بوده است.
در این میان خنیاگر(هنیاگر ،گوسان ،گسن) ،موسیقیدان عهد باستان ،وظیفه حفظ ،تداوم و انتقال تاریخ شفاهی را بر عهده
داشت .با بررسی معانی لغوی و دقت در عملکرد این گروه ،آشکار گشت که با وجود اشتهار این گروه اجتماعی به آواز خوانی و
مطربی در میان مردم ،داستانسرایی منظوم و نقل تاریخ شفاهی از وظایف عمدی اینان بوده و خنیاگران در دورههایی از تاریخ
ایران زمین ،در شمار طبقات ممتاز بودهاند.
با انقراض دولتساسانی و چیرگی عرب به ایران بسیاری از آثار تمدن و هنر از میان رفت ،کتاب و کتابخانههای ایران بهدست
برخی متعصبان که جز از کالماهلل مجید کتاب دیگری را سزاوار ماندن نمیدانستند از بین رفت و علما و دانشمندان و اهل
صنعت و هنر نابود یا متواری شدند ،چیرگی اعراب بر ایران و رواج دین اسالم و زبان عربی و آداب و رسوم اسالمی و دو قرن
نفوذ حکومت عرب بسیاری از آداب و مراسم و عادات و سنن و فرهنگ و هنر ایران ،حتی خط و زبان را به فراموشی سپرد و
سبب تغییر افکار و اعتقادات و دگرگونیهای بسیار در تمام شئون این کشور گردید .اما موسیقی ایران به سبب گسترش و
رواجی که در دورة ساسانی داشت به یک سو محو و نابود نگشت و موسیقیدانان و رامشگرانی که در سالهای عهد ساسانی در
سراسر ایران پراکنده بودند ،با همة افسردگیها و پریشانیها یکباره دست از کار نکشیدند و موسیقی بهویژه در نقاط دور از
مراکز خالفت در پناه درهها و کوهها و جنگلها سینه به سینه ضبط میشد و دست به دست میگشت و از نسلی به نسل دیگر
منتقل میشد و از این رو هنگامی که در دوره خالفت امویان توجه غالب خلفای این سلسله به موسیقی و عیش و نوش و عشرت
معطوف گشت و موقع مناسب برای انتشار آن فراهم شد ،ایرانیان آن را به سبک و روش خویش ،میان مسلمانان رواج دادند و
اشعار عربی را با نواهای فارسی به سبک خویش تنظیم کردند و به ساختن آهنگهای جدید پرداختند .از سوی دیگر با قیام
میهن پرستان ایران و به دست آوردن استقالل از دست رفته زبان فارسی اوج گرفت و به همت وزیران و دانشمندان و بزرگان
ایرانی بسیاری از آداب و مراسم و هنر ریشه دار ایران در دستگاه خلفای عباسی احیاء گردید و به شکلی نوین رواج و رونق یافت.
لیکن حرمتی که اسالم برای بعضی رشته های هنری از جمله موسیقی قائل شده بود آن را از سیر طبیعی بازداشت و از
جنبههای مختلف در این دگرگونی هایی روی داد و سبب شد که هنر موسیقی ایران در این دوره در راهی تازه افتد.
موسیقی ملی ایران در دورة خلفای عباسی به همت م وسیقیدانان بزرگ چون ابراهیم و اسحاق موصلی و دیگر اهل فن چه
در مرکز خالفت و چه در نقاط مختلف ایران رو به گسترش و تکامل بود و پیش از آنکه جنبة علمی به خود گرفت ،دانشمندانی
ایرانی با تبع و تألیف در ترقی و توسعة آن کوشیدند ،این حال تا اواخر سدة نه هجری با افت و خیز ادامه یافت ،بدین معنی که
از سده سه هجری تألیف کتابهای موسیقی به قلم دانشمندان که در بینالنهرین و تحت حمایت خلیفه عباسی میزیستند ،یا
در سرزمین ایران زندگیمیکردند ،آغاز شد و در سدة چهارم هجری به همت دانشمندان بزرگ ایرانی چون فارابی و ابنسینا و با
سودجستن از آثار یونانیان و دیگر بیگانگان جنبه علمی به خود گرفت و بر پایه علمی استوار گردید.
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Cultural study of music and islam based on the music anthropology
approach
(From ancient to Islamic ara )

Abstract
Music is the emblem of the harmonic system of creation; it is the cause of refinement and
peace of mind and is greatly influential in pushing humans into a calm and harmonious life in
society and improving social and political life as well. It reminds man of the optative
greatness of his dignity. In this research, using library method, the author has intended to
evaluate the use of music and phonetic art in the context of the Iranian society from the
perspective of musical anthropology. Many of the manifestations of nature are reflective of a
musical sounds. The sounds of waterfalls, the rain fall, the wind in the leaves of the trees, the
nightingales twittering and so on are all songs of nature. Man was born amongst these
sounds, learned the bases of music from nature and, then, sang some songs to the worship of
gods that gradually changed into religious and collective songs. In all nations, especially
Asians, music and literature play such an important role in the performance of religious rites
that in the past no ritual was performed without music or literature of its own. That is why
religious and ritual music has always played a pivotal role in the music and art of these
nations. The skill in playing musical instruments was as important as the skills of mythical or
non-religious music. "Religious music" has always existed in various religions, including
Islam, and has been the origin of various works of art.
Keywords: music, religious music, Islamic music, heroic music, national music
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تاثیر هنر بر کنترل خشم در دانشآموزان متوسطه دوره دوم شهر بندرعباس
با رویکردی بر هنر نمایش و موسیقی
بابک دهقانی ،*7علی

پریور2

 -1مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی ،مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بندرعباس
tarikhtheater@gmail. com

 -2کارشناس ارشد رشته مدیریت ،اداره آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس
دانشگاه جامع علمی کاربردی ،مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بندرعباس
University of Applied Science and Technology, Bandar Abbas ACECR Center, Iran

چکیده
هنر در همهی عرصهها تأثیر خود را بهخوبی نشان داده است .اگرچه تا چندی پیش هنر جایگاه ثابتی نداشته و
تالش جهت از میان برداشتن آن میشد ،اما امروزه نهتنها برای ماندگاری آن تالش میشود بلکه متولیان آن
نیز به دیگران پیشنهاد میدهند که برای اوقات فراغت ،استفاده در کسبوکار ،استفاده در آموزش و همچنین
تسلط بر رفتارها و آگاهیها فردی و تمرکز در فعالیتهای روزمره از آن استفاده نمایند .هنر در شاخههای
گوناگون بهخوبی ثابت کرده است که میتواند در بین خانواده جای داشته باشد .امروزه هنرهای فراوانی نظیر
موسیقی ،نمایش ،نقاشی و  ...وجود دارند که خانوادههای زیادی را به خود مشغول ساخته و تالش میشود تا با
سرگرم شدن به این فعالیتها از خشونت و رفتارهای مشابه آن دوری نموده و تا سر حد امکان به رفتارهای
مالیم و دور از هرگونه تشنج اجتماعی زندگی مسالمتآمیزی داشته باشند .خشونت در بین نوجوانان و دانش
آموزان مقطع دبیرستانی به رفتاری اطالق میگردد که منجر به صدمه زدن بهطرف مقابل میگردد .روش
تحقیق بهصورت کتابخانهای و فرا تحلیل نظری است که در برخی موارد از نتایج آخرین تحقیقات درباره
موضوع مذکور استفاده شده است .هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل (فردی ،تعادل بین فردی و
اجتماعی ،اقتصادی و تأثیر هنر بر رفتارهای خشونتآمیز دانشآموزان مقطع دبیرستانی) ،ابعاد و میزان
خشونت علیه هم سن و ساالن ،پیامدهای (روانی ،ذهنی ،جسمی ،اخالل در روابط اجتماعی) و شیوع این
پدیده و راههای جلوگیری از آن است.
واژگان کلیدی :هنر ،خشم ،دانش آموزان ،متوسطه ،بندرعباس

 -7مقدمه
هنر در بین دانش آموزان مرتبهای عالی دارد .هرکدام از آنان سعی میکنند بهنوعی خود را به آن نزدیک کرده و دستی بر
آتش داشته باشند .غافل از اینکه هنر نهتنها نیاز جسمی میباشد بلکه در مواردی به عنواه نیاز روحی نیز استفاده میشود و
بالعکس .به نظر می رسد که یکی از متفکران روسی به نام تولستوی بیش از سایرین به معنای هنر دقت و تامل داشته است و
نظریات فراوانی را ارائه نموده که یکی از این نظریات به طور نسبی دقیق تر از سایرین می باشد؛ از نظر وی ،هنر فعالیت انسانی
است که انسان آگاهانه و به یاری عالیم ظاهری ،احساسات تجربه شده خود را به دیگران انتقال دهد ،به طوری که آنها نیز آن
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احساسات را تجربه نمایند و از مسیر حسی و خیالی که هنرمند از آن گذشته است بگذرند .هنر وسیله کسب لذت نیست بلکه
وسیله ارتباط با انسانها جهت سیر به سوی سعادت فرد و جامعه انسانی است( 1غالمرضا اعوانی.)1331 ،
طبق تعریف استروس ( ) 1333خشونت خانوادگی به نوعی پرخاشگری اشاره دارد که در روابط بین افراد رخ میدهد که
تحت عنوان شریک آزاری توصیف شده است( .محمدخانی و همکارانش.)271 ،
با ت وجه به آنچه بیانم شد در این تحقیق سعی داریم در خصوص تاثیر هنر بر خشونت و عدم خشونت دانش آموزانی سخن
به میان بیاوریم که یا خشن هستند و یا به نوعی گرفتار خشونت از سوی دیگران می شوند .حال آنچه که می تواند در عدم بروز
آن موجه باشد هنر است .زیرا هنر یک ابزار قا بل قبول در مدارس است که نسبت به آن کمتر جبهه گرفته شده و از طرف
بخشی از فعالیت های کالسی دانش آموزان نیز می باشد .امروزه در عصر تکنولوژی استفاده از ابزارهای الکترونیکی نظیر لپ تاب
و تبلت نیز می تواند در ایجاد هنرهای دیجیتالی کمک فراوانی نماید.
در همین راستا این سئوال مطرح میشود که چه همگونی و ناهمگونی میان ابراز خشونت توسط دانش آموزان و کنترل آن
توسط خود ایشان وجود دارد؟ و چگونه می توان با تربیت دانش آموز هنرمند در عدم بروز خشونت پیروز میدان بود؟
تحقیق حاضر در این بحث نشان دهنده ی عدم خشونت به واسطه هنر می باشد.

 -2ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
 -7-2تعریف مفاهیم
-7-7-2هنر2

در یک تعریف کلی هنر را چنین بیان می کنیم که خالقیتی است درونی تا بتواند خالئی را پر کند .یعنی هر آنچه از درون
انسان به بیرون بتراود تا بتواند پاسخگوی یکی از نیازهای _ترجیحا حسی_ مردم در جامعه باشد .حال این هنر خود بر دو گونه
است :یکی هنر زیبا و دیگری هنر کاربردی .الزم به ذکر است که هنر در جامعه اسالمی و در کشورهایی همچون ایران عزیز ما
شرایط و ضوابط خاص خود را دارد (بابک دهقانی .)1333 ،کلمه هنر از واژه "سونر" در زبان سانسکریت گرفته شده و به
معنای "یک واحد نیک" می باشد که در دوره هخامنشی وارد فرهنگ ایرانی و زبان سانسکریت گردید .در اواسط دوره اشکانی با
ابداع خط پهلوی اشکانی که از الفبای آرامی گرفته شده بود ،کلمه "سونر" به "هونر" تبدیل شد و سپس در طی دوره های
متمادی به صورت واژه "هنر" تبدیل شد .امروزه آفرینش های هنری به پنج دسته تقسیم بندی شده اند -1 :هنرهای ادبی
(نظم و نثر و داستان و  -2 )...هنرهای موسیقی (سنتی ،نوگرا و  -3 )...هنرهای نمایشی (تئاتر و سینما)  -4هنرهای کاربردی
(معماری ،عکاسی ،طراحی سنتی ،صنایع دستی ،طراحی دستی ،گرافیک)  -2هنرهای زیبا (نقاشی ،پیکره سازی ،پیکره تراشی)
(رامونا محمدی1334 ،؛ .)13
اصلی که اقتضا دارد هنر با قوانین مالزم هر شی و موضوعی که هنرمندان بدان می پردازد سازگاری داشته باشد ،در
هنرهای فرعی نیز مراعات میشود ؛ مثال در هنر قالیبافی که معرف و مشخص جهان اسالم است ،محدود ماندن به اشکال
منحصرا هندسی بر وفق ترکیب بندی هنری در سطحی مستوی و فقدان تصاویر به معنای حقیقی کلمه ،مانع از باروری هنری
نشده است (تیتوس برکهارت؛  ،1337ص .)134

 -1هنر چیست؟ این اثر لئون تولستوی در باب هنر قابل تأمل است ،زیرا تعریف وی بازگشت هنر به حاالت نفسانی خاص هنرمند است و یا برعکس .این
ابهام به ذهن خطور می کند که آیا هرگونه انعکاس احساسات انسانی به صورت عالیم مشخص که توسط انسان تجربه شده و انتقال آن به دیگران به وسیله
حرکت ،خط ،رنگ ،صدا و یا اشکال هندسی" ،هنر" نامیده میشود ،یا انتقال احساسات و عواطف خاص با عالیم ویژه" ،هنر" به شمار میآید .هر چند
تولستوی در توصیف خویش ،به غایت هنر به عنوان سعادت و خیر اشاره کرده است .عالوه بر این ،جای این پرسش وجود دارد که آیا این عواطف و
احساسات تجربهشده ،جنبه ذوقی و درونی دارد یا با نوعی حال حضور و دریافت اشراقی از طرف حق همراه است؟ اگر جنبه سلیقهای و شخصی داشته باشد،
نمیتوان از آن به عنوان ضابطه و قاعده در توصیف هنر استفاده کرد ،زیرا جنبه کلی ندارد.
2 . Art
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-2-7-2خشونت

در کل به رفتاری اطالق میشود که هدفش اعمال آسیب و رنج میباشد .به عبارت دیگر رفتاری است که به قصد صدمه
رساندن جسمانی یا روانی به فرد دیگر است (آزاد ارمکی .)31-33 :1333 ،در واقع رفتاری است که در همهی کشورها مشاهده
میشود و بر قربانیان فراوان آن همه روزه افزوده و موجب اضطراب مردم و احساس ناامنی آنها و به ویژه گروههای ضعیفتر و
آسیب پذیرتری میشود .در واقع یکی از عوامل به وجود آورنده خشم اضطراب و استرس میباشد.
واژه ی اضطراب و ترس اغلب به جای یکدیگر به کار می روند ،اما در اصل بین آنها تفاوت معنایی وجود دارد .ترس پدیده
ای بیرونی ،مشخص و قابل تعریف است .از طرف دیگر ،اضطراب حالتی نا مشخص و مبهم است .هی چ عامل خطر فیزیکی قابل
مشاهده نیست (پیترز میر .)2771 ،هنگامی که واکنش های اضطرابی به پدیده ای خاص ،مشخص و قابل تعریف صورت گیرد،
بهتر است از واژه ی ترس نسبت به آن پدیده استفاده گردد (سیده فاطمه موسوی.)32 :1333 ،
مگز 2و اشتروس :3از دی د این دو محقق خشونت رفتاری با قصد و نیت آشکار یا رفتاری با قصد و نیت پنهان اما قابل درک
برای وارد کردن آسیب فیزیکی به فرد دیگر میباشد .محقق دیگر یلو 4در سال  1313خشونت را چنین تعریف کرده است:
خشونت رفتاری آگاهانه در نظر گرفته میشود که نتایج احتمالی آن ،ایجاد آسیب فیزیکی یا درد در فرد دیگر است (مراد پناه،
 .)1:1313همچنین خشونت را می توان از نظر مفهومی کنشی در نظر گرفت که از جانب فرد یا افرادی و از روی اراده و آگاهی
به منظور آسیب رساندن فیزیکی یا روحی-روانی به دیگری انجام میپذیرد (رحمتی.)123:1311 ،
-9-7-2پرخاشگری2

یک فضای معنایی وسیع را اشغال میکند که تنها بخشی از آن خشونت محسوب میشود .رفتاری تعریف کردهاندکه هدف
آن صدمه زدن به خود یا دیگری باشد (مرادپناه.)1313 :3 ،

 -4-7-2خشونت در دوره نوجوانی:1
یکی از رایجترین نوع آن خشونت علیه دوستان و هم سن و ساالن است .الگویی از رفتارهای تهاجمی و اجباری شامل
حمالت فیزیکی ،روانی ،فشار و تهدید است که افراد علیه دوستان خود به کار میبرند (مجموعه مقاالت آسیب های اجتماعی،
.)11:1313

 -2-2پیشینه
رضا مهدیزاده ،حافظ عبدالکریمی ()1331؛ به بررسی هنر از دیدگاه فیلسوف گرانقدر ،مالصدرا به رابطه آن در معماری و
نقش سنتی بودن در کیفیت زندگی مردم می انجامد ،با کند و کاو در مباحث فلسفی افکار مالصدرا بی شک یکی از پر اهمیت
ترین نظرات می باشد ،که آشنایی با آنها و بررسی این تفکر در هنر معماری آن دوره به طور کلی قابل توصیف و تاثیرپذیری این
فلسفه قابلیت استخراج و استفاده در مطالعات معماری اسالمی را داشته و میتواند در اغلب سبکها مورد استناد قرار گیرد.
بررسی توصیفی تحلیلی با گردآوری دادهها با مطالعات کتابخانهای و اسنادی و تحلیلی به این نتیجه میانجامد که در زمینه
تاثیر هنر در معماری سنتی نمود کالبدی داشته و میتواند در روند شکلگیری زندگی سنتی مردم نقش بسزایی داشته باشد.

1 . Violence
2 . Megz
3 . Ashteros
4 . Yelo
2 . Aggression
1 . Famil Violence
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عبدالخالق آروین پیلی ،منصور عسکریان ()1331؛ مجموعههای فرهنگی ،ورزشی و هنری یکی از کاربریهای مهم برای
ایجاد تعامل اجتماعی و شکلگیری ساختار زیستی شهری است .زمانی این مجموعهها به رسالت وجودی خود دست مییابند که
در بستر مناسب شهری و منطقه ای قرار بگیرند که بتواند نقش تعاملی و ترکیبی در بافت شهر را ایفا کند .از این رو مکان یابی
مجموعههای فرهنگی ،ورزش و هنری به خصوص برای قشر جوان جامعه اهمیت بسیار زیادی دارد .عالوه بر این به علت کمبود
اراضی مناسب در شهرها ،انتخاب مکان مناسب پیرو الگوهای مدون و مشخص صورت نمیگیرد .یافتن و بررسی این الگوها در
مباحث نظری کمتر دیده میشود .امروزه در ادبیات برنامهریزی توسعه مباحث کیفیت زندگی به عنوان یک اصل اساسی پیوسته
مورد توجه برنامهریزان و مدیران امر توسعه قرار میگیرد .از این رو در این پژوهش ،هدف مهم و اساسی ،ارزیابی اثرات فضاهای
فرهنگی ،ورزشی و هنری مورد مطالعه در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان ناحیه  4شهر یاسوج است .تحقیق حاضر از حیث
هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی -تحلیلی است .جهت جمع آوری اطالعات و داده های مورد نیاز از بررسی های
اسنادی ،کتابخانه ای و مطالعات میدانی استفاده شده است .برای سنجش نظرات و ابعاد ذهنی کیفیت زندگی در ناحیه ،4
جامعه نمونه با توجه به جمعیت  32311نفر با استفاده از فرمول کوکران 312 ،محاسبه گردید .برای تجزیه و تحلیل سواالت
پرسشنامه از آزمون های تی تک نمونه ای ،تی مستقل و فریدمن استفاده شده است .نتایج این پژوهش نشان می دهد که
فضاهای فرهنگی ،ورزشی هنری با ارایه کارکردهای متفاوت در ناحیه  4و کل شهر بر کیفیت زندگی شهروندان تاثیر متفاوتی
گذاشته اند و همچنین احداث این فضاها موجب تغییر شیوه زندگی شهروندان از سنتی به مدرن شده است.
صدیقه درویشی ،خدیجه برومند ،صدیقه رسولی ()1332؛ بیش از یک سوم جمعیت کشور ایران را نوجوانان زیر  11سال
تشکیل می دهند و شیوع پر خاشگری در این سنین باال است .ار انجا که کو دکان و نو جوانان اینده سازان کشور هستند و
پرخاشگری می تواند اثرات زیان باری بر سالمت جسم و روان انان داشته باشد و ضرورت کاهش خشم و پرخاشگری در نوجوانان
نیازمند آموزش مدیریت خشم کنترل آن است .این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مدیریت خشم بر کنتل خشم و کاهش
خشم در دانش آموزان انجام شد .این پژوهش از نوع پژوهش های شبه ازمایشی است.
آزمودنیهای این مطالعه را  37نفر از دانش آموزان دختر پایه دهم هنرستان ام السلمه شهرستان میناب تشکیل دادند که
خود داوطلب شرکت در کارگاه بودند و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند .این تعداد در دو گروه با برنامه مداخله
یکسان اموزش مدیریت خشم را به مدت چهار جلسه(هفته ای یک بار) و در جلسات نیم ساعته گذراندند .ابزار پژوهش ،سیاهه
خشم حالت-صفت اسپرینگر بود که قبل و پس از آموزش بوسیله دانشآموزان تکمیل شد .نتایج آزمون بیانگر افزایش معنا دار
کنترل خشم در گروهنمونه پس از طی دوره اموزش است .لذا می توان اذعان داشت که با آموزش کنترل خشم میتوان به
افزایش کنترل خشم و مدیریت ان دست یافت.
اشرف زهره وند ،محمدرضا عباسی ()1334؛ در پژوهش به منظور تعیین تاثیر آموزش مهارت کنترل خشم بر میزان
پرخاشگری دانش آموزان پسرهنرستانهای شهر ری در سال تحصیلی 33-34بوده است .این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش
آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود .ابتدا از هنرستانهای شهر ری ،یک هنرستان به صورت تصادفی انتخاب وپرسشنامه
پرخاشگری روی دانش آموزان اجرا شد ،سپس افرادی که میزان پرخاشگری آنها باالتر از متوسط بود را مشخص کرده و از بین
آنها  27نفر به صورت تصادفی انتخاب و سپس یک گروه به حکم قرعه بهعنوان گروه آزمایش(22نفر) و گروه دیگر به عنوان
گروه گواه (22نفر) مشخص شدند .جهت جمع آوریداده ها از پرسشنامه پرخاشگری باس و پری ()1332که دارای  23سوال 2
گزینهای در چهارخره مقیاس پرخاشگری فیزیکی ،کالمی ،خشم و خصومت استفاده شد .متغیر مستقل (آموزش مهارت کنترل
خشم) روی گروه آزمایش طی 14جلسه  37دقیقهای اجرا شد و بعد از آخرین جلسه برای هر دو گروه پرسشنامه پرخاشگری
پس آزمون اجرا شد .یافتهها بر اساس آزمونهای آماری تحلیل کو واریانس بین گروهی تجزیه و تحلیل شدند .نتایج نشان داد
که آموزش مهارت کنترل خشم بر پرخاشگری دانش آموزان موثر است و میزان پرخاشگری آنها را کاهش داده است.
نسرین انصاری دزفولی ()1334؛ هنر در رشد و بالندگی انسان نقش اساسی دارد به گونه ای که برنامههای آموزشی در
زمینه ی انواع هنر از سوی رسانهها توانسته در نوجوانان ایجاد عالقه و تاثیراتی بر آنان بگذارد .این تحقیق با هدف بررسی تاثیر
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سبک زندگی مدرن بر عالقه ی هنری در میان دانش آموزان دختر مناطق روستایی شهر اهواز انجام شد .این پژوهش از نظر
هدف کاربردی و از نظر ماهیت پیمایشی است .نمونه آماری  31دانشآموز دختر در سال تحصیلی  33 - 32میباشد13 .سوال
بسته در زمینه ی سبک زندگی مطرح شد .نتایج این بررسی نشان می دهد که سبک زندگی مدرن بر عالقهی هنری در میان
دانش آموزان روستایی شهر اهواز تاثیراتی دارد.

 -9روش تحقیق
جامعه مود مط العه دانش آموزان دوره دوم متوسطه دبیرستانهای شهر بندرعباس کودکانی می باشند که تحت نظارت
نگارنده این پژوهش آموزش می بینند و در این پژوهش متناسب با موضوع و در جهت دستیابی به اهداف از روش تحقیق
کتابخانهای استفاده میشود .با توجه به اینکه در این پژوهش از روش توصیفی و تحلیلی استفاده خواهد شد و روش گردآوری
اطالعات به صورت کتابخانهای است ،ابتدا با جستجو در پایگاهها و سایتهای اینترنتی و بانکهای اطالعاتی و استنادی همانند:
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران ،SID ،سیویلیکا ،مرکزتحقیقات کامپیوتری و با مراجعه به کتابخانههای دیجیتالی
(کتابخانههای دیجیتالی نور ،دانشگاه پیام نور و دانشگاه تهران) و برخی کتابخانهها ،با استفاده از کلماتِ کلیدیِ تحقیقِ در بین
منابع مختلف با توجه به موضوع انتخابی و تحقیقاتی که انجام گرفته است ،کتابها ،مقاالت ،مجالت ،پایاننامهها و سایتهای
اینترنتی نیز مورد استفاده قرار میگیرد .بدین معنی که پس از بررسی های به عمل آمده از منابع در دست و فیشبرداری به
تحقیق و فیشبرداری اطالعات گردآوری خواهد شد.

 -4نتایج و بحث
-7-4تاثیر هنر بر کنترل خشونت دانش آموزان
نخستین تماسهای اجتماعی ما با ف ردی است که در اوایل دوره شیرخوارگی مراقبت از ما را به عهده می گیرد .این فرد
معموال مادر است .روشی که مسئول مراقبت از کودک برای پاسخگوئی به نیازهای کودک اتخاذ می کند ممکن است صبورانه و
گرم یا تند و عاری از حساسیت به ناراحتی های کودک باشد ،اما در هر حال بر نگرش های طفل نسبت به افراد اثر می گذارد.
برخی از روانشناسان معتقدند که اساس احساس اعتماد نسبت به دیگران تجاربی است که فرد طی سال های اولیه ی زندگی
کسب می کند (عبداهلل علی اسماعیلی .)13 :1311 ،هنر انواع گوناگونی دارد که در یک چیز به نام ریتم با هم رابطه نزدیک و
تنگاتنگی دارند .از آن زمان که هفت هنر معروف و معرف همه ی فعالیت های انسانی بود تا به امروز که هفتاد هنر معرف هیچ
شایسته فعالیتی نیست .افالطون و نوافالطونیان اعتقاد داشتند هنر فقط با عنصر زیبایی مرتبط است ،اما امروزه فیلسوفان هنر
اعتقاد دارند که در هنر هر سه عنصر حضور پر رنگی دارند ،هرچند که بخش عمدهای از هنر منجر به زیبایی است.
آن دسته از فیلسوفانی که با خوشبینی به اطراف می نگرند بر این اعتقادند که هنر زیبایی دارد و جمال ،جاه دارد و جالل
که در آفرینش نهفته است و باید در پی آن بود ،سر و کار داشتن با زیبایی سه اثر روانی بر انسان میگذارد که هر سه،
عاملهایی برای توسعه و تعمیق صلح هستند؛ نخستین اثر زیبایی؛ سرشار کردن انسان از لذت است .هرچه ادراک ما از زیبایی
بیشتر شود ،لذت هم در ما شدیدتر و عمیقتر شکل میگیرد .افرادی که به ویرانی ،مشاجره ،خشونت و تمایل به آن واکنش
نشان می دهند ،کسانی هستند که در طول زندگی خود از لذت زیبایی بهره کمتری بردهاند .کسانی که در دیدن زیبایی محدود
بوده و همیشه تحت کنترل و نظارت والدین بوده اند .هنر نمود بیرونی دارد .بعنی هر آنچه که در ذهن باشد در رفتار نشان داده
خواهد شد .حال اگر رفتار را بپوشانیم ،ذهن را چه باید کرد؟ لذت از اطراف و اطرافیان ،هنر و ادب ،جهان و مکان و هر آنچه که
روح آدمی را مورد خطاب قرار می دهد باعث می گردد تا خشونت کمتر جلوه نماید و آنجا که خشونت میدان نداشته باشد،
زیبایی متبلور شده و سر از خاک بیرون می آورد .دومین اثری که میتوان به عنوان تأثیر زیبایی بر انسان به آن اشاره کرد؛ از
خود بیخود شدن یا از خود بیرون رفتن است .این مقوله نیز باعث عمیقتر شدن لذت میشود .برقراری صلح بین انسانها نیز
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با همین از خود بیرون شدن و به خود فکر نکردن و خود را فراموش کردن بهدست میآید .قاطعیت در هنر جایگاهی ندارد ،چه
بسا زیباترین آثار هنری را کسانی نمی پسندند و نسبت به آن واکنشی نشان نمی دهند .بر این اساس هر کسی که هنرمندتر
باشد ،بهتر متوجه میشود که نباید قاطع و جازم صحبت کند .این عدم داوری نهایی باعث شده تا اهالی هنر ،اهل کثرتگرایی و
در مقام عمل اهل مدارا باشند .بنابراین هر که هنرمندانهتر زندگی کند بیشتر به عقاید دیگران احترام خواهد گذاشت .سومین
اثر ،روح تخیل در وجود آدمی است .انسانها هرچه تخیل بیشتری داشته باشند ،هنرمندترند .برای اخالقی زیستن باید قدرت
تخیل خود را افزایش دهیم .هنر در شعر و ادبیات نهفته است و دقیقا در این وادی است که قدرت تخیل باالتر رفته و انسان را
در جهانی فرو می برد که دیگران به آن دسترسی ندارند .جهانی که دیگران به آن دسترسی نداشته باشند ،از گزند دشمنان و
انسانهای ناباب در امان است .پس تخیل از جنبه ی مثبت می تواند روح آدمی را تسخیر نماید و او را به واالترین مقام ها نائل
آورد و این امر رابطه مستقیمی با کاهش خشونت دارد .چه بسیارند کشورهایی که با باالبردن روحیه ی ادبی شهروندان مخالفت
می کنند ،چرا که نمی خواهند حس تخیل در وجود آنها پرورش یابد .حس تخیل می تواند روحیه ی جایگزینی را باال برده و
قطعا کسی که بتواند خود را به جای دیگری بگذارد ،می تواند مشکالتش را درک کرده و به عقاید او نیز احترام بگذارد.
خالقیت در وجود هر فردی نهفته است .چرا که در تعریف هنر چنین عنوان کردیم که هنر ،خالقیتی است درونی .پس در
چنین شرایطی هنرمندی که با خالقیت اثری را خلق میکند میداند که خلق یک اثر هنری خالقانه چه کار طاقتفرسایی است.
از این رو این فرد خواهان صلح بوده و انگیزه ی از بین بردن و یا خراب کردن را از دست می دهد .کما اینکه در میان افراد
عادی خرابکاری ،انگیزه به حساب نمی آید .لذا هنر بدون وجود ادب ،در دوره متوسطه ،توسط دانش آموزان کاربرد چندانی
ندارد.
علم ادب 1در اصطالح علمای ادبیات مشتمل بر اکثر علوم ادبی است از قبیل :نحو ،لغت ،تصریف ،عروض ،قوافی ،صنعت
شعر ،تاریخ و انساب و ادیب کسی است که دارای تمام این علوم یا یکی از آنها باشد و فرق ما بین ادیب و عالم آن است که
ادیب از هر چیزی بهتر و خوب ترش را انتخاب می نماید و عالم تنها یک مقصد را گرفته در آن مهارت می یابد (بابک دهقانی،
.)23 :1312

 -2-4طبقهبندی رفتاری انواع خشونتها در بین دانش آموزان متوسطه
 -7-2-4خشونت جنسی :این نوع خشونت ممکن است به بد رفتاری جنسی همراه با اجبار یک الگوی غیر متعارف بوده و
تغییر آن مشکل است .آزار روانی به شکل تهدید و انتقاد از روش رابطه جنسی بیشتر متداول است (اعزازی .) 11:1313 ،البته
دانش آموزان دوره دوم متوسطه به دلیل وارد شدن و گذشتن از سن بلوغ توانایی کنترل یا عدم کنترل در روابط خود با دیگران
را دارند.
 -2-2-4خشونت جسمی :این نوع خشونت به شیوههای گوناگون مانند کتک خوردن ،شکنجه و قتل را در بر میگیرد یا از
لمسکردن بدن افراد شروع شده تا مرحله تجاوزجنسی (مهرانگیزکار .)232:1311 ،در واقع نوعی اقدام فیزیکی برای آسیب
رساندن ،ترساندن یا کنترل کردن .برای مثال سیلی زدن ،ضرب وشتم ،پرتاپ کردن اشیاء و( . . .اعزازی.)11:1313 ،
 -9-2-4خشونت روانی :رفتار خشونت آمیزی که شرافت ،آبرو و اعتماد به نفس را خدشهدار میکند .این رفتار به صورت
انتقاد ناروا ،تحقیر ،بد دهانی ،تمسخر ،توهین ،فحاشی ،متلک اعمال می شود (مهرانگیزکار.)323:1311 ،
-4-2-4کودك آزاری :نوع متفاوتی از خشونت رفتاری است که گاها از سوی نوجوانان یا جوانانی که در سن بلوغ یا گذر از
آن هستند رخ می دهد .سالیانه میلیونها قربانی دارد و شامل هر نوع آسیب بدنی یا روانی ،آزار جنسی ،بیتوجهی یا بدرفتاری
 -1لغت نامه دهخدا ،بخش الف.
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به بچهها میشود .در مواردی مشاهده شده است که نوجوان برای اینکه در کنار همکالسی خود کم نیاورده و توانایی و قدرت
خود را نشان دهد به کودک آزاری دست می زند .این کودک آزاری از نگاه آنان شکل های متفاوتی دارد .از جمله برداشتن پول،
ضرب و شتم ،زورگویی و  . . . .در آمریکا به حدی فروان شده که مردم آن را یک فوریت ملی اعالم کرده اند .بیشتر کودک
آزاریها در خانواده مثل مواردی از تنبیه بدنی والدین نسبت به فرزندان است .علل چندی در مورد کودکآزاری وجود دارد از
جمله :خشونت بین نسلی ،باور همگان که تنبیه بدنی را شیوهای مناسب در تربیت بچهها میدانند ،فقر ،انزوا ،بیکاری ،مشکالت
خانوادگی و بی سوادی که همه به فشار سنگین بر خانواده و در نتیجه به کودک آزاری ختم میشوند (سروستانی-143 :1311 ،
.)141
-5-2-4سالمند آزاری :شامل آزار جسمی ،روانی ،سوء استفاده مالی و بی توجهی به سالمند است .بیشتر سالمند آزاریها
ریشه در مشکالتی چون فشارهای روحی ،مشکالت شدید شخصی و تنگناها و وابستگیهای مالی دارد (سروستانی:1311 ،
.)141-143

 -9-4نظریه زیست محیطی
در این نظریه جامعهپذیری کودکان در سه سطح متفاوت توضیح داده میشود :محیط بیواسطه ،شبکههای اجتماعی و نظام
جهانبین ایدئولوژیک (خانواده در حکم محیط زیست ،در یادگیری کودکان نقش خاصی دارد و ارتباط آن با محیط بیرونی
همسایگان و محله) شاخص به ثمر رسیدن جامعهپذیری است .اگر خانواده نتواند با محیط بیرونی ارتباط برقرار کند .امکان بروز
خشونت به ویژه علیه کودکان به وجود میآید .بنابراین زمانی که رابطهی متقابلی میان والدین ،کودک ،خانواده و محیط وجود
نداشته باشد خشونت امکان بروز مییابد .در این نظریه آنچه در ایجاد خشونت مهم است این است که تفسیرهای اجتماعی این
عمل را مقبول نشان میدهند و شبکههای اجتماعی که خانواده در آن به سر میبرد نیز تعیین کنندهی میزان بروز خشونت
است .زیرا والدین تنها زمانی فرزندان خود را تنبیه میکنند که نظام هنجاری آنها را به این کار تشویق کند یا سازمانهای
حمایتی اجتماعی آنها را در زمینهی مشکالت تربیتی کودکان راهنمایی نکنند و باری از دوش والدین برندارند (اعزازی:1317 ،
 .)14-12با توجه به مبحث فوق خانواده نقش مهمی در کنترل و بروز خشم از سوی دانش آموز نسبت به هم سن و ساالن خود
در مدرسه و همچنین نسبت به افراد و اشخاص دیگر بیرون از مدرسه را دارد.

-4-4نظریهی فرهنگی
فرهنگ از طریق ارتباطات معناداری که عمر آن بیشتر از عوامل دخیل در فرآیند ارتباطات است ،منتقل میگردد و سپس
به نسلهای بعدی انتقال مییابد .آنچه به ما به عنوان یک نسل میرسد مجموعهی ارزشهاست (مراد پناه .)27:1313 ،لذا از
این دیدگاه ،فرهنگ میراث اجتماعی گذشته است که بر رفتار کنونی و آیندهی انسان تاثیر میگذارد .فرضیهی هماهنگی
فرهنگی در مورد وجود هماهنگی میان ارزشهای اساسی یک جامعه و پدیدههای اجنماعی مانند خشونت بحث میکند.
موسسه کلی برنامه ریزی درسی 1توصیه می کنند که دانش آموزان یاد بگیرند که به طور مستقل کار کنند .این مهارت ها
باید آموخته شوند .برای رسیدن به این مقصود ،محتوا و منابع درس ها باید با دقت کامل انتخاب شوند .همانطور که انواع
رویکردها و موانع آموزشی مورد استفاده در درس ها با عنوان های معلوم و روشنی بیان می شوند .دانش آموزان باید از طریق
دسترسی به هدف های مهم و راه های بررسی و پژوهش حمایت شوند .یادگیری هنگامی اتفاق می افتد که دانش آموزان در
امور مربوط به یادگیری خود کامال درگیر شوند .آنان باید برای گسترش معلومات خود انگیزه الزم را داشته باشند و بتوانند به
طور مستقل عمل کنند (سالی براون و همکارش.)12 :1311 ،
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 -5-4خشونت نسبت به کودکان (دانش آموزان)
این خشونت در میان تمام اقشار اجتماعی دیده شده و محدود به نوع خاصی از خانواده ها نیست .اما احتمال بروز خشونت
در برخی از آنها بیشتر است ،مانند خانوادههایی با درآمد پایین ،والدین بسیار جوان و والدینی که صاحب فرزند ناخواسته
شده اند و زمانی که کودک به دالیلی مانند بیماری ،معلولیت موقت یا دائمی نیازهای بیشتری میطلبد ،خشونت خانواده نیز
بیشتر میشود .تحقیقات نشان دادهاند زنان شاغل کمتر از زنان خانهدار فرزند خود را تنبیه میکنند .در میان اقشار باال و
متوسط جامعه ،بی توجهی اغلب ناشی از رفاه مادی است .نتیجه این نوع بیتوجهی بروز مشکالت شخصیتی ،تغذیه ،اقدام به
خودکشی و روی آوردن به مواد مخدر است( .اعزازی.)274-273 :1317 ،
 -7-5-4مشکالت اقتصادی :فشار اقتصادی یکی دیگر از عواملی است که روابط درست خانواده را تحت تاثیر قرار داده است،
مسائل اقتصادی باعث افزایش ساعات کار والدین گشته است .معلمی که دو شیفت کار می کند ،کارمندی که در خارج ساعات
اداری به شغل دوم مشغول است ،پزشکی که تا ساعات آخر شب به کار طبابت می پردازد ،خانم خانه داری که برای کمک به
معیشت خانواده به کار اقتصادی مشغول میشود ،در نتیجه خانواده برای به دست آوردن پول بیشتر ،ساعات کمتری را در کنار
خانواده خود می گذراند .متاسفانه افراد ممکن است پول بیشتری بدست آورند ،اما در مقابل آن خانواده دچار مشکالت روحی
بیشتری گشته که هزینه بسیار بیشتری را سربار خانواده خواهد کرد (علی باقی نصرآبادی و همکارش .)11 :1333 ،در چنین
شرایطی استفاده از کالسهای مختلف هنری و مشغول شدن اعضای خانواده با یکدیگر در این کالسها آن هم به عنوان تفریح و
سرگرمی میتواند حس همبستگی و دلگرمی بیشتری را به افراد خانواده بدهد.
 -2-5-4موانع کامیابی :هنگامی که برای خود هدفی را تعیین می کنیم ،برای رسیدن به آن نه تنها نیازمند یک تفکر
منطقی و عقالیی هستیم ،که نیازمند داشتن یک روحیه ی قوی نیز هستیم تا پشتوانه ی حرکت ما به سوی هدف باشد .بعضی
انسان ها هدف های واقع بینانه دارند ،از مهارت کافی نیز برخوردارند ،اما قادر به رسیدن به آن نیستند و در نتیجه موفق نمی
شوند .زیرا آنها احساس مثبت ناشی از رسیدن به هدف را در خود ایجاد نکرده اند (علی باقی نصرآبادی و همکارش:1333 ،
 .)13لذا مشکل ما یک مشکل بیرونی نیست ،بلکه یک مشکل درونی است .در اینجاست که می گوئیم هنر با روح و درونیات
انسان سروکار دارد .انسان هنرمند با جان و تن خود فعالیت را آغاز می کند .لذا استفاده از هنر باز هم به کمک رسیدن به
عالیق و پیشرفت های آدمی می آید.
 -9-5-4شخصیت خالق :فرض کنید از یک عده نقاش بخواهیم بوم و سه پایه و رنگ شان را بردارند و روبه روی منظره ای
بنشینند و آن را نقاشی کنند .فکر می کنید نتیجه چه باشد؟ با چند نقاشی کامال متفاوت از یکدیگر روبرو می شویم .چرا؟ چون
هر نقاش منظره را از فیلتر شخصیت خالق خود عبور می دهد و بعد ،آن را روی بوم می آورد .همه ی آنها یک منظره را می
کشند ،اما در واقع هر یک از آنها ،منظره را آن طوری می کشد که در درون خودش می بیند .تابلوها را که نگاه می کنیم ،می
فهمیم که یکی ،متوجه فضای حاکم بر منظره بوده ،دیگری دلش پیش خط و خطوط بوده و آن یکی از تضاد رنگ ها لذت برده
است(میخائیل چخوف .)14 :1312 ،لذا با این تفاسیر د انش آموزان در مدارس (به خصوص دانش آموز نوجوان) از حس و
قدرت خالقانه باالیی برخودار است که می تواند دنیای اطراف را به اشکال متفاوت ببیند .چرا باید با روحیه ی خشن و ناآرام این
فضا را هم برای خود و هم برای دیگران خراب و بیهود گردانیم؟ این سئوالی است که مربیان از دانش آموزان می پرسند ،اما سر
پرشور دانش آموزان پاسخی برای این سئواالت ندارد.

24

سال سوم ،شماره چهار(پیاپی دوازده) ،آبان 7931

 -5نتیجه گیری
طبع هنری ما دو جنبه دارد :یکی به درد زندکی روزمره می خورد و دیگری که از رده ای باالتر است ،حاکم بر نیروی خالق
ماست .اگر بخواهیم این من برتر را بشناسیم ،باید دایره ی تنگ شخصیت مان را گسترش دهیم .چگونه؟ با پذیرش وجود دنیای
خیال و باور به ضرورت فعالیت ناخودآگاه در زندگی خالق و پی بردن به کنش و واکنش های ژرفی که میان تصاویر خیالی روی
می دهد .هنرمند کامل عیار ،هنرمندی است که این دو جنبه ی وجودی اش مستقل از یکدیگرند .زندگی روزمره اش مثل همه
ی آدم های دیگر است؛ اما در زندگی حرفه ای آدم متفاوتی است .پس بیخود نبود که آنتوان چخوف با جدیت تمام ،سکه های
یک کوپکی جمع می کرد و گورکی نمی توانست سنگینی نگاه دیگران را روی خودش تحمل کند و استانیسالوسکی که با
وسواس تمام ،میز و صندلی و اسباب و اثاث خانه را گردگیری میکرد ،بی آنکه ضرورتی داشته باشدو واختانگوف ساعت ها می
نشست و با ماندولینش دلنگ دلنگ می کرد بی آنکه به فکر ساختن ملودی خاصی باشد .پس وقتی کار هنری می کنیم ،مَنِ
برتر ماست که وارد عمل میشود نه من روزمره و معمولی .من برتر است که قوه خیال را به کار می اندازد و هنرمند درون را
بیدار می کند .وجود من برتر را بپذیرید و با او ارتباط برقرار کنید تا او هم هنگام کار هنری کمکتان کند .اما برای برقراری
ارتباط با من برتر ،باید ذهن خودآگاه مان را متوجه کنیم و به تماشای توانایی های خاص او بنشینیم (میخائیل چخوف:1312 ،
.)13-14
حال باید ببینیم من برتر چگونه می تواند روی شخصیت ما ،عالیق و سالیق ما ،خشم و نفرت و کینه و کدروت ما و کار
هنری ما اثر بگذارد .دانش آموزان فرزندان انسانهایی هستند که می آموزند و آموزش می دهند .ما خواسته و ناخواسته همیشه
در حال آموزش به اطرافیان خود هستیم .یافتههای پژوهشهای گوناگون نشان میدهد که طبق نظریه یادگیری اجتماعی و
نظریهی انتقال نسلها ،یادگیری خشونت از طریق تجربه خشونت والدین و مشاهده در خانواده انجام میگیرد و در زمانهای
بعدی توسط شخص تکرار میشود .حال این تکرار جایگاه خاصی ندار .گاه در بیرون از خانه و اجتماع دوستان و گاه در محیط
های آموزشی مثل مدرسه و آموزشگاه ها رخ می دهد .بنابراین از نسلی به نسل دیگر انتقال مییابد .بدین طریق گردش
خشونت همیشه وجود دارد .هم چنین میتوان بر طبق نظریه زیست محیطی که به صورت چرخهای است گفت اولین مرحله
مربوط به تجربیات دوران کودکی است که فرد شاهد خشونت میباشد یا خود قربانی خشونت است .بر این اساس افرادی که در
کودکی شاهد خشونت بوده و یا شخصا آن را تجربه کردهاند تمایل بیشتری به توسل به خشونت دارند .لذا در این تحقیق اشاره
میشود که استفاده از هنر که شایع ترین آن موسیقی ،نمایش ،رقص ،نقاشی و  . . .که هر کدام از اینها زیر مجموعه های خاص
خود را دارا هستند می تواند در کاهش خشونت ناشی از اطرافیان و انتقال آن به نسل های بعدی کمک فراوانی نماید.
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دانش آموزان هنرستانی ،مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی.
 .3دهقانی ،بابک)1332( ،؛ نگاهی به مبانی نمایشنامه نویسی و تحلیلی نمایشنامه ،چاپ اول ،بندرعباس ،شابک-1 :
.331-314-74-3173
 .17دهقانی بابک ،عماره نسیم)1333( ،؛ ارزیابی میزان یادگیری دروس ابتدایی ،در روشهای نوین تدریس به جای روش
های سنتی و معلم محور با نگاهی بر هنر نمایش و موسیقی (مطالعه موردی :دانش آموزان ابتدایی ناحیه 1
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 .11رحمتی ،محمدمهدی و محسنی تبریزی ،علیرضا ( ،)1311سیری در مفاهیم و نظریه های خشونت ،پرخاش و
پرخاشگری به منظور ساخت و ارائه یک مدل علمی – توصیفی خشونت در ورزش ،نامهی علوم اجتماعی ،شماره ،13
ص .122-123
 .12زهره وند ،اشرف و محمدرضا عباسی)1334( ،؛ بررسی تاثیر آموزش مهارت کنترل خشم بر میزان پرخاشگری مطالعه
موردی :دانش آموزان پسر هنرستان های شهر ری ،دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ،علوم تربیتی و سبک
زندگی ،مشهد ،دانشگاه تربت حیدریه.
 .13علی اسماعیلی ،عبداهلل) 1311( ،؛ فعالیت های تربیتی و اجتماعی در مدارس (نگرش کاربردی) ،انتشارات آوای نور،
چاپ اول ،تهران ،شابک.314-2113-11-4 :
 .14کار ،مهرانگیز ،پژوهش دربارهی خشونت علیه زنان در ایران ،تهران ،چاپ سوم ،نشر :روشنگران و مطالعات زنان.
 .12محمدخانی ،پروانه و همکارانش ،شیوع الگوی خشونت خانوادگی ،ارتکاب یا تجربه آن در مردان و زنان ،فصلنامه علمی
پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال پنجم ،شماره ،21ص .272-223
 .11محمدی ،رامونا)1334( ،؛ تاریخ هنر ایران و جهان ،چاپ سوم ،نشر فارسیران ،تهران ،شابک-177-2114-33-1 :
.331
 .13مرادپناه ،زهرا)1313( ،؛ بررسی توصیفی پدیده خشونت در خانوادههای شهر رشت ،پایان نامه کارشناسی ارشد،
گیالن ،استاد راهنما :رحمتی و محمدمهدی.
 .11موسوی ،سیده فاطمه)1333( ،؛ اضطراب ریاضی و راهکارهای مقابله با آن ،انتشارات فراروان ،چاپ اول ،تهران ،شابک:
331-314-2142-13-2
 .13مهدیزاده ،رضا و حافظ عبدالکریمی)1331( ،؛ تاثیر هنر از دیدگاه مالصدرا در معماری سنتی و تاثیر آن بر کیفیت
زندگی مردم ،دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ،معماری و مدیریت بحران ،تهران ،دانشگاه عالمه مجلسی.
 .27نصرآبادی ،علی باقی ،رحمانی ،جعفر)1333( ،؛ مدیریت تربیت و پیشرفت تحصیلی ،چاپ امین ،چاپ اول ،تهران،
شابک314-31172-1-3 :
21. Peters Mayer, Diane (2008). Overcoming School Anxiety: How to help your child del with
separation, tests, homework, bullies, math phobia a other worries. Library of Relationship to
their Conceptual and Procedural Knowledge of Fractions. Mathematics Education Research
Journal,, Vol. 21 No. 3, 60-85.
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چکیده
در میان آفریدههای خداوند متعال ،انسان بارزترین آنهاست .آیاتی که درباره نشانههای قدرت الهی است ،از
انسان آغاز میشود« .من آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون» .در اسالم ،انسانها دعوت به
شناخت اصالت وجودی خود شدهاند .از طرف دیگر خودشناسی ،مقدمه خداشناسی است .اگر انسان خود را
خوب بشناسد ،خدای خود را نیز بهتر میشناسد .رشد هویت در انسان بدون رشد خودآگاهی امکانپذیر
نیست .انسانها دارای ارزشهای بالقوه هستند ،که اگر به فعلیت برسند ،او را به مقام انسان واقعی میرساند.
در این راستا ،دین و تعالیم مذهبی راه گشا هستند و به انسان در جهت رسیدن به کمال و تعالی و دستیابی به
مقام واالی انسان کامل کمک میکنند .ما نیز بهعنوان یک مسلمان در جامعه ایران ،متأثر از آموزههای دینی
هستیم .بهنوعی میتوان گفت که هویت ایرانی و اسالمی یکی است .برای مصون ماندن از بحران هویت،
پایبندی به دین ضرورت دارد .تعالیم ادیان آسمانی مخصوصاً دین مبین اسالم درزمینه هویتپذیری بسیار
غنی است .زیربنای هویت از هر نوع و با هر عنوانی که باشد ،دین و مذهب است و بحرانهای هویتی در صورت
بیتوجهی یا کمتوجهی به مباحث دینی پیش میآید .با توجه به مطرحشدن مباحثی چون عصر جهانیشدن و
تهدید هویت ملی و دینی؛ ضرورت اهتمام بیشتر مسئولین به بحث هویتیابی احساس میگردد .پژوهش
حاضر با رویکرد بررسی نقش دین در هویت انسان صورت گرفته است .این پژوهش از نوع توصیفی بوده و برای
جمعآوری اطالعات از روش کتابخانهای استفاده شده است.
واژگای کلیدی :دین ،هویت ،انسان

 -7مقدمه
اصوال در نظام فرهنگی اسالم ،دین عنصری در کنار سایر عناصر نیست بلکه محور و اساس فرهنگ اسالمی است و تجلی آن
در تمامی مظاهر فرهنگی از معماری تا ادبیات و از پزشکی تا آداب و رسوم قابل مشاهده است .مقام معظم رهبری می فرمایند:
ما یک جامعه اسالمی هستیم ،یک حکومت اسالمی هستیم و افتخار ما به این است که می توانیم از منبع اسالم استفاده کنیم.
( )11 :1337قرآن هدف از خلقت انسان را عبادت و بندگی میداند و از سویی در مراتب باالتر عنوان می دارد که عبادت ،هدف
متوسط آفرینش است و هدف نهایی رسیدن به معرفت و یقین است؛ که رسیدن به این مقام با تفکر و دریافت انوار هدایت الهی
حاصل میشود ؛ چرا که ظرفیت و استعدادهای عظیم انسانی اگر با ایمان و تفکر دینی هدایت نیابد ،انسان به بدتر از حیوان
تبدیل میشود( .همان ،ص " )271ولو ان اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و االرض"و اگر اهل شهر ها و
آبادی ها ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند ،برکات آسمانها و زمین را بر آنها میگشودیم( .اعراف )31 ،هدف نظام
اسالمی ،پرورش انسانی و کمک به تعالی و کمال اوست .غایت تربیت ،شناخت خداوند و اتّصاف به صفات الهى است و این راه از
خود انسان مىگذرد .خداوند مىفرماید« :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ عَلَیْکُمْ أَنفُسَکُمْ» (مائده)172 :؛ اى کسانى که ایمان آوردهاید ،بر
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شما باد نفسهایتان .اگر آدمی ،دستورات دینی را سرلوحه کارهای خویش قرار داده و به ائمه معصومین تاسی جوید ،قطعا راه

کمال را خواهد یافت.
می دانیم که برخورداری از دین و تعالیم مذهبی و وفاداری به آن در فرآیند شکل دهی هویت مخصوصا هویت ملی بسیار
موثر است .مذهب از لحاظ کارکردی عامل مهمی در روابط اجتماعی به حساب می آید و موجب سرزندگی و دلگرمی میشود.
پاىبندى به دین و آموزههاى آن ،هویتى به فرد مىبخشد که به پشتوانه آن از سرگشتگى و بحران هویت به دور مىماند .ایمان
دینى و مفاهیم وابسته به آن مىتواند به فرد اراده و استوارى ببخشد که بحران هویت در او فروکش کند .به قول آیت اله جوادی
عاملی هویت آدمی در دین او تجلّی کرده و خالصه میشود .از نگاه روانشناسان صاحب نظری همچون اریکسون (،)1313
گالسر ( ،)1332راجرز ( )1311و فروم ( )1341عواملی از قبیل جهان بینی منسجم و واضح ،آرامش اجتماعی ،توفیق و پیروزی،
تجربه گری و خود پذیری ،مولد بودن ،عشق و محبت و بخصوص آزادی و امنیت در زمره عوامل دخیل در تشکیل یک هویت
سالم ،یکپارچه و بالنده برای اجتماع و آحاد آنند( .حسن آبادی)31 :1313 ،
در جامعه اسالمی ما نیز که اسالم و آموزه های دینی حاکم است ،انسان ها دعوت به شناخت اصالت وجودی خود شده اند؛
چرا که تا انسان زوایای وجودی خود را به طور کامل نشناسد ،از شناخت دیگران عاجز خواهد ماند .شناخت جامعه پس از
شناخت خود و دیگران امکانپذیر است .تا زمانی که فردی خود را به درستی نشناسد دچار تزلزل شخصیت و به نوعی
سرگشتگی و بحران هویت شده و نمی تواند در جامعه بطور موثری ایفای نقش نماید .البته باید توجه داشت در عصر حاضر که
سرعت تغییر و تحوالت بسیار زیاد است ،مسائلی تحت عنوان جهانی شدن یا جهانی سازی مطرح است.
برخی ادعا دارند که جهانی شدن گونه ای همسان سازی فرهنگی و هویتی را به دنبال داشته و زمینه جهت گیریها و
گرایش های جهانی فرهنگ یا فرهنگ واحد جهانی در ورای هویتهای ملی رشد کرده و در نهایت بر آنها غالب میگردد.
همچنین معتقدند که از جمله پیامدهای جهانی شدن ،نقش آفرینی نیرو های واگرا و همگرایی است که بنیاد هویت ملی،
همبستگی ملی و یکپارچگی سرزمین واحد های سیاسی نا همگن را از لحاظ فرهنگی به چالش کشیده اند( .پوراحمدی:1317 ،
 )121در نتیجه همه هویتها در ابعاد فرو ملی ،ملی ،و فراملی دچار ن وعی بی ثباتی و شناوری شده و در نتیجه نماد های
هویت ساز ،کارکردی نا همسان یافتهاند یا کارکرد سنتی آنها به چالش کشیده شده است( .حافظ نیا و همکاران)1312 ،
در نهایت اینکه ،با شروع فرایند جهانی شدن و گسترش فناوری ارتباطات ،منابع هویت بخش جدیدی همچون ماهواره و
اینترنت ظهور کرده است و در نتیجه هویت فرا ملی و از سوی دیگر هویت بخشی و قومی بیش از پیش تجلی پیدا کرده است.
(ملکی ،عباسپور )1311 ،با این حال منبع اصلی هویت ملی در جوامع سنتی ،نهادهای اجتماعی ،دینی و سیاسی بوده و کماکان
نیز هستند .در بسیاری از جوامع سنتی و در حال توسعه ،ایدئولوژی عامل مسلط در فرایند هویت یابی در سطوح خرد و کالن
است .در این مقاله سعی شده تا ضمن ارائه تعاریفی از مفاهیم دین و هویت ،به یکسری از نظریات مرتبط با نقش دین در
هویت انسانی پرداخته و در نهایت یک جمع بندی ارائه می گردد.

 -2چارچوب نظری پژوهش
در این قسمت ابتدا مختصری به مفاهیم دین و هویت پرداخته و سپس مباحث مرتبط مطرح خواهد شد.

 -7-2مفهوم دین
دین باوری که همانا اعتقاد داشتن به مرکزیت خدایی همه جا حاضر است ،همیشه با فرهنگ ایرانی همراه بوده است .از
سوی دیگر توجه کنیم که دین به مجموعة پیچیده ای از وحی ،آموزه ،کالم ،فلسفه عرفان و باالتر از همه اخالق گفته می شود
به زبان دیگر ،دین به عنوان الگوهای اندیشه ،رفتار فرهنگ مبتنی بر وحی اطالق می شود که معتقد است زندگی در چارچوب
و بر اساس وحی موجب آرامش دنیا و رستگاری ابدی می شود  .به اعتقاد آیت اهلل جوادی آملی هویت آدمی در دین او تجلی
کرده و خالصه میشود و هویت بشر را دین می سازد.
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به اعتقاد مطهری دین ،چیزی است که اقتضای آن در سرشت و ذات انسانی هست ؛یعنی طلب او ،خواست او و جستجوی او
در طبیعت انسان هست.
معنای اصطالحی دین در قرآن عبارت است از :برنامه و نظام کامل ،شامل و فراگیری که از یک سو بیان کننده وجود
فرمانروا و فریادرس مطلقی است که بر اجزا و اعضای پیدا و پنهان هستی احاطه کامل دارد و از سوی دیگر نمایانگر فرمان
پذیری و بندگی پناه جویی است که وجود ،فرمان ،قدرت و احاطه آن فرمان روا را پذیرفته است .در عرف عمومی ،دین را به پاره
ای رفتار های معطوف به رهبانیت ،زهد گرایی ،آخرت اندیشی و به طور کلی برخی اعمال و مناسک عبادی خاص و مشخص می
دانند؛ به طوری که معتقدند کاربرد و کارکرد دین همین امور است و بس( .ویسی ،1312صص)41 -41
بنابراین دین منشوری است از توصیه ها(باید ها -نباید ها)و گزاره های توصیفی که از طرف خدا به انسان ارائه شده است.
مولفه های یک فرد متدین عبارت است از:
الف) دریافت کردن گزاره هایی از قبیل "خدا یکی است" و "روز واپسین وجود دارد" که توصیفی اند.
ب) التزام و ایمان قلبی نسبت به گزاره های توصیفی فوق
ج) تعهد برای عمل به آن باور و این التزام قلبی که فرد باید اعمال خود را تابع احکام قرار دهد.
باید آگاه بود که هر جهان بینی هم زمان با تحمیل زبان خویش ،ارزشها ی خود را نیز تحمیل می کند .کسانی که حوزه
زبانی خاصی را میپذیرند ،ارزش های آن را نیز پذیرفته اند( .درانی )22 :1333 ،به نظر شیخ عبده ،اصول اسالم یا شاخصه
های مهم دین اسالم در برابر سایر ادیان عبارت است از:
 -1نگاه عقلی جهت کسب ایمان
 -2مقدم ساختن عقل بر ظاهر شریعت در هنگام تعارض
 -3معتبر دانستن سنت های خداوند در آفرینش
 -4جمع بین مصالح دنیا و آخرت( .ویسی ،1312 ،ص)33
باید توجه داشت که دین برای جاودانه ماندن ،یا باید در نهاد بشر جای داشته باشد ،و یا الاقل اگر خودش خواسته طبیعی
بشر نیست ،باید تامین کننده خواسته های دیگر بشر باشد (سعادت فر ،1313 ،صص)131-117

 -2-2مفهوم هویت
هویت به دو معنای ظاهرا متناقض به کار می رود -1:همسانی و یکنواختی مطلق  -2تمایزی که در برگیرنده ثبات یا تداوم
در طول زمان است( .ملکی ،عباسپور ) 1311هویت عبارت است از فرایند معنا سازی بر اساس یک ویژگی فرهنگی یا مجموعه
به هم پیوسته ای از ویژگی های فرهنگی که بر منابع معنایی دیگر اولویت داده میشود( .کاستلز ،1317 ،ص )22هویت در لغت
به معنی این همانی و به معنای شناسایی و همسان ساختن میباشد .هویت آنچه موجب شناسایی شخص یا چیزی میشود.
(روایی ،1331 ،ص )31این شناخت ،برترین معرفتها و حکمتها ست .چنان که در سخنان امیرمؤمنان علیه السالم نیز آمده
است« :برترین معرفت ،شناخت آدمى است خویشتن خود را» و نیز مىفرماید« :برترین حکمت ،شناخت آدمى است خویشتن
خود را( » .دلشاد تهرانی ،1312 ،ص ) 13هویت به معناى حقیقت شىء یا شخص که مشتمل بر صفات جوهرى او باشد،
شخصیت ،ذات و هستى گفته مىشود.
هویت ها پدیدههایی عاری از اقتصاد ،مذهب ،ایدئولوژی ،تاریخ و جغرافیای خاص خود نیستند؛ بلکه با در نظر داشتن
ساختار عینی اجتماعی ،ایجاد و تعریف شده و در طول زمان دوباره تفسیر میشوند .به عبارت دیگر در ساخت هویت ها ،ساختار
عینی و مادی جامعه  ...و ساختار معرفتی از جمله :فرهنگ ،زبان ،آرمانها ،ایدئولوژی و سنت همزمان نقش دارند( .منتظر قائم،
)1333
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هویت ،مفهومی ناظر به حاالت و اعمال شخصی و ریشه در تربیت خانوادگی ،آموخته های فرهنگی و باور های اجتماعی
دارد و تشخص و فردیت یک شخص یا یک جامعه را تشکیل می دهد .هویت در اثر فرایند های اجتماعی شکل می گیرد و پس
از تبلور باقی مانده ،دگرگون شده یا حتی در نتیجه روابط اجتماعی از نو شکل می گیرد( .برگر)231 ،1332 ،
هویت با تقویت وجه تمایز فرد با دیگران ،مجموعه ای از خصایل فردی را در فرد پدید می آورد که جزئی از معنا و هستی
وجود او تلقی میشود که فرد به اعتبار آن و با اتکا به آن می تواند خود را از دیگران متمایز بداند و برای خود حق و قدرت
انتخاب قائل شود و توان برقرای ارتباط با دیگران را در خود احساس نماید( .سجادی)1314 ،
مسئله هویت را مىتوان از دو منظر روان شناختى و جامعه شناختى بررسى کرد .اولین کسانى که به مسئله هویت
پرداختند روان شناسان بودند .روان شناسان براى تبیین مراحل رشد ذهنى و شکلگیرى مفهوم خود ،و جامعه شناسان به دلیل
شرایط اجتماعى و ورود به یک دوره مدرن به صورت فردى و اجتماعى به این مسئله پرداختند .خودشناسى یکى از ویژگىهاى
مهم هویت انسان است .اساسا رشد هویت در انسان بدون رشد خودآگاهى امکانپذیر نیست .انسان باید جهان درون خود را به
کمک عقل کشف کرده و به آن آگاهى یابد . .هویت یابی ،فرایند رسیدن به شخصیت وحدت یافته دوره بزرگسالی است که از
همانند سازی های هویت پیشین و عوامل موثر دیگر نشات می گیرد .هویت هر فرد برآیندی از هویت واقعی ،هویت آرمانی و
هویت مورد انتظار است( .روایی)33 ،1331 ،
آن چه که مهم است این است که هویت یابی در دوره نوجوانی و جوانی از اهمیت بیشتری برخوردار است .امیرالمومنین
علی (ع)در نامه ای خطاب به فرزندش امام حسن (ع) فرمود « :همانا قلب جوان همانند سرزمین خالی است ،آنچه در آن بکارند
می پذیرد و من پیش از آنکه دلت سخت گردد به ادب تو مبادرت ورزیدم» .بنابر این مسئوالن هدایت دینی باید بیش از دیگران
دل های جوانان جامعه را با فرهنگ الهی احیا کنند .اریکسون معتقد است ":نوجوانان بین سنین 12تا11سالگی در کسب هویت
فرهنگی خود که جزو مهمی از هویت عمومی آنهاست ،به دنبال ایده آل های خانوادگی ،اجتماعی و مذهبی می گردند .روان
نوجوان ،روانی است ایدئولوژیک ،در جستجوی وحدت بخشیدن به عقاید مختلف( .همان)
در این مرحله ،نوجوان با سئوال"من کیستم" و نقش من در اجتماع چیست؟ به دنبال هویت یابی است و سعی در ایجاد
روابط صمیمانه با دیگران دارد .در این مرحله فرد می کوشد دیگران را در هویت و اصالت خود شرکت دهد وبه آنان تقرب جوید
و یگانگی برقرار سازد .یعنی به جای "من" "ما"بگوید .آشفتگی نقش در این مرحله خطرناک است؛ زیرا ممکن است نوجوان
قادر نباشد مفهوم پیوسته و منسجم "خود"را با بسیاری از نقش های ممکن ربط داده یا ترکیب کند( .احدی-111:1333 ،
)113
در سنین نوجوانی و جوانی شخصیت فرد شکل می گیرد و در طی روند جامعه پذیری و فرهنگ پذیری ،ارزش ها و
هنجارهای جامعه خود را درونی می کند و براساس آن رفتار و اندیشههای خود را شکل میدهد .حال اگر در این سنین در روند
درونی کردن ارزش ها و هنجار های دینی خللی ایجاد شود و جوانان نتوانند پایه  .اساس محکمی برای رفتار و اندیشه های
دینی خود پیدا کنند ،دچار نوعی سرگشتگی در مواجهه با مسائل و پدیده های دینی خواهند شد( .کالنتری و همکاران)1311 ،
از نگاه روان شناسان صاحب نظری همچون اریکسون ( ،)1313گالسر ( ،)1332راجرز ( )1311و فروم ( )1341عواملی از قبیل
جهان بینی منسجم و واضح ،آرامش اجتماعی ،توفیق و پیروزی ،تجربه گری و خود پذیری ،مولد بودن ،عشق و محبت و
بخصوص آزادی و امنیت در زمره عوامل دخیل در تشکیل یک هویت سالم ،یکپارچه و بالنده برای اجتماع و آحاد آنند( .حسن
آبادی ،1313 ،ص ) 31هویت از دو بعد مورد مطالعه قرار می گیرد :یکی از بعد فردی که هم زمان با رشد فرد در جریان
اجتماعی شدن شکل می گیرد و موجب میشود که تا فرد نشان دهد که "من کیستم" و دیگری از بعد اجتماعی و بیانگر این
مطلب است که" دیگران کیستند" .هویت دارای سطوح و جنبه هایی است که هم زمان با رشد فرد حاصل میشود.
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 -7-2-2هویت فردی :هویتی است که به ویژگی های فردی اشاره دارد و فرد به وسیله آن ویژگی های خود را معرفی می
کند و همان مشخصات و ویژگی های منحصر به فردی است که فردرا از غیر متمایز می کند .هویت فردی بیشتر در چارچوب
روابط اشخاص جلوه می کند( عیوضی ،1317 ،ص)117
 -2-2-2هویت جمعی :نشان دهنده تعلق فرد به یک جمع می باشد .هویت اجتماعی ،هویتی است که فرد در فرایند
اجتماعی شدن و در ارتباط با گروهها یا واحد های اجتماعی موجود در جامعه ،کسب می کند و مشخص ترین آنها گروه یا واحد
اجتماعی یا حوزه و قلمرویی است که خود با ضمیر "ما" به آن اشاره می کند و خود را از لحاظ عاطفی و تعهد و تکلیف ،متعلق
و منتسب و مدیون به آن می داند( .عبدللهی)142 ،1332 ،

 -9-2انواع هویت
 -7-9-2هویت ملی :هویت ملی ،احساس وفا داری و تعلق به عناصر و نماد های مشترکی چون ابعاد اجتماعی ،تاریخی،
جغرافیایی ،سیاسی ،دینی ،فرهنگی و زبانی است( .توسلی )12 ،1311 ،هویت ملی را تقریبا آخرین هویت اکتسابی میدانند که
توسط فرد طی جامعه پذیری از طریق خانواده ،مدرسه و رسانه کسب میشود( .شیخاوندی )13 ،1333 ،و باالترین سطح هویت
جمعی در هر کشوری است( .عبدللهی )142 ،1332 ،هنگامی که مجموعه ای از انسانها در سرزمین معینی زندگی میکنند به
تدریج در بستر زمان دارای سنتها ،عادات ،باورها ،اخالقیات و احساسات مشترکی میشوند که از مجموع آنها فرهنگ به وجود
می آید که از آن به فرهنگ ملی تعبیر میکنیم .فرهنگ ملی قطع نظر از اینکه درست باشد یا غلط ،پیشرفته باشد یا عقب
مانده ،هویت یک ملت را تشکیل میدهد و در قالب همین هویت با سایر ملت ها به تعامل داد و ستد فرهنگی ،سیاسی و
اقتصادی می پردازد و بر اساس همین هویت است که نهادهای سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی یک ملت تشخصّ پیدا می کند.
عناصر تمایز بخش هویت ملی ،مجموعه ای از عناصر از زبان و نژاد و دین گرفته تا فرهنگ و تاریخ و حقوق شهروندی را در
برمی گیرد( .مفتخری )333 :1331 ،ارزش ها ،سمبل ها ،ساحت خاص تاریخی و نیز الهامات خاص ،به یک جامعه اجازه
می دهد تا خویشتن را از جوامع دیگر متمایز سازد و با ایجاد نیرویی خالق ،خود را در مقابل دیگر جوامع شناسایی کند( .درانی،
 )22 ،1333فرایند هویت یابی در تمام سطوح آن مخصوصا در سطح هویت ملی ،بر اساس منابع هویت سازی انجام میشود که
در هر جامعه در اختیار اعضا قرار می گیرد .این منابع بر حسب شرایط مختلف جامعه تغییر می کند .از جمله شرایط و ابزار
هویت ساز می توان به مکان و فضا ،زمان و فرهنگ اشاره کرد( .ملکی ،عباسپور )1311 ،عوامل موثر بر هویت ایرانی به گمان
شهید مطهری دو پایه مهم دارد ،که شامل ایرانی بودن و عالقه ایرانیان به اسالم است .ایران و اسالم به روایت شهید مطهری دو
روی یک سکه هستند که با هم تحول یافته اند  .ایرانیان که سابقه فرهنگ و تمدن داشتند اسالم را با عقل و اندیشه و خواسته
های فطری خود سازگار می دیدند و گمگشته خویش را در اسالم یافتند .او از این مباحث این نتیجه را القاء می کند که هویت
ایرانی و اسالمی یکی است به عبارت دیگر ایرانی بوسیله اسالم خود را کشف کرد و سپس آن را به جهانیان
شناساند(.فروزنده پور)1313 ،
 -2-9-2هویت قومی :هویت قومی ،بربنیاد وجوهی ازفرهنگ یعنی زبان ،مذهب ،آداب ورسوم و از این دست شکل می گیرد.
(اتابکی )37 :1333 ،غالباً در درون یک ملت تیره ها و نژادهای گوناگونی وجود دارد ،کمتر ملی پیدا میشود که متشکل از یک
نژاد و تیره باشد .این تیره ها و نژادها از ویژگی های جسمی و روحی متفاوت با یک دیگر برخوردارند ،مثالً از نظر جسمی یک
تیره و قوم کم مو است و دیگری پر مو ،یکی قد بلند است و دیگری قد کوتاه ،یکی چشمان بادامی دارد و دیگر چشمان گرد
همچنین از نظر روحی نیز تفاوتهایی وجود دارد .مجموعه این ویژگی ها در یک قوم و تیره ،هویت خاص پدید می آورد که با
همین هویت از دیگران متمایز میشود .قرآن کریم نیز تنوع تیره های انسانی و تمایز های ناشی از آن را به رسمیت شناخته و
تأیید کرده است ،آنجا که میفرماید« :یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکرو انثی و جعلنا کم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم
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عنداهلل اتقاکم» چنانچه مشاهده میشود شاخه ،شاخه شدن و در قالب شعب و قبیله در آمدن انسانها در اصل دستگاه آفرینش
تعبیه شده و هدف از آن هم "تعارف" و شناخت متقابل مجموعه ها از یک دیگر معرفی شده است .واضح است که شناخت
معلول تفاوت است و تفاوت شامل ظاهر و باطن ،صورت و معنا و جسم و روح میشود .پس شناخت متقابل نتیجه یک هویت
است .هویت ملی مشروعیتش را از دولت برخاسته میگیرد و هویت قومی از عناصر مشترک فرهنگی(مفتخری)333 :1331 ،
 -9-9-2هویت فرهنگی :هویت فر هنگی ،احساس تعلق و همبستگی با جامعه و فرهنگ آن است به گونه ای که در رفتار
اعضا تاثیر بگذارد و اکثریت اعضاء رفتار مشابهی داشته باشند و عضو این جامعه از سایر جوامع متمایز گردد .هویت فرهنگی،
خود برآیند هویت مذهبی ،هویت ملی و هویت فردی ما است( .روایی )33 :1331 ،هویت فرهنگی هر جامعه ،به مثابه اصل
نبوغ ،خالقیت و انتقال تاریخ گذشته و دریچه تاریخ آینده است .این هویت همچنین آیینه تمام نمای تصویر یک جامعه و
ارتباط آن جامعه با دیگر جوامع است .با تکیه بر هویت فرهنگی ،هر جامعه ای ،می تواند هم زمان حیات بالقوه خویش را تعیین
کند وهم عناصر فرهنگی دیگران را تجزیه و انتخاب کند و بدینوسیله روند بی وقفه خالقیت و نبوغ خویش را پی بگیرد.
 -4-9-2هویت عقیدتی(دینی) :انسانها چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی نسبت به خود ،دیگران ،محیط و
زندگی ،بینش ها و باورهایی دارند .این باور ها اعم از آن که درست باشد یا نادرست ،حق باشد یا باطل ،منشأ پیدایش اخالق،
احساس و رفتار خاص در انسان ها می گردد .یعنی هر انسانی بر اساس ساختار شخصیت اش رفتار می کند .طبیعی است که
عنصراساسی و زیر بنای شخصیت" باور و عقیده" است ،پس عقیده هم چون سایرقالب های دیگر ،عامل ایجاد هویت و تشخص
در انسان بوده و قوی ترین و برجسته ترین هویت ناشی از عقیده و باور است که تمام هویت های دیگر را تحت تأثیر قرار داده و
گاهی از بین می برد .به اعتقاد امام موسی صدر چهار عامل؛ انسانیت ،ملیت ،قومیت و عقیده مهمترین عوامل هویت ساز و
شخصیت آفرین برای انسان است .شاید بتوان گفت هویت دینی از مهم ترین عناصر ایجاد کننده همگنی و همبستگی اجتماعی
درسطح جوامع است که طی فرآیندی باایجاد تعلق خاطر به دین و مذهب دربین افراد جامعه ،نقش بسیار مهمی درایجاد و
شکل گیری هویت معین دارد و به عبارتی عملیات تشابه سازی و تمایز بخشی را انجام می دهد( .کالنتری وهمکاران)1311 ،
بنابر فرمایش امام رضا (ع) ،ایمان از جمله عناصر اصلی در تشکیل هویت حقیقی انسان است.

 -4-2نقش دین در هویت انسان
اسالم آفرینش انسان را هدفمند معرفی می کند و هدف از خلقت انسان را عبادت و بندگی خدا و رسیدن به قرب ربوبی که
کمال نهایی انسان است ،بیان می کند .انسان کامل از نظر قرآن فردی است که به قرب خدا رسیده است ،یعنی حضور خدا را در
همه جا با علم حضوری کشف کرده و خود را کامال وابسته به خدا می بیند ،قطعا چنین کسی محبوب در گاه الهی است.
(سعادتفر )234 ،1313 ،از نظر امام موسی صدر ،قالب های تمایز بخش و شخصیت ساز متعدد و گوناگون است و انسان در
هریک از آن قالبها ،هویت جداگانه می یابد .در نتیجه برای هر انسان یا مجموعه انسانی هویتهای گوناگون وجود دارد .انسان
موجودی است متمایز و متفاوت از موجودات دیگر .آنچه این تفاوت را ایجاد کرده است مجموعه ویژگی هایی است که برخی به
جسم و برخی دیگر به روح او مربوط میشود .از نظر جسمی موجودی است راست قامت با پیشانی پهن ،که با دو پا راه می رود
و از پوست صاف و کم مو برخوردار است .اما از نظر روحی و روانی مجموعه از گرایش ها ،تمایالت و توانمندی هایی است که
مهمترین آنها تعقل ،تعالی طلبی ،حقیقت جویی و زیبایی دوستی است .مجموعه ویژگیهای جسمی و روحی انسان که وی را از
دیگران موجودات متفاوت می سازد «انسانیت» نامیده میشود که به اصطالح فیلسوفان نوعیت انسان را در برابر انواع دیگر رقم
می زند .پس نخستین هویت انسان ،انسانیت اوست.
انسان حیوانی است که با دو امتیاز علم و ایمان از دیگر جانداران امتیاز یافته است( .سعادت فر ،1313 ،ص )121به تعبیر
امیرالمومنین(ع):الصوره صوره انسان و القلب حیوان؛ ارزش های انسان ،ارزش های بالقوه هستند ،که اگر در انسان به فعلیت
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برسد او را به مقام انسان واقعی می رساند( .همان )123 :به نظر مطهری اگر انسان استعدادهای خو را به فعلیت برساند شایسته
نام انسانیت خواهد بود و اگر آن استعدادها را به فعلیت نرساند و یا تحت تاثیر عوامل بیرونی فعلیتی غیر از آن فعلیتی که باید
باشد ،حاصل شود ،به تعبیر وی انسان یک موجود مسخ شده خواهد بود( .همان ،ص  )111در اسالم انسان محور است .البته
محور بودن انسان در اسالم با محور بودن انسان در مکاتب دیگر به کلی متفاوت است .مسائلی چون عدالت ،امنیت ،رفاه،
عبادت و ...برای این است که انسان سعادتمند شود .خودشناسى یکى از ویژگىهاى مهم هویت انسان است .اساسا رشد هویت
در انسان بدون رشد خودآگاهى امکانپذیر نیست .انسان باید جهان درون خود را به کمک عقل کشف کرده و به آن آگاهى یابد.
پیامبر اکرم علیهالسالم مىفرمایند« :مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّهُ»؛ هرکس به خودشناسى موفق شود در حقیقت ،به
خداشناسى دست یافته است .هرکس پروردگارش را فراموش کند ،خود را فراموش کرده است و در نتیجه ،براى روز واپسین
خود توشهاى نیندوخته است .در نهایت آن چیزی که از نگاه اسالم برای انسان مطرح و مهم است ،نجات خودش است .از منظر
اسالم ،دستیابى به حقیقت شخص که همان هویت انسانى است ،با خودشناسى محقق مىگردد  .از امام باقر علیهالسالم روایت
شده است که فرمود « :هیچ شناختى چون شناخت خویشتن نیست( .دلشاد تهرانی )13 ،1312 ،قرآن کریم با تبیین امور
واقعی اِنسان و جدا سازی آنها از امور ظاهری ،هویت حقیقی آدمی را به تصویر میکشد و راه حرکت انسان به سوی این هویت
حقیقی را هموار میسازد .امور ظاهری اصالت نداشته و در هویت پایدار انسان ،نقشی ندارند .بلکه ،چیزی در هویّت حقیقی
انسان ،نقش آفرین است که همواره با او باشد و مرگ و برزخ و نیز بهشت و دوزخ ،آن را از انسان جدا نسازد .قرآن کریم در این
باره از سه عنصر اساسی به نام اعتقاد و اخالق و اعمال یاد میکند و آنها را از ارکان سازنده هویت انسان میشمارد .اگر آن
عنصرهای سه گانه یعنی اعتقاد و اخالق و اعمال ،بر اساسِ آموزه های پیامبران الهی شکل گیرد ،از مجموع آنها با نام «دین»
تعبیر می شود و تنها آیین رسمی در پیشگاه خدا یعنی اسالم ،حاصل میگردد که( :إنّ الدّین عنداللّه اإلسالم) و کسی که واجد
عناصر محوری مزبور باشد انسان خواهد بود .هر آنچه از سنت ها ،صفت ها و عادت های موجود در جامعه انسانی ،از ره آورد
پیامبران آسمانی و یا دست آورد عقل و فطرت بشری به شمار آید ،در هویت انسان ،دارای نقش است .اگر اصالت انسان از آنِ
روح است و روح وی در اندیشه ناب خالصه میشود و اندیشه صحیح ،هویت انسان را میسازد که« :ای برادر تو همان
اندیشهای»  .قرآن کریم غفلت را یکى از عوامل بحران هویت مىداند؛ زیرا موجب گرایش شخص به پوچى و بىهدفى مىشود و
انسان را به تباهى مىکشاند( .متقی فر . )1313 ،در بسیارى از بحرانهاى هویتى ،دین با قواعد کلى و عمومى به بهره بردن از
عقل و اندیشه و تجربه بشرى توصیه مىکند و یافتن راهکارهاى عملى را به انسان واگذار مىنماید .در توضیح مراحل رشد هویت
از بعد دینى ،دو محرک اصلى «عقل» و «نفس» وجود دارد .نفس همان مجموعه گرایشهاى انسان نسبت به محرکهاى
خوشایند و دافعههاى او نسبت به محرکهاى ناخوشایند است .هریک از این نفوس (نفس امّاره ،نفس لوامّه ،نفس مطمئنه)
شخصیت انسان را در مرحلهاى خاص قرار مىدهد .کسى که صاحب نفس اماره است ،محرک اعمالش در این مرحله،
محرکهاى نفسانى است .کسى که در مرحله نفس لوامّه است ،محرک بسیارى از رفتار او نفس است ،اما عقل با آگاهى و
استدالل ،برخى اعمال را زیر سؤال برده و او را مورد سرزنش قرار مى دهد .نفس مطمئنه تحت سیطره کامل عقل درآمده و
عقل است که اعمال و رفتار را تعیین مىکند ( .احمدی ،1311 ،صص )134-132اگر آدمى ودیعههاى الهى را به کار گیرد و
دعوت انبیا را بشنود و روزنه قلبش را به روى امدادهاى الهى بگشاید ،بىشک ،زندگى سرشار از سرور و خرسندى را پیش رو
خواهد داشت و از دغدغههاى حاصل از بحران هویت در امان خواهد ماند .ضرورت وجود دین و پاىبندى به آن ،براى برخى
روانشناسان نیز آشکار شده است.

نتیجه گیری
انسان های روی کره زمین را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد:
 -1انسان های دین دار و مومن به خدای واحد  -2انسان های بی دین و ملحد  .انسان های دین دار ،مومن به خالق هستی
بوده و دو بعدی می اندیشند .هم به فیزیک و هم به متافیزیک اعتقاد دارند .ولی انسان های ملحد تک بعدی بوده و فقط و فقط
13

دوماهنامه علمی تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی

ماده را اصل میدانند و بعد معنوی را انکار می کنند و شناختشان از دنیا و خود شان منحصرا در بعد ماده خالصه میشود و این
بزرگ ترین مانع و محدودیت رشد واقعی آنان است .این افراد دارای افق دید محدود بوده ،لذا زندگی را در منفعت طلبی ،خواب،
شهوت ،خشم و . . .خالصه می کنند .برای هر چیزی ،پایانی متصورند .در واقع به نوعی زندگی حیوانی دارند .اما پرورش
یافتگان مکاتب آسمانی و در راس انها دین کامل اسالم ،دین را محور و اساس همه عناصر تشکیل دهنده زندگی بشری می
دانند .چون دین بر اساس معرفت و شناخت و یقین نسبت به مبدا و معاد استوار است ،لذا خروجی آن ،انسانی کامل و بالنده می
باشد .به عبارت دیگر ؛هدف نهایی نظام اسالمی ،پرورش انسان ها از طریق شناخت خود و خدای خود و کمک به تعالی و کمال
او برای رسیدن به حیات طیبه است .انسان دین دار و مومن ،انسانی هدفمند است و به عبارت دیگر پوچ گرا نیست .دین سبب
میشود که انسان معتقد و با اخالق بوده و اعمالش در جهت رضای خدا باشد .انسان دین دار انسانی متمایز از دیگران در
اندیشه ،اعتقادات و رفتار است .هویت انسان دین دار و مومن ،هویتی خدایی و کامل است .چرا که هست و نیست ها(جهان
بینی) ،باید ها و نباید ها (ایدئولوژی)را خوب می شناسد و خوب می داند که خودش کیست؟ دیگران کیستند؟ و از آنجایی که
خود و خدای خویش را خوب می شناسد ،لذا از نظر وفاداری به عناصر و نماد های مشترک مانند میهن و دین و فرهنگ ،فردی
کامل است .رفتارش و عملکردش برای رضای خدا بوده و دارای هویتی مناسب است.
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قاعده احسان و نقش آن در معافیت از جبران خسارت
مزدك

نصوری*

دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه حقوق عمومی ،دانشکده حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران

چکیده
قاعده احسان یکی از قواعد فقهی مسلّم و مؤثر در حقوق اسالم و دارای گستره وسیعی است که مورد توجه
بسیاری از فقها و حقوقدانان قرارگرفته است ،بهطوریکه از آن بهعنوان رافع مسئولیت و ضمان نامبرده
میشود .طبق این قاعده اگر شخص محسن قصد رساندن سود به دیگری یا دفع ضرر از دیگری داشته باشد با
رعایت تبصرههایی مثل داشتن حسن نیت و وارد نکردن زیانی بیش از زیان اول ،عمل او مسئولیت آور نیست.
زیرا اگر با نیکوکار مانند زیانکار رفتار شود سبب اجتناب انسان از احسان میگردد .ارزش عمل نیکوکارانه و
قبح مجازات نیکوکاران تا بدان جاست که خداوند نیز درآیات متعددی از قرآن مقدس ،محسنین را مورد
دوستی و محبت خود قرار داده است .هدف این پژوهش ،استفاده از مستندات نقلی و عقلی قاعده احسان و
استناد به منابع فقهی ،حقوقی ،دانشگاهی و تحقیقات مختلف با تکیهبر قرآن و حدیث است تا اثبات کند که
احسان یکی از موارد معافیت از جبران خسارت و مسقط ضمان قهری میباشد و با اشاره به قوانین مدنی و
جزایی مرتبط با این قاعده نشان داده شده است که میتواند جایگاه مهمی را در روابط خصوصی شهروندان و
نظام حقوقی ایران کسب کند.
واژگان کلیدی :جبران خسارت ،ضمان ،قاعده احسان ،قاعده فقهی ،مسئولیت

 -7مقدمه
احسان به معنای نیکویی کردن درباره کسی است (عمید :1313 ،ص .)12محسن به معنی نیکویی کننده است (همان،
ص .)1713محسن یعنی آنکه نیکی و احسان میکند (دهخدا :1333 ،ج ،12ص .)13332احسان از ریشه حسن ضد اساءة به
معنای نیکی کردن نسبت به دیگری است (ابن منظور1414 ،ق :ج ،13ص .)113محسن به معنای نیکوکار است (دانایی:1313 ،
ج ،2ص .)1241احسان معموأل به معنی نیکوکاری تفسیر میشود (مکارم شیرازی :1313 ،ج ،2ص .)22مثأل کسی گوسفند
دیگری را در بیابان پیدا می کند و آن را برای محافظت به اصطبل خود منتقل می کند و اتفاقأ سقف فرو می ریزد ،در اینجا ید
او مأذونه نبوده است ،پس باید گفت که قاعده علی الید جاری میشود .اما قاعده احسان می گوید محسن نباید مؤاخذه شود و
اجرای قاعده علی الید اسائه به محسن است (موسوی بجنوردی :1333 ،ج ،1ص .)34انفاق به محرومان و گذشت از خطای
مردم ،از مصادیق احسان و نیکوکاری است (قرائتی :1313 ،ج ،2ص .)123احسان کلمه مبارکی است که شامل خدمات مالی،
فکری ،فرهنگی و عاطفی میشود (همان ،ج ،1ص .)444برای عدم ضمان کسی که اجرای حد یا قصاص عضو کرده و منجر به
مرگ مجرم گردیده است ،به قاعده ا حسان استناد شده است چرا که وی به خاطر اجرای حکم الهی که مصداق احسان است،
محسن تلقی گشته و از هر گونه مسئولیتی معاف می باشد (گلپایگانی1412 ،ق :ج ،2ص .)331البته فعلی که به قصد نیکی
انجام میشود بایستی از مصادیق احسان باشد اگر چه در عالم واقع محقق نشود ،مثأل اگر سرپرست یتیمی طفل مورد تکفل را
جهت تأدیب تنبیه نماید ،عمل او نیکو و محسنانه شناخته میشود هر چند که طفل در خارج مؤدب نشود (غروی اصفهانی،
1473ق :ص 32؛ حسینی روحانی1413 ،ق:ج ،13ص.)332
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در بحث مربوط به مجهول المالک یا لقطه که کسی مالی را پیدا می کند گفته ا ند که جوینده اگر پس از یکسال از پیدا
شدن مالک مأیوس شود می تواند مال را نزد خود نگه دارد تا مالکش پیدا شود ،یدش ید امانی است و محسن است و اگر مال
مذکور بدون تعدی و تفریط تلف شد ،ضامن نیست (موسوی بجنوردی :1333 ،ج ،1صص .)41-47مصداق قاعده احسان فقط
منحصر به ل قطه نمی باشد بلکه در تمام اموال مجهول المالک مثل اموال مسروقه موجود در ید کسی که صاحب آنرا نمی
شناسد و بدهی که صاحبش مجهول است و مانند اینها نیز مجرا می باشد (فاضل لنکرانی1434 ،ق :ص .)234بر محسن در
کاری که از روی احسان از او سر زده ،اعتراضی وارد نیست .احسان فقط مجوز اخذ مال است ،بنابراین اگر مال نزد محسن تلف
شد باید از عهده غرامت خارج شود (نجفی1314 ،ق :ج ،23صص  .)111-112منظور از احسان خودداری و امتناع ورزیدن از
قتال و یا رأفت و مهربانی کردن با دشمنان دین و امثال این معانی نیست ،پس کسی توهم نکند که احسان به ظالم آن است که
دست از او بردارند تا هر چه می خواهد بکند ،بلکه دفع کردن ظلم خود احسانی بر انسانیت است (طباطبایی :1313 ،ج،2
ص .)33احسان عبارت است از انجام دادن هر عملی به وجه حسن و بدون عیب ،هم از جهت استقامت و ثبات ،و هم از جهت
اینکه جز برای خدا نبوده باشد (همان ،ج ،4ص.)23
احسان در لغت ،مصدر باب افعال از ریشه حسن به معنای نیکوکاری است .در فقه و حقوق ،به عملی عمومی یا ویژه برای
مساعدت به غیر به قصد تبرع احسان گویند (انصاری و طاهری :1314 ،ج ،1ص .)117یکی از موجبات سقوط ضمان ،احسان
می باشد .بدین مقصود که هرگاه کسی به انگیزه خدمت به دیگران ،موجب ورود ضرر به آنان شود ،عمل او ضمان آور نیست و
شخص محسن ،ضامن شناخته نمیشود (لطفی :1333 ،ص .)42قاعده احسان از قواعد مسلم شرعی و فقهی است .استناد معتبر
شرعی بر اعتبار آن داللت دارد و فقیهان امامیه و غیر امامیه به طور گسترده از این قاعده بهره برده اند .حضور این قاعده به
متون فقهی اختصاص ندارد ،بلکه در متون حقوقی و قوانین موضوعه مثل ماده  371قانون مدنی ایران حضوری ملموس دارد
(علیدوست :1313 ،ص .)1یکی از کاربردهای این قاعده که برخی فقها آن را مورد توجه قرار داده اند مربوط به مسئولیت مدنی
یا ضمان پزشک است و آن در مواردی است که در روند اقدامات درمانی و معالجات بیمار با اینکه پزشک نهایت مهارت علمی
خود را بکار می بندد اما معالجات پزشکی ،مفید واقع نشده و باعث وارد آمدن خسارات جسمی و مالی به بیمار و حتی فوت او
می گردد (آیتی و پورجواهری :1313 ،ص .)12اساسأ قاعده احسان منجر به اباحه عمل نمی گردد و تنها منجر به نفی سبیل و
رفع مؤاخذه و مسئولیت از محسن میشود بنابراین بر مبنای این قاعده ،دفاع مشروع از علل رافع مسئولیت کیفری محسوب
میشود (سعدی و خدایار :1337 ،ص.)111
فقها برای نفی ضمان کرارأ ب ه قاعده احسان استدالل کرده اند و فرموده اند که احسان مسقط ضمان و مسؤولیت است چه
در حقوق جزا و چه در حقوق مدنی ،مثأل اگر سیل سنگی را بیاورد و در راه مسلمانان قرار بدهد ،مسلمانی سنگ را برای
مصلحت عابرین به کنار جاده بگذارد و کسی در اثر برخورد با این سنگ مالش یا جانش آسیب ببیند ،ضامن نیست زیرا او
محسن است ( اسکندریان و شکاری :1333 ،ص .)31از نظر عرف به کسی محسن گفته میشود که به خاطر مصلحت غیر ،کار
خوبی انجام دهد .لذا گاهی به محسن ،امین هم می گویند (همان ،ص .)33بعضی از فقها برای قاعده استیمان که استثنایی بر
قاع ده ضمان ید است به قاعده احسان تمسک کرده اند با این بیان که امین همواره محسن است .البته در موارد ید امانی،
مصداق قاعده احسان فقط جایی است که شخص هیچ گونه قصد کسب نفع شخصی نداشته باشد (محقق داماد :1334 ،ص.)33
همانگونه که در مطالب قبلی ذکر شد ،قاعده احسان دارای گستره وسیعی می باشد .به طور کلی مقصود از این قاعده آن
است که هرگاه شخصی با انگیزه خدمت به دیگری یا زدودن محنت از دیگری همراه با داشتن حسن نیت سبب ورود ضرر و
زیان به دیگران شود ،عمل او ضمان آور نیست و بری از مسئولیت می باشد .عالوه بر این ،احسان می تواند به نفع محسن اثبات
ضمان هم بکند .به طور مثال هرگاه شخصی ببیند که فردی در آتش افتاده و می سوزد و برای حفظ جان و دفع خطر از او
مجبور شود لباس او را پاره کند یا پتویی را بر روی او انداخته تا آتش خاموش شود ،فرد محسن ضامن قیمت لباس یا پتو
نخواهد بود زیرا او قص د احسان و خدمت داشته است که این خدمت در اینجا به صورت دفع خسارت و در جایی دیگر مثل
تأدیب طفل در قالب جلب منفعت و مصلحت نمایان میشود.
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شایان ذکر است ،چنانچه محسن بخواهد از وقوع ضرر یا ادامه آن جلوگیری کند در صورتی ضامن نیست که ضرر دوم یعنی
ضرری که برای دفع خسارت وارد شده از ضرر اول کمتر باشد در غیر این صورت عمل محسن نه تنها خدمت نیست بلکه عملی
بیهوده و در مواردی از مصادیق خیانت هم محسوب میشود که بایستی جبران خسارت هم بکند .به نظر میرسد که بین قاعده
احسان و ضمان ،رابطه وجود دارد .این پژوهش در بخش های بعدی به دنبال یافتن این رابطه و پاسخ سؤاالتی پیرامون این
قاعده به صورت زیر می باشد:
 -1کدام آیات و روایات میتوانند مستند قاعده احسان قرار بگیرند؟
 -2برای اجرای قاعده احسان ،قصد احسان کافی است یا تحقق احسان به طور واقعی نیز شرط است؟
 -3مقدار داللت قاعده احسان و ارتکاب رفتار مجاز از سوی محسن تا چه میزانی است؟
 -4آیا منظور از احسان دفع ضرر است یا جلب منفعت؟
 -2در صدق قاعده احسان چه حاالتی ممکن است پدیدار شود؟
 -1آیا قاعده احسان در قوانین ایران دارای مجرایی می باشد؟

 -2روش تحقیق
قاعده احسان مفهوم گسترده ای دارد و به همین دلیل دامنه قواعد ضمان را محدود می کند .برای روشن شدن جنبه های
مختلف این قاعده و بررسی جهات و دامنه های گوناگون آن ،این بخش به ارایه مستندات و مبانی این قاعده با استفاده از منابع
اسنادی و کتابخانه ای اختصاص داده میشود و اثبات قاعده احسان به قرآن ،سنت ،عقل و اجماع مستند شده است که به طور
جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند.

 -7-2قرآن
الف -خداوند در قرآن کریم می فرماید « :لَیْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَ ال عَلَى الْمَرْضى وَ ال عَلَى الَّذینَ الیَجِدُونَ ما یُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا
نَصَحُوا لِلّهِ وَ رَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِنینَ مِنْ سَبیل وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحیمٌ» (توبه« .)31:بر ناتوانان و بیماران و کسانی که چیزی برای
انفاق نمی یابند ،تکلیفی نیست ،هرگاه (آنها) برای خدا و رسولش خیرخواهی کنند .بر نیکوکاران هیچ راه حرج و زحمتی نیست
و خدا (بر آنان) آمرزنده و مهربان است »
سیاق آیه کسانی هستند که نیرو و توانایی جهاد ندارند و یا نیروی مالی یا اسلحه و مانند آن را ندارند .پس از اینگونه افراد
قلم تکلیف و حکم وجوب جهاد برداشته شده و جمله «ما عَلَى الْمُحْسِنینَ مِنْ سَبیل» در مقام بیان علت رفع حرج از نامبردگان
است .در صورتی که این گونه افراد قصد خیرخواهی برای خدا و رسول را داشته باشند از این رو تکلیفی ندارند که در چنین
فرضی نیکوکارانند و دیگر بر نیکوکاران مؤاخذه ای نیست (طباطبایی :1313 ،ج ،3صص  .)437-413بعضی مفسرین در تفسیر
آیه فوق گفته اند که درباره عبداهلل بن زائده که همان ابن ام مکتوم باشد نازل شده که مردی نابینا بود و نزد رسول خدا(ص)
آمد و عرض کرد :یا رسول اهلل ،من مردی نابینا و فقیر و بی بنیه ام و کسی هم ندارم که دست مرا بگیرد و به میدان جنگ
بیاورد ،آیا جایز است در شهر بمانم و در امر جهاد شرکت نکنم؟ رسول خدا سکوت کرد تا این آیه نازل شد (همان ،ص.)431
کسانی که ضعیف و ناتوان هستند (بر اثر پیری و یا نقص اعضا همچون فقدان بینایی) همچنین بیماران و آنها که وسیله
الزم برای شرکت در میدان جهاد در اختیار ندارند بر آنها ایرادی نیست که در این برنامه واجب اسالمی شرکت نکنند .این گونه
افراد ،مردان نیکوکاری هستند و برای نیکوکاران هیچ راه مالمت ،سرزنش ،مجازات و مؤاخذه وجود ندارد (مکارم شیرازی،
 :1313ج ،1صص « .)173-172ما عَلَى الْمُحْسِنینَ مِنْ سَبیل» به معنای بر نیکوکاران راهی نیست ،یعنی هیچ کس را با ایشان
کاری نیست و مالمت و مذمت را بدیشان راهی نیست (خزاعی نیشابوری :1312 ،ج ،17ص .)2بر شایسته کرداران ،نه هیچ گونه
راهی برای نکوهش و سرزنش در دنیا وجود دارد و نه راهی برای کیفرشان در آخرت (طبرسی :1333 ،ج ،2ص .)322از آنان که
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بدون قصور و کوتاهی و با داشتن انگیزه خوب ،زیانی سرزند ،مؤاخذه نمی شوند و تاوانی نمی پردازند (قرائتی :1313 ،ج،2
ص.)122
شأن نزول این آیه درباره کسانی است که در زمان پیغمبر اکرم(ص) می خواستند در جنگ تبوک شرکت کنند ولی بر اثر
فقر مالی و عدم توانایی در تحصیل زاد و راحله ،امکان شرکت در جنگ را نداشتند ،در واقع مفسران روایت کرده اند که پس از
دستور عمومی مبنی بر شرکت مسلمانان در این جنگ ،سه برادر به نامهای معقل و سوید و نعمان از بنی مقرن ،خدمت رسول
خدا(ص) رسیدند و گفتند :ما زاد و راحله نداریم ولی حاضریم در جنگ شرکت کنیم .این سه برادر گریه می کردند که چرا
توفیق شرکت در جنگ را ن دارند و در پی این قضیه آیه شریفه فوق نازل شد .بنابراین از این آیه به عنوان یک ضابطه کلی
استفاده میشود و می گوییم که یکی از موارد احسان همین موردی است که در شأن نزول آیه آمده است .المحسنین جمع
محالی به الف و الم است و از ادات عموم محسوب و در قوه کل محسن است و هر فردی که عنوان محسن بر او صادق باشد،
می گوییم که سبیلی بر او نیست .سبیل به معنای سب ،شتم ،جرح و مؤاخذه آمده است .اگر محسن در مقام احسان خود کاری
کرد که عمأل احسان نبود و موجب ضمان بود (مالی تلف یا اتالف شد که بر طبق قاعده علی الید و قاعده اتالف این شخص باید
ضامن می بود) چون محسن است ،سبیلی بر او نیست (موسوی بجنوردی :1333 ،ج ،1صص .)33-32
ممکن است اشکال شود که این آیه در شأن سه برادری وارد شد که نگران آن بودند از اینکه مبادا در ردیف کسانی قرار
گیرند که با عذرهای ناموجه از رفتن به جبهه خودداری کرده بودند .قبیح است که ما از عموم دلیل دست برداریم و بگوییم
محل ورود خصوصیت داشته است ،زیرا هر قاعده کلی دارای شأن نزولی است ،گویی که خداوند قاعده کلی را بر یکی از
مصادیقش تطبیق داده است .بنابراین ،عموم دلیل مهم است (اسکندریان و شکاری :1333 ،ص .)32با مداقه در نظرات فقها،
مفاد آیه مورد بحث این گونه میشود :منتفی شدن هر چه مصداق سبیل (مسئولیت ،عقاب و ضمان) و منجر به ضرر نسبت به
نیکوکاران باشد یعنی نفی هر نوع مسئولیت از همه نیکوکاران که از آن با عنوان قاعده احسان نام برده میشود.
ب -خداوند در قرآن شریف می فرماید« :هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ» (رحمن« .)17:آیا پاداش نیکویی و احسان ،جز
نیکویی و احسان است؟»
در حدیثى از امام صادق (ع) مى خوانیم که فرمود :آیه اى در قرآن است که عمومیت و شمول کامل دارد .راوى مى گوید:
عرض کردم کدام آیه است ؟ فرمود :این سخن خداوند متعال که مى فرماید« :هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ» که درباره کافر و
مؤمن نیکوکار و بدکار جارى مى شود (که پاسخ نیکی را باید به نیکی داد) و هر کس به او نیکى شود باید جبران کند و راه
جبران این نیست که به اندازه او نیکى کنى ،بلکه باید بیش از آن باشد ،زیرا اگر همانند آن باشد نیکى او برتر است ،چرا که او
آغازگر بوده .بنابراین پاداش الهى در قیامت نیز بیش از عمل انسان در دنیا خواهد بود ،طبق همان استداللى که امام در حدیث
مذکور فرموده است .آنچه در آیه فوق خواندیم یک قانون عمومى در منطق قرآن است که خدا و خلق و همه بندگان را شامل
مى شود .عمومیت این قانون به همه مسلمانان تعلیم مى دهد که هر نیکى را از هر کسى باشد جبران کنند (مکارم شیرازی،
 :1313ج ،23صص.)113-111
از این آیه شریفه این مقدار استفاده میشود که احسان بنده بدون تالفی و جبران نیست ،خداوند پاداش آن را به احسانی
نظیر آن می دهد (طباطبایی :1313 ،ج ،13ص .)111استفهام در این آیه ،استفهام انکاری است و معنای دقیق آیه چنین
میشود :پاداش نیکوکاری جز نیکی کردن نیست .اینگونه استدالل میشود که نمی توان کسی را که عملی با قصد نیکی و
خیرخواهی انجام داده است ،ضامن عواقب سوء حاصل از آن عمل دانست ،بلکه باید پاداش کار وی را به نیکی داد ( اسکندریان
و شکاری :1333 ،ص .)32با توجه به کالم فقها که استفهام در این آیه را استفهام انکاری می دانند و در قرآن کریم هنگامی از
استفهام انکاری استفاده میشود که موضوع از لحاظ عقلی برای مخاطب روشن باشد ،پس مجازات محسن در این آیه نفی شده
است.
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 -2-2حدیث
الف -امیرالمؤمنین علی(ع) می فرماید« :الجزاءُ عَلی االِحْسانِ بِاالِساءَةِ کفرانٌ» یعنی« :پاداش نیکی را به بدی دادن ،نادیده
گرفتن نعمت است».
کفران به معنی کفر مقابل ایمان آمده و مراد این باشد که در عوض احسان کسی بدی کردن به او به منزله کفر به خدای
عزّ و جل ّ است و حکم آن دارد که در عوض احسان کسی بدی کردن به او کفران نعمت اوست (خوانساری :1311 ،ج،1
ص .)324طبق این حدیث ،مسئول دانستن محسن نسبت به کارهایی که به قصد خیر انجام داده است ،اسائه به محسن است
(اسکندریان و شکاری :1333 ،ص.)32
ب -در نامه موالی متقیان علی(ع) به مالک اشتر نخعی (نامه  23نهج البالغه) آمده است« :وَ الَ یَکُونَنَّ اَلْمُحْسِنُ وَ اَلْمُسِیءُ
عِنْدَکَ بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ فَإِنَّ فِی ذَلِکَ تَزْهِیداً لِأَهْلِ اَلْإِحْسَانِ فِی اَلْإِحْسَانِ وَ تَدْرِیباً لِأَهْلِ اَلْإِسَاءَةِ عَلَى اَلْإِسَاءَةِ» یعنی« :مبادا نکوکار و
بدکار در دیده ات برابر آید ،که آن رغبت نکوکار را در نیکی کم کند ،و بدکار را به بدی وادار نماید» (شهیدی :1333 ،ص.)321
بیشتر کارهای نیک به خاطر پاداش نیک آن است و هرگاه نیکوکار مقام خود را با مقام و منزلت بدکار یکسان ببیند ،این
خود باعث انصراف او از نیکی و انگیزه ای برای رویگردانی از رنج و زحمتش خواهد بود .نیکوکار و بدکار باید خود را در معرض
نیکی و بدیی که سزاوار آنند ،بدانند و برای نتیجه عمل خود آماده باشند .بنابراین برای نیکوکار نیکی و برای بدکار بدی در نظر
داشته باشد (ابن میثم بحرانی :1311 ،ج ،3صص .)423-421پس طبق استنتاج فوق ،اگر محسن نسبت به عمل محسنانه اش
مسئول باشد با فرد غیر محسن تفاوتی ندارد ،درحالی که بر طبق حدیث مذکور چنین حالتی نهی شده است.
پ -امیر مؤمنان علی(ع) در حکمت  274نهج البالغه می فرماید« :ال یزهِّدَنَّکَ فِی الْمَعْرُوفِ مَنْ الَ یَشْکُرُهُ لَکَ ،فَقَدْ یَشْکُرُکَ
عَلَیْهِ مَنْ الَ یَسْتَمْتِعُ بِشَیْءٍ مِنْهُ وَ قَدْ تُدْرِکُ مِنْ شُکْرِ الشَّاکِرِ أَکْثَرَ مِمَّا أَضَاعَ الْکَافِرُ[ ،وَ اللّه یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ »]1یعنی« :آن که
سپاس نیکی تو را نگزارد ،مبادا به نیکی کردنت بی رغبت گرداند ،چه بوُد که کسی تو را بدان نیکی سپاس دارد که سودی از آن
برندارد ،و بوُد که از سپاس سپاسگزار بیابی بیش از تباه کرده کافر نعمت غدار[ ،و خدا دوستدار نکوکاران است]» (شهیدی،
 :1333ص .)331خداوند به خاطر نیکوکاری ،نیکوکاران را دوست می دارد و هر کس را که خداوند به خاطر نیکوکاری دوست
بدارد پس الزم است که عاقل خود را در ردیف او قرار دهد و بدان وسیله به خدا نزدیک شود (ابن میثم بحرانی :1311 ،ج،1
ص.)111
در این آیه (مذکور در حدیث فوق) اشاره به مرحله اى عالیتر از عفو شده که همچون یک سلسله مراتب تکاملى پشت سر
هم قرار گرفته اند و آن این است که انسان نه تنها باید خشم خود را فرو برد و با عفو و گذشت کینه را از دل خود بشوید بلکه
با نیکى کردن در برابر بدى (آنجا که شایسته است) ریشه دشمنى را در دل طرف نیز بسوزاند و قلب او را نسبت به خویش
مهربان گرداند (مکارم شیرازی :1313 ،ج ،3صص .)132-131جمله «وَ اللّه یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ» در حقیقت معرف متقین است و
آن عبارت است از کلمه محسنین که در مورد انسانها معنایش نیکوکاران است (طباطبایی :1313 ،ج ،4ص .)21حدیث فوق
شاهد زنده ای است بر معنای عام احسان و اینکه نیکوکار مستحق نیکی است و انسان نبایستی از احسان باز بماند ،البته در
خدمت به خلق نیز نباید افراط کرد .طبق آیه ای که در حدیث فوق به آن اشاره شده ،نبایستی بر فرد محسن که مورد دوستی
خداوند قرار گرفته ،سخت گرفت ،زیرا دشمنی با دوست خدا سبب دشمنی با خداست .بنابراین نمی توان کسی را که پروردگار
او را به دلیل عمل محسنانه اش چه به صورت نیکی به دیگران و چه به صورت گذشتن از مجازات دیگران مورد حب و محبت
قرار داده به دلیل ورود ضرری که از عمل نیکش حاصل شده ،مورد مجازات قرار داد.
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ت -حضرت علی بن ابیطالب(ع) در حکمت  231نهج البالغه درباره این فرموده خدا «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ»1به
معنی «همانا خدا فرمان به عدل و احسان می دهد» چنین می گوید« :الْعَدْلُ :الْإِنْصَافُ ،وَ الْإِحْسَانُ :التَّفَضُّلُ» یعنی« :عدل انصاف
است و احسان نیکویی کردن» (شهیدی :1333 ،ص.)333
این آیه (مذکور در حدیث فوق) منشور جهانی اسالم است که امام باقر (ع) آنرا در خطبه های نماز جمعه می خواندند
(قرائتی :1313 ،ج ،1ص .)444در این آیه نمونه اى از جامعترین تعلیمات اسالم در زمینه مسائل اجتماعى ،انسانى و اخالقى
بیان شده است .از آنجا که عدالت با همه قدرت و شکوه و تاثیر عمیقش در مواقع بحرانى و استثنائى به تنهائى کارساز نیست،
خداوند بالفاصله دستور به احسان را پشت سر آن مى آورد ،به تعبیر روشنتر در طول زندگى انسانها مواقع حساسى پیش مى
آید که حل مشکالت به کمک اصل عدالت به تنهائى امکان پذیر نیست ،بلکه نیاز به ایثار و گذشت و فداکارى دارد ،که با
استفاده از اصل احسان باید تحقق یابد .پیام امیرمؤمنان(ع) در این حدیث این گونه است :عدل آنست که حق مردم را به آنها
برسانی و احسان آنست که بر آنها تفضل کنی و این همان است که در تفسیر این آیه اشاره شد (مکارم شیرازی :1313 ،ج،11
صص .)471-333عدل به معنای مساوات در تالفی است ،اگر خیر است خیر و اگر شر است شر و احسان به معنای این است که
خیری را با خیری بیشتر از آن تالفی کنی و شری را به شری کمتر از آن جواب گویی (طباطبایی :1313 ،ج ،12ص.)433
احسان باالتر از عدل است زیرا عدل آنست که آنچه بر عهده دارد بدهد و آنچه برای اوست بگیرد .ولی احسان آنست که بیشتر
از آنچه بر عهده دارد بدهد و کمتر از آنچه برای اوست بگیرد .اختیار عدل واجب ولی اختیار احسان مستحب است (قرشی،
 :1314ج ،2ص .)133بنابراین طبق آیه مذکور که حدیث پیرامون آن گفته شده ،خداوند بندگان را به احسان نسبت به
خویشان و هم نسبت به دیگر مردمان فرمان می دهد .با توجه به اینکه یکی از فلسفه های قیامت نیز عدل و احسان است ،هر
کس کار نیک انجام داده بایستی پاداش آنرا ببیند و نمی توان کسی را که امر خداوند بجا آورده ،مجازات نمود و عمل نیک او را
قبیح دانست .زیرا از نظر عقلی و منطقی این یک پارادوکس (جذر اصم) است که خداوند بنده ای را به امری دعوت کند و سپس
او را به دلیل انجام فرمان الهی و امتثال امرش مورد عقوبت قرار دهد ،در نتیجه چنین مطلب متناقضی ،مردود می باشد.

 -9-2عقل
دلیل دیگر قاعده احسان حکم عقل است بر اینکه محسن ضامن نیست به دلیل مالک شکر منعم ،این معنی از بدیهیات
عقل است که به منعم نباید اسائه کرد ،آیه شریفه هم که می گوید« :هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ» اشاره به همین حکم عقلی
دارد .هر عقل سلیمی می گوید که نباید به محسن اسائه کرد و مسلم است که محسن هم منعم است یعنی بر گردن دیگری
حق پیدا میکند .پس باید در مقابل احسان به او احسان کرد .در این مورد حکم عقلی از مواردی است که در آن نمی توان
خدشه وارد کرد (موسوی بجنوردی :1333 ،ج ،1ص .)33عقل مستقأل و بدون خطاب شارع مقدس حکم می کند که مؤاخذه
محسن قبیح است و هر آنچه که عقل به آن حکم می کند ،شرع نیز به آن حکم می کند ،یعنی بین حکم عقل و حکم شرع
مالزمه وجود دارد (اسکندریان و شکاری :1333 ،ص .)33حکم عقل به قبح عقاب نیکوکار در برابر عمل نیک او آن چنان روشن
است که حتی از لحن آیه «هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ» چنین برداشتی آسان می نماید.

 -4-2اجماع
به طور مسلّم اجماع فقهای شیعه و بلکه فقها و کل مسلمین تقریبأ در موارد احسان قائل به ضمان نیستند .اکثر فقها به آیه
شریفه «ما عَلَى الْمُحْسِنینَ مِنْ سَبیل» تمسک کرده اند (موسوی بجنوردی :1333 ،ج ،1ص.)31
فقها متفق القول شده اند که احسان ،مسقط ضمان است .اما به نظر می رسد که اجماع محقق نیست زیرا اگر اجماع مستند
به مدرک باشد حجت نیست ،زیرا می توان از آن مدرک ،برداشت خودمان را داشته باشیم .اشکال دیگری که بر اجماع وارد
است این است که مدرک اجماع کنندگان در اصطیاد قاعده احسان ،آیه قرآنی یا احادیث است ،پس کاشف مستقل از رأی
1سوره نحل -آیه37
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معصوم نیست .یعنی اجماعی اصولی نیست تا از رأی معصوم کشف کند ،بلکه اجماع مدرکی است و اجماع مدرکی حجت نیست
(اسکندریان و شکاری :1333 ،صص .)34-33بنابراین ،مدرک این قاعده یکی آیه شریفه و دیگری حکم عقال و عقل است
(موسوی بجنوردی :1333 ،ج ،1ص.)31

 -9نتایج و بحث
در این بخش مستندات نقلی و عقلی قاعده احسان ،موارد تطبیق این قاعده در حاالت مختلف و مجرای آن در قوانین ایران
به طور مشروح مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند تا جنبه های مختلف و موارد کاربرد آن روشن گردد.

 -7-9بحث پیرامون مستندات نقلی و عقلی
اکنون مسأله مهم این است که آیا اعتقاد احسان به تنهایی کفایت می کند؟ یا احسان واقعی مورد نیاز است یا اینکه هر دو
مجتمعأ الز م می باشند؟ اینکه بگوییم صرف اعتقاد احسان کافی است وجدان این مطلب را تکذیب می کند ،چون ما همیشه در
باب مفاهیم برمبنای حقایق حکم می کنیم و هیچگاه اعتقادات اشخاص در حقایق اشیاء دخالت نمی کند و مفاهیمی که از
شرع وارد می شوند عبارت از همان معانی اند که حقیقی است .بنابراین فعل باید در عالم واقع احسان باشد و احسان واقعی
شرط است ،چه قصد احسان کرده باشد و چه قصد احسان نکرده باشد ،همین که فعل عادتأ جلوگیری از ضرر کند یا باعث جلب
منفعت شود ،کفایت می کند (موسوی بجنوردی :1333 ،ج ،1صص .)32-34اگر فعل یا ترک فعلی از کسی صادر شود ،به
منظور رساندن منفعت یا نفی ضرر از غیر ،باید در عالم واقع حسن باشد واالّ اعتقاد فاعل مؤثر نیست زیرا احکام تابع موضوعات
واقعی خود هستند (اسکندریان و شکاری :1333 ،ص.)34
در تعیین مقدار داللت قاعده احسان چنین گفته شده است :اگر محسن اقدام به کاری کرد که به نظر وی موجب جلب
منفعت برای دیگر یا رفع مفسده و مضرت از دیگری بود و این عمل بر طبق اعتقاد و تخیل نبود ،بلکه در واقع نیز این عمل
احسان یعنی دفع مفسده یا جلب منفعت بود ،اگر ضرر عمل شخص بیشتر یا مساوی باشد عقال به چنین شخصی محسن نمی
گویند ،چون در صورت بیشتر بودن ضرر ،مسلمأ اسائه صدق می کند نه احسان و در نتیجه مجرای قاعده احسان نیست .بنابراین
شخص تنها در صورتی محسن است که اگر به اعتقاد احسان و جلب منفعت یا دفع مضرت و مفسده کاری را انجام می دهد با
این شرط و احتمال که ضرر وارده از عمل وی بر مالک کمتر از ضرر ی باشد که در صورت عدم دخالت او بر مالک وارد می شد
(موسوی بجنوردی :1333 ،ج ،1صص .)47-33در پاسخ به این سؤال که آیا قاعده احسان شامل دفع ضرر یا جلب منفعت است
چنین بیان شده است :احسان هم جلب منفعت برای دیگری و هم دفع ضرر را شامل میشود (طوسی1413 ،ق :ج ،2ص.)233
احسان هم جلب منفعت را شامل است و هم دفع ضرر از غیر را .بنابراین تفاوتی نمی کند که نیکوکار با کدام انگیزه (دفع ضرر
یا جلب منفعت) ،اقدام به احسان نموده است (اسکندریان و شکاری :1333 ،ص  .)32طبق استدالل های ذکر شده ،احسان
واقعی شرط است یعنی بایستی عمل فاعل در عالم واقع ،عملی محسنانه باشد و فقط قصد احسان کافی نیست ،اگر چه برخی از
فقها قصد و فعل را با هم برای تحقق این قاعده الزم می دانند .با توجه به مجموعه آیاتی که حول واژه احسان بکار رفته می
توان استنباط کرد که اگر شخصی با حسن نیت و ایمان کامل ،پایبند فرامین الهی و دستورات قرآنی باشد ،عنوان محسن بر او
صادق است .در این آیات ،خداوند بندگانش را به انجام کار نیک تشویق کرده و یکی از راه های محبوب شدن نزد خداوند ،نیکی
و احسان بیان شده است .با توجه به ادله علمای صاحب نظر می توان آیه 31سوره توبه را به عنوان مهمترین دلیل نقلی قاعده
احسان محسوب کرد.

 -2-9موارد تطبیق قاعده احسان
الف -ایجاد ضرر برای دیگری به قصد احسان به وی :اگر کشتیران ببیند که جان کشتی نشستگان در خطر است و با
ریختن اموال آنها به دریا می تواند جان مسافران کشتی را نجات دهد باید این کار را بکند و حکم به عدم ضمان کشتیران داد و
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او را محسن دانست (موسوی بجنوردی :1333 ،ج ،1ص .)47برخی از حقوقدانان ماده  371قانون مدنی ایران را از مصادیق
احسان و منطبق با حالت باال می دانند و معتقدند :از شرایط تحقق نهاد حقوقی اداره فضولی اموال غیر ،قصد احسان یا قصد
اداره مال برای دی گری است که آن را از استیالی نامشروع خارج کرده و در زمره اعمال مباح و محترم در می آورد (کاتوزیان،
 :1337ص .)212چنانچه از نظرات ذکر شده در این باب بر می آید نیازی به اذن از ناحیه مالک نیست که اگر نیاز به اذن هم
می بود به واسطه تحقق احسان ،شرط اذن از بین می رود .همچنین اگر به واسطه قاعده اتالف ،ضمان برقرار گردد ،با انگیزه
احسان و تحقق آن ،ضمان ساقط میشود و بر قاعده اتالف استثناء وارد می گردد.
ب -ایجاد ضرر برای خود به قصد احسان به دیگری :در این حالت فاعل زیان به دنبال دفع ضرر از دیگری است ،مثأل
شخصی برای خامو ش کردن اتومبیل که آتش گرفته است از کپسول آتش نشانی یا پتوی خود استفاده می کند .چنانچه شرایط
اداره مال غیر وجود داشته باشد ،می توان به مسئولیت مدنی کسی که از او دفع ضرر شده است حکم داد (رحیمی و صفایی،
 :1334ص .)111بنابراین اگر از عمل محسن ،خسارتی به وی برسد ،باید توسط محسن الیه(شخصی که احسان برای او انجام
میشود) جبران شود (بهرامی احمدی :1331 ،ص.)111
پ -ایجاد ضرر به دیگری برای احسان به خود :در این حالت ،شخص برای جلوگیری از ورود ضرر به خود ،به دیگری آسیب
می رساند که حکم به عدم جواز اضرار به غیر برای دفع ضرر از خود میشود و این مستفاد از حدیث الضرر است (مکارم
شیرازی1423 ،ق :ج ،1ص .)34در این حالت کامأل پیداست که شخص حتی در صورت مضطر بودن نیز دارای مسئولیت مدنی
می باشد.
ت -ایجاد ضرر به غیر برای احسان به ثالث :در این حالت شخص به دیگری ضرری می رساند تا از ورود ضرر بزرگتر به
ثالث جلوگیری کند ،مثل موردی که شخصی ترمزش در سراشیبی از کار افتاده است برای برخورد نکردن با عابرین به نرده های
ملک مجاور خیابان آسیب می رساند .در این گونه موارد نمی توان عامل زیان را معاف از مسئولیت دانست ،زیرا هر چند او
نسبت به ثالث نیکی نموده است ،لیکن نسبت به زیان دیده واقعأ لطفی نشده است (رحیمی و صفایی :1334 ،ص .)117در
مقابل ،برخی نیز معتقدند بر اساس قاعده ((من له الغنم فعلیه الغرم)) یعنی(( :هرکس که غنم و منفعت برای اوست ،غرم و
خسارت نیز بر عهده اوست)) ،باید ضمان را بر عهده کسی که از این احسان سود برده ،قرار داد و در این باره دالیل نقلی نیز
آورده شده است (ره پیک :1313 ،ص.)11
آن طور که از دیدگاه دانشمندان حقوق بر می آید ،شخص محسن در حالت فوق می تواند از مسئولیت مبرا باشد ،این عدم
ضمان به دلیل مضطر بودن محسن نیست بلکه به دلیل احسان و یا نماینده و صاحب اذن بودن از جانب شخص زیان دیده است
و ثالث بایستی عهده دار جبران خسارت باشد.
ث -ایجاد ضرر به افراد برای حفظ منافع عمومی (اقدامات انسان دوستانه) :هرگاه اضرار به غیر برای دفع ضرر از جامعه
باشد ،چنانکه شخصی قسمتی از ملک دیگری را برای جلوگیری از ورود سیالب به شهر و دفع ضرر از ساکنان آن تخریب کند،
می توان عامل زیان را از باب احسان از مسئولیت معاف دانست (رحیمی و صفایی :1334 ،ص .)111کسی که سنگی را در
ملک دیگری قرار دهد ،مثل اینکه آن را بر روی گل و الی بنهد تا مردم پای خود را روی آن بگذارند ،ضامن نیست زیرا احسان
کرده است (عاملی جبعی :1332 ،صص.)121-123
اگر شخصی در ملک دیگری چاهی حفر کند و مالک راضی به آن باشد پس ظاهر سقوط ضمان از حفر کننده است و اگر
این را به خاطر مصلحت رهگذر ها انجام دهد ظاهر عدم ضمان است ،مانند کسی که جهت دفع حرارت یا جهت پخش نشدن
غبار ،راه را آب پاشی کند و مانند اینها (موسوی خمینی :1314 ،ج ،4ص .)313همان گونه که در نظرات پیشین پیداست
چنانچه اقدام فرد برای خدمت به شخص یا گروه خاصی نباشد ،بلکه قصد محسن به منظور رعایت مصلحت عمومی و نفع عامه
باشد ،قاعده احسان جاری است و شخص محسن ضامن نیست.
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 -9-9موارد قاعده احسان در نظام حقوق کنونی ایران
برخی از حقوقدانان معتقدند از آنجایی که داللت آشکار و نص صریحی درباره قاعده احسان در نظام حقوقی ایران وجود
ندارد ،این قاعده در حقوق ایران جریان ندارد .اما برخی دیگر از حقوقدانان برجسته ایرانی ،نظر مخالفی دارند که به هر دو
دیدگاه اشاره میشود.
الف -ماده  371قانون مدنی ایران چنین می گوید(( :اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا
کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع ،مقدور بوده یا
تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر
صاحب مال باشد دخالت کننده ،مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن الزم بوده است)) برخی از حقوقدانان این
ماده را مصداق قاعده احسان ندانسته اند و شرح دیدگاهشان بدین گونه است :با دقت در این ماده و مباحث قاعده احسان روشن
میشود که ماده  371قانون مدنی از مصادیق قاعده احسان نیست زیرا قاعده احسان مسقط ضمان است نه موجب آن و اداره
اموال غیر در صورت عدم امکان دسترسی به صاحب مال به عهده حاکم شرع است و چنانچه امکان دسترسی به حاکم وجود
نداشته باشد و یا تأخیر دخالت موجب ضرر شود به استناد قواعد حسبه به عهده عدول مؤمنین می باشد و در صورت حاضر
نبودن آنان عامه مردم عهده دار این وظیفه خواهند بود و این ماده قانون مدنی بیانگر فرض اخیر است ،بنابراین چون عمل اداره
کننده با دستور شرع انجام گرفته چنین فرض میشود که او به نمایندگی از صاحب مال اقدام کرده است (لطفی:1333 ،
ص.)122
برخی دیگر از حقوقدانان مفاد ماده  371قانون مدنی را از مصادیق قاعده احسان دانسته و معتقدند :از شرایطی که این ماده
برای امکان رجوع مدیر فضولی به مالک ،معین کرده و از اصل عدم والیت بر دیگران بر می آید که مدیر در صورتی می تواند
مخارجی را که برای اداره اموال مالک هزینه کرده است مطالبه نماید که به قصد احسان و یاری اقدام کرده باشد .بنابراین از
شرایط تحقق نهاد حقوقی اداره فضولی اموال غیر ،قصد احسان یا قصد اداره مال برای دیگری است که آن را از استیالی
نامشروع خارج کرده و در زمره اعمال مباح و محترم در می آورد (کاتوزیان :1337 ،ص.)212
با تدبر در آیه 31سوره توبه و تفاسیر فقها پیرامون آن و پیروی از قاعده عقلی می توان ماده  371قانون مدنی را یکی از
مجاری قاعده احسان دانست ،آنچنانکه نظرات بسیاری از علمای حقوقی ایران بر تأثیر این قاعده در این ماده قانونی داللت دارد.
ب -ماده  273قانون مجازات اسالمی (مصوب1332هجری شمسی) مقرر می دارد(( :هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی
با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عا بران انجام دهد و اتفاقأ موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد ،ضامن
نیست)) از سیاق ماده فوق چنین بر می آید که یکی از مصادیق خاص قاعده احسان است و محسن الیه در این ماده ،جامعه
است زیرا اعمال انسان دوستانه ای برای مصلحت عمومی انجام میشود که پیشتر در موارد تطبیق قاعده احسان در مورد آن
سخن گفته شد .البته رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی شرط اسقاط ضمان در این ماده قانون است.
پ -ماده  217قانون مجازات اسالمی (مصوب 1332هجری شمسی) مقرر می دارد(( :هرگاه شخصی با انگیزه احسان و
کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال ،جان ،عرض یا ناموس او الزم است ،انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و
یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی ،ضامن نیست)) در این ماده محسن الیه ،مطلق است یعنی
اطالق عام دارد و شامل تمام افرادی میشود که مورد احسان قرار می گیرند .پس اگر محسن اقدامی خیرخواهانه و محسنانه
انجام دهد که شرایطی مثل قصد احسان و رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی فنی در آن رعایت شده باشد ،ضامن نیست و
مسئولیتی ندارد .اگر چه تحقیق مستقلی در مورد مبنای قاعده احسان بودن مواد  273و  217قانون مجازات اسالمی ایران
وجود ندارد اما می توان مبانی بحث را با استفاده از کتب قواعد فقه مورد بررسی قرار داد.
ت -قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی (مصوب1324هجری شمسی) چنین مقرر می
دارد :ماده واحده(( -هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک
طلبیدن از دیگران یا اعالم فوری به مراجع یا مقامات صالحیت دار از وقوع خطر یا تشدید آن جلوگیری کند بدون اینکه با این
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اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا داللت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک ،از اقدام به این امر
خودداری نماید به حبس جنحه ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد)) . . .
طبق قانون ممنوعیت بازداشت کسانی که مصدومین را به مراکز درمانی منتقل می نمایند (مصوب  1317هجری شمسی):
((نگاهداری و بازداشت کسانی که مصدومین را به مراکز درمانی یا نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و غیره منتقل می
نمایند توسط مراجع مذکور ممنوع است ،مگر اینکه خود فرد یا مصدوم یا افراد دیگری او را مقصر قلمداد نمایند و یا دالیل و
قرائن دیگری داللت بر انتساب اتهام به وی نماید)) ،پس صرف انتقال یک مصدوم حوادث رانندگی به پایگاه ها و مراجع انتظامی
یا درمانی نمی تواند مجوزی برای بازداشت انتقال دهنده تا زمان تکمیل تحقیقات اولیه محسوب شود (خالقی :1332 ،ج،1
ص .)11در این قانون صریحأ بر کمک رسانی و انجام نیکی ،دفع ضرر و رساندن منفعت به فرد آسیب دیده و حفظ مصالح
عمومی تأکید شده است .پس طبق ماده فوق از نظر شرعی ،قانونی و اخالقی بایستی به شخصی که استمداد طلبیده و در
موقعیت خطرناکی قرار گرفته ،اقدام انسان دوستانه متناسب با موقعیت و دیگر شرایطی که ذکر شده ،انجام شود .روشن است در
صورتی که اثبات شود شخص با وجود توانایی و عدم معذوریت در کمک رسانی و اقدام فوری در دفع مخاطرات جانی آن هم به
هر صورت ممکن ،خودداری کند و از این رهگذر خسارتی برای افراد آسیب دیده یا مصالح جامعه حادث شود ،به مجازات
مشروحه در این قانون می رسد .بنابراین اگر فردی در شرایطی قرار گیرد که نیازمند کمک باشد همه افراد حاضر چه متخصص
در این امر و چه افراد عادی ،موظف به کمک به این فرد هستند و در غیر این صورت ضمانت کیفری گریبانگیر این افراد میشود
و اگر شخص مستنکف از کمک همان مسبب حادثه نیز باشد در صورت ترک محل حادثه و رها کردن مصدوم به کیفرش افزوده
میشود و این ترک احسان از کیفیات مشدده مجازات ناشی از ترک فعل است .از طرف دیگر ،رساندن مصدوم به بیمارستان
توسط راننده متخلف باعث تخفیف مجازات وی میشود.

 -4نتیجه گیری
داللت قرآن بر مشروعیت قاعده احسان مورد توافق همه کسانی است که از این قاعده بحث کرده اند .از تحلیل هایی که
ارایه شد ،روشن گردیده که این قا عده در موضوع خود از عمومیت و کلیت برخوردار است و بر دو قاعده علی الید و اتالف ناظر
است و آنها را تخصیص می زند .قاعده احسان هم از موارد معافیت از جبران خسارت است و هم از مبانی مسئولیت مدنی
محسوب میشود .احسان به افراد می تواند مالزم با درخواست هزینه هایی باشد که جهت دفع ضرر و جلب منفعت انجام شده
است .این مفهوم هم مورد قبول عقال و هم مورد پذیرش عرف قرار گرفته است .البته در صدق لفظ محسن ،قصد احسان به
تنهایی کافی نیست و واقعأ سودمند بودن عمل نیز شرط است ،زیرا ممکن است هر شخص غاصب یا سودجویی برای اینکه خود
را از عهده جبران خسارت برهاند ،عملش را به نفع زیان دیده نشان دهد .اگر چه در حدود قاعده احسان جای بحث و گفتگوی
بسیار است اما فقها و حقوقدانان اسالمی در اصل حکم فقهی و عدم ضمان ناشی از احسان اختالفی ندارند .با توجه به اینکه
بسیاری از قوانین خاص حقوق ایران در امور مدنی و کیفری به طور صریح از قوانین کلی (قواعد فقهی) اسالم اقتباس شده اند،
قانونگذار ایرانی بایستی با تدوین قوانین صریح حول قاعده احسان و بکار بردن آن در رویه قضایی ،پایگاه برجسته ای را برای آن
ایجاد کند و موجبات انتفاع از این قاعده در نظام حقوقی ،مصالح عمومی و روابط خصوصی شهروندان ایران را تسهیل کند.

منابع
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Abstract
Ehsan Rule is one of inalienable and effective rules in Islam law with a wide range that has been
concerned by jurists and lawyers. This rule is noted as responsibility resolve and liability.
According to this rule, If the philanthropist person intends to deliver profits or avoid losses of
another in accordance with the provisions such goodwill and avoiding a worse loss, the action is
not binding. Because if with philanthropist be behaved like deleterious ،mankind abstain of
Ehsan. The value of philanthropist act and obscenity punish of philanthropists to the extent that
is God in numerous verses of the Holy Quran has put his friendship and love about
philanthropists. The objective of this study is to use rational and traditional documents of Ehsan
Rule and citing the jurisprudential, legal and academic resources and also different studies based
on Quran and Hadith to highlight Ehsan Rule as one of cases to exempt compensation and
overthrow compulsory liability and referring to civil and criminal laws related with this Rule is
shown that can play an important role in relations between citizens and legal system of Iran.
Keywords: Compensation of Loss, Liability, Ehsan Rule, Jurisprudence Rule, Responsibility
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چکیده
آب از نهادههای اصلی کشاورزی و رکن اساسی توسعه کشاورزی به شمار میرود .بحران آب چالشی بزرگ
برای کشور ایران و تمام کشورهای جهان است .آب جایگاه ویژهای در توسعه پایدار کشاورزی دارد و مصرف
نادرست آن موجب عدم دستیابی به پایداری در توسعه کشاورزی میشود .کشور ایران با قرار گرفتن در
ناحیهی گرم و کمبارش جهان نه تنها با معضل تأمین آب مورد نیاز کشاورزی بلکه با تهیه و دسترسی به آب
شرب بهداشتی هم رو به رو میباشد .عدم انجام تحقیقات الزم در بخش پیشبینی خشکسالی در سالهای
گذشته و یا عدم توجه به تحقیقات به عمل آمده ،موجب بروز بحران آب در کشور ایران شده است .این
بیتدبیری و عدم توجه ،ضربات بزرگ و جبرانناپذیری به تمام بخشهای اصلی کشور و زندگی روزانه مانند
روند سریع بیابانزایی ،پدیده ریزگردها ،مهاجرت روستاییان ،معضالت اجتماعی ،کاهش تولیدات کشاورزی و
غیره را به دنبال داشته است .در این تحقیق که به صورت مروری و با استفاده از منابع مکتوب کتابخانهای و
سایتهای اینترنتی تهیه شده ،مسأله آب ،بحران آب و بخش کشاورزی ،توسعه پایدار و مدیریت بحران آب
بررسی و راهکارهایی را در پایان ارائه مینماید.
واژگان کلیدی :آب ،کشاورزی ،خشکسالی ،بحران آب.

 -7مقدمه
آب ،مایهی حیات و عنصر سازندهی طبیعت است .آب یک منبع کمیاب و گرانبها در جهان و به ویژه در منطقه خاورمیانه
و شمال آفریقا بهشمار میآید .بیش از  37درصد سطح زمین را آب پوشانده است 33 .درصد از مجموع آبهای جهان ،محصور
در اقیانوسها بوده و شور و غیر قابل استفاده است .از سه درصد باقی مانده 13 ،درصد در قالب تودههای یخ ،در درون خاک و
در الیههای اعماق زمین قرار دارند .تنها  13درصد ( ،چهار درصد از مجموع آبهای جهان) قابل استفاده است و از این مقدار،
کم تر از یک درصد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند .خشک و لمیزرع بودن سه چهارم زمینهای منطقه ،آن را به
خشکترین منطقه جهان تبدیل نموده است و دائما" از خشکسالی متناوب ،توزیع نامتوازن آب ،شکاف عمیق میان عرضه و
تقاضا ،کاهش شدید کیفیت ،افزایش مصرف آب در کشاورزی ،قیمتهای یارانهای و ارائة خدمات نامناسب و ناکافی توسط
سازمانهای ملی رنج میبرد (نهازی.)144 :1317 ،
رشد جمعیت و توسعه شهرنشینی نیاز به تامین آب شرب ،بهداشت ،امنیت غذایی ،حفظ محیطزیست ،آب کشاورزی،
صنعتی و تجاری را افزایش داده است .در نگرش جدید جهانی ،آب کاالیی اقتصادی – اجتماعی و به عنوان نیاز اولیه و حیاتی
هر انسان محسوب میشود .هر چند آب یکی از منابع تجدیدشونده به شمار میرود ،اما مقدار و سرعت این فرآیند بسیار کند و
طوالنی است .با توجه به رشد بیرویه جمعیت ،باال رفتن سطح بهداشت و رفاه عمومی ،سرانه منابع آبی تجدید شونده رو به
کاهش میباشد (بابازاده ،سرائیتبریزی .)2 :1313 ،حفظ منابع آب و بهره برداری اقتصادی و عادالنه از آن ،یک مسأله جهانی
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است .امروزه به علت کمبود منابع آب در بسیاری از نقاط جهان مناقشات بر سر دستیابی به منابع آب از مرزهای ملی گذشته و
دسترسی به این منابع به یک هدف استراتژیک در تعامل بین کشورها تبدیل شده است .براساس آماری که مؤسسه منابع جهان
در سال  2712منتشر کرده است 33 ،کشور جهان با تنش آبی در سال  2747میالدی روبرو خواهند شد که ایران در رتبه 13
این کشورها قرار دارد .با توجه به میزان متوسط بارش در ایران و نیز با در نظر گرفتن میزان منابع آب و سرانه مصرف در کشور،
ایران را میتوان از جمله کشورهایی که با خطر کمبود منابع فیزیکی آب روبرو است ،در نظر گرفت (جانزاده.)233 :1333 ،
بحران آب و کم آبی در ایران ،کشاورزان را ناچار ساخته است تا با استفاده از سازوکارهای مدیریتی به شکل پایدارتری از منابع
آب استفاده کنند .آب برای تحقق توسعه پایدار اهمیت اساسی دارد .مدیریت درست منابع آب مؤلفهای اساسی در رشد توسعه
اجتماعی و اقتصادی ،کاهش فقر و برابری است .آب عامل مهمی است که در دستیابی به پایداری کشاورزی از نظر ابعاد
اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی نقش مهمی را ایفاء میکند (غالمرضایی ،بیتا .)1 :کشاورزی از مهمترین بخشهای
اقتصادی کشور است و نقش آن در توسعه و ثبات اقتصادی و سیاسی و نفوذ بین المللی انکارناشدنی است .توسعه کشاورزی
مهمترین اولویت در برنامه های توسعه ملی کشورهای در حال توسعه محسوب میشود .توسعه بخش کشاورزی در ایران درآمد
بیشتری را نسبت به سایر بخشها برای خانوارهای کم درآمد روستایی ایجاد میکند .توسعه بخش کشاورزی و صنایع وابسته به
آن ضمن اینکه درآمد بیشتری نسبت به سایر بخشها ایجاد میکند ،موجب کاهش شکاف درآمدی بین خانوارهای شهری و
روستایی میشود (سواری و همکاران .)22 :1333 ،در جهان امروز یکی از مشکالت اساسی بشر تأمین نیازهای غذایی است ،به
گونهای که امنیت غذایی به عنوان یکی از اهداف مهم ،سرلوحه برنامههای دولتها قرار گرفته است .بدون شک به منظور نیل به
امنیت غذایی عالوه بر اتخاذ سیاست های مطلوب و برخورداری از منابع کافی باید تولید کشاورزی به گونهای باشد که تمامی
نیازهای جامعه را برآورده کند ( جهانبانی.)23 :1311 ،
آب از عناصر ویژه برای ادامه بقای موجودات در کره زمین است .امروزه با توجه به رشد جمعیت و شهرنشینی ،تغییرات
اقلیمی و برداشتهای بی رویه وضعیت این عنصر حیاتی در جهان و به ویژه مناطق خشک و نیمه خشک جهان همچون کشور
ایران با چالشها و بحرانهایی مواجه شده است (احمدی و صفرزاده .)3 :1333 ،پیشبینی و آمادگی برای مدیریت خشکسالی
تا حدی از مشکالت ناشی از این پدیده میکاهد .در حال حاضر مدیریت خشکسالی در ایران بر مبنای مدیریت بحران بنا شده
است و به دلیل اینکه برنامهریزی از قبل تدوین شدهای وجود ندارد ،تصمیمگیریها و اقدامات عملیاتی دیرهنگام بوده و
تصمیمات فاقد کارآیی الزم است .این در حالی است که در مدیریت بحران خشکسالی ،تأکید بر برنامهریزی و ایجاد آمادگی و
کاهش بحران خشکسالی است و با اعمال این نوع مدیریت در زمان قبل از وقوع خشکسالی و آمادگی الزم ،میتوان به مقابله با
خشکسالی اقدام کرد (مهری و همکاران .)22 :1331 ،خشکسالی از جمله مخاطرات طبیعی است که به صورت کوتاهمدت،
میان مدت و بلندمدت بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه تأثیر میگذارد .پایش به موقع و دقیق از انواع خشکسالیها ،گام
مؤثری در جهت برنامهریزی برای کاهش خسارات ناشی از خشکسالی میباشد .در میان حوادث طبیعی که جوامع انسانی را
تحت تأثیر قرار دادهاند ،اثرات پدیده خشکسالی از نظر فراوانی ،شدت ،مدت و اثرات اجتماعی دراز مدت در جامعه ،بیشتر از
سایر بالیای طبیعی بوده است .همچنین تمایز این پدیده با سایر بالیای طبیعی در این است که برخالف سایر بالیا ،این پدیده
به تدریج و در یک دوره زمانی نسبتا طوالنی عمل میکند .بهطوریکه اثرات آن پس از چند سال و با تأخیر بیشتری نسبت به
سایر حوادث طبیعی ظاهر میشود .این مسئله اهمیت پایش خشکسالی به منظور پیشبینی احتمال وقوع این پدیده و گستره
آن در آینده را نشان میدهد (فاتحیمرج ،حیدرییان.)13 :1332 ،

 -2خشکسالی
در دهههای اخیر کشورهای مختلف دنیا شاهد بروز خشکسالیهای متعددی چه در کشورهای توسعهیافته و چه در
کشورهای در حال توسعه و فقیر بودند .خشکسالی از بالیای طبیعی است که تأثیر گسترده آن بر مردم و محیطزیست،
فاجعهآمیز بودن آن را تعیین میکند .تعیین زمان شروع ،شدت ،مدت و پایان این پدیده ،امری بسیار مشکل است .خسارات
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ناشی از خشکسالی شامل اثرات مستقیم اقتصادی (کاهش تولید محصوالت کشاورزی و دامی) ،زیستمحیطی (کاهش کیفیت
منابع آبی) ،اجتماعی (مرگ و میر و مهاجرت) و نیز تأثیرات جانبی آن ،گوشهای از نتایج مخرب ِ خشکسالی بر یک جامعه است
(معتمدی و بهارلویی .)113 :1331 ،در پژوهشی نتیجه گرفته شد که تغییرات آب و هوایی و فعالیتهای انسانی ،بروز دورههای
خشکسالی را در نواحی مختلف کشور چین تشدید کرده است .افزایش سریع تقاضا برای آب و کاهش منابع آبی معضل،
خشکسالی را فراگیر نموده و توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی در چین با چالش جدی مواجه شده
است(.)Wang et al,2019:1327
آرایش ( )1331بیان میکند خشکسالی ،پدیدهای است که در هر منطقه و کشوری ،چه دارای آب وهوای خشک باشد و چه
مرطوب ،رخ میدهد و با خشکی و کم آبی متفاوت است .عالوه بر این ،امکان جلوگیری از وقوع خشکسالی در هیچ منطقه و
شرایطی وجود ندارد ،ولی برای مقابله با آن و کاهش خسارتهای احتمالی ،میتوان اقداماتی را انجام داد .به عبارت دیگر ،با یک
برنامهریزی درست و همه جانبه میتوان از شدت آثار منفی آن کاست .اقدامات مدیریتی الزم برای مناطق و شرایطی که امکان
تداوم خشکسالی و بروز شرایط سخت زندگی در آنها تا حدودی قابل پیشبینی است ،از اهمیت بیشتری برخوردار است.
خشکسالی ازجمله مخاطرات طبیعی است که منجر به بینظمی در سیستمهای اکولوژیکی یک منطقه میشود .همچنین این
پدیده زمینه اخالل یا نابودی شرایط فیزیکی و محیطی را فراهم میکند .درواقع ،خشکسالی حاصل انحراف موقتی از توزیع
نرمال اقلیمی یک ناحیه بوده و با خشکی ،متفاوت است .بهعبارت دیگر ،خشکی به مناطق کمبارانی محدود میشود که دارای
یک شکل اقلیمی باشند .از دیدگاه هواشناسی ،خشکسالی عبارت است از بارش به میزان کمتر از متوسط ساالنه و توزیع ناموزون
آن در منطقه .خشکسالی از منظر اکولوژیکی و کشاورزی ،به ناکافی بودن رطوبت برای رشد محصول اطالق میشود .نامدار و
بوذرجمهری ( )1332با انجام تحقیقی نتیجه گرفتند که نخستین گام برای مقابله با خشکسالی و پیامدهای آن به مثابه یکی از
موانع اساسی توسعه در کشور ،شناخت و درک دقیق این پدیده و تأثیرات ناشی از آن در ابعاد مختلف است .پدیده خشکسالی
بهویژه در سالهای اخیر ،در واقع موجب برهمخوردن تعادل و انسجام اقتصادی بسیاری از روستاها و شکلگیری موج جدید
مهاجرتهای اجباری در مناطق روستایی به صورت دائم و فصلی شده است.
خشکسالی پدیدهای تکرار شونده است که در طول تاریخ به تمدن بشری آسیب رسانده است (احمدی و همکاران:1332 ،
 .)31بنابر اظهار مجرد و همکاران ( )1333پایش خشکسالی و مطالعهی توزیع فراوانی آن یکی از موضوعات بسیار مهم در
آبوهواشناسی است که اطالع از کم و کیف آن می تواند در ارائه راهکارهای مقابله با خشکسالی مفید واقع شود .علویزاده و
ایزدی ( ) 1333در پژوهشی با هدف شناخت و بررسی اثرات خشکسالی بر ساختار اقتصادی خانوارهای روستایی دریافتند که
خشکسالی در زمینه مؤلفه های مورد استفاده (منابع آب ،تولید ،درآمد ،سرمایهگذاری و کیفیت زندگی) میتواند پیامدهای
منفی زیادی را در پی داشته باشد و موجب شده تا خانوارهای روستایی به میزان زیادی از خشکسالی آسیب ببینند .این پدیده
را نمیتوان به طور کامل کنترل نمود ولی میتوان با تمهیداتی از شدت پیامدهای منفی آن کاست.

 -9انواع خشکسالی
خشکسالی پدیدهای طبیعی است که به علت برهمکنش عوامل مختلف هواشناسی ،دارای فرآیند پیچیدهای بوده و در
همه شرایط اقلیمی و در تمام مناطق کره زمین به وقوع میپیوندد .خشکسالی در چهار حالت خشکسالی هواشناسی ،خشکسالی
آبشناسی ،خشکسالی کشاورزی و خشکسالی اقتصادی  -اجتماعی قابل تصور است .خشکسالی هواشناسی ناشی از کمبود
بارندگی است که در نهایت میتواند منجر به خشکسالی آبشناسی و کشاورزی گردد (صمدیانفرد و اسدی .)1 :1331 ،ستاری و
همکاران ( )1332انواع خشکسالی را اینگونه تقسیمبندی نمودند:
-

خشکسالی هواشناسی :بر اساس کمبود در بارش رخ میدهد و از مهمترین انواع خشکسالیها میباشد که بررسی،
پیش بینی و برآورد احتمال وقوع آن به عنوان سرآغاز پدیده خشکسالی میتواند تا حد بسیار زیادی از خسارات
این رخداد طبیعی بکاهد و در مدیریت بحران کمک فراوانی به مسئولین امر داشته باشد.
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-

خشکسالی هیدرولوژیکی :بر اساس کمبود در جریان رودخانه بوجود میآید.

-

خشکسالی کشاورزی :بر اساس کمبود در رطوبت خاک تعریف میشود.

-

خشکسالی اقتصادی-اجتماعی :هنگامی بروز مییابد که میزان تقاضای یک کاالی اقتصادی بیشتر از عرضه آن
باشد که این عدم تعادل (میان عرضه و تقاضا) میتواند ناشی از کمبود منابع آب در ارتباط با وضع هوا باشد .در
این نوع خشکسالی تنها مقدار منابع آب مورد توجه قرار نمیگیرد ،بلکه تقاضا برای آب نیز مدنظر قرار خواهد
گرفت.

 -4توسعه پایدار
توسع ه فرآیندی است که هدف آن افزایش سطح رفاه وآسایش عمومی است و به تعبیری میتوان از آن به مثابه گرایش
بشر به تغییر ،دستیابی به سطوح باالتر و کیفیت بهتر زندگی و افزایش قدرت کنترل بر محیط یاد کرد ،قدمتی به دیرینگی عمر
بشر دارد .امروزه توسعه به عنوان یک فرآیند ،مهمترین بحث کشورها ،به ویژه کشورهای در حال توسعه است .تحقق پیشرفت و
توسعه کشورها نیز مستلزم بهرهگیری از استعداد ،توان و حضور فعاالنه مردم و مشارکت آنها در مراحل مختلف توسعه است.
کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه ،توسعه پایدار را چنین تعریف کرده است :توسعهای که احتیاجات نسل حاضر را بدون
آسیب رساندن به تواناییهای نسل آینده در تامین نمودن نیازهای خود ،برآورده مینماید .بر اساس این تعریف قبل از اینکه هر
جامعهای بتواند به پایداری برسد ،عدالت بین نسلها و درون نسلها را باید تامین کند (جابری و همکاران .)4 :1331 ،کریم و
همکاران ( )1333در مقاله ای بیان نمودند که یکی از مسائلی که به علت ارتباط مستقیم با منابع طبیعی مانند خاک و آب از
یکسو و غذاهای انسانها از سوی دیگر باید در چارچوب توسعه پایدار قرار گیرد ،بخش کشاورزی است .از آن جا که کشاورزی
اصلیترین منابع تأمین خوراک انسان است ،بنابراین شکی در تالش برای توسعه آن وجود ندارد .با توجه به اینکه ایران
سرزمین پهناور و چهار فصلی است ،توسعه کشاورزی ،از اهمیت بسیاری برخوردار است.
در ایـران نیـز همانند دیگر کشورهای درحال توسعه ،کشاورزی بهعنوان یکی از محورهای اساسی توسعه نقش مهمی در
توسه اقتصادی کشور دارد .خشکسالی از بزرگترین چـالشهـایی اسـت کـه توسـه کشاورزی کشور در آینده با آن روبهرو است.
با توجه به گستردگی کشت دیم در ایران و بهویژه در نواحی روستایی ،هرگونه خشکسالی میتواند عملکرد محصوالت را کاهش
دهـد و درنهایـت بـر اقتصاد روستایی تأثیر بگذارد (توکلی و همکاران .)221 :1332 ،کشاورز ( )1333با انجام پژوهشی توسعه
روستایی را مورد بررسی قرار داد .یافتههای این پژوهشگر نشان داد که مناطق روستایی به دلیل برخورداری از کارکردهای
مختلف همچون تأمین غذا و مواد خام ،حفاظت منابع و مناظر طبیعی ،ایجاد فرصتهای شغلی مولّد و تحقق اقتصاد غیروابسته
به نفت نقش بسزایی در رونقبخشی و شکوفایی اقتصاد کشورهای در حال توسعه دارند ،اما بروز خشکسالیهای شدید و طوالنی
مدت از بهرهوری بخش کشاورزی کاسته و منجر به افزایش تنش آبی ،فقر ،بیکاری ،ناامنی غذایی و مهاجرت گردیده است.
همچنین فارغ از جهتگیریهای موجود در راهبردهای توسعه ،بهدنبال یافتن پاسخی روشن برای توسعهنیافتگی مناطق روستایی
در شرایط خشکسالیهای شدید و مستمر بود.
یافتههای پژوهش پورحسین و سلطانی ( )1333نشان داد که در ایران تاکنون خشکسالی به اندازه سایر بالیای طبیعی مورد
توجه قرار نگرفته است چون بیشتر بالیای طبیعی طی دورهای کوتاه ،خسارات سنگین مالی و جانی به جامعه وارد کرده اما
خسارات سنگین ناشی از خشکسالی به صورت تدریجی و در مدتی طوالنی بروز میکند .امروزه حتی در مناطق مرطوب کشور،
بحران آب یک مشکل عمده کشاورزی و افزایش بهرهوری مصرف آب یکی از ملزومات توسعه پایدار است .شاهینرخسار و
رییسی ( )1332نتیجه گرفتند که کمبود آب برای تولید محصوالت کشاورزی روز به روز افزایش مییابد و گسترش منابع جدید
آب متحمل هزینههای زیادی است بیناییان و همکاران ( )1333با انجام یک ارزیابی پژوهشی نتیجه گرفتند که با توجه به
اثرات تغییرات آب و هوایی و فعالیتهای بشر ،بسیاری از نواحی جهان در حال رویارویی با بحرانهایی با محوریت آب هستند.
گام ضروری برای رویارویی با حوادث آبمحور و تعدیل تبعات آن ،شناخت و درک عمیق از ابعاد برگشتپذیری و مقاومت افراد
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برای ارتقای آستانه تحمل آنان است .مستوفی و صابریان( ) 1332نیز با انجام پژوهشی نتیجه گرفتند که حصول راندمان آبیاری
بهینه تنها با مدیریت صحیح بهرهبرداری و برنامهریزی دقیق آبیاری امکانپذیر است و لذا برنامهریزی مناسب در طی
بهرهبرداری از شبکههای آبیاری و زهکشی باعث میشود از آبیاری بیرویه و اتالف آب ،انرژی و سرمایه جلوگیری به عمل آمده
و موجب توسعه کشاورزی گردد.
بررسی وضعیت منابع آب و مدیریت آن در ایران بیـانگـر ایـن است که این کشور به لحـاظ موقعیـت جغرافیـایی در
زمـرهی مناطق خشک جهان قرار گرفته و کمبود آب در آن مهمتـرین تنگنای توسعه کشاورزی به شمار میآید .تنها خاستگاه
منابع اصلی آب کشور ،ریزشهای جـوی ساالنه است که به صورت آبهـای سـطحی در رودخانـه هـا و آبراههها و غیره انباشته
میشود .بـه طـوری که از حدود  33میلیون هکتـار از اراضـی مسـتعد کشـاورزی بهدلیل محدودیت و بحران منابع آب فقط
 3/1میلیـون هکتـار از اراضی تحت کشت آبـی اسـت .زیـرا بـیش از  33درصـد از منابع آب کشور در بخش کشاورزی مصـرف
میشود کـه از متوسط سهم مصرف جهـانی آب در حـدود  27درصـد بـاالتر است .لذا نگرش فراگیر و همـه جانبـه نسـبت به
بهبود مدیریت پایـدار آب و عوامـل مـؤثر بـر آن از اهمیـت بسیار باالیی برخـوردار اسـت و در واقـع مـدیریت اثـربخش و
پایدار منـابع آب بـرای تضـمین توسـعه پایـدار حیـاتی اسـت (رحیمیان .)234 :1332 ،این پژوهشگر همچنین برای مقابله با
خشکسالی و مدیریت بحران آب ،با ارائه نموداری راه های رسیدن به مدیریت پایدار منابع آب را به شرح زیر ترسیم نمود
(نمودار شماره .)1

نمودار ( :)7مدیریت پایدار منابع آب (منبع :رحیمیان)7935 ،

 -5بحران آب
کلید تحرک و پویایی در هر بحرانی ،مربوط به سامانه جمعآوری و چگونگی مدیریت آن است .از این رو سازمانهای موفق و
مقتدر تالش میکنند تا تمرکز اقدام خود را در جمعآوری اطالعات ،دستهبندی به موقع و تجزیه و تحلیل و نحوه بکارگیری آن
قرار دهند که این مهم با تحقق موارد ذیل مشهود خواهدگردید :بهرهگیری از امکانات پیشرفته فنآوری در راستای ایجاد بستر
متناسب برای اتخاذ راهبردهای تخصصی با توجه به تدابیر مرتبط؛ افزایش سرعت پردازش ،دستهبندی ،ذخیره و بازیابی
اطالعات و ایجاد پویایی و تحرک در تصمیمگیریها خصوصا در زمان بحران؛ کاهش هزینهها ،نیروی انسانی و جلوگیری از
موازیکاری با کاهش تعدد فراوان سازمانهای جمعآوری و اقدامکننده؛ جلوگیری از سنتی ماندن روشهای جمعآوری و
پردازش اطالعات و کاهش زمان تصمیمگیری و قدرت تصمیم سازی به موقع خصوصا در زمان بحران با رویکرد و هدف
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جلوگیری از انباشتهشدن اطالعات (موغلی و همکاران .)33 :1332 ،طبق گفته شهسواری ( )1311بحران آب در اکثر کشورهای
جهان رو به گسترش است.
سیداخالقی و طالشی ( )1333بیان نمودند که بروز تغییرات آب وهوایی و تأثیرات آن بر جریانات آب سطحی و منابع آب
زیر زمینی به همراه مدیریت نامناسب منابع آبی موجب شده ،آسیبپذیری جوامع از این تغییرات افزایش یابد .طی سالیان اخیر،
خشکسالی ،خسارات زیادی را بر پیکره اقتصادی کشور به ویژه بخش کشاورزی وارد ساخته و به طرز چشمگیری ،داراییها و
سرمایههای معیشتی بهره برداران روستایی و کشاورزی را دستخوش تخریب و تهدید نموده است .این امر به تدریج توان
سازگاری و تابآوری افراد ،خانوارها و اجتماعات محلی را برای امرار معاش و حفاظت از دستاوردهای معیشتی آنان کاهش داده
است.
عصر حاضر میتواند آغاز بحرانی باشد که عامل اساسی آن را یک عنصر حیاتی ،یعنی آب شکل میدهد .بحران کمآبی که
امروزه سطح زمین را فراگرفته ،آسیبها و ته دیدات جدی را برای مردم در سراسر کره زمین ایجاد نموده است .در این میان،
ایران بنابر عواملی از قبیل موقعیت جغرافیایی خاصی که دارد ،اختالل و نوسان در بارش از جمله کشورهای کم آبی به شمار می
آید که وضعیت آب در برخی مناطق آن بحرانی است؛ به ویژه آنکه در کنار این اوضاع نامساعد ،مواردی از قبیل رویه نامتعادل
مصرفی و افزایش فعالیتهای صنعتی و کشاورزی به مسأله بحران آب ،عمق معناداری داده که طبعاً تداوم این روند به تحوالت
و تغییراتی در عرصه اجتماعی منجر گردیده است (علیئی و همکاران .)4 :1333 ،در مقالهای که توسط کرمی ( )1332منتشر
شد مدل مفهومی تغییر اقلیم ،تنگدستی و آسیبپذیری ارائه شد .وی نشان داد که کشور ایران در مرحله بحران آب قرار دارد و
همچنین مطابق پیشبینیها ،افزایش فراوانی وقوع و شدت خشکسالی در آینده ،موجب تشدید بحران آب در ایران خواهد شد.
وی خواستار تدوین برنامهای یکپارچه به منظور سازگاری با خشکسالیهای آینده شد .این پژوهشگر در جدولی روند آماری
کاهش سرانه مصرف منابع آب تجدیدپذیر در ایران نمایش داد (جدول .)1
جدول  -7روند آماری کاهش سرانه مصرف منابع آب تجدیدپذیر در ایران (منبع :کرمی)7935 ،
سال

جمعیت
(میلیون نفر)

حجم آب
(میلیارد متر مکعب-سال)

سرانه آب
(متر مکعب-نفر-سال)

1332

27

131

1177

مناسب

1322

34

131

4777

مناسب

1312

32

137

1377

آسیبپذیری

1337

32/12

 117یا 127

 1377یا 1177

آستانه تنش آبی

1333

33/34

33

1377

تنش آبی

1417

(32طرح توسعه قدیم)

>177

>1177

کمبود آب

1417

( <177طرح توسعه
جدید)

>177

>1777

کمبود آب

شرایط آبی

 -6مدیریت بحران
استمرار و افزایش دوره های خشکسالی خطری جدی برای کشاورزی است و این موضوع باعث شناسایی ارقام و واریتههای
مقاوم به خشکی شده است ( .)Kozminska et al.,2019:235پیشبینی بلندمدت ( 37ساله) خشکسالی هیدرولوژیکی بر
اساس میزان تخمین بارندگی موجب دستیابی به منبع اطالعاتی کامل برای کنترل خشکسالی هیدرولوژیکی
میشود ( .)Lai et al.,2019:1198پایش و پیشبینی خشکسالی هیدرولوژیک و تعیین دقیق زمان شروع و تداوم آن ،اهمیت
ویژه ای در مدیریت منابع آبی و برنامهریزی جهت کاهش اثرات مخرب خشکسالی دارد (مصطفیزاده و همکاران.)233 :1333،
زارعی و همکاران ( )1331برای مقابله با اثرات خشکسالی بر بخشهای مختلف محیطزیست ،کشاورزی ،منابع طبیعی ،حیات
وحش و غیره ،پیشبینی را برای مدیریت بحران و کاهش خسارتهای ناشی از آن پیشنهاد نمودند .همچنین آنها با انجام
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تحقیقی نتیجه گرفتند که طی پنج سال آینده وضعیت منطقه مورد آزمایش از نظر نزوالت جوی چندان مناسب نخواهد بود و
با توجه به نتایج بدست آمده اعالم نمودند که بایستی توجه بیشتری به خشکسالیهای پیشرو و مدیریت مناسب آنها در
راستای کاهش اثرات و خسارات ناشی از آن داشت .این پژوهشگران اعالم نمودند با وجود اینکه پیشبینی دارای قطعیت
نیست ،اما با توجه به وضعیت تغییرات اقلیمی جهان و خشکسالیهایی که سراسر کرهی زمین را فرا گرفته است ،همین میزان
ناچیز نیز قابل توجه است .سلیمانی و همکاران ( )1332در پژوهشی توصیههایی برای برنامهریزان روستایی جهت مدیریت مؤثر
بحران خشکسالی به منظور کاهش آسیبپذیری و ارتقای تابآوری روستاییان ارایه نمودند .آنها پیشنهاد نمودند که متولیان
امر با برگزاری کالسهای آموزشی ترویجی در حوزهی خشکسالی ،بستر تقویت دانش سازگاری روستاییان در دهستانهای مورد
آزمایش را از طریق ارایهی خدمات مشاورهای و فنی غنیتر فراهم نموده و با تأمین منابع و نهادههای الزم برای سازگاری،
دسترسی آنان را به منابع و نهادهها تسهیل نمایند تا با بکارگیری استراتژیهای سازگاری توسط روستاییان ،موجبات ارتقای
ظرفیت سازگاری آنان را نسبت به بالی خشکسالی هموار نمایند.
دانش مدیریت بحران عبارت است از مجموعهای از دانش (صریح یا ضمنی ،خودآگاه یا ناخودآگاه) که به فرد ،گروه یا
سازمان امکان پیگیری یا مدیریت اثربخش بحران یا آثار ناشی از آن را میدهد .هدف دانش مدیریت بحران برای شناسایی و
افزایش سطح دانش در خصوص مراحل مختلف مدیریت بحران و اقداماتی است که مردم محلی باید در هر یک از مراحل بحران
از آن آگاهی داشته باشند ،آن را فرابگیرند .صادقلو و همکاران ( )1331ضمن بیان این مطلب با ارائه جدولی جایگاه دانش در
مدیریت بحران را ترسیم نمودند (جدول .)2
جدول 2جایگاه دانش در مدیریت بحران (منبع :صادقلو و همکاران)7936 ،
فازهای مدیریت
بحران

دانش الزم برای مدیریت بحران

فاز پیشگیری

دانش شناسایی مناطق بحرانی و مکانهای پرخطر ،دانش مقاومسازی ساختمانها ،دانش تشویق بیمـه کـردن
دارایی ،دانش ارائه آموزشهای مقابله با بحران ،دانش و آگاهی از نحوه مدیریت کاربری اراضی

فاز آمادگی و مقابله

دانش تشکیل تیمهای گروهی مدیریت بحران ،دانش رهبری مردمـی ،دانـش کـار بـا سیسـتمهـای هشـدار و
اطالعرسانی ،دانش نحوه تهیه ،ذخیرهسازی و توزیع مواد غذایی در شرایط بحرانی ،جمعآوری اطالعات ،دانـش
امدادهای اولیه و برقراری ارتباط با مراکز ذیربط ،مدیریت بازماندگان و مجروحان ،تخمین خسارتهـای جـانی
و مالی ،مدیریت حوادث پس از بحران ،بسیج عمومی و سازماندهی نیروهای محلی ،مدیریت هزینهها ،کاالهـا و
خدمات دریافتی ،پژوهش ،برنامهریزی ،ایجاد ساختارهای مدیریتی ،آموزش ،تامین منابع ،تمرین و مانور

فاز بازسازی

دانش بازسازی نخالهها ،ضایعات و آلودگیها ،دانش بهبود و وضعیت اسکان اردوگاههای موقت ،دانش شـناخت
محلهای جدید ساخت بناها و تاسیسات ،دانش برآورد میزان خرابیها ،دانش نحوه جلب کمکهـا و اعتبـارات
بازسازی ،دانش مکانیابی مجدد دور از خطر ساخت و سازها و . . .

در کشورهای خشک و نیمه خشکی مانند ایران ،پیشبینی دقیق خشکسالیها ،نقش بسیار مهمی در مقابله با بحران ناشی
از خشکسالی و مدیریت سیستمهای منابع آب ایفاء میکند .ستاری و همکاران ( )1332با بیان این مطلب و انجام آزمایشی
نشان دادند که میزان شاخص  1SPIدر مقیاسهای زمانی گذشته بیشترین تأثیر را نسبت به پارامترهای دیگر در پیشبینی
شاخص بارش استاندارد شده دارد و این شاخص بهعنوان یکی از مناسبترین شاخصها برای تحلیل خشکسالی شناخته شده
است و پایش و ارزیابی این بلیهی طبیعی در آینده بهمنظور ارائه برنامهریزی صحیح در بخشهای مختلف جامعه را امری الزم و
ضروری دانستند .یافتههای ولی و روستایی ( )1332همچنین نشان داد که شاخص خشکسالی در ایران مرکزی ،بهصورت منفی
رو به افزایش است و با توجه به تغییرات اقلیمی ،این روند خشکی در سالهای آینده نیز میتواند ادامه یابد .همچنین براساس
نتایج حاصل در بیش از  27درصد ایستگاههای مورد مطالعه منفی بود که حاکی از افزایش خشکسالیها طی  27سال اخیر در
1- Standardized Precipitation Index(SPI
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ایران مرکزی است .نوربه و همکاران ( )1333در پژوهشی نتیجه گرفتند که پیشبینی دورهی ترسالی و خشکسالی در
برنامهریزی بهتر منابع آب جهت بهرهبرداری مطلوب ،مؤثر خواهد بود تا اتخاذات الزم را در جهت تخفیف اثرات احتمالی ناشی
از خشکسالی را در نظر گیرند .همچنین پیشبینی این دورهها در برنامهریزی بهتر جهت تأمین حقآبههای زیست محیطی مؤثر
خواهد بود.
خلیلی ( )1332اینگونه اظهار نمود در رابطه با مراحل فرآیند اجرا ،اعالم بروز خشکسالی از موضوعهای کلیدی میباشد.
اعالم رسمی در این گونه موارد از یک سو مهم و از سوی دیگر میتواند بحثانگیز شود .در بسیاری از کشورها ،سازمانهای
مربوط به جز در موارد حساس کمبود آب ،اقدام به اعالم رسمی خشکسالی نمینمایند .اعالم بروز خشکسالی همگام با اقدامهای
پیشهشدار ،هشدار و اضطراری ،در واقع به عنوان پاسخ به نیازهای اجرایی مدیریت خشکسالی تلقی میشود ،بهطوری که باید
برای جامعه به عنوان مجموعه راهکارهای اجرایی قابل قبول باشد .وی همچنین در مورد فرآیندهای برنامهریزی و اجرا برای
مدیریت منابع آب در شرایط خشکسالی ،نمودار زیر را ارائه نمود (شکل شماره .)1

شکل ( )7فرآیندهای برنامهریزی و اجرا برای مدیریت منابع آب در شرایط خشکسالی (منبع :خلیلی)7935 ،

مدیریت کشت محصوالت ،نقش مهمی در کنترل منابع آب دارد .رمضانیاعتدالی و همکاران ( )1331با انجام پژوهشی،
مدیریت بخش آب کشاورزی را مهمترین مصرفکننده آب در منطقه مورد آزمایش اعالم نمودند .این پژوهشگران در پژوهش
خود مفهوم آب مجازی را بهکار بردند .منظو ر از آب مجازی میزان واردات محصوالت کشاورزی وارد شده به یک منطقه و صادر
شده از همان منطقه میباشد .در این روش میزان آب مصرف شده برای تولید محصوالت کشاورزی وارداتی و محصوالت
کشاورزی صادراتی منطقه محاسبه و تفاوت این میزان آب شامل بیالن آبی آن منطقه میشود .این مدیریت باعث بدون کشت
ماندن اراضی کشاورزی فاریاب خواهد شد و میتوان این اراضی را به کشت محصوالت دیم به صورت سنتی و یا کشت
محصوالت دیم با آبیاری تکمیلی اختصاص داد.
در بعضی کشورها با اهداء بستههای تشویقی و سیاستهای حمایتی از کشت گیاهان با مصرف باالی آب جلوگیری
میکنند .به عنوان مثال در ایاالت غربی کشور امریکا با اجرای سیاستهای تشویقی ،کشت چمن را محدود کردهاند .مرید
( )1333با بیان این مطلب ادامه میدهد که ارتقاء ساختار حکمرانی آب کشور برای پاسخ به واقعیتهای کمبود آب کامال
ضروری است .وی توسعه سیستم ملی و بین بخشی پایش خشکسالی در کشور ،آمادهسازی جامعه برای سازگاری با محدودیتها
و مدیریت ریسک خشکسالی را برای مواجه با پدیده خشکسالی پیشنهاد داد .ترقی و همکاران ( )1333در پژوهشی نتیجه
گرفتند که میتوان با آگاهیبخشی کشاورزان از پیامدهای بیتوجهی به مبانی توسعه پایدار ،اصالح الگوی کشت از گیاهان
پرآبطلب به کمآب طلب و همچنین اصالح روش آبیاری ،از آبیاری غرقابی سنتی به آبیاری با بازده بیشتر ،به میزان شایان
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توجهی در مصرف آب صرفهجویی کرد .بدین منظور باید سیاستگزاران ،برنامههای آموزشی و ترویجی را در دستور کار قرار
داده و با توجه به اقلیم منطقه و ظرفیت منابع آب آن و نیز با ایجاد بستر اقتصادی مناسب و یافتن بازار هدف با بازتعریف الگوی
کشت جدید ،کشاورزان را تشویق به کشت گیاهان کمآبطلب و پربازده اقتصادی کنند .بندک و همکاران ( )1333پیشنهاد
نمودند که برای افزایش نگهداری آب در خاک استفاده از پلیمرهای سوپر جاذب استفاده شود .پلیمرهای سوپر جاذب ،گروهی از
بهسازها میباشند که می توانند آب به دست آمده از آبیاری یا بارندگی را جذب کرده و از فرونشت عمقی آن جلوگیری کنند.
لباسچی ( )1333اینگونه بیان مینماید درکشـاورزی پایـدار کـه امـروزه بـرای ایـران اهمیـت حیاتـی پیـدا کـرده ،هـدف،
طراحی نظامهـای زراعـی کم نهاده و اسـتفاده از گیاهـان جایگزیـن اسـت کـه ضمـن سـازگاری اکولوژیـک منطقـهای و نیـاز
محدود بـه آب و نهادههای تولید ،عملکـرد مطلـوب و اقتصـادی نیز داشـته باشـند .در این راستا در پژوهش خود نتیجه گرفت
که بـا توجـه بـه کیفیـت مطلـوب گیاهـان دارویـی ایـران ،فرصـت مغتنمـی بـرای صـادرات گیاهـان دارویی و فراوردههـای
آن پیـش رو قـرار گرفتـه اسـت .اغلـب گیاهـان دارویـی نیـاز آبـی محـدودی دارنـد .ایـن گیاهـان بهخصـوص چندسـالهها
ظرفیـت جایگزینی مناسـبی را در برنامههـای بهینهسـازی الگـوی کشـت بـا محصـواللت زراعـی و باغـی بـا مصـرف زیـاد آب
داشـته و گزینـه مناسـبی بـرای کاهش مصـرف آب در بخش کشـاورزی خواهنـد بـود.
در سالهای اخیر که مشکل کمبود منابع آب در کشور حاد شده است ،بهجای پرداختن به ریشههای مسأله ،تا به حال آن
را مدیریت بحران نموده و شتابزدگی زیادی برای حل بحران آب داشته و مدام راهکارهای مختل که خیلی از آنها متکی بر
مطالعات جامع به معنای واقعی نمیباشند ،ارائه شده است .یعنی مسأله و مبنای ایجاد بحران منابع آب در کشور هنوز شناخته
نشده است .در منابع علمی جدید تأکید شده است برای حل بحران آب که به صرفهجویی واقعی آب منتهی شود ،باید یک نظام
حسابداری آب (مبتنی بر بیالن آب) در کشور ایجاد شده که ورودی و خروجیهای آن بهدقت معلوم و تعیین شوند .نگرش
حسابداری آب به موضوع مصرف و صرفهجویی آب این مزیت را دارد که در آن پارامترها مشخص بوده و مفاهیم متغیری (نظیر
راندمان آبیاری ،بهرهوری آب) نداشته و از طرفی محدودیتهای مقیاس زمانی و مکانی حاکم (مزرعه-حوضه آبریز) بر سایر
شاخصهای مدیریت آب (راندمان آبیاری و بهرهوری آب) را ندارد (حیدری.)43 :1331 ،

 -1نتیجهگیری و پیشنهادها
نگاهی به مباحث مطرح شده نشان میدهد که وضعیت آب در کشور ایران بسیار بحرانی میباشد و دستیابی به جایگاه
کشاورزی پایدار در روند توسعه پایدار با شرایط موجود مبهم و مشکل است .اصوال" حصول به مقوله پایداری در بخش کشاورزی
همانند سایر بخشها نیازمند برنامهریزی جامع و طوالنی مدت با انجام پیشبینیهای قبلی میباشد .اما مشاهده وضعیت موجود
و مرور پژوهشهای به عمل آمده بیانگر آن است که دستاندرکاران امر در تمام ادوار ،با توجه به وجود سابقه خشکسالی در
کشورایران تحقیقاتی در زمینه مدلهای پیشبینی انجام ندادهاند و حتی برای پژوهشهای افراد مستقل و جوامع دانشگاهی و
هشدارهای آنها نیز اهمیت اساسی قایل نشدند .نظر به این که میتوان با مدلهای پیشبینی روند ترسالی و خشکسالی را برای
سالهای آینده نیز تا حد زیادی تخمین زد ،پیشنهاد مینماید با انجام مطالعات و تحلیل یافتهها ،برنامهریزی دقیقتر و
جامعتری صورت گیرد و از اقدامات مقطعی و زودگذر خودداری شود .همانگونه که در بعضی کشورها با سیاستهای حمایتی از
کشت محصوالت با مصرف باالی آب جلوگیری میشود ،میتوان در ایران نیز این سیاست را بهکار برد .در ایران هنوز کشت
محصوالت پر مصرف مانند هندوانه و برنج در بعضی استانهای دچار خشکسالی مانند خوزستان رایج است و با همین میزان آب
مصرفی میتوان کشتهای به صرفه تری را جایگزین نمود و با تعریف الگوهای جدید زراعی ،نسبت به مدیریت بحران آب اقدام
نمود.
با توجه به مطالب بیان شده و مشکالت موجود پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:
 آموزش و آگاهیبخشی همگانی در جهت مدیریت هوشمندانه و یکپارچه بحران آب در تمام بخشهای کشور اعم ازشهری و روستایی ،کشاورزی ،صنعتی و  ...توصیه میشود.
13

دوماهنامه علمی تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی

 پیشنهاد میشود با انجام پژوهشهای الزم و نیز ب کارگیری ابزارها و متدهای جدید و کارآمد نسبت به تدوین برنامه جامعمدیریت بحران آب و مقابله با خشکسالی اقدام گردد .بنابراین بر سیاستگذاری و برنامهریزی در این راستا تأکید میشود.
 پیشنهاد مینماید بر اساس شرایط سیاسی ،امنیتی و اقتصادی در هر منطقه از اقلیمهای مختلف کشور الگوهای جدیدزراعی مجددا" تعریف شوند و تنها براساس مصالح یاد شده اقدام به کشت و کار شود به عنوان مثال میتوان محصوالت
کممصرف را بهجای محصوالت پرمصرف از نظر آب ،جایگزین نمود .کشت گیاهان دارویی که صرف نظر از ارزش باالی
اقتصادی از دیدگاه میزان مصرف آب نیز شامل محصوالت کممصرف میباشند میتواند جایگزین مناسبی باشد (مدیریت
آب مجازی).
 در بعضی از کشورها با اجرای سیاستهای حمایتی و با تشویق کشاورزان از کشت گیاهان با مصرف باالی آب جلوگیریمیشود .میتوان در مناطقی از کشور با بهکارگیری این سیاستها نسبت به مدیریت بحران آب اقدام نمود.
 کاهش سطح زیر کشت با اولویت دادن به محصوالت ضروری و پربازده از نظر اقتصادی و بر مبنای میزان آب موجود،میتواند در مصرف آب بخش کشاورزی صرفهجویی نماید .بدینترتیب سطح زیر کشت تا سطح میزان آب قابل استفاده،
کاهش خواهد یافت.
 از آنجا که مدیریت بحران آب به عنوان یک دانش و معضل روز شناخته میشود و انجام پژوهشهای نوین در دستور کاراکثر کشورها قرار دارد ،پیشنهاد میشود با ایجاد ارتباطات علمی و فنی ،از تجربیات سایر کشورها و جوامع علمی استفاده
نمود.
 تعیین میزان آب ورودی و خروجی بر اساس نظام حسابداری آب (مبتنی بر بیالن آب) و داشتن نگرش حسابداری بهموضوع آب.
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