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 اقلیم حضور پنجمفهوم توسعه در 
 بحثی درباب نقش شاعرانگی ایرانیان در پیشبرد توسعه

 

 چکیده
ها پنج تنداریوش شایگان  خ ادبیات ایران به خود دیده است،از میان صدها شاعری که تاری

های اعالی بینش شاعرانه ( را در مقام نمونهحافظ و سعدی مولوی، خیام، فردوسی،شاعر ) 
ای منحصر به فرد را در شیوه هریک ایرانیان معرفی کرده و معتقد است که این شاعران

 و تگیپیوس اقلیم حضور، پنجشایگان در  .گیرندشناسی خود در پیش میجهانبازتاب 
 اصخ ویژگی و انقطاع ها،برگسست و کندنمی ادبیات فارسی مالحظه تاریخ در امتدادی

 ،رودکه فراتر از مرگ می نامدای میفردوسی را زمان حماسی وی. دارد تأکید دوره هر
مولوی  ،خواندسعدی را زمان اجتماعی اهل ادب می آسای حضور وهای برقخیام را لحظه

کند و درک ساحت حافظ های وجد و سماع توصیف میرا با زمان کندن از خود با جهش
 هک را «توسعه» موضوع این نوشتار تالش داردنامد. را شکفتگی بین ازل و ابد می

 در شعر. دکن ظارهن فارسی شعر به شایگان تبارشناسانه دیدگاه از است، مدرن دستاوردی
 یرانیا هویت و فرهنگ پاسبان دیرباز از حتی بلکه بوده، همیشگی ارزشی تنهانه ایران
 خود ظاهر به اما است، فرهنگ با ظریف جدالی و رقابت در «توسعه» مفهوم.  است بوده

 و اهتفاوت چه توسعه ادبیات اینجاست الؤس. است داده نشان گراآرمان و خواهفرهنگ را
 و فارسی زبان شاعرانگی عبارتی به دارد؟ پارسی ذهن شاعرانه ادبیات با هاییشباهت
؟ خورددارد چگونه با توسعه پیوند می ایرانیان دهیهویت و خواهیهویت در که نقشی

ار مان در اشعای توأتوسعهای و غیردهد بسیاری از مفاهیم توسعهمطالعه حاضر نشان می
 با همین ایرانی هویت از حضور دارد و از آنجایی که بخشی بزرگ مورد نظر شاعر 5

ین توان از همبرای تثییت معنای توسعه در دوران معاصر می ،گره خورده است شاعرانگی
 روحیه مدد جست. 

 شاعرانگی و توسعه
 که شایگان شداریو نوشته است کتابی ،ایرانیان شاعرانگی درباره بحثی حضور اقلیم پنج
پنج شعر سیاسی و اجتماعی پود تاریخی،وکه در آن تار پردازدای میبررسی منظومه به
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این  .شکل گرفته استحافظ(  و سعدی مولوی، خیام، )فردوسی، ایرانی برجسته شاعر
 و ردیف زندگی در شعر شأن بررسی به که شده تشکیل بخش پنج از واقع در کتاب

 اندازیچشم با را شاعران اشعار شایگان در این کتاب. پردازدمی ایرانیان اجتماعی
 تمایل راییچ بررسی به «حضور اقلیم پنج» کتاب در وی. است کرده بررسی فیلسوفانه

 لتخص» از ناشی را ایران در شعر ماندگاری و رواج و است پرداخته ایرانیان نزد شعر به
خشد. بمی« ناپذیرهویتی خلل»ایشان  بینیداند که به جهانمی ایرانی «شاعرانگی
 شان،شاعران گرانمایۀ نبوغ مسحور و مقهور ایرانیان» که است عقیده این برشایگان 

 گوشۀگوشه در را هایشنشانه که حضوری مانند،نمی غافل آنان فعال حضور از دمی

 .(1: 1393شایگان،) «یافت توانمی او روحی مختلف زوایای در و ایرانی هر زندگی
 خصلت این دستاورد شایگان،. شودمی مردم زیارتگاه شاعران، مزار که حتی  آنچنان

اند. دبینی ایرانیان و تقویت اعتماد به نفس ایشان میبخشی به جهان شاعرانگی را هویت
که  تواند گاه حکم تیغ دو دمی را داشته باشداین سرسپردگی می» که بردنمی یاد از البته

«. ودشگیرد و در نهایت به قیدی دست و پا گیر بدل میتفکر آزاد را نشانه میلبه دیگرش 
 کند، لهمسئ طرح زند، دریا به دل که تفکری : »]...[کندمی تعریف چنین را آزاد تفکر او
 . (4: همان.« )نکند بسنده دادهپیش هایپاسخ به و

 کهانچن. است داده آن به ویژه جایگاهی ایرانی، زوایای زندگی تمام با شعر درآمیختن
 فتمانگ حتی. شودمی استناد شعری به گوش گرفتن، پندآموزی و اقناع برای که هنوز

 ایگانش شاعر؟ پنج این چرا. است بوده نثر بر شعر برتری غالب در فرهنگ و ادب فارسی
: است وشتهن و کرده اشاره نیز ایرانی کالسیک شاعر پنج این انتخاب علت به اثر، این در
 شاعر جپن تنها ایرانیان است، دیده خود به ایران ادبیات تاریخ که شاعری صدها میان از»
 خویش شاعرانه بینش اعالی هاینمونه مقام در را( شاعر شش برخی عقیده به یا)

 آنان ناییاستث صفات ثمره صرفاً ایرانی، تفکر در شاعران این ممتاز جایگاه. اندبرگزیده
 جریان یک تبلور نماینده خود، خاص نبوغ تناسب به یک هر شاعر، پنج این بلکه نیست
 بازتاب در را فرد به منحصر ایشیوه و سیاق و سبک که هستند فکری شناسیتبار بزرگ
 (.11)همان:  .«گیرندمی پیش در خود شناسیجهان ویژه ینحوه
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 هایالشچ توانیمنمی توجه به هویت بدون کنیم کار توسعه با رابطه در است قرار اگر
 کنیم. بخشی از هویت ایرانی همین خصلت شاعرانگی ایرانیان است. از حل را توسعه
 و گرایش برای را هاییپاسخ تا اندنموده تالش محققان ایران، به مدرنیسم ورود زمان

 پدیده این اوقات گاهی. کنند پیدا مدرنیته و مدرن جهان سمت به ایرانیان کردننزدیک
 یاسیس مکتوبات زاویه گاه این بررسی از شود،می بررسی شناسیجامعه دیدگاه از جدید

خواهیم موضوع حال ما می گیرد.می صورت مذهبی یا و ایدئولوژیک دیدگاه از گاه و
ظاره ن فیلسوفانه شایگان به شعر فارسی دیدگاه توسعه را که دستاوردی مدرن است، از

 اسبان فرهنگپ دیرباز از حتی بلکه همیشگی بوده، ارزشی تنهانه نیز، ایران کنیم. شعر در
 ت،اس فرهنگ با ظریف جدالی و رقابت در «توسعه» ایرانی بوده است. مفهوم هویت و

 بهترین هویت مفهوم. است داده نشان گراآرمان و خواهفرهنگ را خود ظاهر به اما
 چالش سازیکار این نوشته برجسته. داردبرمی نبرد ظریف این از پرده که است مفهومی

ا و هسؤال اینجاست ادبیات توسعه چه تفاوت. است هویت شاعرانگی ایرانیان با توسعه
هایی با ادبیات شاعرانه ذهن پارسی دارد؟ به عبارتی شاعرانگی زبان فارسی چه شباهت

-دهیلگودهی و ادهی ایرانیان دارد چگونه با بدیلخواهی و هویتو نقشی که در هویت

آید؟ پیروز این میدان کیست؟ آیا های جدید مبتنی بر مفاهیم توسعه غربی کنار می
 تهنوش دهد؟ درتضادها امکان دوشادوشی نبرد در یک میدان و پیشرفت توسعه را می

لت این خص از مقدمه این جستجو است که آیا رهایی «شاعرانگی ایرانیان» ایده حاضر،
رآیندی ف مسئله این است یا مانعی بر دستیابی به توسعه؟بخش، مقدمه توسعه هویت

 رواین گیرد. اززمان را در بر می 5رود و پنج اقیلم، می زمانی مرزهای از فراتر است که
 رینپایدارت از طرفی هویت،. بود خواهد آمیزمخاطره و تضمین استتعمیم آن به امروز بی

« توسعه» متون اما از دیگر سو، است، پیشرفت استحکام و بازآفرینی برای انرژی و نیرو
، دگرگونی توسعه ادبیات آغاز برای آیا. است انگاشته توسعه مانع ترینبزرگ را مفهوم این
ایرانی که پیوندی دیرین با خصلت شاعرانگی دارد، اثربخش است؟  هویت مفهوم در
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هم  1مورد نظر هایدگر تضاد شعر و فناوری )به مثابه نمودی از توسعه( در تفکر شاعرانه،
 ایگاهج تبیین برای او. دارد هنرها سایر میان خاصی جایگاه هایدگر نگاه از «شعر»هست. 

 ری،فناو از ناشی بحران و مدرن دوران تفکر مقابل که داندمی تفکر نوعی را آن شعر،
 ینوع عنوانبه مقابل در را شعر و کندمی نقد را فناوری او. است انسان رهایی طریق
 .کندمی پیشنهاد جدید زدهبحران انسان به تفکر،

 این پنج شعری صناعت نخواسته است تا «حضور اقلیم پنج» کتاب در شایگان داریوش
 تا کرده شکوش و تبیین لغات بپردازد بلکهمعانی و به شرح  دهد نشان را شاعر گرانمایه

 گیشاعران خصلت راستای در را آنان از خاص با ایجاد مجالی برای اندیشیدن، بینشی
اهی پدیدارشناسانه به مطالعه ساختار تجربه یا آگ منظری از شایگان. کند برجسته ایرانیان

 زیستی وپردازد. در این جستجو است که همایرانیان در مواجه با شعر در طول زمان می
-زمان نجپ معنای به اقلیم شود. پنجبینی ذهن ایرانی با شعر نمایان میآمیختگی جهان

ر ذهن د زمان رابی زمانی و خورده پیونده شاعر پنج بینیجهان با که است ایرانی بودن
 :است نهاده ایرانی بنیاد

 مرگ می رود، از که فراتر حماسی زمانِ. 1
 حضور، آسایبرق زمانِ. 2
 های وجد و سماع،خود با جهش از کندن زمانِ. 3
 اجتماعی اهل ادب، زمانِ. 4
 .ابد و ازل بین شکفتگی زمان. 5

 ردهک در ساحتی شاعرانه فراهم را ایرانی ذهن زمینۀ زمان پنج این آنکه، سخن کوتاه
 یواسطه به زبان گشایش. جست شاعری در باید را زبان مبدأ هایدگر، دید از است.

 بانز حقیقت شعر. است کرده ممکن را زبانی گفتِ که است شعر این و است شاعری
 را عرش تنهابنابراین هایدگر نه. رسدمی ظهور به که است شاعری واسطه به زبان و است
 فتگ را هنر معکوس، نسبتی در بلکه شناسد،نمی زبان از جزئی را هنر و هنر از جزئی

                                                           
1. Heidegger 
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 در است الزم که اینجاست(. 1391 معتمدی،)کند می تلقی هنر ذات را شاعری و اصیل،
ایرانیان، چگونگی آمیختگی ساحت ذهن شاعرانه ایرانی را  تفکر آغازین نقطه جستجوی

 در پنج اقلیم حضور بررسی کرد. 
 فردوسی

-افسانه و اَوستایی اساطیر از تأثیر با که داندمی ایحماسه اوج مظهر را شایگان فردوسی

 ایرانیِ هویت بازیابی پی در ایران به مسلمانان ورود از پس چندی ساسانی، و پارتی های
 با «حضور اقلیم پنج» نخست بخش گوید،می هستی جوهر از شاهنامه. احیا شده است

 اختصاص فردوسی اشعار بررسی به «رودمی مرگ از فراتر که حماسی زمان» عنوان
 که داندمی جاودان حماسی منظومه» را فردوسی شاهنامه نویسنده، بخش این در. دارد
 (.96و  25: 1393)شایگان،« است کرده ایفا بنیادین نقشی ایرانیان ملی هویت احیای در
 انایرانی قومی خاطره ملی سند به حق به شاهنامه: »است آمده فصل این از بخشی در

 است، اعرش وقفهبی کار سال سی نتیجه که بیتی هزار شصت اثر این. است شده بدل
 ردیجوانم آیین به فردوسی نهادن ارج. دارد «دانته الهی کمدی» برابر پنج معادل حجمی

 نسانیا مایهگران صفات و پایهبلند فاخر، خصال بر شاهنامه سرتاسر در که تأکیدی و
 در. ستا داشته نافذ و گسترده چنین بازتابی دنیا، در دیگری حماسی اثر کمتر در دارد،

 داییج و پیوند سر بر سازد؛می را انسان هستی که جوهرهاست آن سر بر سخن شاهنامه،
      «مرگ و زندگی در بزرگی و طبیعت با آنان کین و مهر و یکدیگر با است آدمیان

 (.25)همان: 
 حضور زمان. است شاهان -فرزانه  و پهلوانان زمانی فراتر از مرگ متوجه فردوسی

 از پس شدنناپدید است؛ حاضری هر حضور از ترپررنگ غیرمادی فرد، حضوری که
کیخسرو عالوه بر آنکه مطابق »جاودانگی.  برای مردن و زندگی حیات؛ آبِ نوشیدن

دادن به ندای سروش، تاج رود، با پاسخمرام پهلوانان و قهرمانان بزرگ از مرگ فراتر می
«     شتابدآمیز خود میدرنگ به سوی سرنوشت اسرارکند و بیو تخت را هم رها می

ویش سرسپردن به رسالت خ به پیشباز مرگ رفتن یعنی پذیرش سرنوشت(. »39)همان: 
د، راناست. چه سرنوشت از همان آغاز بر زندگی انسان حکم می« خویشکاری»که همان
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(. 34)همان: « سرنوشتی که حامل زمان است، هم زمان زایش و هم زمان مرگ
 را دشمن بلکه کندنمی دشمن متوجه مرگ با مقابل در را پهلوانان که خصوصیتی

 ودبینیخ و دشمن بر برتری نیاز و حس نتیجه در و بیندمی شدنجاودانه برای ایوسیله
 بر شدن فائق و مرگ با رویارویی در ارزش به را جایش و رودمی کنار آن از ناشی

 دهد. می سرنوشت
 و ددار وجود باشد، خرد با مطابق که نحوی به باوریغیب و دین فردوسی اندیشه در

. ستا ایرانی انسان تربیت برای کتاب ترینمهم و بهترین شاهنامه دلیل همین به
کتاب اخالق و مرام پهلوانان و ارائه الگوهای اعالی انسانی.   است،  شاهان کتاب شاهنامه

 طلب،شادی کوشا، مدار،اخالق دوست،ایران خردمند، خداباور، انسانی تربیت شاهنامه پیام
وسعه تواند الگوی تمی انسانی چنین. است ملی منافع به متعهد و رقابت اهل دوست،رفاه

 .است دهش بنا انسان و اخالق فرهنگ، مبنای بر که ایتوسعه باشد؛ کشور یک انسانی
 خیام

 و ایمان های سوسوری ماننددو گانه است. تعارض مظهر عمرخیام دارد، اعتقاد شایگان
 قرار یکدیگر با اندیشه خیام در مواجهه در ابدیت و لحظه و عصیان و اطاعت شک،

: ویسدنمی و داندمی روحی ناپذیرتقلیل فردیت تجسم را خیام شایگان عمر. گیرندمی
 یقین هب نه آخرت، به نه دنیا به نه کفر، به نه دارد ایمان به تسلیم سر نه عمرخیام،»

 گِرد که ندبیمی درپیپی تصاویری سان به را دنیا که روحی دستوری؛ شک به نه تعبدی
 صیتشخ این. ناپدید «عام صندوق» در سپس و شوندمی پدیدار چندی ،«خیال فانوس»

 ند،ک زداییاسطوه است قادر که فردی به منحصر هوشیاری از مندیبهره با استثنایی
 تشکیل را مدرنیته گوهر که (. چیزی12)همان:  «است ایرانی بینیجهان از وجهی مظهر

قالنیت این ع .گویندمی انتقادی عقالنیت آن به که است عقالنیت از خاصی نوع دهد،می
ای هی توسعه است. عقالنیت انتقادی پرسشگری به دنبال دارد و نمونهانتقادی الزمه

 هاپرسش این و است محورپرسش خیام بینیتوان در اندیشه خیام دید. جهانآن را می
 مسئله معاد، مرگ، آدمی، خلقت چرایی بشر؛ زندگی مسائل تریناساسی به است معطوف
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اساس و  خیام یعنی است؛ خیام هایپرسش اینها. ...  و اختیار و جبر و عدل و شر
 . دهدمی قرار سؤال مورد را انسانی زندگی هایریشه

 هب دیگر معرفتی هایدستگاه که را جوابی هر دیگر خیام این است که وی ویژگی
یده به چالش کش های عقالنیبا استدالل با تردید محک زده و اند،داده او اساسی سؤاالت

رد، ک ثابت نتوان علم و عقل با در هرچه و پذیردمی بپذیرد، علم و عقل را هرچه. است
 این یگرد حقیقت و است زندگی حقیقت ترینقطعی مرگ گویدمی کند. خیامتردید می

به اعتقاد شایگان خیام در برابر این بیهودگی جهان،  .هستم زنده را دَم این من که است
دهنده لدو تلقی که با دو وجه تشکی»کند: دو تلقی جداگانه اما مکمل یکدیگر را اختیار می

-کردن همه توهمات، به ضرب توهمچیزها هماهنگی دارد: تلقی سلبی که عبارت از نابود

کشتی  ریزکوشد در میان خردهکه میکننده است و تلقی ایجابی زدایی برق آسا و خیره
 این گویدمی خیام (.52)همان: « مرج جهان، لنگر لحظۀ حضور را باز یابد وشکسته هرج

 باش شاد و بنوش شراب تعابیر با را وقت اغتنام این. بشمارید غنیمت باید را عمر دَم یک
 ادب به را آن و کن زندگی سرشار را لحظه این که است وی این منظور. کندمی بیان
 ازل از  است. خیام کردنزندگی سرشار به دعوت او فرصت اغتنام. نده بیهوده هایاندوه

 فاعل او کامل انسانِ و کشدمی نفس آن در که است دمی متوجه تنها ابد به تا
این  .است خاکی یکره این بر آدمی حضور آسایبرق هایی لحظهکنندهدرک

 زا مدرنیته از انسان انتظار دارد، همخوان است. یکیهایی که خصوصیت با خصیصه
 یجهنت در و انسان به نگرش در تفاوت همین مدرن، دوران پیدایش هایریشه ترینمهم

  .است هستی عالم هایبخش دیگر با آن رابطه
 برای و عتشری به وابسته عقل نیست؛ نقاد عقل و بنیاد خود عقل عقل، سنتی، نگاه در

 لیکام و جامع دین یک که است این دین از است. در این نگاه، تصور شریعت اثبات
 به هامکان و هازمان همه در و است بشری نیازهای تمام گویجواب که دارد وجود

 اسخر اعتقاد آن به در تفکر سنتی مردم ایران آنچه .دهدمی پاسخ ما هایپرسش تمامی
 یزندگ در «غیب» حضور و دین اصالت مقوله آن و ندارد وجود خیام بینیجهان در دارند،
 از ارجخ در است کرده ترسیم خیام که جهانی»نویسد: شایگان می. است ایرانی انسان
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 گونه آن از - شهود و کشف عوالم از نه جهان، این در. دارد قرار اسطوره و مذهب حیطه
 تاس خبری - دهدمی دست به را هستی جغرافیای نوعی و داریم سراغ حافظ نزد در که
 پرده هفت» به را جان صوَر، آسایسیل جریان طریق از که موالنا خودیبی از نه و

 اطرةخ از نه و است نشانی آن در سعدی عملی حکمت از نه که اثری. کشدبرمی «افالک
 (. 49)همان: « اینمونه فردوسی، اساطیری

-می پاسخ بشر سؤاالت همه به که دانستندمی کامل و جامع را دین سنت، دوران در

 وزهح به و است خالصانه بندگی و عبودیت دارعهده تنها مدرن، دوران در دین ولی گوید،
که دغدغه خیام نیز بوده  ما جامعه در فکری هایدغدغه از یکی .شودمی رانده خصوصی

 ایگاهج توسعه، سوی به جامعه حرکت در اینکه است؛ توسعه در دین جایگاه است، بحث
 مطرح ارههمو توسعه و دین بین دارد؟ رابطه کجاست؟ دین چه نسبتی با ایدئولوژی دین
 پردازاننظریه از یک هر. است شده این حوزه در فراوانی هایاختالف به منجر و بوده
 توسعه و ندی تا اندداشته سعی خود تخصصی و فکری به زمینه توجه با اجتماعی، و دینی

 طرحم میان این در که سؤاالتی ترتیب، بدین. دهند جلوه هم با همسو و یا هم منافی را
 و مسوآن ه با اینکه یا است تضاد و تعارض در توسعه با دین آیا که است این شودمی
 دنشسکوالر آیا باشد؟ نیافتگی جوامعتوسعه عامل تواندمی دین آیا است؟ جهت هم

اری بسی است؟ غربی توسعۀ جوامععامل  زندگی روزمره، از دین راندنحاشیه به و جوامع
 تعاریف زا توسعه بازدارنده یا کنندهتسهیل هایفلسفه کردنمطرح با از مباحث اقتصادی

 . اندکرده استفاده دینی عملگرایانه
ز ا داریسرمایه توسعه ارتقای در دین تأثیر از وی تحلیل و تجزیه و 1وبر هاینوشته

 به که ار پروتستان کالوینیست اخالقی اصول اساسی هایویژگی این جمله است. وبر
 طالبم وبر. کرد تعیین داشت، مدنظر داریسرمایه توسعه برای آلایده جایگاهی عنوان

 او ایهنوشته که رسدمی نظر به و نوشت اقتصاد و دین بین ارتباط مورد در بسیاری
. است نموده فراهم ارتباط این درمورد را دیگری بیشتر هایتحلیل و تجزیه مقدمات

                                                           
1  . Weber 
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 از یکی که وبر نظر به» :است زیر شرح به وبر اصلی السؤ است مدعی 1پارسونز
 هنگیفر هایارزش تأثیر میزان و چگونگی است، اجتماعی علوم نوین دوران گذارانپایه

 و چگونه اهارزش این دید باید بلکه نیست، اصلی موضوع جامعه و افراد رفتار بر دینی و
 «گیرندمی ارقر دیگر متغیرهای تأثیر تحت چگونه خود و دارند تأثیر رفتار بر میزان چه به
 صلیا راه معتقدند  با استناد بر مفاهیم وبری چون اصالح دینی ای. عده(12: 1371وبر، )

 اثر در تحول این که است اخالق و روحیه اندیشه، در تحول پایدار، توسعۀ به دستیابی
 یند از مجدد تفسیر احیاگری، منظور از. است پذیرامکان دینی احیاگری و بازنگری
 توسعه فرآیند در منانمؤ اَعمال و رفتار به دهیجهت و معاصر دوران نیازهای براساس

 تفکر ارساخت در موجود مشکالت و موانع رفع و دین نمودن دنیایی دیگر، عبارت به. است
 افراد ینا رویکرد، این در که است شده دانسته ضروری توسعه به دستیابی برای دینی،
 .است... و انزواطلبی مناسک، و سلوک سنت، به گرایش موانع، ترینعمده اندمدعی

 آورد و گروهیمیای را به وجد گیر مشهوری که رباعیات دیر یافتش عدهخیام گوشه
 خیام هانج کند.نظیر بیان میاش را با جسارتی کمبینیدارد، جهانرا به تکفیرش وا می

 و دیانا حیطه از بیرون ازلی، الگوی و هاصورت از بیرون است به اعتقاد شایگان جهانی
 آن» امخی رباعیات بینیدر جهان .است بیرون نیز معاد و رستاخیز و عروج از مختصاتش،

 ودهب خردگرا دانشمندی خیام .«رفتی رفتی چو نیست آمدنت باز» ندارد؛ وجود «سرای
 که ضیمح مجرد عقل بوده معتقد و کردهمی تحلیل عقل با را انسانی زندگی مسائل که

 . دهدمی نشان انسان به را سعادت نیست، راه مذهب سیطره تحت
 موالنا

 آن، برای نویسنده که دارد اختصاص موالنا شعر به «حضور اقلیم پنج» سوم کتاب فصل
موالنا  شایگان .است برگزیده را «سماع و وجد هایجهش با خود از کندن زمان» عنوان

 گذر با والنام شناسیتبار پیشنیه: »گویدمی و داندمی عرفانی سنت از نوعی تکامل اوج را
 برای انایرانی که نیست سبببی. رسدمی عطار و سنایی به بسطامی بایزید و حالج از

                                                           
1. Parsons 
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 نسرایندگا از موالنا. اندقائل تقدس حد در شامخ شأنی - مثنوی - وی بزرگ شاهکار
 هازمان تمام عارف بزرگترین را مولوی (. شایگان،12: 1393)شایگان،  «است عشق

 داند،می گسست نوعی را مولوی اشعار در تعالی حق سوی به سلوک و سیر و است دانسته
 در .یقیحق عالم به مجازی عالم از عبور یا هستی باالتر مرتبه به ایمرتبه از گذر یعنی

شاعر در جهت افقی به تمام اقلیم جغرافیایی پراکنده »است:  آمده فصل این از بخشی
گیرد و به محور ازلی کیهان طور هم از لحاظ عمودی به ارتفاعات اوج میشود، همانمی

 ،نیست جا هیج و هست جا همه در چرخند. اوگرد آن می یابد که تمامی اقالیمدست می
 اتصال نقطۀ در کعبه، حجراالسود در عنقا، آشیانه در و قاف کوه روی مغان، میکدة در

 هم پایین، در هم باال، در هم اَنفُس، زمان در هم و است آفاق زمان در هم قوسین، قاب
م فرش از نه عرشم از نه آتش، از نه بادم از نه آبم از نه خاکم از نه یسار؛ در هم یمین در
 از باالتر افالک، از باالتر. است عشق مقر المکان مکان همین. کانم از نه کُونم از نه

 (.81 :همان)«شودمی فانی حق، جالل کبریای در روح که مالئک، آنجا و مجردات
 هب زمان بعد از شدنکنده متوجه اشعارش و در است زمانیبی به رسیدن برای مولوی
 از خود کندنی که به پراکندگی»است.  انفس در عمودی سیر و آفاق در افقی سیر کمکِ

ای هشود، تا سرانجام تمامی این تکهکامل انسان در اقلیم و فضاها و عرصه ها منجر می
 (. 79)همان: « پراکنده از نو به اقیانوس روح پرتاب شوند

ه او دید اشعار و موالنا فکری مبانی در تیآش و صلح هایدر رابطه با توسعه، جلوه
های جدانشدنی جهان است و انسان به عنوان گل سرسبد توسعه از پدیده»شود. می

ه شود. حقیقت آن است که توسعترین موجود برای این امر محسوب میآفرینش شایسته
تر ساز ت برچربد. زیرا تنها تفاوهای وجودی او میفرهنگی و درونی انسان بر دیگر جنبه

آدمیِ مانا، روح و اندیشه اوست. مولوی از جمله عارفان ادیب ایرانی است که در تبیین 
رهای کننده آن راهکاتوسعه حقیقی ابعاد و عناصر سازنده فرهنگ انسان و عوامل تخریب

عملی توسعه فرهنگی را بیان نموده است. از دیدگاه وی نخست باید موانع توسعه را 
(. 117: 1383)مشیدی، « از مقابله با آنها به توسعه فرهنگی مطلوب رسید شناخت، آنگاه

ضمنی یعنی به صورت نمادین و رمزی، ها و تعابیر به صراحت و برخی به طوربرخی واژه
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معانی گوناگون توسعه یا فقدان آن را در خود دارند. مثالً مولوی شروع حرکت و پویایی 
ند، کرمز توسعه از درون است و بعد به جامعه سرایت میداند. یعنی انسان را باطنی می

باد یا تواند جهانی را آداند تا جایی که اندیشه میدر جایی دیگر اندیشه را بنیاد عمل می
 ویران کند. 

 زا آشتی، و صلح هایجلوه بیان در شمس دیوان و معنوی مثنوی موالنا همچنین در
 با هاانسان آشتی و صلح به و کرده شروع عالم در موجود اضداد سازگاری و تناسب

 شتیآ. کندمی اشاره است، آن ینمونه بارزترین و ترینکامل که خداوند با و یکدیگر
 و الزم امری موجودات حیات یادامه برای عالم ای است که درمفهومی توسعه اضداد

 یک در ضدادا تمام بلکه نیست، آنها تأثیر نفی ینشانه اضداد آشتی البته. است ضروری
 و لحص عرفانی هایجلوه به بیشتر موالنا .کنندمی حرکت کائنات نام به هماهنگ نظام

 یریهنظ و کل عقل با سالکان آشتی و عالم در اضداد آشتی شامل که پرداخته آشتی
 و حصل اخالقی هایجلوه به هم مثنوی هایبخش از بعضی در البته شود.می کل صلح
 تهپرداخ پیمان و عهد به وفاداری اهمیت و خلق به نیکی و بدان با مدارا نظیر آشتی
والنا توان در اشعار میافته )توسعه فردی( را میبسیاری از مشخصات انسان توسعه .است

های انسان»خویی و استقالل شخصیت  اشاره کرد. توان به نیکیافت. از آن جمله می
ادن اوصاف عالی بشری هستند، یعنی دایم مراقب یافته پیوسته نگران از دست دتوسعه

رو تمایل روحشان به عالم باالست،  )همان(. از این« رعایت اوصاف متعالی هستند
ه مولوی یافتگی است کهایشان نیز متعالی است. این هم نشانه دیگری از توسعهخواسته

ده است. موالنا در تعبیر نمو« آفلی»و « سازینگون»و از ضد آن به « تزاید»از ان به 
اره دارد به دنیا دوستی اشهای نفس که انسان را از توسعه فرهنگی باز میبیان پستی

کند. از جمله مسائلی که مربوط به توسعه هست و در مثنوی به خوبی در آن بحث می
ا شناسانه است. در واقع موالنهای روانیابی اجتماعی آن با تکیه بر تحلیلشده، ریشه

 وید. پهای تمثیلی درون آدمیان را میبه عالم درون توجه دارد و در بیان روایتبیشتر 
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 سعدی

 سعدی آن شایگان در که است کتاب این چهارم بخش عنوان «ادب اهل اجتماعی زمان»
 میان زا دارد، شایگان اعتقاد .کندمی بررسی را دارد اجتماعی جنبه بیشتر که او اشعار و

 و معاشرت اهل و پویا اجتماعی زندگی دارای هم که است سعدی تنها ایرانی، شاعران
 .است دنیادیده مردی هم و همتابی شاعری هم است؛ چشیده روزگار گرم و سرد هم

 شکوهش اوج در که غنایی وجه یک دارند، وجه دو سعدی آثار: »نویسدمی شایگان
 هم آن در که حکیمانهاندرزهای  و پند حاوی اخالقی وجه دیگری، و است نظیربی
 در و است عرشا خود نثر در او: گویدمی شایستگیبه صفا اهللذبیح کهچنان همتاست؛بی

(. تعالیم اخالقی سعدی به کهن الگویی برای هر 88: 1393)شایگان، «اشعر خود شعر
 ما که گویدمی کتاب مخاطبان به ادامه در ایرانی اهل ادب بدل شده است. شایگان

 بانیز قالب در سعدی تعالیم. هستیم سعدی کالم مدیون طریقی به یک هر ایرانیان
 زبان ورد و گوش آویزه است، آراسته نیز طنز مایه به گاه که موزون و موجز فصیح،
 رجوع آنها به اطمینان با گوناگون هایموقعیت و شرایط حسب بر جا همه و ماست

 صورت یعنی( paedeia) «پایدیا» عنوان با سعدی از (. شایگان89کنیم )همان، می
 قطف نه او: »گویدمی خود کتاب مخاطبان به و کندمی یاد ایرانیان اجتماعی آداب آمرانه

 ژگیوی بلکه است ایرانی فرهنگ و آداب همان یا «اومانیتاس» سرسبد گل و سرمشق
 به انیانایر برای را آثارش معاش، عقل و اعتدال سلیم، عقل بر اتکا با او تفکر تعلیمی
 سعدی  (. تالش12)همان:  «است کرده بدل متمدن انسان اجتماعی رفتار طالیی قانون

  .است پارسی ادب و فرهنگ کاملِ انسان به اجتماعی انسان کردن نزدیک
جای آن دارد از افتخار بزرگی یاد شود که سعدی با سرودن ابیات سه گانه مشهور »

بنی آدم اعضای »ابیاتی که با مصراع معروف  -رمغان آورد به ا -خود برای ملت ایران 
شود. سعدی با سرایش این اشعار جاودانی که قریب به هشتصد سال آغاز می« یکدیگرند

تنها ملک عجم را گرفت که بسط قبل از صدور اعالمیه جهانی حقوق بشر ارائه شد، نه
سال قبل  41وضیح آنکه حدود زمین را هم درنوردید و حتی به دایره افالک پا نهاد. ت

را راهی فضا کردند. ... دانشمندان به امید Voyager2 شناسان سفینه ای به نام اختر
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آنکه در آینده روزی موجودات هوشمند فضایی به این سفینه دست خواهند یافت، 
دوصفحه گرامافون در این سفینه تعبیه و روی آنها مطالب گوناگونی ضبط کردند که 

پیامی بود از دبیرکل وقت سازمان ملل متحد و نیز پیامی به زبان فارسی با این حاوی 
و در پایان بیت معروف سعدی: بنی آدم « درورد بر ساکنان کرات آسمانی»مضمون: 

  (.215: 1393)کتابی، « اعضای یکدیگرند/ که در آفرینش ز یک گوهرند
 خاص ایدوره و زمان هب نه اشتعلیمی هایآموزه و سعدی واالی هایاندیشه

 عرفتم و حکمت از آکنده و شیرین کالم. معین سرزمینی و مکان به نه و دارد اختصاص
روحیه مدارا و تساهل سعدی . است نوردیده در را مکان و زمان مرزهای زود خیلی سعدی

های قومی، ملی، مذهبی و نژادی نشئت تا حد زیادی از نوع دوستی او، فارغ از وابستگی
ورزد و همه را به نظر از تعلقات آنها عشق میها صرفگیرد. سعدی به تمام انسانمی

 ویایج سعدیکند. معرفی می -خانواده بشری -منزله اجزای یک مجموعه یا یک پیکر 
 یزمانه زمانِ است، اجتماع زمانِ در آدمی به شده تحمیل تناقضات در اخالقی انسان

 که او از مدارا و تساهل است وضعیتی چنین در .بودنانسان دشوارِ بیداد، زمانِ و رحمبی
  یافتگی. سعدیگوید. مفاهیمی برآمده از دنیای مدرن، مفاهیم ملزوم توسعهسخن می

کند: نخست با گونه فراهم میهای مساعد مدارا و تساهل را اینها و زمینهانگیزه
عامل عمده خودشناسی و اصالح پذیری را باره انتقادآگاهی. در اینخودشناسی و خود

هد. دداند و درباره تملق و خطر ایجاد خودفریبی و خودبزرگ بینی هشدار مینفس می
طلبی و مطلق گرایی؛ چهامم، نوع دوستی دوم، فروتنی و خاکساری؛ سوم اجتناب از کمال

 و؛ در آخر مهرورزی نسبت به حیوانات. 
هی خواآنچه را نمی» شود ی یاد آور میسعدی برای برداشتن مرزهای بین خود و دیگر

ارزش و فضیلت انسان در نظر سعدی با خدمت او «. بر تو روا دارند بر دیگران روا مدار
 کند سنجیدنی است. عدالتای که از این راه برای دیگران حاصل میبه دیگران و فایده

که سعدی  از ارکان اساسی جهان مطلوب )آرمانی( سعدی است. جامعه عدالت محوری
کند که فرجام بیدادگری در نظر گرفته شود. از تر جلوه میآرزومند آن است وقتی انسانی

ترین اعمال ما در همین دیدگاه سعدی هر کاری را پاداشی است یا کیفری و کم اهمیت
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 جانب از عدالت رعایت ضرورت از ماند. سعدیجهان نیز، بدون پاداش و سزا نمی
جهان آرمانی  .گویدمی و ملت ملک آن برای برکات ثمرات و و حکمرانان و پادشاهان

یافته ای است که در جستجویش هستیم، جهانی که در سعدی، همان سرزمین توسعه
وردن آپوشی، ترجیح عفو بر انتقام، رحمآن صفات انسانی چون بخشش و خطاپوشی، عیب

و جوانمردی، مهرورزی خویی، نیکی بر خطاکاران، مالطفت و شفقت در حق بدان، خوش
و اجتناب از آزاردهی، احترام به آرا و معتقدات دیگران دیگر یک آرزو نیست، بلکه حقیقت 
است. جهانی که اذعان به خطا و اشتباه، احتراز از تجسس، احتراز از غیبت و حسد، تحمل 

ز خواهی او، پرهیجویی، مالطفت با دشمن و پذیرش درخواست امانجویی و مسالمتصلح
از تعصب، سعه صدر در مواجهه با آرای مخالف، اجتناب از خودگرایی و اعتقاد به مشورت، 

 داوری اجتناب از تقلید کورکورانه  از اصول آن است. احتراز از پیش
نزد سعدی، معرفت آن است که مناسک آداب را به خوبی بشناسی » گوید: شایگان می

از آن منتفع شوند )سنت شفاهی هم از همین و از خاطرة قومی کتابی بگشایی تا همه 
ای هآید(. نکته سنجی آن است که کالم شایسته را در زمان مناسب بگویی، از تنشجا می
ناپذیر و برخوردهای بیهوده بپرهیزی. تفکر هم در اصل تذکر است، یعنی فعلیت آشتی

 (.116: 1393)شایگان،« بخشیدن به آنچه در خاطره جمعی نهفته است
 فظحا

 هایدل رازدار شایگان، گفته به که شاعری. است پرداخته حافظ به کتاب پایانی بخش
 یانایران که نیست دلیلبی. بسط در و شادمان هایروح همراه و است قبض در و دردمند

 ،1«چینیگئی» به چینیان کههمچنان کنند؛می مشورت او با و گیرندمی فال وی دیوان با
 ادب «االسرار ترجمان» شایگان، داریوش منظر از (. حافظ114 )همان،زنند می تفأل

 رد محتوا و صورت بین تعادل حافظ، شعر در. است فرد به منحصر شاعری و فارسی
 ابد و زلا بین شکفتگی حافظ اشعار از منظر شایگان،. گیردمی شکل تکاملی جریان

ه رسیم کاینجا به عالمی میاست. اینجا نقطه درک آغاز ساحت بینش حافظ است. در 

                                                           
1. I Ching 
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محمور مختصات رویدادهای آن زمان کمّی نیست و لذا نه تاریخی است و نه خطی و »
نه مبتنی بر پیشرفت، بلکه عالمی باطنی است که همه رویدادها در آنِ واحد حاضر است 

  نتایج (. اما121)همان، « ای از این حضورو هر مدتی چیزی نیست جز لمحه
 البته: »است هنوشت سوال، این به پاسخ چیست؟ شایگان در در بینش این انهشناسزیبایی
 دقت به را حافظ شاعرانه عالم جادویی شناسیجمال کل توانیمنمی که است واضح
. کوشید او کار هایجنبه و مضامین برخی ساختن روشن برای شودمی ولی کنیم تحلیل

 ستیه کل وضع شامل ابد، و ازل میان بینش فضای که بگویم آغاز همین در بگذارید
 و روتجب عالم: گیردمی بر در را عوالم این وجودی مراتب سلسله دیگر، بیان به و است
ا وقفه جهان ر»بیند. می را ابد تا ازل سیرِ حافظ غزلیات در شایگان دکتر .«ملکوت عالم

« انجامدشناسی میمعادو مهلتی میان آغاز و انجام دیدن، رجعتی را الزم میآورد و به 
یابد. دوری و دور عاشقانه را در می است سرگردان میان این در که (. دلی121)همان، 
پی ادامه دارد و در نظر حافظ حضور مشترک عاشق و معشوق است در مراحل درکه پی

 تکوین عالم. 
 کردمی دورانی سو هر به پرگار چو دل

 بود پابرجا یسر گشته دایره واندران
-لنداست ب نظرباز رندِ خود که است. حافظ نظر اهل خصوصیت که است سیری چنین

صدر و وسعت مشرب اندیشمندان آزاده را در برابر تنگ نظری و حقارت نظری و سعه
شمرند. شایگان دربارة این تعارض در دهد که خود را مالک حقیقت میکسانی قرار می

ر بینی رند دبصری، علم نظر است، جهاندر سطح »نویسد: سطوح مختلف چنین می
مقابل خودبینی مدعی؛ در سطح عشق، جنون عشق در مقابل خودپرستی عقل؛ در سطح 
اخالق، ننگ رند در برابر نام واعظ؛ و در آخر در سطح مذهبی، جنگ میان طریقت با 

اند ه(. حافظ با اهالی تزویر که دین را به دکان تبدیل کرد143)همان، « شریعت واعظان
-ای حافظ است. در اصل حافظ یکی از معترضین خستگیآید. این وجه توسعهکنار نمی

در اصل »زند: کننده است. او از آزادی اندیشه حرف میگونه افکار محدودناپذیر همه
تر از آن است که در مقوالت تنگ و بد قرار بگیرد، پر سرو صداتر حقیقت برای او وسیع
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های توخالی واعظان جا گیرد، رسواتر از آن است که در قفس هاز آن است که در خطب
 (. 143همان، «)تر ازآن است که در بند تفتیش عقاید بگنجدزهاد محبوس بماند، عاصی

ر عمق خبران آنها را ببی»داند که شایگان افسانه حافظ را همین تعصبات و جزمیاتی می
ند، کنغرضانۀ عالم است تحمیل میترین مرتبۀ بازی بیدور از دسترس آنچه در ژرف

ای که عدم اصالت و ناراستی را به توجیه خود تبدیل یعنی به اختصار همه ظواهر فریبنده
های اخالقی نیست بلکه هر اجبار و (. گناه در نظر شاعر نقصان143)همان، « کندمی

تار او را گرف اِلزامی است که سد راه حقیقت شود و هر قیدی که روزن دل را مسدود کند و
 دام و مکر کند:

 عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت
 نوشت نخواهند تو بر دگران گناه که

 تسامح و تساهل اهل انسانی ایرانی از است اوضاع با آمدنکنار که رندانه نگرشی چنین
سازد. یکی از لوازم و شرایط اولیه گرایش به مدارا و تساهل برخورداری از روحیه می

بودن از تکبر است. مادام که آدمی نتواند از حصار تنگ خودپسندی و تواضع و عاری
-خودمحوری خارج شود و خویشتن را از دام عجب و تفرعن برهاند، بالطبع تحمل اندیشه

(. تساهل حافظ 317: 1393)کتابی،« ها و رفتار مغایر دیگران برای وی میسر نخواهد شد
ه خلوص باطن است. اینجا تساهل معنای متعارف و ناشی از همین نگرش و عنایت ب

معمولش را ندارد بلکه عین رستگاری و فالح است و منزه از هرگونه شائبه تعصب و 
ای است تطهیر کننده و پاکی بخش که نهایتاً همه موهومات خودساخته جزمیت، چشمه
 (.147: 1393)شایگان، « کندبشر را محو می

 کی از بیش که رودمی شمار به زمینمغرب نظری وردهایدستا جمله از تساهل نظریۀ
 سومی نجها کشورهای روشنفکریشبه جریان فلسفی و سیاسی گفتمان وارد است دهه
 و نوزایی به موسوم دوران در باید را معاصر جهان در نظریه این هایریشه. است شده
 ایهرسال نگارش به که است فیلسوفانی اولین از 1الک جان. جست آن از پس هایسده

                                                           
1. John Locke 
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 چرایی و لدالی تبیین ضمن کوشدمی رساله این در وی. است پرداخته باره این در مستقل
 سازوکارهای و تساهل دامنۀ مختلف، هایفرقه با مدنی حاکم متساهالنۀ برخورد لزوم
درکارها،  گیریآسان معنای به مدارا و تساهل .کند تشریح را اجتماعی حیات در آن بسط

در ذهن ایرانی ماندگار شده است. این  اشعار حافظ، از برآمده مفهومی عنوان همچنین به
 فتاریر مدل عنوان به تواندمی افراد مناسبات در اخالقی الگویی تدوین بر مفهوم عالوه

 هایشتن که این به توجه با امروزه. قرار بگیرد سیاسی هاینظام استفاده مورد مطلوب،
 را نامطلوبی اثرات ها،دولت میان ناآرامی و جنگ افزایش و سیاسی هایسیستم داخلی

 ردرویک کاربست اساس این بر است؛ گذاشته برجا خود از کشورها اجتماعی حیات بر
 در شتن کاهش به تواندمی سیاسی سیستم خارجی و داخلی عرصه دو در مدارا و تساهل
 یاسیس سیستم بیرونی محیط سطح در جهانی نظام با تفاهم افزایش و داخلی سطح
 دولت یک و  یافتهتوسعه  جامعه  یک رفتار  شیوه  تسامح و  تساهل .شود منجر
 و  منش  یک  تحمیل خفقان، سرکوب،  مقابل در و. است  دموکراتیک و ساالرمردم
  یک و  بسته  جامعه  یک رفتار شیوة  تسامح و  تساهل عدم در مجموع و  رأی و  روش
  بلکه یدمف امری تنها نه  تسامح و تساهل فلسفی، لحاظ  به اما .است  استبدادی  دولت
 تنوع و ثرتک بر بشری اندیشه طبیعت. است« ضروری» اندیشه شکوفایی و رشد برای
  امری نیست، بدخواهان نقشه و توطئه از برخاسته ایزمینه هر در آرا اختالف. است

 و لمیع پیشرفت اساسی شرط مختلف آرا سالم و آزاد رقابت. است انسانی و طبیعی
 هایکشور در نوسازی و توسعه اندیشمند به مشهور 1هانتینگتون ساموئل. است فکری
 توسطم طبقه گیریشکل)اقتصادی  رشد به وابسته را دموکراسی گسترش سوم، جهان

 پذیرش برای را مدارا و تساهل فرهنگ و متکثر اجتماعی ساختار وجود ، و(آزاد بازار و
 .داندمی ضروری آن رشد و دموکراسی
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 نتیجه گیری
 بحث ورحض اقلیم پنج وی اثر و است کشور فرزانگان و ورزاناندیشه از شایگان داریوش

 که است معتقد و است کرده باز دوباره را زمین ایران مردم شاعرانگی خصلت مهم
. کندمی زمتمای ملل سایر مردم از را ایرانیان که است هاییخصیصه از  یکی «شاعرانگی»

 نقشی هنگفر و ادبیات طبعاً ،باشد شدهتربیت انسانی نیروی کشور، توسعه مبنای اگر
 ،آن بزرگان و هاقله آثار در ویژهبه فارسی ادبیات. داشت خواهد کشور توسعه در مهم

 است پر و دارد خود در را ایران ملت آرزوهای و دردها ها،حکمت ها،تجربه از ایچکیده
 که نیمک تربیت انسانی ،مملکت توسعه برای بخواهیم اگر. اخالقی و انسانی لطایف از

 برای د،باش امیدوار و اندیشمثبت بااخالق، پذیر،ولیتئمس و متعهد توانا، و دانا کارآمد،
 و بخیل خودخواه، حال عین در اما بدهد اهمیت ثروت خلق به و شود قائل حرمت کار

 هدف این به نیل برای کارساز بسیار ابزاری تواندمی ارسیپ ادبیات نباشد، امانت به خائن
. کنند تربیت آدم مملکت اداره برای که نیست این نویسندگان و شاعران وظیفه .باشد
این برای توسعه هنر مناسب است اما مشکل . کنندمی را خودشان کار و هنرمندند آنها

 ندیشها شاعرانگی در ما ریشه دارد، اما وقتی که حامالن هستیم که ملتی اینجاست که ما
مانعی  ،مسئلهباشند آن وقت این  شاعر اول وهله در ...، بشر و حقوق توسعه، دموکراسی،

 شود.بر توسعه محسوب می

 منابع
(. پنج اقلیم حضور: بحثی درباره شاعرانگی ایرانیان. تهران: 1393شایگان، داریوش)
 فرهنگ معاصر. 

 های مدارا در آثار سخنوران بزرگ فارسی، فردوسی، مولوی،(. جلوه1393کتابی، احمد )
 حافظ. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  سعدی،

جله زبان و مدید موالنا،  - (. توسعه فرهنگی در ادب فارسی1383مشیدی، جلیل  )
 .1383ادبیات فارسی، پاییز و زمستان 



 

 
  21 / (3توسعه ) مقاالتمجموعه 

 نزد شعر و هنر و زابن میان نسبت) رسانه؟ کدام زبان(. 1391. )رضا احمد ، معتمدی
 و انسانی علوم پژوهشگاه فرهنگ، و رسانه در ای رشته میان مطالعات( هایدگر

 48-29 ،1391 تابستان و بهار اول شماره ف دوم سال. فرهنگی مطالعات
 عبدالمعبود، انصاری، مترجم، (.1371داری)سرمایه روح و پروتستان اخالق ماکس، وبر،

 .تهران دانشگاهی، انسانیعلوم کتب تدوین و مطالعه سازمان

 


