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چون در موقعی که پریشانی و خرابی مملکت اسالمی ایران به درجه قصوری رسیده 
و رشته امور گسیخته و آبروی مملکت بر خاک ریخته و از دوایر کشوری و لشکری 
جز اسمی نبوده... آقای رضاخان رسدار سپه وزیر جنگ و فرمانده کل قوای ایران... با 
یک حرکت رشیدانه و با یک جنبش شجیعانه بساط ناالیقان را بر هم زده و زمام امور 
لشکری را در کف با کفایت خود گرفتند و با توجهات امام زمان عجل الله تعالی فرجه 
در ظرف قلیل مدتی نظام ایران را که جز اسمی از آن باقی منانده بود حیات نوین 
بخشیده با رسعت قابل توصیفی به سمت ترقی و تعالی سوق دادند و ثابت فرمودند 

ایرانی اسبق از دیگران است ... 

به نقل از نامه رسگشاده ی 200 تن از تجار خطاب به رضاخان در سال 1301خ

آبراهامیان، یرواند، ترجمه : کاظم فیرزمند، حسن شمس آوری و محسن مدیر شانه چی، 1377، ایران بین دو انقالب، چاپ 

دوازدهم 1387،  نرش مرکز : تهران، ص 119

سخن آغازین
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رضاشاه از افسانه تا واقعیت
درباره ی بازتولید استبداد در جامعه ی ایران با نگاهی به کارنامه ی رضاشاه

قلدر، ناجی ایران، دیکتاتور، پدر ایران، بزرگ ترین مالک کشور، 
خائن، خادم، پایه گذار ایران نوین و بسیاری از القاب و صفات 
متفاوت و متضاد دیگر در اشاره به مردی بکار می رود که به 
شدت مورد توجه ایرانیان است؛ رضاشاه. در این مجال آنچه مورد 
نقد است نه تفاوت این القاب که تکیه صرف بر خوب یا بد بودن 
پهلوی اول است. در حقیقت چهره رضاشاه در غبار حب و بغض 
مخدوش شده به نظر می رسد. همان قدر که کسانی از او فرشته 
می سازند دیگرانی وی را تجسم دیو می دانند! این نگرش صفر 
و صد یا منتج به کینه توزی نسبت به رضاشاه می گردد و یا در 
نقطه مقابل از وی یک قدیس می سازد. با این حال هر دو دیدگاه 
برغم تفاوت فاحش خود، عامل بازتولید استبداد می شوند. به 
همین جهت تا امروز دست کم در بخشی از جامعه ی ایران 
برآمدن یک رضاشاه دیگر به عنوان راه حل مطرح می شود. از 
این رو در  نوشتار حاضر تالش می کنم ضمن بررسی اقدامات و 
سیاست های رضاشاه به مقوله ی بازتولید استبداد در جامعه ی 

ایران بپردازم.

از رضاخان تا رضاشاه

کشورمان ایران مبتال به یک تاریخ پرتکرار است. مجموعه ای 
از اتفاقات و حوادثی که به اشکال مختلف بازتکرار می شوند. 
گرچه انقالب مشروطه نقطه پایانی بر استبداد دوره قاجار بود 
اما نتوانست ذهنیت استبداد زده ی ایرانیان را دستخوش تغییر 
بنیادین کند. در حقیقت نگاهی اجمالی به دوره معاصر تاریخ 
ایران گواه آن است که از یک حکومت استبدادی به حکومت 

استبدادی دیگر تن داده ایم!1
سال ها تالش و هزینه برای تغییر رفتار رژیم قاجار نهایتا نه با 
قلم روشنفکران که با تفنگ مخالفان به انجام رسید. فتح تهران و 
تالش برای برقراری حکومت نوگرا خیلی زود محل بحث و جدل 
قرار گرفت. نه فقط مشروطه خواهان در برابر مشروعه طلبان 
ایستادند که در صف انقالبیون مشروطه طلب هم چند دستگی 
پدید آمد. بیرون از گود سیاست و در صحنه اجتماعی نیز نزاع 
های قومی و دینی همچنان ادامه داشت و گوشه و کنار کشور را 
1- دقیقا منظور راقم این سطور آن است که بدنه جامعه در پدید آمدن و بازتولید استبداد دخل و تصرف 

داشته است.

صحنه ناآرامی کرده بود. در این بین بیگانگان هر یک به تناسب 
امکانات و اهداف خود دستی بر سفره ایران برده و مطامع خویش 
را می جستند. روس ها در شمال، انگلیسی ها در جنوب، ترک 
های عثمانی در غرب و حتی آلمانی ها در جنوب شرق مستقیم 
یا غیرمستقیم عامل بی ثباتی در کشور بودند. بلوا در صحنه 
سیاسی کشور آیینه تمام نمای صحنه پرتشتت اجتماعی ایران 
بود. در چنین جوی برچیده شدن دموکراسی و برآمدن یک 

دیکتاتور، عجیب به نظر نمی رسید.
فضای آشفته ی کشور پس از انقالب مشروطه در 1۲۸۵خ رفته 
رفته بدنه و نخبگان جامعه را بر ضرورت حضور یک چهره مقتدر 
کشور،  آشفتگی  غبار  در  کرد.  می  ترغیب  حکومت  راس  در 
رضاخان میرپنج با ۳۰۰۰ هزار سرباز با همفکری و چراغ سبز 
انگلیسی ها۲ از قزوین به تهران لشکرکشی کرد. در تهران مقاومت 
اندکی صورت گرفت و نهایتا پایتخت به دست کودتاچیان افتاد. 
رضاخان به احمدشاه قاجار اطمینان داد که حافظ تاج و تخت 
است و سلطنت او معروض آسیب نخواهد بود. رضاخان پس از 
تسلط بر پایتخت، به ناآرامی ها در نقاط مختلف کشور پرداخت. 
در 1۳۰1 بر ضد کردهای آذربایجان غربی، شاهسون های شمال 

2- سرلشگر ادموند آیرونساید فرمانده نیروهای انگلیسی در ایران از عاملین کودتای 1۲99خ محسوب می 
www.ir-psri.com  شود. برای مطالعه بیشتر بنگرید به : »آیرونساید« زمینه ساز کودتای رضاخان
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آذربایجان و عشایر کهگیلویه فارس، در 1۳۰۲ بر ضد کردهای 
سنجابی کرمانشاه، در 1۳۰۳ بر ضد قبایل بلوچ جنوب شرق و 
ایالت لر جنوب غرب، در 1۳۰4 بر ضد ترکمن های مازندران، 
کردهای شمال خراسان و اعراب حامی شیخ خزعل در خرمشهر، 
قیام جنگلی ها در گیالن، خیابانی و ماژور الهوتی در تبریز و 
کلنل پسیان در مشهد، سیمکو در کردستان و صولت الدوله در 
فارس همگی سرکوب شدند.۳ پس از آرام کردن شورشیان در 
نقاط مختلف کشور توجه وی به امر حکومت مطلقه بیشتر شد. 
رضاخان اکنون نامی شناخته شده بین رجال ایران محسوب 
می شود در چنین شرایطی پله های صعود به قدرت را طی می 
کند و در 1۳۰4 پادشاه ایران می شود. رضاخان که حال تاج بر 
سر گذاشته بود مصونیت پارلمانی نمایندگان را از ایشان گرفت، 
روزنامه های مستقل را یک به یک بست و بسیاری از احزاب 
سیاسی و اتحادیه های کارگری را ممنوع کرد. در یک مورد دفتر 
حزب سوسیالیست که زمانی در کنار رضاخان ایستاده بود، به 
دست افرادی به آتش کشیده شد.  برای مثال در انزلی پلیس 
گروهی مذهبی را ترغیب کرد که به تئاتری سوسیالیستی به 
این بهانه که در اجرایی از تارتوف مولیر، بازیگر زنی به صحنه 
رفته است، حمله کند و در تهران، پلیس ناظر بود که گروهی 
متعصب، انجمن نسوان وطنخواه را سنگباران کرد و نشریات 
انجمن را آتش زد.4 پیام رضاشاه روشن بود، جایی برای صدای 

مخالف وجود ندارد.
3- آبراهامیان، یرواند، ترجمه : کاظم فیرزمند، حسن شمس آوری و محسن مدیر شانه چی، 1۳77، 

ایران بین دو انقالب، چاپ دوازدهم 1۳۸7،  نشر مرکز : تهران، ص 1۰۸
4- همان، ص 1۲6

احمد  کرد.  خودکشی  مالیاتی،  حسابرسی  ترس  از  سپهدار   
قوام که متهم به توطئه علیه شاه بود از کشور گریخت. محمد 
مصدق پس از حبسی کوتاه مدت به امالکش در نزدیکی تهران 
رفت.۵ تیمور تاش از حامیان پیشین رضاشاه در 1۳11خ به جرم 
رشوه خواری، اختالس و اخاذی به ۵ سال زندان محکوم شد 
اما کمتر از ۵ ماه بعد به طرز مشکوکی در زندان درگذشت. 
فیروز فرمانفرما دیگر یار قدیمی رضاشاه در حبس خانگی به 
قتل رسید. سردار اسعد بختیاری که در دوران جنگ داخلی6 
کمک شایانی به برقراری نظم در کشور کرده بود از وزارت جنگ7 
برکنار و نهایتا در زندان به قتل رسید. علی اکبر داور بنیان گذار 
دادگستری نوین ایران و یکی از اثرگذارترین چهره های عرفی 
گرایی در تاریخ معاصر کشور، از ترس مغضوب شدن خودکشی 
کرد. عبدالحسین دیبا که مدتی معاون وزیر دارایی بود دیگر 
رجل دوره رضاشاه است که به قتل رسید. وزیرکشی های دوران 
رضاشاه سنت حذف رجال دوره قاجار را به ذهن متبادر می 
کرد. افزون بر این رضاشاه ۵۳ نفر از مخالفین چپ گرای خود را 
که بعدها به گروه ۵۳ نفر معروف شدند، به اتهام اعتقاد به مرام 
اشتراکی و الحاد در مجموع به چند ده سال زندان محکوم کرد. 
فرخی یزدی شاعر منتقد در زندان خاموش شد. علی دشتی 
نویسنده حامی رضاشاه به زندان انداخته شد. احمد کسروی پس 
از صدور رای به نفع تعدادی زمیندار خرده پا که شاه امالکشان 

5- همان، ص 1۳7
6- در سال های پس از انقالب مشروطه حکومت های محلی متعددی در گوشه و کنار کشور شکل 

گرفته بود. سردار اسعد از همراهان موثر رضاشاه در فرونشاندن آتش تجزیه ایران بود.
7- از زمان دکتر محمد مصدق به وزارت دفاع تغییر نام پیدا کرده است

 سپهدار از ترس حسابرسی مالیاتی، خودکشی کرد. احمد 
قوام که متهم به توطئه علیه شاه بود از کشور گریخت. 
محمد مصدق پس از حبسی کوتاه مدت به امالکش در 
نزدیکی تهران رفت. تیمور تاش از حامیان پیشین رضاشاه 
در 1311خ به جرم رشوه خواری، اختالس و اخاذی به 5 سال 
زندان محکوم شد اما کمرت از 5 ماه بعد به طرز مشکوکی در 
زندان درگذشت. فیروز فرمانفرما دیگر یار قدیمی رضاشاه 
در حبس خانگی به قتل رسید. رسدار اسعد بختیاری که 
در دوران جنگ داخلی کمک شایانی به برقراری نظم در 
کشور کرده بود از وزارت جنگ برکنار و نهایتا در زندان به 
قتل رسید. علی اکرب داور بنیان گذار دادگسرتی نوین ایران و 
یکی از اثرگذارترین چهره های عرفی گرایی در تاریخ معارص 

کشور، از ترس مغضوب شدن خودکشی کرد. 
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را تصرف کرده بود از قضاوت محروم گشت. رضاشاه در مورد 
انتخابات شخصا صالحیت افراد را بررسی می کرد. شاه به 
همراه رئیس شهربانی فهرست نامزدهای احتمالی را بررسی 
کرده و آن ها را صفاتی چون مناسب یا بد، فاقد عرق ملی، 
دیوانه، مغرور، مضر، احمق، خطرناک، بی شرم، لجوج و یک 
دنده یا کله پوک عالمت گذاری می کرد. سپس این اسامی 
در اختیار وزارت کشور و به واسطه ی وزارت کشور نیز در 
اختیار استانداران و هیئت های محلی انتخاباتی قرار می 
گرفت. تنها وظیفه ی این هیئت ها توزیع برگه های رای 

گیری و نظارت بر صندوق آرا بود.۸ 
و حامیانش در سطوح مختلف  مدنظر رضاشاه  اصالحات 
پیگیری شد. در 1۳۰7خ لباس اقوام غیرقانونی اعالم شد و 
مردان ملزم به پوشیدن لباس غربی و گذاشتن کاله پهلوی 
بودند.9 حضور زنان در مجامع عمومی را تبلیغ کرد و در 
صورت تبعیض سینماها یا کافه ها در ورود زنان جریمه 
در نظر گرفت. در اقدامی دیگر چادر را ممنوع کرد و حتی 
مقامات دولتی را مجبور کرد که با همسرانش بدون حجاب 
در خیابان ها رژه بروند!1۰ آموزش مذهبی در مدارس اجباری 

۸- یرواند، آبراهامیان، تاریخ ایران مدرن، ترجمه محمدابراهیم فتاحی، نشر نی، چاپ چهارم، 
تهران 1۳۸9، ص 14۳

9- برخی از روحانیون مجاز به استفاده از لباس ویژه خود بودند
10- این دست اقدامات رضاشاه به برخورد آمرانه و پلیسی تعبیر شد خاصه آنکه حق ارث، 

حضانت، حق رای دادن و انتخاب شدن همچنان برای زنان ممنوع ماند.

شد و با هر گونه محتوای درسی که نسبت به مذهب ایجاد 
شک کند مقابله شد. رضاشاه بیش از عرفی سازی جامعه 
به دنبال دولتی کردن دین بود. در در عین حال رضاشاه با 
لغو کاپیتاالسیون، برکناری میلسپو11 و محدود کردن رفت 
و آمد و معامالت اتباع خارجی بویژه مبلغین مذهبی، انتقال 
امتیاز چاپ اسکناس از بانک شاهی1۲ به بانک ملی تالش 
کرد تا ایران را به یک واحد سیاسی مستقل تبدیل کند. گام 
خطیر دیگر مقابله با دخالت شرکت نفت ایران و انگلیس 
بود که بواسطه قرارداد نفتی دارسی نفوذ قابل توجهی در 
حیات اقتصادی و سیاسی ایران داشتند. سرانجام رضاشاه 
در 1۳11خ امتیاز نفت دارسی را ملغی کرد حتی جشنی به 
همین منظور برپا نمود اما با توجه به تهدید مصادره دارایی 
های ایران، مجبور به عقب نشینی شد. مذاکرات برای عقد 
قرارد جدید نفتی شرایط را به مراتب بدتر کرد. قراداد جدید 
ایران را 4 درصد افزایش داد و به ۲۰ درصد  گرچه سود 
رسانید اما ۳۲ سال به مدت زمان قرارداد پیشین افزود. بر 
اساس قرارداد جدید ۸۰ درصد نفت ایران تا سال 1۳7۲خ، 

از آن انگلیسی ها محسوب می شد.1۳

11- آرتور میلسپو  آمریکایی متخصص امور مالی، در آن زمان خزانه دار کل کشور بود
12- بانک شاهی در مالکیت انگلیس بود

13- این قرارداد یک طرفه یکی از مهم ترین عوامل افزایش نارضایتی نسبت به دخالت انگلیسی 
ها بود که نهایتا به برآمدن محمد مصدق و ملی شدن صنعت نفت انجامید.

سخن آغازین
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 رضاشاه در 1311خ امتیاز نفت دارسی را ملغی کرد حتی 
جشنی به همین منظور برپا منود اما با توجه به تهدید 
مصادره دارایی های ایران، مجبور به عقب نشینی شد. 
مذاکرات برای عقد قرارد جدید نفتی رشایط را به مراتب 
بدتر کرد. قراداد جدید گرچه سود ایران را 4 درصد افزایش 
داد و به 20 درصد رسانید اما 32 سال به مدت زمان قرارداد 
پیشین افزود. بر اساس قرارداد جدید 80 درصد نفت ایران 

تا سال 1372خ، از آن انگلیسی ها محسوب می شد.
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ذهنیت استبدادزده عامل بازتولید استبداد
بررسی اجمالی تاریخ کشورمان گواه آن است که باور عمومی 
عنصر زور را یگانه راه حل برون رفت از مشکالت عدیده ی 
کشور می داند. به عنوان نمونه ناصرالدین شاه که اقوال و 
اعمالش مایه نفرت عمومی شده بود در 1۲7۵خ ترور شد اما 
با بروز ناآرامی های ناشی از انقالب مشروطه به شاه شهید 
مبدل گردید! این نکته از آن جهت حایز اهمیت است که 
هنوز سال های زیادی از ظلم شاه نگذشته و نسل تغییر 
نکرده است اما همان شاهدین ظلم، امروز دلتنگ استبداد 
از  خوانند. پس  می  شاه شهید  را  شاه  ناصرالدین  و  شده 
چند سال مجددا ذهنیت استبدادزده زمینه ساز برآمدن 
شخصیتی چون رضاخان می شود و پس از 16 سال تجربه 
سلطنت مطلقه وی و کارنامه ای مملو از ترور، زمین خواری، 
حذف مخالفین، بستن احزاب و روزنامه و دخالت در حریم 
به  پادشاه مستبد  کنار گذاشته شدن  با  مردم،  خصوصی 
جشن و پایکوبی می پردازد! بی راه نیست بگوییم جامعه 
ایران خود عامل برآمدن استبداد است و در عین حال به 

انتظار سقوط مستبد می نشیند!
در حقیقت رفتار رضاشاه در موضع قدرت با دوستان قدیمی 
و مردم کوچه و خیابان، فاصله زیادی بین حکومت وی و 

بدنه ی جامعه ایجاد کرده بود:
"اکرثیت بزرگ مردم از شاه نفرت دارند و به هر تغییر گردن 
می نهند... در نظر این مردم حتی گسرتش جنگ به ایران بهرت 
از ادامه رژیم فعلی است. نظر کلی این است که رصف نظر 
از ضعف ظاهری ایران در مقابله با آملانی ها یا روس ها، مردم 
دلیلی برای جنگیدن ندارند: آن ها از شاه متنفرند و بنابراین 

می پرسند چرا باید برای ابقای این حکومت بجنگند."14

جالب آن که برغم گذشت چند دهه از این جشن و پایکوبی 
دست کم در بخشی از جامعه ی ایران رفتار استبدادی رضاشاه 
توجیه می شود. بار دیگر ذهنیت استبدادی عامل بازتولید 
استبداد شده است. ذهنیت استبدادزده از منطق دور است 
و به همین جهت در عین حال که از رضاشاه بت می سازد 
هرگونه نقد وی را درخور فحش و ناسزا می داند. در چنین 
ساختار فکری رضاشاه یگانه منجی است که هر چه کرده در 
راستای منافع ملی است در این صورت باید پرسید طرح قرار 
نفتی جدید با انگلیسی ها که تا 1۳7۲خ بیش از ۸۰ درصد 
سود نفت ایران را به چشم آبی ها می بخشید چه جای 

14- به نقل از وابسته مطبوعاتی انگلیس ص 149

توجیه خواهد داشت؟ از طرفی گرچه رضاشاه زندگی ساده 
ای را آغاز کرده بود اما در مسند قدرت مطلقه ثروت قابل 
توجهی اندوخت. بر اساس گزارشی در یک حساب بانکی 
وی در هنگام کناره گیری ۳ میلیون پوند پول نقد و امالکی 
بالغ بر ۳ میلیون هکتار در اختیار داشت!1۵ فاصله بین نگاه 
قدسی به پهلوی اول و در مقابل کارنامه رضاشاه را فقط 
خشونت می تواند پر کند. از این رو واکنش طرفداران پهلوی 
اول محل تعجب نیست. در طرف مقابل کسانی هستند که 
هر آن چه زشتی و پلیدی است به رضاشاه نسبت می دهند. 
گویی رضاشاه هیچ نکرد و سراسر در زندگی خود به فساد 
مشغول بود! با این حال یگانه راه برون رفت از چنین گفتمان 
های عقیمی، برخورداری و تقویت ذهنیت و نگرش علمی 
و منصفانه به تحوالت تاریخی است. از این رهگذر مطالعه 
کارنامه رضاشاه و دیگر چهره های تاثیرگذار کشورمان، نه 
محل کشمکش که فرصتی خواهند بود برای آموختن از 

گذشته و ترسیم آینده ای بهتر. 
15- آبراهامیان، یرواند، ترجمه : کاظم فیرزمند ، حسن شمس آوری و محسن مدیر شانه چی، 

1۳77، ایران بین دو انقالب، چاپ دوازدهم 1۳۸7،  نشر مرکز : تهران، ص 1۲۵
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پس از چند سال مجددا ذهنیت استبدادزده زمینه 
ساز برآمدن شخصیتی چون رضاخان می شود و پس 
از 16 سال تجربه سلطنت مطلقه وی و کارنامه ای 
مملو از ترور، زمین خواری، حذف مخالفین، بسنت 
حریم خصوصی  در  دخالت  و  روزنامه  و  احزاب 
مردم، با کنار گذاشته شدن پادشاه مستبد به جشن 
و پایکوبی می پردازد! بی راه نیست بگوییم جامعه 
ایران خود عامل برآمدن استبداد است و در عین 

حال به انتظار سقوط مستبد می نشیند!
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تاریخ ایران مدرن
معرفی کتاب تاریخ ایران مدرن به قلم یرواند آبراهامیان

ی  بوسیله  ای  گسرتده  تحقیقات  کشورمان  معارص  تاریخ  پیرامون 
اندیشمندان و پژوهشگران داخلی و خارجی صورت گرفته است که 
هر یک اطالعات قابل تاملی در اختیار مخاطب قرار می دهند. با این 
حال کمرت اثری با تکیه بر اسناد و منابع مختلف، توصیفات دقیق و 
آمار و ارقام رشایط سیاسی، اجتامعی و اقتصادی ایران را مورد ارزیابی 
قرار داده است. از این منظر نحوه نگرش یرواند آبراهامیان در آثارش 
و بویژه کتاب تاریخ ایران مدرن درخور توجه است. این رویکرد از آن 
جهت حایز اهمیت است که ذهن مخاطب تحت تاثیر کلی گویی 
قرار نگرفته و با تکیه بر گزارش های ریزبینانه، تحلیل های دقیق و 
همچنین اعداد و ارقام تصویر شفاف تر و قابل فهم تری از گذشته ی 
خویش به دست می آورد و به این ترتیب از لغزش و ابتال به حب و 
بغض مصون می ماند. به بیانی دیگر هیچ شخصیت یا جریانی دیو 
یا فرشته تصویر منی شود. به عنوان منونه در مورد شخصیتی چون 
رضاشاه مقاالت و کتب بسیاری به نفع یا ضد او نگاشته شده است 
که طبعا تصویری یک سویه از او به دست می دهند. در این بین 
یرواند آبراهامیان در کتاب تاریخ ایران مدرن تصویری از غبار و بلوای 
پیش از برآمدن رضاخان به دست می دهد و اینگونه منطق ظهور 
وی را ترسیم می کند. آبراهامیان ضمن پرداخنت به ارثیه ی رسدارسپه 
به میراثی که او در مقام رضاشاه برای ولیعهدش بجا گذاشت می 
پردازد. درگیری های متعدد سیاسی و اجتامعی را مخترصا بازگو می 
کند و بلوایی که به نام دموکراسی برپا شده بود را مورد تحلیل قرار 

می دهد.

"دولت جدید با برخوردهای متفاوتی مواجه شد. از دیدگاه برخی 
ایرانیان و همچنین ناظران خارج از کشور، این دولت نظم، قانون، 
انضباط، اقتدار مرکزی و وسایل رفاهی جدید – مدرسه، راه آهن، 
اتوبوس، رادیو، سینام، تلفن و به عبارتی دیگر توسعه، انسجام 
ملی و مدرنیزاسیون را که بعضی آن را غرب گرایی می نامیدند، 
به همراه آورد. به باور برخی دیگر رسکوب، فساد، مالیات، بی 
هویتی و امنیت از نوع دولت های پلیسی رهاورد این دولت 

بود."1
 کتاب تاریخ ایران مدرن گرچه مختص دوره پهلوی اول نیست اما 
در کلیت دید مناسبی به مخاطب خود درباره تحوالت این دوره به 
دست می دهد. تاریخ ایران مدرن با ترجمه ی محمدابراهیم فتاحی 

در شش فصل و 352 صفحه بوسیله ی نرش نی منترش شده است. 

1- یرواند، آبراهامیان، تاریخ ایران مدرن، ترجمه محمدابراهیم فتاحی، نشر نی، چاپ چهارم، تهران 
1۳۸9، ص 169
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آیینه  در  همیشه  را  خود  است  کرده  عادت  آنکه 
بنگرد، همواره زشتی اش را از یاد می برد. آدمی حتی 
یک لحظه زشتِی تغییر ناپذیری را برمنی تابد. یا آن را 
فراموش می کند یا در همه ی موارد انکارش می کند.

فردریش نیچه

9

جامعه
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نسیم داودی پناه

»عادت« نامی است که ما به راحتی روی برخی از رفتارهای 
خود می نهیم و با توجیه آن، آشکارا یا پنهان ادامه می دهیم. 
اما گاهی بدون آن که به عادت شدگی رفتاری حتی نزد خود 
معترف باشیم، توان خروج از انجام آن را نداریم. موضوع این مقاله 
کنکاش در چرایی عادت به سیگار کشیدن، پر خوری و یا صبح 
به صبح حمام کردن و مانند آن نیست بلکه بحث در مورد شکل 
گیری نادرست چارچوبی در ذهن و ماندن در حاشیه به اصطالح 

امن عادت است.

عادت چیست؟
ریشه ی واژه ی مورد بحث، »عاد« به معنای بازگشت و برگشت 
می باشد و کلماتی همچون عید، عادت و عودت از آن گرفته 
شده است. در فرهنگ نامه فارسی معین ذیل واژه عادت آمده 
است: »آنچه شخص به آن خو بگیرد؛ مألوف؛ عادتی که بخشی از 
رفتار همیشگی فرد شده باشد...« این تعابیر، همان تعاریفی است 
که همگی از آن آگاهند اما گاهی این مضمون چنان پیچیده و 
پنهان در ناخودآگاه می خزد و بروز می کند که سخت می توان 
باور کرد عادت باشد. روان شناسان معتقدند: »عادت یک راه کم 
و بیش ثابت تفکر، خواهش ها یا احساساتی است که از طریق 
تکرار قبلی یک تجربه ذهنی حاصل شده است«1. به عبارت دیگر 
شخص نه می خواهد و نه می تواند از عادات نهفته ی خویش 
دست بردارد زیرا وحشت زده می شود و این ترس، او را مجددا 

Andrews, B. R. (1098). Habit. Americaf Journal of Psychology, 14(2), 121- 
.149

به نقطه ی پیشین باز می گرداند. جامعه ای که در آن زندگی می 
کنیم، مملو از افرادی است که از وضعیت زندگیشان گالیه دارند 
به غیر قابل تحمل بودنش معترفند اما در کمال شگفتی، حتی 
وقتی شرایط جدیدی برای خروج از شکل زندگی پیشینشان 
ایجاد می شود، قادر به ترک آن موقعیت نیستند. گویی عامل 
بازدارنده ی قدرتمندی آنان را به بازگشت وادار می سازد. این 
عامل نیرومند همان حاشیه ی امنی است که گمان می کنند در 
دست دارند. فرضا فردی که از شغل نامناسب خویش گالیه می 
کند اما حاضر نیست از کار و محیطش جدا شود. یا شخصی که 
از رفتار خشونت آمیز و غیر اخالقی همسرش شکایت می کند 
ولی در نهایت می گوید به این دست از رفتارهایش عادت کرده 
است! به طور غریزی هیچ انسانی آگاهانه به ترس و اضطراب 
نزدیک نمی شود و از امور ناشناخته که به آن آگاه نیست، روی 
می گرداند. این خصیصه سبب می شود انسان برای خود حریمی 
امن بسازد تا در آن حس ناخوشایند ترس و نا امنی ورود نکند. 
بسیاری از عادات روزمره و یا حتی عادات قومی، ملی و مذهبی 
نیز برای شخص حاشیه ی امن ایجاد می کند به طوری که او 
بدون آگاهی از وجود عادت، در مسیری مدور و تکراری مدام 
گشت می زند و حاضر به خروج از آن نیست. چنین شخصی 
به حداقل های زندگی و امکانات جامعه اش خوگرفته و در آن 
حیطه حس آرامش می کند. به عبارتی دیگر، افزون خواهی و 
تغییر برای او برابر است با خروج از این حاشیه که در آن دنیایی 
تاریک، وهمناک و ناآشنا انتظارش را می کشد. بنابراین عادت 
هر قدر هم که باعث محدودیت و تکرار در زندگی اش باشد، به 
جزیی از روند و شیوه ی الینفک حیاتش تبدیل می گردد که 
گریزی از آن برایش نیست. »خصیصه های یک رفتار خودکار 
عبارتند از: کار آمدی، بی اطالعی از رفتار و نیت داشتن و غیر 

قابل کنترل بودن.«۲

عادت؛ تالشش برای حفظ وضع موجود

و  همگانی  مسائل  به  تواند  می  عادت  از  گونه  این  متأسفانه   
گسترده تری در جامعه نیز تسری یابد. به عنوان مثال مردمی که 
به آلودگی هوا، گرانی، بی نظمی و آشفتگی در امور، عدم کیفیت 
Hull, c. L. (1943). Principles of behavior: An introduction to behavior theo- 
.ry. New York: Appleton-Century-Crofts

حریم عادت
درباره ی مقوله ی عادت در جامعه ی ایرانی
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مواد غذایی و دروغ گفتن و دروغ شنیدن عادت کرده و به 
آن خوگرفته اند، تنها به علت ترس و وحشت از مسئله ای 
ناشناخته که ممکن است جریان و روند همیشگی زندگیشان 
را به خطر بیاندازد، حاضر به تغییر وضعیت و خروج از این 
روند تکراری نمی شوند. ذهن آنان به ایشان هشدار می دهد 
برای ادامه ی حیاط نباید پا را فراتر از این روند همیشگی 
گذاشت و چه بسا تغییر عامل شرایطی ناگوارتر گردد. این 
هشدار، فرد را دچار اضطراب و ترسی می گرداند که ماندن 
و بودن در وضعیت کنونی را به تغییر و جایگزینی ترجیح 
می دهد. اگر بخواهیم از منظری دیگر به مسئله ی عادت 
بپردازیم می توان به نمونه ای خاص اشاره کرد که گریبان 
گیر گروهی از توانیابان کشورمان شده است. برخی از آنان 
برای آموزش گرفتن، هر روز در مرکز آموزشی بهزیستی 
خزانه۳ دور هم جمع می شوند. معماری و نقشه ی درونی 
این ساختمان به گونه ای است که کالس ها در راهروهایی 
پیچ در پیچ و زیگزاگ قرار دارند و یا سرویس بهداشتی 

۳- مجتمع بهزیستی نابینایان خزانه به توانیابان خدمات آموزشی ارایه می کند.
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و آبخوری در انتهای داالنی بلند تعبیه شده است. تمامی 
توانیابان نابینا در بدو ورود به این ساختمان، به علت نقشه ی 
نامناسبش دچار مشکل شده اند اما پس از مدتی بدون اینکه 
دیگر به نقشه ی پر اشکال محیطشان فکر کنند، بسیار عادی 
و راحت در آن فضا حرکت می کنند. گویی عادت کرده و 
دیگر نگران این مسئله نیستند. در واقع می توان گفت آنان 
به نقشه ی نامناسبی که در ذهنشان شکل گرفته است خو 
کرده اند نه به نقشه ی نادرست بیرونی. اما بخش دردناک 
ماجرا آنجا است که توده ی مردم این خوگرفتن اجباری و 
عادت غلط ذهنی آنان را که به واسطه ی اشتباهات معماری 
و شهرسازی بر آنان تحمیل شده است، جزیی از مهارت و 
توانمدیشان تلقی می کنند! بررسی این نمونه خاص نشان 
به ذهن شخص  بیرون  از  امری است که  می دهد عادت 
تحمیل می گردد و پس از گذشت زمان، این بار فرد تصورات 
و باورهای یخ زده ی ذهن خویش را به دنیای بیرون بازمی 
تاباند به گونه ای که هیچ راه جایگزین و تازه ای در آن راه 
نمی یابد. این فسردگی و انجماد فکری و رفتاری را می 

جامعه

عادت امری است که از بیرون به ذهن شخص 
تحمیل می گردد و پس از گذشت زمان، این بار 
فرد تصورات و باورهای یخ زده ی ذهن خویش 
را به دنیای بیرون بازمی تاباند به گونه ای که 
هیچ راه جایگزین و تازه ای در آن راه منی یابد. 
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توان در برخی از آیین ها و فرهنگ های دیرین نیز یافت. »در 
جوامع ابتدایی قربانی با انگیزه های گوناگون شکل می گرفت. 
برخی از این انگیزه ها عبارت بودند از: ستایش و سپاسگزاری 
از خدایان، التماس و درخواست از خدایان، جلب رضایت و فرو 
نشاندن خشم خدایان، کفاره گناهان، رستگاری در دنیای دیگر، 
همسفره شدن با خدایان، پیش گویی و پیش بینی حوادث آینده 
و تبرک مجالس. البته گاهی این چند انگیزه یا همه ی آن ها در 
یک قربانی جمع می شد.«4 در واقع جوامع بشری برای گریز از 
رویدادی ناخوشایند و نامبارک، دست به قربانی می زدند و گاهی 
تا آنجا پیش می رفتند که حاضر به ریختن خون یک انسان، 
چه فرزند و چه برده می شدند و اگر بخواهیم از منظر »عادت« 
این باور را کنکاش کنیم، درمی یابیم انسان به علت هراس از 
دست دادن و یا به دست نیاوردن، توان تخطی از چنین آیین 
هایی را نداشته و همواره در این ساحت دور زده است. کما اینکه 
همچنان نیز درگیر این عادات است و هنوز خون حیوان قربانی 
را به چرخ ماشین خریداری شده اش می مالد! او به عنوان یک 
انسان که در فرهنگی خاص رشد کرده است، عادت دارد چنین 
کند و اگر وی را از این کار بازدارند، حس ترس، واهمه و دل 
نگرانی به او دست خواهد داد. این مهم در طوالنی مدت می 
تواند لطمه های سنگینی را در رشد فرد موجب شود و شخص 
را در موقعیتی ثابت که از پویایی، نواندیشی و کشف عاری است، 
قرار دهد. چنین موقعیت ایستایی ناشی از عادات، باعث ترس و 
اضطراب و گاهی انزوا طلبی می گردد که همگی نشانه ی رشد 

نیافتگی است.

رهایی از عادت
لیندن فیلد در کتاب خود هفت راه برای رهایی از عادات برمی 
شمرد و انجام این هفت روش را، راهی به سوی رشد یافتگی و 

اعتماد به نفس می خواند:
1. باور به امکان تغییر؛ باید معتقد باشیم که تغییر امکان پذیر است

2. انگیزه؛ باید خودمان بخواهیم که تغییر کنیم

3. بینش؛ باید شناخت الزم را نسبت به خود و رفتارمان به دست بیاوریم

4. اهداف؛ باید مطمنئ باشیم این اهداف واقعی و از آن خودمان است

5. مترین؛ باید وقت و انرژی زیادی را برای مترین رفتارهای جدید رصف کنیم

Henningr, Ibid, p. 549 

6. حامیت؛ باید تشویق شویم
7. پاداش؛ باید قادر به درک سودمندی و فایده ی این کار دشوار باشیم.5

به نظر می رسد اصلی ترین گام های ایجاد تغییر و خروج از 
عادات، همان بینش یا آگاهی، انگیزه و خواست باشد. آگاهی و 
بینش شاه کلید تغییر، پویایی و شادابی است. آگاهی پیش نیاز 
اراده است.  مادامی که انسان از روند نادرست خویش آگاه نشود 
و علت انس و وابستگی به مجموعه ای از اندیشه و رفتارهای 
خویش را به سطح خودآگاه نکشاند، قادر به تغییر نخواهد بود. 
پایه های اراده و انگیزه ی قوی در آگاهی ریشه دارد و انسانی 
که به واسطه ی بینش بتواند انجماد نقشه ی ذهنی اش را در 
هم شکند، قادر است بر مرکب اراده نشسته و از دنیای عادات و 
مألوفاتش خارج شود و با کنار گذاشتن ترس و اضطراب، پای به 
سرزمین ایده و اعمال نوین گذارد. در نتیجه می توان با قاطعیت 
گفت یک سری از عادات و حاشیه های به اصطالح امن آدمی، 
تنها ضعف و هراس و ایستایی به بار می آورد و بینش و اراده، 
باعث رشد و پویایی می گردد و از آن جایی که افراد جامعه را 
تشکیل می دهند، جامعه نیز از عقب ماندگی، محدودیت و اکتفا 

به داشته ها رهایی می یابد. 

۵- لیندن فیلد، گیل، اعتماد به نفس برتر- گام هایی ساده برای اعتماد به نفس، مترجمان: حمید اصغری 
پور- نگار اصغری پور، انتشارات جوانه رشد، چاپ دوم، 1۳۸۳.
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4-

پایه های اراده و انگیزه ی قوی در آگاهی ریشه 
دارد و انسانی که به واسطه ی بینش بتواند انجامد 
نقشه ی ذهنی اش را در هم شکند، قادر است بر 
مرکب اراده نشسته و از دنیای عادات و مألوفاتش 
خارج شود و با کنار گذاشنت ترس و اضطراب، پای به 

رسزمین ایده و اعامل نوین گذارد.
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در کشوری که زنان قادرند به مراتب باالی اجتامعی، 
اخیر  های  سال  در  حتی  یابند،  دست   ... و  سیاسی 
توانسته اند به جایگاه قضاوت برسند و به وکالت مجلس 
یا وزارت پرداخته اند، ممنوعیت ورود آن ها به ورزشگاه 
ها امری پیش پا افتاده به نظر می رسد که همزمان، اصل 
قانونی بودن جرم و مجازات ها و نیز اصل عدم تبعیض 
در دو میثاق بین املللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق 

اقتصادی-اجتامعی-فرهنگی را نقض می کند.

جامعه
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جامعه

مریم سراجی پور

مسئله برابری زنان و مردان مقوله ای نوپدید و برآمده از ارایه 
تفاسیر نوین از دین، افزایش سطح سواد و تغییرات اجتماعی 
است. این مهم در تاریخ کشورمان سابقه ای قابل توجه دارد و 
نخستین تالش ها در جهت احقاق حقوق زنان به دوره قاجار 
بازمی گردد. با این حال و برغم حصول تغییراتی در وضع معیشتی 
و حقوقی زنان تنگناهای بسیاری پیش روی ایشان وجود دارد. 
یکی از این موارد حضور زنان در ورزشگاه ها است. در اردیبهشت 
97 تیم فوتبال نساجی مازندران بعد از ۲4 سال موفق به صعود 
به لیگ برتر شد. به همین مناسبت تصمیم گرفته شد تا جشن 
پیروزی در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر برگزار گردد. با وجود 
تمامی پوسترها و خبرها که حاکی از دعوت عمومی مردم بود، 
دوساعت قبل از برگزاری جشن، ظرفیت ورزشگاه تکمیل شده و 
اجازه ورود هیچ زنی به ورزشگاه داده نمی شود. مسئولین علت 
این امر را حاضر نبودن بخش شرقی ورزشگاه عنوان کردند که 
قرار بود بانوان در آن بخش مستقر شوند. به این بهانه ضمن 
ایران به ممنوعیت حضور ایشان در  بررسی موقعیت زنان در 

ورزشگاه ها خواهیم پرداخت. 

جایگاه اجتامعی زنان در ایران معارص

در این دوره است برای اولین بار شاهد حضور جمعی بانوان در 
برخی فعالیت های گروهی برای احقاق حقوق زنان هستیم که 
نمود اصلی آن در جنبش تنباکو، شورش نان و قتل گریبایدوف 
سفیر روسیه و انقالب مشروطه دیده می شود. نکته اصلی این 
حضور به سردمداری روحانیت شیعه در این اعتراضات بازمی 
گردد که مشروعیت مذهبی را با خود به همراه داشت و این 

امر سبب شد تا زنان ورود به فعالیت های سیاسی و اجتماعی 
بالطبع به وسیله مردان  را وظیفه مذهبی خود تلقی کنند و 
از این امر بازداشته نشوند. با وجود تمام این تالش ها پس از 
پیروزی انقالب مشروطه و تصویب قانون اساسی، زنان در صف 
محجورین، سفها و جنایتکاران قرارگرفتند و حتی حق رای به 

آن ها داده نشد.
زن  به  نگاه سنتی جامعه  در  توان  می  را  امر  این  اصلی  علل 
جستجو کرد. نقش اصلی زن سنتی در خانواده معنا می یابد. 
وی شخصیت اجتماعی مستقل ندارد و شخصیت او با توجه به 
مرد خانواده اش تعیین می گردد. در جوامع سنتی و مناسبات 
اجتماعی از پیش تعیین شده آن، زن تعریف خاصی دارد که به 
همسری و مادری ختم می شود، فرد تابع روح جمعی است و 
ذهن او مطلق گرا و فاقد دید انتقادی است، تا آن جا که اگر زنی 
هم خواستار اشتغال در بیرون از منزل باشد فردی غیرطبیعی و 
بی اخالق جلوه می کند. آنچه موجب نگرانی جامعه مردساالر 
می گردید، نه ماهیت اشتغال زنان، بلکه حضور آن ها در عرصه 
عمومی و قلمرو بیرون از خانه بود. آن ها حتی متهم می شدند 

که کار را از دست مردان می ربایند.
تا سال ها خود زنان نیز خویش را محق در ابتدایی ترین حقوق 
خود نمی دانستند. پس از جنبش های فمنیستی غرب و آشنایی 
زنان ایران با این جنبش ها، در کنار برخورداری از حق تحصیل 
برای بانوان که ظاهرا در ابتدا تنها برای ثروتمندان عاملی برای 
فخرفروشی به شمار می رفت، زنان دریافتند از حقوقی برخوردارند 
که به دالیل مختلف سال ها از آن ها سلب شده در حالی که 
بسیاری از این حقوق حتی در شریعت به آن ها واگذار می شد 
اما آن ها به واسطه سنت از آن محروم بوده اند. از این دوره تالش 
برای احقاق حقوق فردی آغاز می گردد، دیگر کمبود نان دغدغه 
زن جامعه مدرن نیست. حق تحصیل، اشتغال، حضور سیاسی و 

حق رای حداقل های ایشان را تشکیل می دهد. 
آن چه در تمام فعالیت های آزادی خواهانه از ماقبل مشروطیت 
تا انقالب اسالمی جلب توجه می کند، حضور بانوان پا به پای 
مردان در تمامی اعتراضات جمعی است، از قلیان شکستن درباری 
در دوره ناصری، تا به جان خریدن گلوله در خیابان های انقالبی؛ 
اما سرانجام این حضور چیست؟ نهایتا حاشیه ای به ظاهر امن 
در خانه پدر یا شوهر! گویا تا زمانی که حضور زنان عاملی برای 
پیشبرد نتایج مردان گردد، این حضور بالمانع است، سپس باز 

هم او می ماند و خانه و فرزندان. 

زنان پشت درهای بسته
درباره ی ممنوعیت ورود بانوان به ورزشگاه ها

به بهانه جشن صعود نساجی مازندران به لیگ برتر و حواشی آن
قسمت اول
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حضور زنان در ورزشگاه ها

پیش از انقالب زنان تماشاچی فوتبال را اغلب اعضای خانواده، 
دوستان بازیکنان یا بازیکنان تیم های هما و دیهیم )تیم های 
فوتبال زنان( تشکیل می دادند. آن زمان زنان عمدتا در صندلی های 
تاشو فلزی بخش وی آی پی و جلوي زمین می نشستند و بازی 
را مشاهده می کردند. تا مدت ها پس از انقالب به واسطه رنگ 
و بوی معنوی و ارزش های انقالبی حاکم بر جامعه، زنان هیچ 
دغدغه ای برای حضور در ورزشگاه ها نداشتند. جنگ و تبعات 
آن حتی مردان را از درس و ورزش و زندگی اجتماعی بازمی 
داشت. در شرایطی که پوشیدن شورت ورزشی برای بازیکنان 
مرد هنوز جای سوال داشت، حضور زنان به هیچ وجه موضوعیت 
پیدا نمی کرد. این روند تا سال 1۳6۳ ادامه داشت تا زمانی که 
دختری از دانشجویان دانشگاه تهران با اصرار فراوان وارد استادیوم 
شیرودی شد. پس از این اتفاق، با کسانی که اجازه حضور این 
دختر را به ورزشگاه دادند برخورد شد. از آن زمان رسما ورود 
بانوان به ورزشگاه ممنوع گردید، هر چند هرگز قانونی در باب 
این ممنوعیت وضع نشد. در این سال ها در مواردی شاهد حضور 
قانونی بانوان در ورزشگاه بوده ایم، از جمله بازی ایران و بحرین 
در سال ۲۰۰6 و حضور چند تن از بانوان با همبستگی زنان 
کره ای در سال 1۳7۸ در ورزشگاه آزادی. زنان در دهه های 

گذشته از این خواسته خود دست نکشیده اند و همواره شاهد 
حضور عده ای با لباس مبدل و آرایش مردانه در ورزشگاه ها بوده 
ایم. تالش هایی هم از جانب مسئولین برای حل این ممنوعیت 
صورت گرفت اما همواره به دالیلی از جمله جو فرهنگی حاکم 
بر ورزشگاه ها، کمبود مکان، حفظ کرامت زن و دالیلی از این 
دست، ناتمام رها شده اند. در این بین حتی جیانی اینفانتینو، 
رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال )فیفا(، به هنگام سفر به ایران 
از رئیس جمهور حسن روحانی خواست اجازه حضور زنان در 
او  تاکنون به درخواست  این حال  با  ورزشگاه ها را صادر کند، 
ترتیب اثر داده نشده است.1 یکی از مهم ترین دالیلی که همواره 
برای عدم اجازه ورود زنان به مکان های ورزشی )خواه استادیوم 
فوتبال یا والیبال( مطرح می گردد، فضای ناامن و فرهنگ منفی 
حاکم بر ورزشگاه ها است، فضایی که مملو از هتاکی و توهین 
به یکدیگر و بازیکنان است. از این رو همواره مسئولین بیان می 
و  بهتر است  برای حفظ شان آن ها  بانوان  دارند عدم حضور 
برای فراهم کردن امکان ورود به این اماکن ابتدا باید زیرساخت 
های فرهنگی مناسب صورت گیرد. این نظر می توانست منطقی 
باشد اگر افرادی که در این ورزشگاه ها هتاکی و توهین می 

www.fararu.com  1- قول به اینفانتینو برای حضور زنان در استادیوم
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کنند پس از مسابقه در جامعه حضور نمی نداشتند! کسانی که 
تا این پایه از فرهنگ و ادب برخوردار نیستند، عالوه بر محیط 
ورزشگاه در سایر اماکن عمومی هم به محض این که اندکی 
اوضاع باب میلشان نباشد شروع به فحاشی می کنند. بارها شاهد 
رانندگانی هستیم که در شلوغ ترین خیابان ها در حال فریاد 
زدن سخیف ترین کلمات ممکن هستند. با این وصف در جامعه 
ای که زنان روزانه در محیط های عمومی همچون تاکسی، مترو 
و خیابان، تحت الشعاع بی فرهنگی قرار می گیرند، نباید پا را از 
خانه بیرون بگذارند تا شان آن ها حفظ گردد! بررسی وضعیت 
ورزشگاه ها پیش از انقالب و تجربیات سایر کشورها در حوزه 
ممنوعیت موقت و سپس آزادی این امر، بیانگر این موضوع است 
که برخالف نظر فوق حضور زنان در این اماکن موجب می گردد 
که جو فرهنگی آن ها تعدیل شود و افراد به واسطه حضور زنان 
بیشتر مراقب رفتار خود باشند. همانطور که حضور زنان ایرانی 
در مسابقات سایر کشورها تا به حال مشکلی ایجاد نکرده و حتی 
در مسابقاتی از جمله جام جهانی فوتبال، عده ای از افراد خاص 
مانند هنرمندان زن، به عنوان نماینده کشور در مسابقات شرکت 

کرده اند.
علت دیگری که مطرح می شود اولویت نبودن حضور زنان در 
ورزشگاه با توجه به مشکالت عدیده ایشان در دیگر زمینه ها 
است. باید پرسید اولویت اصلی زنان ایران چیست؟ آیا مساله 
ای وجود دارد که اولویت صد در صد زنان باشد؟ در هیچ کجای 
جهان، مساله ای وجود ندارد که اولویت تمامی بشریت باشد، 
حتی حقوق بشر هم برای عده ای از جهانیان بی معنی است. 
به  احترام  با  اکثریت، همراه  نظر  اعمال  معنای  به  دموکراسی 
حقوق اقلیت است. در یک کشور هشتاد میلیونی تمامی زنان 
را طرفداران ورزش تشکیل نمی دهند، اما این بدان معنا نیست 
که چون بسیاری از زنان میلی به پیگیری اتفاقات ورزشی ندارند، 
سایرین نیز از آن محروم گردند.  مساله اولویت، یک امر نسبی 
است که هر کس برای خود تعیین می کند و تا جایی که برای 
احترام  وی  نظر  به  باید  نباشد  مضر  ملی  و  عمومی  مصلحت 

گذاشته شود.
دلیل سوم و مهمترین علتی که در سال های اخیر شدیدا مورد 
به سطح خیابان های شهر هم  آن  زمینه  و  واقع شده  توجه 
گسترش یافته است، حفظ امنیت اخالقی زنان در ورزشگاه ها 
است که در صورت حضور زنان، هزینه و پرسنل زیادی را می 
طلبد. از سال 1۳۸4 تا کنون همواره گشت های امنیت اخالقی 
)گشت ارشاد( در اماکن عمومی شلوغ همچون مراکز خرید یا 
میدان های پرجمعیت شهرها حضور داشته اند.  تالش این گروه 

در جایگاه امر به معروف و نهی از منکر، هدایت بخشی از افراد
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 اگر مشکل حضور زنان در ورزشگاه تنها حجاب ایشان 
است که مانند دیگر اماکن عمومی حدود و رشایط آن 
قابل اجرا است؛ هامن طور که در کنرست های موسیقی 
چند هزار نفره توان حفظ امنیت زنان با وجود موسیقی و 
عدم تفکیک جنسیتی وجود دارد، چرا نتوان در ورزشگاه 

فوتبال، این امنیت را حفظ کرد؟ 

جامعه

جامعه است که حجاب مناسبی ندارند )زن یا مرد(. در چند سال 
اخیر ورودی ورزشگاه ها محل حضور گشت ارشاد بوده است. از 
آن جهت که همواره عده ای از زنان خواستار ورود به ورزشگاه 
هستند. حتی برخی از ایشان با لباس و آرایش مردانه در حین ورود 
دستگیر می شوند. این در حالی است که هیچ قانون مکتوبی در 
بانوان در ورزشگاه ها وجود ندارد، به عالوه  ممنوعیت حضور 
هیچ معیار مشخصی برای بدحجابی بانوان در این موارد ذکر 
نشده است و تشخیص این امر صرفا به نظر شخصی این افراد 
واگذار می شود. با این استدالل مسئولین ورزشگاه ها مناسب تر 
تشخیص می دهند حضور زنان را ممنوع کنند  تا این که تبعات 
این امر گریبانگیر شخص آن ها شود. در گزارشی که در سال 
94 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی منتشر کرد، این 
طرح را ناموفق دانست که باعث ایجاد دورویی و نفاق در جامعه 
می شود و علت اصلی این عدم توفیق را نیز در فقدان مطالبه و 
خواست عمومی دانست.1 نهایتا اگر حضور گشت امنیت اخالقی 
را نیز پیش فرض بگیریم و در پی ریشه یابی و سبقه تاریخی 
آن نیز نباشیم، باز هم نقدهایی بر این نظر و ایجاد محدودیت و 
تبعیض علیه زنان در ورزشگاه ها وارد است. اگر مشکل حضور 
زنان در ورزشگاه تنها حجاب ایشان است که مانند دیگر اماکن 
عمومی حدود و شرایط آن قابل اجرا است؛ همان طور که در 
کنسرت های موسیقی چند هزار نفره توان حفظ امنیت زنان با 
وجود موسیقی و عدم تفکیک جنسیتی وجود دارد، چرا نتوان در 

ورزشگاه فوتبال، این امنیت را حفظ کرد؟ 
www.rc.majlis.ir  1- نظر کارشناسی مرکز پژوهش ها در مورد طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب
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رویا قاسمی

اندر حکایت جلوگیری از ورود بانوان به ورزشگاه

استتار بانوان

ماهنامه سرند      شماره سی و یکم، اردیبهشت 1397
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اعتقاد به رسنوشت، فقدان حساسیت به روش، توقف در فلسفه، گرایش به 
ایده آلیسم و ضعف اساسی در ایامن به اراده و تصمیم فرد، مجموعه ای از 
ویژگی های تراکمی است که در منطقه خاورمیانه – در کشورهای مسلامن، 
در طی زمان جمع شده است. اعتقاد به رسنوشت و این که اهتامم انسان 
نقشی در تغییر وضعیت او ندارد خود به خود برنامه ریزی را به حداقل می 
رساند و عنرص زمان و مکان و جغرافیا را در محاسبات تقریبا تعطیل می کند. 
در واقع، انتقال، نوعی ریشه در تلقی افراد از نتیجه گرفنت و اهتامم ورزیدن 
دارد. بنابراین باید در جستجوی حوزه های علیت در ارتباط با موانعی که 
فرآیندسازی های نوگرایانه را به وجود می آورند، به ماتریس دوتایی وضعیت 

فرهنگ و وضعیت فرد پرداخت.

سریع القلم محمود، عقالنیت و توسعه یافتگی در ایران، نشر فرزان روز، چاپ اول، 1۳9۰، ص ۲1۳
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اقتصاد و کارآفرینی



سپهر ساغری

در شماره پیشین بحث پیرامون تولید ملی را آغاز کردیم و به 
به آن  الزامات دستیابی  و  نخستین تالش ها در همین مورد 
پرداختیم. در این قسمت ضرورت توسعه فرهنگی و تقدم آن بر 

توسعه اقتصادی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

مقوله ی توسعه مورد اجامع ایرانیان نیست
به  یافتن  امید دست  کالم  یک  در  و  بیکاری  قحطی،  جنگ، 
محیطی آرام و با چشم اندازی روشن، جمع کثیری از شهروندان 
کشورهای جهان سوم را به سوی ممالک توسعه یافته می کشاند. 
اما این تفاوت از کجا ریشه گرفته است؟ مگر نه این است که همه 
ما انسان هستیم؟ جز این است که قوانین بین المللی آحاد مردم 
دنیا را برابر و دارای حقوق مساوی می داند؟ با این حال چگونه می 
شود از اقوال و اعمال مردمانی برابر در نقطه ای از جهان کشوری 
چون آلمان پدید آید و دیگر نقطه آن مملکتی چون ایران؟ بی 
راه است بگوییم که برابری ما در حدود علم زیست شناختی 
است آن هم با کمی اغماض و در دیگر حوزه ها نه فقط برابر که 
قابل مقایسه نیستیم؟ در چنین شرایطی تکلیف چیست؟ شاید 
مهم ترین مسئله پرداختن به ضرورت درک و شناخت جهان و 
اجماع یک ملت برای توسعه یافتگی باشد. در حقیقت مردم یک 
کشور به این باور دست یابند که توسعه یافتگی هدف است و ما 
بنا داریم از وضع موجود عبور کنیم. در غیر این صورت مقوله ی 
توسعه در حد حرف باقی خواهد ماند. مادامی که جامعه مطلع 
نباشد یا اهتمامی به دانستن نداشته باشد طبعا به وادی پر فراز و 
فرود عمل گام نخواهد گذاشت. »در تاریخ چند قرنه ی کشورهای 
صنعتی امروز، سه ستون – نظام فرهنگی، نظام اقتصادی و نظام 

سیاسی – با یک رابطه ی منطقی نسبت به یکدیگر، رشد و 
حرکت کردند. ماهیت و مبانی حاکم بر هر یک از سه ستون 
یادشده، موجبات تسهیل، رشد و تکامل ستون های دیگر را 
فراهم آورد. از لحاظ فکری و فلسفی، بر فراز این ستون ها، جهان 
بینی مادی حکومت می کرد و افزایش ثروت و قدرت از طریق 
بهره برداری از طبیعت، ابداعات، فردگرایی و تولید و بازاریابی، 

زیربناهای این جهان بینی را در برمی گرفت.«1
در مقام مقایسه جوامع در حال توسعه ای چون ایران در حوزه 
های مختلف تفاوت فاحشی با کشورهای صنعتی داشته و دارد. 
نه ساخت فرهنگی کشش تغییرات به سمت صنعتی شدن را 
داشت )و هنوز هم آنچنان که شاید و باید ندارد( و نه اساسا 
خود مولد چنین تفکری می توانست باشد. در حقیقت در بین 
ما ایرانیان گرچه نیروهایی جهت تغییر به سمت بهبود وضعیت 
موجود پدید آمدند و ثمراتی هم در پی داشتند، نظیر انقالب 
مشروطه، جنبش ملی شدن صنعت نفت تا اصالحات در دهه 
7۰ و ۸۰ خورشیدی، اما در کلیت منجر به پدیدآمدن یک رویه 
در جامعه ایران نشدند. شاید از آن جهت که خود این انقالب ها و 
نهضت ها بیش از آن که برآمده از کلیت جامعه ایرانی بوده باشد 
از جریان ها یا افراد نیرو می گرفتند. به بیانی دیگر در نبود یک 
اجماع ملی نسبت به مشروطه، ملی شدن صنعت نفت، اصالحات 
و ... نهایتا کار به رویارویی نیروهای مخالف و متضاد درون جامعه 
می انجامید. کما اینکه پس از مشروطه جنگ داخلی پدید آمد و 
با ظهور رضاشاه قطار دموکراسی ایرانی به ریل استبداد بازگشت 
یا در نهضت ملی شدن صنعت نفت کار به کودتای آمریکایی 

1- سریع القلم محمود، عقالنیت و توسعه یافتگی در ایران، نشر فرزان روز، چاپ اول، 1۳9۰، ص 1۵۲

رو به میهن
درباره ی تولید ملی در ایران

قسمت دوم
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 مگر نه این است که همه ما انسان هستیم؟ جز این 
است که قوانین بین امللی آحاد مردم دنیا را برابر و دارای 
حقوق مساوی می داند؟ با این حال چگونه می شود 
از اقوال و اعامل مردمانی برابر در نقطه ای از جهان 
کشوری چون آملان پدید آید و دیگر نقطه آن مملکتی 
چون ایران؟ بی راه است بگوییم که برابری ما در حدود 
علم زیست شناختی است آن هم با کمی اغامض و در 

دیگر حوزه ها نه فقط برابر که قابل مقایسه نیستیم؟

ماهنامه سرند      شماره سی و یکم، اردیبهشت 1397
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انگلیسی ۲۸ مرداد ۳۲ به دست عوامل داخلی انجامید! در 
مورد جنبش اصالح طلبی در دهه 7۰ و ۸۰ هم شاهد تقابل 
بین سنت گرایان و نیروهای تجددطلب بودیم که نهایتا به 
کنار گذاشته شدن نیروهای اصالح طلب از قدرت و حتی 

تعدیل و عقب نشینی مفرط اصالح طلبان انجامید. 

توسعه فرهنگی مقدم بر توسعه اقتصادی است

تا اینجای بحث به این نتیجه رسیدیم که مقوله توسعه مورد 
اتفاق نظر همه مردم ایران نیست و برای اثبات این مدعا 
چند رویداد تاریخی را برشمردیم. از این رو اهمیت اجماع 
نظری جهت دستیابی به توسعه مهم تر از برنامه ریزی های 
اجرایی و عملیاتی به نظر می رسد خاصه آنکه تا بدین جای 
امر نیز ساخت پل، دانشگاه، خرید هواپیما و ... نتوانسته است 
ما را در مسیر توسعه قرار دهد و نمی توانست که قرار دهد. 
در حقیقت زیربنای فرهنگی جامعه ایران آنچنان که شاید 
و باید متحول نشده است )البته متحول در معنای درک 
درست از توسعه( تا جایی که ایرانی به هر آنچه از غرب می 
آمد و می آید با نگاه تحسین می نگرد و آن چه از خود دارد 
را تماما )و در مواردی بدون انصاف( نقد و نفی می کند. در 
این دیدگاه ایرانی ابایی ندارد با ماشین لوکس خارجی به هم 

20

میهن خود فخر بفروشد. از خدمات فالن خط هواپیمایی 
غربی یا شرقی تعریف و تمجید کند یا حتی بجای سرمایه 
گذاری جهت حل مشکالت داخلی به مقاله نویسی برای 
نشریات بین المللی بپردازد و به داشتن مقاالت ISI مباهات 
کند. راقم این سطور وجود مشکالت عدیده در حوزه های 
مختلف را نفی نمی کند بلکه ضمن تایید این مشکالت، اعم 
از نارسایی های ناوگان هوایی کشور تا وضعیت دانشگاه ها و 
... ، واکنش نخبگان و بدنه جامعه را محل نقد می داند. در 
این که کشورمان توسعه یافته نیست تردیدی وجود ندارد 
اما چاره برون رفت از شرایط موجود چیست؟ من صنعتگر، 
من استاد دانشگاه، من صاحب سرمایه، من کارگر و ... چه 
نقشی در این مرحله می توانم ایفا کنم؟ پرسش این جا است 
که در برابر خیل مشکالت، راه تامین و تضمین منافع فردی 
را دنبال کردن پاسخ درستی به شرایط موجود است یا در 
نقطه مقابل نیاز به یک اجماع عمومی و همکاری بین نیروی 
کار و صاحبین سرمایه برای گذار به یک جامعه توسعه یافته 
قویا احساس می شود؟ با این حال شکاف بین بخش های 
مختلف جامعه کم نیست؛ بین دانشجو و استاد، بین کارگر و 
کارفرما و حتی بین دولت و کارمندان! با این تفاسیر چه می 
توان کرد؟ شاید ساده ترین و عقالیی ترین راه حل بجای 
اتخاذ سیاست آزمون و خطا و تبدیل کشور به یک آزمایشگاه 
بزرگ، شناخت مقتضیات جامعه ایران و بررسی تاریخ توسعه 
دیگر ملل باشد. به این ترتیب از اختراع مجدد چرخ پرهیز 

 ایرانی به هر آنچه از غرب می آمد و می آید با نگاه تحسین 
می نگرد و آن چه از خود دارد را متاما )و در مواردی بدون 
انصاف( نقد و نفی می کند. در این دیدگاه ایرانی ابایی ندارد 
با ماشین لوکس خارجی به هم میهن خود فخر بفروشد. از 
خدمات فالن خط هواپیامیی غربی یا رشقی تعریف و متجید 
کند یا حتی بجای رسمایه گذاری جهت حل مشکالت داخلی 
به مقاله نویسی برای نرشیات بین املللی بپردازد و به داشنت 

مقاالت ISI مباهات کند. 
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کرده ایم و نیرو و سرمایه خود را جهت پیاده سازی برنامه 
هایی خواهیم کرد که آزمون خود را پس داده اند. بررسی 
تاریخ توسعه در غرب به ما نشان می دهد مادامی که تحولی 
در ساختارهای عقیدتی جامعه پدید نیاید امکان دستیابی به 
توسعه میسر نخواهد شد. در حقیقت فرهنگ صنعتی شدن 
مقدم بر انقالب صنعتی در اندیشه و باور مردم ریشه دوانید. 
ماکس وبر در کتاب مشهور خود، اخالق پروتستانتیزم و روح 
سرمایه داری، به وضوح میان اصول پروتستانتیزم و رشد 
سرمایه داری، ارتباط برقرار کرده و تاثیرات مستقیم فکری و 

فرهنگی آن ها را ترسیم می کند. 
در حقیقت وبر جهان بینی پروتستانی را از پایه های اعتقادی 
ظهور سرمایه داری می داند.۲ قبل از آن که پایه های اقتصاد 
سرمایه داری در اروپا بروز کند، زمینه های فکری آن طی 
دوره ای بیش از چهار قرن، فراهم گشت. سه دوره ی برجسته 
فکری را در این ارتباط می توان نام برد: دوره رنسانس )یا 
نوزایش(، دوره ی رفرم )یا اصالح( و دوره ی روشن بینی. 
در دوره ی رنسانس )قرن چهاردهم(، اروپا به آثار و میراث 
فرهنگی و باستانی خود، روحی جدید بخشید. در این مقطع 
بود که زیربناهای فردگرایی فکری، بنیان گذاشته شد. در 
لوتر  دوره ی اصالح )قرن شانزدهم(، به پیشوایی مارتین 
تغییرات وسیعی در محتوا و نوع برداشت ها، از مسیحیت 
)قرن  شکوفایی  دوران  در  گشت.  پدیدار  وسطایی  قرون 
هفدهم و هجدهم( نفوذ کلیسا و مسیحیت به تدریج کاهش 
یافت و مقدمه ای برای طرح و رشد گرایش هایی مانند 
پوزیتیویسم، راسیونالیسم و سکوالریسم شد. در دوره ی 
رفرم و در دورانی که پروتستانتیزم نام گرفته است، احساس 
منفی که با انباشت سرمایه قبال آمیخته شده بود، برچیده 
شد. در دوره ی روشن بینی، پشتوانه های الزم فکری جهت 
حرکت در مسیر دنیاگرایی و بهره برداری عظیم از طبیعت 

طرح گردیده و پرورش یافت.۳
در همین راستا کره جنوبی، تایوان و سنگاپور به عنوان نمونه 
های بارز توسعه ی اقتصادی در جهان سوم شناخته شده اند. 
بسیاری از تحلیلگران یکی از علل مهم در سرعت و کیفیت 
رشد و توسعه این کشورها را بافت فرهنگی آنان دانسته اند. 
اصول فرهنگی این کشورها نیازهای الزم فرهنگی توسعه 
اقتصادی را میسر ساخته است. در جوامع خاور دور افراد به 
شدت به سلسله مراتب احترام می گذراند و معموال اهداف 

2- همان، ص 1۵4
3- همان، ص 1۵۳

مملکتی و گروهی را بر اهداف شخصی مقدم می دارند. به 
سخت کار کردن و زحمت کشیدن شهرت دارند و به اشتغال 
و انجام وظایف موسسه استخدامی خود، وفاداری فوق العاده 
ای نشان می دهند. همچنین رغبت قانون پذیری افراد در 

سطح باالیی قرار دارد.4
حال اگر این عبارات را با جامعه خود مقایسه کنیم درک 
چرایی عقب ماندگی کشور ساده تر خواهد شد. عقالنیت، 
نظم، تعهد کاری، احساس مسئولیت در قبال جامعه، رعایت 
سلسله مراتب، رقابت پذیری، شایسته ساالری، قانون گرایی و 
... برای شهروندان ایرانی مفاهیمی بیگانه هستند اما در مقابل 
خرافه گرایی، آشفتگی و بی برنامگی، ترجیح منافع فردی بر 
منافع جمعی و ملی، تخریب رقیب، خویشاوندساالری، قانون 
گریزی و ... آن چنان عادی است که خود بدان معترفیم! در 
حالیکه هر نوع توسعه ای و هر قالبی از توسعه، بر جامعه ای 
منظم، علم گرا و عقالیی اتکا دارد. این سه متغیر اساسی، 
به علت ضعف فرهنگ عمومی، عدم پویایی نظام آموزشی 
و فقدان ثبات در اکثر کشورهای جهان سوم هنوز، نهادینه 

نشده است.۵
4- همان، ص 1۵9
5- همان، ص 16۲
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 بررسی تاریخ توسعه در غرب به ما نشان می دهد 
مادامی که تحولی در ساختارهای عقیدتی جامعه پدید 
نیاید امکان دستیابی به توسعه میرس نخواهد شد. در 
حقیقت فرهنگ صنعتی شدن مقدم بر انقالب صنعتی 
در اندیشه و باور مردم ریشه دوانید. ماکس وبر در 
کتاب مشهور خود، اخالق پروتستانتیزم و روح رسمایه 
داری، به وضوح میان اصول پروتستانتیزم و رشد رسمایه 
داری، ارتباط برقرار کرده و تاثیرات مستقیم فکری و 

فرهنگی آن ها را ترسیم می کند. 
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جشن نوروز یا جشن فروردین یا بهار جشن، جشنی است که از 

روز هرمزد )روز اول( از ماه فروردین رشوع می شده و تا مدتی 

دوام داشته و دارد. این عید از بزرگرتین اعیاد ملی ایرانیان و 

مناینده قریحه شاداب این ملت کهن سال است و در میان اعیاد 

سایر ملل نظیر آن را کمرت می توان یافت. این جشن را برتری بر 

سایر اعیاد از آن جهت است که در هنگام جوانی جهان برپای 

می شود. یعنی مبرش نو شدن زمان و به پایان رسیدن عمر 

زمستان و به قول بوریحان پیشانی سال نو است. 

 صفا ذبیح الله، تصحیح و تعلیقات: مجتبی برزآبادی فراهانی، گاه شامری و جشن های ملی ایرانیان، انتشارات 
اوستافراهانی، چاپ اول، سال 1391، ص 81

ماهنامه سرند      شماره سی و یکم، اردیبهشت 1397



در دو قسمت پیشین نوروز در گذر زمان به پیشینه ی این جشن 
باستانی در تاریخ ایران پس از اسالم اشاره کردیم. در قسمت سوم 
و پایانی به آداب و رسوم آیین نوروز در دوره جمهوری اسالمی 

خواهیم پرداخت.

 

نوروز پس از انقالب اسالمی
 نوروز تنها و مهم ترین جشنواره ملی ایرانیانی است که آن را 
با اشتیاق و شکوه فراوان جشن می گیرند. در پی وقوع انقالب 
اسالمی در سال 1979، از سوی برخی از مقامات رسمی بانفوذ، 
نوروز  برای  تالش هایی در راستای فروکاستن اشتیاق عمومی 
قابل مشاهده ای بین جناح های مختلف  صورت گرفت و تنش 
بر سر میزان آزادی و دامنه مجاز برای ابراز شادی و پایکوبی 
در انظار عموم و نمایش احساسات ناسیونالیستی در طی نوروز 
وجود داشت. اما این رویکرد سختگیرانه و ایدئولوژیک خیلی زود 
تعدیل شد: تا حدی به دلیل جنگ عراق-ایران و احساساتی که 
برانگیخت و تا حدی به دلیل سیاست کلی رهبران جمهوری 
اسالمی در دوران پس از درگذشت رهبر انقالب در ارائه تصویری 
از نظام که هم مذهبی بوده و هم به لحاظ فرهنگی مفتخر از 
میراث باستانی اش. به این ترتیب، سرنوشت این جشنواره ملی 
نیز همانند پذیرش نماد »ایرانی« دیگری به نام »شاهنامه« شد، 
که تنها برای مدت کوتاهی متحمل افول جزئی شده بود. عالوه 
بر این، همانطور که قباًل ذکر شد، مقامات مذهبی امروز ایران 
مجموعه ای معتبر در محدوده گفتمان مذهبی، از صفویان گرفته 
تا به امروز، در دست دارند که نوروز را به آموزه های شیعی و 

روایات پیوند می دهد.

صفورا صادقی

در حال حاضر، در ایام نوروز، دفاتر دولتی به مدت پنج روز و 
موسسات آموزشی به مدت سیزده روز تعطیل می شوند. خانه ها 
تمیز شده و لباس های نو خریداری می شوند. دو هفته قبل از 
نوروز، گندم )یا جو، یا هر دو و گاهی اوقات عدس یا بذرهای 
دیگر( در ظروف سفالین یا در کیسه ای از جنس پارچه  نازک 
که دور ظرفی ِگلی پیچیده شده، رشد داده می شوند. در مناطق 
روستایی نوروزخوانان، که گروهی متشکل از پسران، جوانان و 
حتی بزرگساالن هستند، در شب های پیش از نوروز دوره چرخیده 
و جلوی درهای خانه ها توقف می کنند؛ آن ها در ستایش نوروز 
آوازهایی خوانده، طبل )تمبک( و دایره زنگی نواخته و هدایایی به 
صورت کاال یا پول دریافت می کنند. امروزه در شهرها، به ویژه در 

تهران، حاجی فیروز مراسم نوروزخوانی را اجرا می کند.
در مناطق روستایی، بسیاری از مردم همچنان با جمع آوری آب 
باران برای سفره هفت  سین شان و با برافروختن آتش در پشت 
بام ها، در کوچه ها و یا در حیاط ها به استقبال نوروز می روند. 
در شهرها این آیین در عصر آخرین چهارشنبه سال، در قالب 
مراسمی مفصل و با برافروختن هفت یا نه هیمه آتش و پریدن از 

سر آن ها، در حال خواندن قطعه  شعری ساده، برگزار می شود.1
1- زردی من از تو، سرخی تو از من
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نوروز در گذر زمان
درباره ی جشن نوروز

قسمت سوم
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تا همین اواخر، از چند روز پیش از نوروز، طاق های چوبی در تقاطع 
خیابان ها، بازارها و مغازه ها برپا شده و با فرش ، پرده های منقش 
دیواری، عکس ، آینه، گل ها و گیاهان متنوع تزئین می شدند. 
امروزه، میوه ، شیرینی  و تخم مرغ های رنگی در ظروف گذاشته 
می گیرند.  قرار  آب خالص  و  کوزه های گالب  کنار  در  و  شده 
افراد از هر طبقه و باوری به خیابان رفته و مشغول خرید مقادیر 
زیادی شیرینی، میوه و آجیل می شوند. شیرینی ها، مهم تر از همه 
سوهان، سمنو و شیرینی های کوچکی که با آرد نخود یا برنج 
درست شده اند، در خانه پخته شده یا از شیرینی فروشی ها تهیه 
می شوند. قباًل محبوب ترین میوه ها، سیب، پرتقال ترش، لیمو، 
به، انگور و انار بودند، اما امروزه انواع پرتقال، گالبی، و حتی موز 
و غیره، متداول هستند. آجیل شامل پسته، مغز بادام، گردو و 
نخود  بوداده می شود که با تخمه  خربزه، برگه زردآلو، کشمش و 
توت خشک مخلوط می شوند. میوه، شیرینی و آجیل، همراه با 
کاسه های آب )که یکی از آن ها حاوی ماهی قرمز است( و شیر، 
چند شمع و تخم مرغ های رنگی، یک آینه، سبزه، چند پر سیر، 
سبزیجات )ترخون، تره فرنگی، پیازچه، ریحان و غیره(، چند عدد 
سکه نو، یک جلد قرآن )یا سایر کتب مقدس، بسته به اعتقادات 
خانواده(، کمی پنیر و یک ظرف سمنو، در سفره هفت سین قرار 
می گیرند. کارت های تبریک مختلف، با نوشته های متنوع، برای 

خانواده و دوستان ارسال می شوند. 
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نگاهی به رسوم نوروز
خانواده های عزادار نوروز را جشن نمی گیرند. بسیاری هنوز بر این 
باورند که روح خویشاوندان شان در شب نوروز به خانه می آیند، 
در نتیجه خانه ها را تمیز کرده و غذا یا رنگینک )نوعی شیرینی با 
خرمای بی هسته( یا حلوا )خوراکی شیرین که با آرد برنج، شکر، و 
زعفران درست می شود( می پزند و به عنوان خیراتی برای یادبود 
اجداد وفات یافته شان )در خیابان  یا گورستان( پخش می کنند.2 
همچنین، هنوز هم باوری عمومی وجود دارد مبنی بر این که 
در صبح نوروز می بایست کودک یا بزرگسالی خوش قیافه درب 
منزل را بزند و وقتی از او پرسیده می شود »کیستی؟« و »چه 
آورده ای؟« پاسخ دهد: »من بخت هستم و سالمت و بهروزی به 
ارمغان می آورم.«3 در شب نوروز انواع خاصی نان پخته می شود 
و خوراکی خاص )معموالً سبزی پلو با ماهی( تناول می شود. در 
همین حال گروه هایی با شادی، آوازه خوان و رقصان و در حال 
نواختن موسیقی دوره می گردند و معموالً هدایایی از خانواده های 
ساکن محله دریافت می کنند. لحظه دقیق »تحویل سال« از 
پیش اعالم می شود. خانواده ها از پیش از تحویل سال، دور هفت 
سین جمع می شوند؛ بسیاری در این لحظه از سر حسن نیت 
برای همه دعا می کنند. به محض این که سال »تحویل می شود«، 

2- هنری، صص ۵۸-۶3 با ادبیات؛ مقایسه کنید با فقیری، ۱۹۷۱، در سنت  فروردینگان
3- ایُنْسترانتِسف، صص ۱۰۰-۱۰، مترجم کاظم زاده، صص ۱۰۷-۸؛ مقایسه کنید با ُهنری، صص ۵3، 

۴2-۱۴۱ ،۹۷
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فرزندان و عروس ها و دامادهای خانواده بلند شده و دست پدر و 
مادر )یا سایر بزرگترهای حاضر( را می بوسند و به آن ها تهنیت 
پیشانی  و  مردان(  )برای  گونه  بر  بوسه ای  متقاباًل،  می گویند. 
)برای زنان( نیز نصیب خودشان می شود و عیدی می گیرند4 و 
سپس اعضای جوانتر خانواده نیز به همین منوال به خواهر و 
برادر بزرگ ترشان، یا اعضای نسبی  خانواده شان، نوروز را تبریک 
می گویند. سپس به کسانی که حضور دارند مقداری شیرینی و 
آجیل رنگی تعارف می شود و آب نوشیده می شود تا سالمتی و 
شادمانی به ارمغان آورد. شمع ها را خاموش نمی کنند )قطعاً نه 
با فوت کردن( بلکه می گذارند خودشان بسوزند. بالفاصله پس از 
تحویل سال )یا اگر سال در طول شب تحویل شده باشد، صبح 
روز بعد( خویشاوندان، خدمتکاران خانه، دوستان و آشنایان به 
دیدار یکدیگر می روند، به همان منوال که گفته شد به یکدیگر 
از  و  قرار می گیرند  استقبال  مورد  با گالب  تبریک می گویند، 
شیرینی ها و سایر خوراکی های لذیذ میل می کنند. خانواده های 
عزادار معموالً بر سر مزار عزیزانشان می روند، دعا می کنند و بعد 
به خانه باز می گردند. پس از آن ریش سفیدها و برجستگان جامعه 
و قوم و خویش به دیدار آن ها می روند اما بدون این که مراسم 
عادی نوروز را به جا بیاورند؛ تنها برایشان آرزوی سالمتی و طول 
عمر کرده و دعا می کنند که دیگر غمی نبینند. بچه ها به طور 
ویژه ای نوروز را دوست دارند. آن ها در ایام نوروز کاری ندارند، 
به مدرسه نمی روند و محدودیتی در بازی ندارند؛ بلکه لباس های 
می کنند.   مختلف  بازی های  و  می گیرند  عیدی  می پوشند،  نو 
این  و  پیک نیک  به  رفتن  دوستان،  دیدار  به  بعدی  روزهای 
روزها بیش از پیش، سفر به شهرها و کشورهای دیگر می گذرد. 
از  مکان های محبوب تر برای گشت وگذارهای نوروزی عبارتند 
تخت جمشید، اصفهان، مشهد و دیگر شهرها و اماکن تاریخی 
و همچنین مکان های مقدس و زیارتگاه ها و یا تفرج گاه های 
حاشیه دریای کاسپین و خلیج فارس برای افراد ثروتمندتر. روز 
سیزدهم »روز بیرون رفتن« است، همه خانواده ها از خانه بیرون 
می زنند، سبزه هایشان را در طبیعت رها می کنند )و آرزو می کنند 
که اتفاقات ناگوار نیز همراه سبزه ها دفع شوند(، جایی نزدیک 
یک پارک، باغ یا کنار رودی طویل می یابند، فرشی روی زمین 
می اندازند و با بازی شطرنج، تخته نرد، ورق، الک  دولک و غیره، 
با آواز خواندن، رقصیدن، گپ وگفت های شادمانه و گوش دادن 
به موسیقی از روزشان لذت می برند. در این روز غذاهای مفصل 
پخته می شود و مقدار زیادی میوه، آجیل، نوشیدنی و شیرینی 
خورده می شود و شب پس از این خداحافظی مبسوط از نوروز با 

خوشحالی به خانه هایشان باز می گردند.
4- معموالً اسکناس تازه و در بعضی مواقع سکه های طال یا نقره
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آثارش در میان پارسی زبانان از محبوبیت خاصی برخوردار است. 
نکته سنجی، ظرافت ادبی و صراحت از خصوصیات قلم استاد 
سخن، سعدی است. نخستین روز اردیبهشت ماه روز بزرگداشت 
سعدی است. به همین مناسبت به زندگی و زمانه ی او می 

پردازیم.1 

نام و کنیه سعدی

ابومحمد مشرف الدین مصلح بن عبداهلل بن مشرف شیرازی، 
شاعر و نویسنده ایرانی۲ به عنوان یکی از بزرگ ترین چهره های 
ادبیات پارسی شناخته می شود. از زندگی سعدی اطالعات موثق 
چندانی بجا نمانده است. حتی منابع دست اول هم در جزئیات 
سعدی  خود  های  نوشته  اینکه  وجود  با  اند.  متفاوت  مهمی 
مخصوصا بوستان و گلستان شامل بسیاری از یادداشت هایی 
است که به نظر می آید مربوط به شرح حال خود او  هستند، 
تعداد قابل توجهی از این موارد از نظر تاریخی نامحتمل به نظر 
می رسند و احتماال جنبه داستانی دارند. در مورد نام سعدی نیز 
اختالف نظر وجود دارد. برای مثال براون۳ به یک دست نوشته 
قدیمی رجوع می کند4 و نام شاعر را به عنوان مشرف الدین بن 
مصلح الدین عبداهلل ذکر می کند. بیشتر محققان غربی مثل 
آربری۵، ریپکا6 و دیویس7 قسمت عبداهلل نام خانوادگی سعدی را 
ابوعبداهلل مشرف الدین بن مصلح عنوان کرده اند. چنین ابهامی 
درباره اسم مستعار سعدی وجود ندارد. این اسم حکم امضای او 

www.iranicaonline.org  SAʿDI    1- مقاله حاضر ترجمه و تلخیصی است از
B.shiraz,ca.1210;d.shiraz,d.1291 or 1292
E.G.Browne
BL.india office library md pers.876.dated 728/1328
A.J.Arberry
J.Rypka
R.Davis 

پرستو محمدی

را در همه غزل هایش دارد )تخلص(.۸ شکی نیست که این اسم 
بر اساس خدمات سعدی به اتابکان فارس بوده است که در بیشتر 
زندگی او بر شیراز حکومت می کردند. از آنجایی که دو نفر از 
اعضای این سلسله "سعد" نام داشتند، ابن الفواتی اسم مستعار 
شاعر را در حسن ارتباطات سعدی با سعد بن ابی بکر می داند. 
اما این نسبت مشکالتی را از نظر ترتیب زمانی ایجاد می کند 
و سعدی باید زمانی که اولین بار فرصت مالقات سعد جوان را 
داشته است، ۵۰ ساله بوده باشد و بعید به نظر می رسد که او 
نوشتن صدها غزل را که دربر دارنده اسم مستعار او است، درست 
بعد از این زمان آغاز کرده باشد. احتماال منابع دیگر در این مورد 
قابل اعتمادترند. دولتشاه سمرقندی9 بیان می کند که سعدی 
اسم مستعار خود را به خاطر خدمت پدرش در دربار پدربزرگ 
سعدبن ابی بکر، سعد بن زنگی، گرفته است. با این وجود سعدی 
خودش هنوز یک نوجوان بود وقتی که سعد بن زنگی در سال 
1۲۲6 دیده از جهان فروبست. زرین کوب1۰ معتقد است سعد 
اسم موسس آن سلسله است و این اسم مستعار نشان دهنده 

وفاداری شاعر به همه اعضای خاندان سلطنتی است. 

سعدی؛ شاعر زندگی

بدون شک سعدی سالیان درازی در شیراز نبوده است. او در 
طول این دوره بسیار سفر کرد و تعداد زیادی از داستان های 
اول شخص وی احتماال ارتباطی با زندگی واقعی شاعر داشته 
است. به عنوان یک هنرمند ادبی سعدی نیاز به خلق یک روایت 
داستانی دارد که مناسب اهداف او است. با تجربه، جایز الخطا، 
عاقل، جهان دیده و متعهد به ارزش های بنیادین مشخص که 
خود را به عنوان یک هنرمند در داستان هایش قرار داده است. با 
این حال این یک اشتباه است که زندگی شاعر را خیلی نزدیک 
به شخصیت ادبی او در نظر بگیریم. همانطور که زرین کوب می 
گوید پدر سعدی یک سایه فاقد نام در آثار او است اما نه این 
که بدون وزن باشد. او آشکارا برای آموزش اولیه پسرش مسئول 
بوده است و به او درس هایی در رابطه با صبر داده است که در 
او سعدی  اما مرگ  باقی مانده است.  با شاعر  سرتاسر زندگی 
یا  احتماال سعدی در حدود سال های 1۲۲۳خ  یتیم کرد.  را 
Gazal,q.v

 9- شاعر و تذکره نویس خراسانی در قرن 9 هجری
A.Zarrinkub, pp.66-67 
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بر بال سخن
درباره ی زندگی و زمانه سعدی 

به مناسبت یکم اردیبهشت زادروز استاد سخن

4-
3-

5-
6-
7-

8-

10-
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1224خ که سعدبن زنگی به وسیله سلطان غیاث الدین پیر 
از قدرت کنار گذاشته شد، در حالیکه هنوز نوجوان بود  شاه 
شهر محل زندگی اش را جهت تحصیل در مدرسه نظامیه بغداد 
ترک کرد. کاتوزیان11 بعد از یک ارزیابی دقیق نتیجه می گیرد 
که احتمال دارد سعدی از عراق، سوریه، فلسطین و شبه جزیره 
عربستان دیدن کرده باشد اما غیر محتمل است که او به شرق، 
خراسان، هند یا کاشغر سفر کرده باشد. زمانی که سعدی حوالی 
سال 1257خ  بعد از یک مسافرت سی ساله به شیراز بازگشت 
شاعری مشهور و مورد عزت و احترام بوده است. شهرتی که 
باید بر اساس جریان گسترده غزل های استادانه ی او بوده باشد. 
سعدی در یک قصیده کوتاه، درباره ثبات اخالقی و موفقیت های 
ابوبکر بن سعد می گوید که او را به بازگشتش به شیراز تشویق 
کرده است. با این حال سلسله اتابکان فارس12 تا زمان بازگشت 
شاعر به مدت طوالنی دوام نداشته است. ابوبکر در سال 1260خ 
درگذشت و پسر بزرگ او سعدبن ابی بکر هم درست دوازده سال 
بعد از آن دیده از جهان فروبست.  سعدی که هم عصر مغوالن 
بوده است نمی توانسته وضعیت سلطه مستقیم ایشان را با روی 

H.Katuzian 
12- گروهی از ترکمنان بودند که در سده ششم در فارس به قدرت رسیدند
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باز پذیرفته باشد. در همین راستا او دو قصیده به عربی و به 
فارسی سروده است؛ در یک مورد در سوگ مرگ آخرین خلیفه 
عباسی، المستعصم باهلل در طی یغمای بغداد بوسیله ی مغول و 
در سروده ی دیگر اظهار تاسف برای سقوط خالفت. با این وجود 
سعدی شعری برای یادبود انتقال قدرت از سلجوقیان به مغوالن 
سرود. در مجموع در آثار جمع آوری شده او اشعار بسیار زیادی 
ایرانی  است که هم به فرمانروایان مغول و هم به فرمانروایان 

تقدیم شده است. 

درون مایه اشعار سعدی
سعدی در یکی از پر حادثه ترین دوران تاریخ آسیا و خاورمیانه 
نابودی  زندگی کرده است؛ گسترش و تثبیت قدرت مغوالن، 
مراکز فرهنگ و تمدن، تغییرات گسترده در نهادهای سیاسی 
و موج عظیم مهاجرت. سعدی با چالش های دوره خودش با 
مهارت و ثبات رو به رو شده است. مهارت او در زبان و ادبیات به 
وی اجازه می دهد که از یک شهر به شهر دیگر برود و در درون 
و بیرون مساجد، بازارها و کاخ ها با مردم به گفتگو بپردازد. او به  11-
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پویایی و تحرک اجتماعی اش حتی بعد از ساکن شدن در شیراز 
هم ادامه داده است. آثار سعدی نشان می دهد که او در ارتباط 
منظم با دوایر حکومتی شهر بوده است اما هرگز به شکل رسمی، 
آشکارا به دربار نپیوسته و علی رغم نفوذ، مقام و دسترسی به 
ثروت در یک خانقاه ساکن شده است. این شرایط کمک می کند 
که وسعت نظر و تنوع دنیایی را که او در سروده ها و نوشته 
هایش ترسیم کرده از کاخ های نخبگان تا زندگی خیابانی در بین 
افراد فقیر را در نظر بگیریم. کنایه، شوخ طبعی و توصیه به صدقه 
و دستگیری از مردم، تعهد به ارزش های انسانی بویژه در ارتباط 
با رنج دیگران )مخصوصا آن هایی که کمتر مصونیت دارند( 
آگاهی از شکنندگی زندگی و اعتقاد به تسویه حساب اخالقی 
)حسابرسی( چه در زندگی دنیوی و چه در زندگی اخروی، اغلب 

در نوشته های او یافت می شوند. 
اگرچه سعدی آخرین روزهای زندگی اش را در شیراز گذراند، 
اشعار و شهرت او در سرتاسر دنیا حتی به مناطقی که احتماال 
شخصا هرگز از آن ها دیدن نکرده بود هم سفر کرده اند. در هند 
اشعار غنایی او تاثیر مهمی روی دو تن از بزرگان شعر دهلی در 
اواخر قرن 1۲ و اوایل قرن 1۳ داشته است؛ امیر خسرو دهلوی و 
حسن سجزی دهلوی.  در آناتولی سیف الدین محمد فرغانی1۳ نه 
تنها گلستان سعدی را به ترکی ترجمه کرد بلکه چندین قصیده 
فارسی را هم به افتخار او سرود و تعدادی از نمونه اشعارش را 
برای سعدی فرستاد. سعدی چند سال بعد از دنیا رفت. منابع 
قدیمی تر تاریخ مرگ او را در محدوده 1۲91خ تا 1۲99خ ذکر 
کرده اند. سعید نفیسی14 در یک بررسی دقیق تر نتیجه می گیرد 
که سعدی در ۲7ام ذی الحجه 691ه.ق درگذشته است. در کتاب 
های جدیدتر چون تذکره الشعرای دولتشاه سمرقندی و نفحات 
االنس جامی روی سال691 توافق وجود دارد اما این اتفاق را در 
ماه شوال تعیین کرده اند. قدیمی ترین ثبت معتبر موجود "تاریخ 
گزیده" )نوشته شده در سال1۳۳۰( بوسیله ی حمداهلل مستوفی 
است و بر اساس این ثبت و سایر منابع قرن چهاردهم، یک سال 

زودتر را عنوان می کنند. 

13- شاعر در قرن 7 و ۸ هجری
14- ادیب، مورخ و نویسنده معاصر
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فرهنگ و هنر

 آثار سعدی نشان می دهد که او در 
شهر  حکومتی  دوایر  با  منظم  ارتباط 
اما هرگز به شکل رسمی،  بوده است 
رغم  و علی  نپیوسته  دربار  به  آشکارا 
نفوذ، مقام و دسرتسی به ثروت در یک 

خانقاه ساکن شده است.
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طنز

حسین پاکروان

اندر حکایت رواج اشعار کم محتوا در فرهنگ ایرانی

اعدام اندیشه
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هک  آن  یکی  کردند  افیده  بى  سعى  و  ربدند  بیهوده  رنج  کس  دو 

اندوخت و نخورد و دیگر آن هک آموخت و نکرد

ن هک رتشیب خوانى // چون عمل رد تو نیست اندانى علم چندا

هن محقق بود هن دانشمند // چارپاپیى ربو کتابى چند

آن تهى مغز را هچ علم و خبر // هک رب او هیزم است یا دفتر

سعدی ، گلستان ، باب هشتم رد آداب صحبت
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ایانی
ن پ

سخ
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گهی آ

��  چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ تا شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
۱۸:۳۰  📅

��  ۲ ساعت
�� بها: ۲۵,۰۰۰ تا ۸۰,۰۰۰ تومان 
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