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آخرین لیستی که از اعضای کابینه دوازدهم منترش شده، متاسفانه گویای عدم 
حضور زنان در ترکیب هیات دولت است که برای جامعه ایران مایه تاسف 
است... زنان فرهیخته ایران نسبت به زنان سایر کشورهای جهان که به مناصب 
ریاست جمهوری، جایگاه های وزارتی و رده های کالن دولتی دست یافته اند، 

هیچ کمبودی ندارند و حتی بسیار توامنندتر هستند.

نبود زنان در ترکیب هیات دولت، برای جامعه ایران مایه تاسف است
www.khouzestan.isna.ir
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شکاف  کاهش  جنسیتی،  برابری  زنان،  توانمندی 
جنسیتی، تغییر در نگاه تبعیض آمیز و بسیاری از عبارات 
و واژگان مشابه، بخشی از ساختار فکری کسانی است که 
خود را برابری طلب می خوانند. ایشان ازدواج کودکان، 
حق رای، طالق، تعدد زوجات و بسیاری قوانین دیگر را 
محل نقد دانسته و در طیفی گسترده از نقد اسالم تا 
ارایه تفسیر متفاوت از آن، به دنبال ارایه راهکاری عینی 
برای تغییر شرایط زیستی زنان ایرانی اند. با این حال 
تالش برای تغییر شرایط زندگی زنان در حدود مسایل 
نظری و نبردهای عقیدتی خالصه نمی شود و اقداماتی 
عینی، فارق از کم و کیف آن، نیز صورت پذیرفته است. 
به عنوان نمونه می توان به کمپین "پیش به سوی تغییر 
چهره مردانه مجلس" اشاره کرد. توجه به نام کمپین به 
روشنی نشان می دهد آن چه در کنه اندیشه و رفتار 
اکثریت فعالین حقوق زنان قابل مشاهده و ارزیابی است، 
توجه خاص به جنسیت است. باوری که گمان دارد زن 
بودن امتیاز ویژه ای است در فهم بهتر حقوق زنان و 
حتی استیفای آن. از این رو وقتی گام به میدان عمل 
می گذارند کمپینی با نام "پیش به سوی تغییر چهره 
مردانه مجلس" برمی گزینند. با این توضیح نوشتار پیش 
رو قصد دارد نگرش جنسیتی موجود بین فعالین حقوق 

زنان را مورد نقد و بررسی قرار دهد. 

توامنندی زنان را دست کم نگیرید
شاید این عبارت یکی از مهم ترین نقاط اشتراک حامیان 
حقوق زنان در جامعه ایران باشد. با این حال باید پرسید 
این توانمندی دقیقا به چه معنا است؟ بویژه آنکه عموما 

سپهر ساغری

جنسیت زدگی
درباره سیطره نگرش جنسیتی در جامعه ایران

حامیان حقوق زنان حضور زنان تحصیلکرده را عاملی 
مناسب جهت تصدی پست های حکومتی می دانند. با 
بر آمار قبولی زنان در دانشگاه ها  آیا تکیه  این وجود 
می تواند موید کارآمدی ایشان در صحنه مدیریت باشد؟ 
اساسا اگر دانشگاهیان صرفا بواسطه برخورداری از مدرک 
دانشگاهی افراد قابل و توانمندی هستند، پس چرا میزان 
اظهار نظرات و تصمیمات تامل انگیز در بخش دولتی 
یا خصوصی باال است؟ مگر نه این است که عموما، چه 
اکثریت مردان و چه اقلیت زنان در این بخش ها جملگی 
به  یا  استفاده  نمونه  عنوان  به  دارند؟  عالیه  تحصیالت 
تعبیری سواستفاده از دانشجویان جهت انجام پروژه های 
تحقیقاتی و نهایتا درج نام استادانی که بعضا هیچ اطالعی 
از محتوا مقاله ندارند، گواه کفایت و توانمندی است؟1 
یک بار دیگر عبارت آغازین یادداشت را با هم مرور می 

کنیم: 
زنان فرهیخته ایران نسبت به زنان سایر کشورهای جهان 
و  وزارتی  ریاست جمهوری، جایگاه های  مناصب  به  که 
رده های کالن دولتی دست یافته اند، هیچ کمبودی ندارند 

و حتی بسیار توامنندتر هستند.
زنان ایرانی بسیار توانمندتر هستند دقیقا به چه معنا 
است؟ آیا توانمندی مورد نظر فعالین حقوق زنان می تواند 
منجر به اصالحات مد نظر ایشان شود؟ آیا این اصالحات 
فقط از طریق زنان و با دستیابی به مناصب سیاسی رده 
باال قابل حصول است؟ آیا می توان پذیرفت صرفا تکیه 
بر مناصب قدرت می تواند منجر به تحوالت بنیادین یا 
اصالحات مورد انتظار شود؟ به عبارتی دیگر بدون پشتوانه 
وجود اقتصاد شفاف، غیردولتی و غیررانتی، وجود تشکل 
و تحزب، برآمدن نشریات مستقل و بسیاری عوامل دیگر 
صرفا ورود افراد، ولو صالح و توانمند، به صحنه سیاست 
و مدیریت کالن، راهگشا خواهد بود؟ باید در نظر داشت 
اصالحات بویژه در سطح کالن، نیازمند جریان اجتماعی 
است که این مهم جز از طریق نقش آفرینی اجتماعی 
پدید نخواهد آمد. پرسش های مهم دقیقا در همین نقطه 
مغفول می مانند. نخست آنکه نقش آفرینی اجتماعی 
چیست و اساسا جامعه ایران چه میزان نسبت به مسایل 
تر  روشن  بیانی  به  دارد؟  تعلق خاطر  یا  دغدغه  کالن 
موجودیتی به نام ایران و اولویت بندی منافع جمعی برای 

1- نویسنده قصد تعمیم این مفسده به همه استادان را ندارد.

سخن آغازین
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سخن آغازین

این سامان سیاسی چه میزان تعریف شده  شهروندان 
است؟ اساسا چه تعداد از زنان ایرانی، ولو تحصیلکردگان، 
در مورد مسایل کالن کشور مطالعه یا صحبت می کنند؟ 
در نقطه مقابل چه میزان از ایشان در مورد روابط زناشویی 
دیگران، ازدواج خوب یا بد، برگزاری مراسم عروسی، انواع 
لوازم آرایشی و مسایلی از این دست دغدغه دارند؟ در 
جامعه ای که عموم مردم و بویژه زنان آن، با افتخار خود 
را غیرسیاسی می دانند چگونه می توان در مدت کوتاه 
چند ماهه و در آستانه انتخابات انتظار معجزه از اندیشه و 

رفتار ایشان داشت؟ 

زنان و قدرت
خواست کمپین تنها باالرفنت کمیت زنان در مجلس نیست بلکه 

وقتی در اساسنامه قید شده "۵۰ کرسی برای زنان برابری طلب" 

یعنی این کمپین خواهان "ورود تنها زنان بیولوژیک نیست، بلکه 

خواهان وارد شدن زنانی به مجلس است که معتقد به برابری 
حقوقی زن و مرد هستند."2

این موضع گیری آشکارا موید ریشه دار بودن سیطره 
نگرش جنسیتی است. می پذیرم که بر اساس فرمایش 
به  بیولوژیک  زنان  ورود  صرفا  زنان،  حقوق  فعال  این 
مجلس منظور و مقصودشان نبوده است با این حال باید 
پرسید چرا نباید مردان در این لیست قرار بگیرند؟ آیا 
جز این است که بسیار از نویسندگان، پژوهشگر و فعالین 
پیشرو در بحث حقوق زنان، مرد بوده اند؟ کسروی با 
"تهران  با  کاظمی  مشفق  ما"،  دختران  و  خواهران   "
مخوف" یا سعید مدنی در اثر درخور توجه خود "جامعه 
شناسی روسپیگری" و بسیار دیگر تا امروز نه از موضع 
یک مرد که در موضع یک شهروند به درستی به مسئله 
زنان و حقوق ایشان پرداخته اند با این حال همچنان می 
توان پذیرفت که مردان جایی در لیست اصالح طلبانه 
شما نداشته باشند؟ آن هم به صرف مرد بودن؟ گرچه 
شوربختانه این طرز تفکر مختص نخبگان سیاسی کشور 
نیست.3 به عنوان نمونه پس از تحریم های فراگیر ایاالت 
متحده آمریکا، بحث تولید داخلی و مقوله کارآفرینی 
با حمایت دستگاه قدرت نقل محافل شد. با این حال 

 www.dw.com   2- تالش برای تغییر چهره مردانه مجلس؛ تالشی موفق یا عقیم؟
3- دست کم کسانی که بخشی از جامعه به ایشان به چشم نخبه سیاسی می نگرد
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شاهد آن بوده و هستیم که شتاب دهنده هایی4 با اهداف 
فرهنگی تاسیس شده اند که از پذیرش تیم هایی با عضو 
خانم معذوراند! در نقطه دیگر دورهمی های زنانه ای 
شکل می گیرند که در آن فقط زنان در یک اجتماعی 
کامال تک جنسیتی در مورد کارآفرینی صحبت و تبادل 
نظر می کنند. نکته قابل تامل آنکه اساسا کارآفرینی با 
روحیه اجتماعی و فعالیت فراجنسیتی در ترادف است. 
چگونه می توان از تغییر و اصالح در جامعه صحبت کرد 
و بعد آن را محدود به جنسیت خاصی نمود؟ این چگونه 
اصالحاتی است که نیمی از جامعه را عامدانه نمی بیند؟ 
یافته نشان  تاریخی کدام کشور توسعه  بررسی تجربه 
می دهد که با برکشیدن دیوار جنسیتی شرایط بهبود 
یافته است؟ آن بخش از بدنه جامعه و دستگاه قدرت که 
چنین می اندیشند می بایست در پافشاری خود نسبت 
به تفکیک جنسیتی جدا از ادله ایدئولوژیک، ثمره آن را 

هم به ما نشان دهند. 

4- شتاب دهنده ها اماکنی هستند که ضمن ارایه خدماتی چون فضای کاری اشتراکی، 
اینترنت پرسرعت، آموزش های مرتبط به کسب و کار و مانند افراد صاحب ایده را تا رسیدن 

به محصول مورد نظر ایشان تحت حمایت و پشتیبانی قرار می دهند.
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بررسی تجربه تاریخی کدام کشور توسعه یافته نشان 
می دهد که با برکشیدن دیوار جنسیتی رشایط بهبود 
یافته است؟ آن بخش از بدنه جامعه و دستگاه قدرت 
که چنین می اندیشند می بایست در پافشاری خود 
نسبت به تفکیک جنسیتی جدا از ادله ایدئولوژیک، 

مثره آن را هم به ما نشان دهند. 
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از دیدگاه آلفرد آدلر روانشناس اتریشی، بازی کودک، نوعی وقت کشی نیست بلکه اشتغال به حرفه است که باعث 
مهارت و شکوفایی استعدادهای اجتامعی افراد می گردد. کودک از طریق بازی و هامنندسازی خود با بزرگساالن تصویر 
خود را به عنوان شهروندی که باید مسئولیت ها و نقش های مناسبی را در یک نظم اجتامعی به عهده گیرد، گسرتش 
داده و به عنوان شخصیتی موجود و مستقل در یک جامعه آزاد جلوه گری می کند. بدین طریق کودک با هر تغییری در 
روابطش با جهان، به طور مستمر خود را از نو کشف می کند. تصویرش را از »خود« تا آنجا که می تواند و در توان دارد، 

مورد تجدیدنظر قرار می دهد.
مهجور، سیامک؛ روان شناسی بازی، تهران، راهگشا، 1372، چاپ دوم، صفحه 80

امعه
ج
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اجتماعی،  ضرورت های  از  کودکان،  برای  کردن  بازی 
زیستی و روانی است و ریشه در ساختار روان شناختی، 
زیست شناختی و اجتماعی نوع بشر دارد. اسباب بازی ها 
نیز رکن مهمی در بازی های کودکان دارند و پاسخگوی 
مناسبی برای نیازهای روانی، زیستی و اجتماعی آن ها 
هستند. در حقیقت اسباب بازی و بازی، محملی است که 
به واسطه آن، کودک ضمن تنش های زیست شناختی، 
روان شناختی و اجتماعی خود، به تعادل ضمنی دست 
می یابد. بازی کردن راهی برای بیان احساسات کودکان 
نیز هست. اسباب بازی کودکان به عنوان ابزاری مهم، 
در فرهنگ پذیری و اجتماعی کردن کودکان نقش به 
سزایی دارد کودک از همان ابتدای زندگی با این پدیده آشنا 
می شود از طریق آن نقش های اجتماعی را می آموزد و با 
جهان پیرامون خود ارتباط برقرار می کند به طور کلی 
قدرت بازی فوق العاده است و برخالف تصور سطحی، 
بازی، به ویژه بازی های دوران کودکی، امری جدی و 

سازنده هستند.

اهمیت جامعه پذیری و انتقال فرهنگ
جامعه پذیری زمانی اتفاق می افتد که کودک هنجارها، 
ارزش ها و باورهای جامعه ای که در آن زندگی می کند 
را می آموزد و یاد می گیرد که این روش ها را در زندگی 
اجتماعی خود و در برخورد با افراد جامعه به کار گیرد. 
خصوص  در  پذیری،  جامعه  فرآیند  طریق  از  کودک 
انتقال  واقع  در  و  می آموزد  نیز  خود  جامعه  فرهنگ 
فرهنگی، طی فرآیند جامعه پذیری اتفاق می افتد. جامعه 

بازی و جامعه پذیری
درباره نقش بازی و اسباب بازی در جامعه پذیری کودکان

پذیری در کودکان از ابتدای تولد آغاز می شود. در تمامی 
جوامع و ملت ها، هدف از اجتماعی کردن کودکان، آماده 
بزرگسالی  به عهده گرفتن نقش در  برای  کردن آن ها 
است. از دیگر اهدافی جوامع را به تالش برای جامعه پذیر 
کردن کودکان وامی دارد، انتقال ارزش ها و هنجارهای 
و  نظم  حفظ  آموزش  جهت  در  است  آن ها  به  جامعه 
کودکان  پذیری  جامعه  آنان.  توسط  اجتماعی  انسجام 
از عوامل بسیار زیادی تاثیر می پذیرد و در بلند مدت 
نیز، تاثیر بسیاری بر جامعه خواهد گذاشت. این کودکان 
آینده ی هر کشوری را خواهند ساخت و طی سالیان و در 
طول چند دهه، سرمایه انسانی را در اختیار کشورها قرار 
خواهند داد. عدم توجه به جامعه پذیری و کم اهمیت 
برای  را  بسیاری  چالش های  و  آسیب ها  آن،  شمردن 

کشورها به وجود خواهد آورد.

کارکردهای اجتامعی بازی
بازی کودکان را باید جدی ترین کار آنان قلمداد کرد. 
بازی، تالش و فعالیتی لذت بخش، خوشایند و مفرحی 
برای رشد همه  جانبه کودک ضروری است.  است که 
به  را  عقاید خود  و  افکار  نمی توانند  کودکان خردسال 
راحتی با کالم بیان کنند، بنابراین معموال از طریق بازی 
خود را ابراز می کنند.1 از دیدگاه هال2 کودک برای تبدیل 
شدن به یک انسان اجتماعی، مراحلی را که بشر اولیه 
برای رسیدن به تمدن فعلی پیموده است، از طریق بازی 
طی می کند. از دیدگاه آدلر بازی وسیله ای است برای 
آرام ساختن میل خودنمایی و برتری جویی کودک. به 
گفته آدلر بازی به کودکان این امکان را می دهد که 
امیال مزبور را با توجه به خواست های خود به راحتی 
دگرگون ساخته و در بازی های خود نشان دهند.3 بطور 
با  ارتباط  برقراری  مهارت  بازی کردن کودک  در  کلی 
دیگران، مشارکت، احترام به قوانین، یادگیری مفاهیمی 
مثل جمع و نیازهای فردی و اجتماعی و ... را فرامی گیرد.

1 - قزوینی نژاد، حمیرا؛ کلیات بازی درمانی، تهران، آییژ، 1385، چاپ اول، صفحه 1
Granvil Stanly Hall - 2 بنیان گذار انجمن روانشناسی آمریکا

3 - مهجور، سیامک؛ روان شناسی بازی، تهران، راهگشا، 1372، چاپ دوم 1397 
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اسباب بازی و نقش های اجتامعی
اسباب بازی از اولین وسایلی است که خارج از بطن 
مادر، در اختیار کودک قرار می گیرد. به کمک بازی با 
اسباب بازی، کودک می آموزد که می تواند بر اجسام 
آشنا  واقعی  دنیای  مفاهیم  با  بگذارد،  تاثیر  خارجی 
شود و به صورت غیر مستقیم آموزش و پرورش یابد. 
و  عاطفی  هوشی،  اجتماعی،  نیازهای  اسباب بازی ها 
جسمانی کودک را برآورده کرده و شخصیت، خالقیت 
تنظیم  را  خود  اطراف  محیط  از  کودک  ذهنیت  و 
می کنند. رشد کودک در جریان پنج سال اول زندگی، 
بیش از هر دوره سنی دیگر، به اسباب بازی هایی که 
در دسترس او قرار می گیرد، وابسته است. کودکان 
هنگام بازی با وسایل درنظرگرفته شده برای آن ها، 
نقش های مختلف را بازی و تمرین می کنند. یکی از 
کارکردهای اسباب بازی ها، انتقال ارزش ها و باورهای 
اجتماعی و نقش پذیری است. اسباب بازی ها حتی 
می توانند کلیشه هایی در ذهن کودکان ایجاد کنند. 
برای مثال هنگامی که سازندگان اسباب بازی، اسباب 
بازی ها را به انواع دخترانه و پسرانه تقسیم می کنند، 
میان  تفاوت های  به  از همان سنین کودکی  آشکارا 
دختر و پسر می پردازند. دختر بچه ای که از کودکی 
در دنیایی صورتی، عروسکی را به فرزندی می گیرد و 
برایش با اسباب بازی هایی با طراحی وسایل آشپزخانه 
غذا می پزد، نقش مادری، لطافت و خانه داری از همان 
ابتدا در وجودش نهادینه می شود و یا پسر بچه ای که 
با اسباب بازی هایی چون تفنگ و ماشین بازی می کند 
و پدر مادرهایی که از این تفاوت ها استقبال کرده و 
مطابق رده بندی های این چنینی برای کودکان خود، 
دست به انتخاب می زنند، همگی شخصیت، جامعه 

پذیری و فرهنگ کودک را تشکیل می دهند.
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تو خود را لحظه به لحظه خلق می کنی. تو به صورت جوهری ثابت به 
دنیا نیامدی، بلکه به صورت قوه ای نامحدود به دنیا آمدی. تو دانه به 
دنیا آمدی نه درخت. تو باز به دنیا آمدی نه بسته. این گشودگی محرش 
است. تو مجبوری هر لحظه انتخاب کنی که می خواهی چه کسی باشی. 

تصمیم تو رسنوشت توست.
الماس های اُشو، مترجم: مرجان فرجی، تهران، انتشارات فردوس، 1380، صفحه: 245
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آن موهبت در خود شناختی ندارند. به عنوان مثال فردی 
که از ابتدا نابینا بوده و جهان تصویر را به واسطه شنیده 
ها و لمس هایش می شناسد، نمی تواند ادراکی از جهان 
یک بینا داشته باشد. از این رو با آگاهی از اینکه تفاوتی 
در او با دیگران هست، با تفاوتش بزرگ شده و شیوه 
خود را برای زندگی آموخته است. او با عصای خویش 
چنان خوگرفته است که گویی عضوی از او است. نقطه 
های بریل برایش همان قدر آشنا هستند که حروف برای 
یک بینا. بنابراین چنین فردی فارغ از مسائل و مشکالت 
عدیده اجتماعی،حقوقی و مالی، با تفاوتش بزرگ شده و 
آن را کامال شناخته و در بیشتر موارد به پذیرش رسیده 
است. اما زندگی برای کسانی که در بزرگ سالی بر اثر 
بیماری یا پیش آمدی به ناتوانی جسمی مبتال می شوند، 
بروز  با  آنان  تر است.  تر و پر چالش  به مراتب سخت 
یک حادثه یا بیماری، یکباره جریان زندگی شان دچار 
دگرگونی عظیمی می شود و از یک وضعیت عادی به 
وضعیتی غیر معمول پا می گذارند. وضعیتی که هیچ 
تجربه ای نسبت به آن ندارند و تنها شاید در اجتماع شان 
شاهد آن بوده و یا در فیلم ها دیده باشند. مثال فردی 
که تا پیش از این می دویده، کوه نوردی می کرده و به 
راحتی راه می رفته، از این پس باید همواره نشستن در 
صندلی چرخ دار را تجربه کند. او می داند حس راه رفتن 
و یا شنا کردن چیست. تجربه زیسته او از لذت ایستادن 
بر روی دو پا و قدم زدن سرشار است اما به ناگاه از تمامی 
آن داشته ها محروم می شود. بنابراین نسبت به مطالب 
یاد شده به راحتی می توان نتیجه گرفت افرادی که در 
بزرگ سالی دچار نارسایی و معلولیت می شوند، از نظر 
روحی و روانی در معرض آسیب شدیدتری هستند. اغلب 
این افراد از جامعه فاصله می گیرند و گوشه گیر می شوند. 
آن ها مانند افراد ناتوان مادرزاد، از کودکی مهارت چگونه 
زیستن در آن وضعیت را نیاموخته و به آن خو نگرفته 
اند. دشوارتر اینکه خانواده های این افراد به شدت افسرده 
و عصبی می شوند و نمی دانند چگونه باید با این پیش 
آمدی که برای عزیزشان رخ داده، کنار بیایند و با او رفتار 
کنند. از این رو رفتار غیر عادی و دلسوزی های بی اندازه 
اطرافیان نیز به احساس یاس و ناتوانی آنان دامن می زند. 
حال با تمام این تفاسیر، مطلب این است که چه طور می توان 
این افراد توان یاب را به زندگی باز گرداند. مردی که تا 

دو تجربه دو زندگی
درباره تاثیر نوع نگرش بر زندگی توانیابان 
به مناسبت 23 مهر روز جهانی عصای سفید

مشکالت فیزیک و یا نارسایی های ذهنی مسئله ای است 
که می تواند برای هر انسانی روی دهد. هر چند برخی از 
بدو تولد با این موارد روبه رو هستند اما دیگر افراد نمی توانند 
به طور قطع از آن مصون باشند. بیماری، تصادف، یک 
حادثه غیرمترقبه و ... برای هر کسی امکان وقوع دارد 
پس، معلولیت و ناتوانی فقط برای دیگران نیست! این 
مقاله قصد ندارد از مشکالت و مسائل گوناگون مالی، 
چه  بگوید  سخن  یاب  توان  افراد  حقوقی  و  اجتماعی 
فراوان از این دست موارد گفته و نوشته شده است که در 
کمال تاسف به نتیجه مطلوب نیز نرسیده است. از این رو 
برآنیم تا با مطرح کردن نارسایی های غیر مادرزادی، به 
کنشگری افرادی که بر اثر پیش آمدی دچار نقص عضو و 
یا محدودیت جسمی- حرکتی و ذهنی شده اند بپردازیم.

معلولیت و گوشه گیری
و  ژنتیک  همچون  گوناگونی  دالیل  به  افراد  از  برخی 
عارضه، از همان بدو تولد و یا در کودکی و خرد سالی 
دچار نارسایی های جسمی و ذهنی می شوند. این گروه از 
افراد چون از همان ابتدا و یا سال های نخستین زندگی 
شان با نارسایی شان مواجه اند و صورتی دیگر را متصور 
نیستند، بیشتر با مسئله شان کنار می آیند. آن ها به 
گونه ای رشد می کنند و بزرگ می شوند که داشتن 
آن توانایی خاص در تجربه زیستی شان وجود ندارد. هر 
چند آنان به ویژه ناتوانان و کم توانان جسمی و حرکتی 
کامال متوجه اند که در برخی موارد محدودیتی نسبت به 
دیگران دارند و متفاوتند اما به طور شخصی از چگونگی 

نسیم داودی پناه
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یقینا دچار افسردگی خواهد شد. شاید تنها راه حل گذار 
از سکون و فسردگی، پذیرش باشد اما بسیاری عادت را 
با پذیرش یکسان می انگارند. عادت از سر ناچاری است 
و فردی که به شرایطش عادت کرده در پی خالقیت و 
یافتن راه های جدید نیست حال کسی که می پذیرد که 
امری برایش پیش آمده، نه از ناتوانی اش می گریزد و نه 
با آن می جنگند بلکه شیوه ای جدید برای شرایط خاص 
خودش برمی گزیند و از سکون خارج می شود. توان 
یابان موفق و شاد کسانی هستند که از شرایط خودشان 
احساس شرم ندارند. با آن مواجه شده و قبولش کرده اند. 
برای انجام کارهایشان خالقیت به خرج می دهند و با 
تالشی زیاد که شاید چند برابر افراد عادی باشد، راه خود 
را می گشایند. آنان نه خود را قربانی می دانند و نه این 
حس را به دیگران القا می کنند و این برگ برنده آن ها 
برای ادامه زندگی است. برخی از این افراد که در میانه راه 
زندگی دچار نقص عضو و معلولیت شده اند، با خواست 
اما  بیابند  برای حرکت  اند راهی ساده  توانسته  اراده  و 
این امر زمانی میسر می شود که تغییر در نگرش آنان 
رخ دهد. همه انسان ها یک بار فرصت زندگی دارند و 
یک بار آن را تجربه می کنند اما چه بسا اگر به دیده 
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دیروز پشت رول می نشسته و راننده تاکسی بوده، چگونه 
امروز در هیأت یک نابینا می تواند به کارش ادامه دهد؟ و 
یا زنی که پیش از این شغلش مربی گری شنا بوده، امروز 
چه طور می تواند با وجود دست ها و پاهای بی حرکت از 

زندگی اش بهره ببرد؟

کنشگری رسآغاز بودن
بی شک در تلخی این موقعیت های دشوار بحثی نیست. 
ماجرای کمک های دولتی و خدمات شهری و اجتماعی 
پر نقص را هم کنار می گذاریم. آنچه می ماند، برخورد 
خود شخص با این مسئله است که بسیار اهمیت دارد.

مدت سوگ از دست دادن یک توانایی خاص را باید در 
نظر گرفت. فرد تا چند ماه هنوز ناباور است. چراهای 
متعدد در سر او و دهان اطرافیان تکرار می شود اما بعد 
از مدتی که هجمه رفت و آمدها و دلسوزی ها کاهش 
یافت، فرد آرام آرام باور می کند که دیگر به سان گذشته 
نیست. زندگیش تفاوت کرده و دچار سکون شده است. 
اگر فرد در این مرحله باقی بماند و نتواند از آن گذر کند، 
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توان یابان موفق و شاد کسانی هستند که از رشایط 
خودشان احساس رشم ندارند. با آن مواجه شده و 
قبولش کرده اند. برای انجام کارهایشان خالقیت به 
خرج می دهند و با تالشی زیاد که شاید چند برابر 

افراد عادی باشد، راه خود را می گشایند.

جامعه
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تعمق در زندگیشان بنگریم، درمی یابیم این 
افراد دو بار می زیند. یک بار با پایی پر توان، 
دستی قوی، چشمی بینا و گوشی شنوا و 
بار دیگر زندگی بدون یک یا چند مورد از 
توانایی های داشته شان. در هر یک از این 
زندگی ها آنان اموری را تجربه می کنند و 
می زیند که هر کسی امکان چشیدنش را 
افرادی  برای  دنیای صداها  بی شک  ندارد. 
که همواره از بینایی بهره مندند، بی اندازه با 
افرادی که همواره نابینا بوده اند تفاوت دارد و 
این تفاوت را تنها کسی درک می کند که هر 
دو تجربه را داراست. فقدان یک موهبت هر 
چند سخت و دشوار است اما موهبت هایی 
دیگر را به ارمغان می آورد که هوشیاران آن 
را درمی یابند. در نتیجه می شود با پذیرش 
معلولیت پیش آمده دنیایی نو و ویژه برای 
خود خلق کرد و همچنان از زندگی بهره برد 
و آنان که سختی و رنج کشیده اند می دانند 
راه رشد همواره از پس شیب تند آشکار می 
زندگی  یک  در  زیستن  دوبار  فرصت  شود. 
شعار نیست. جهان آن قدر شگفتی و راز و 
رمز دارد که گاهی فقط با فقدان یک توان و 
توانمندتر شدن قوه ای دیگر، کشف می شود. 
برخی از حس ها پس از فقدان یک داشته 
شخص  برای  که  شود  می  نیرومند  چنان 
ادراکات نو و ویژه را فراهممی آورد. کافی 
است دست از شکایت برداریم و سرنوشتمان 
را با ادامه دادن به زندگی تعیین کنیم و تغییر 
در وضعیتمان را یک فرصت به شمار آوریم.
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وجود مفهوم فرهنگی متامیز تحت لوای ایرانی بودن )ایرانیت( در دادگاه افشین )از رسداران ایرانی 
دربار عباسیان( به طرز چشمگیری نشان داده شد. او حاکم وراثتی شهر ارسوشنه )در تاجیکستان 
امروزی( بود، فرمانده ای که قیام 2۰ ساله بابک را برای نجات عباسیان شکست داد. افشین متهم 
به ترویج احساسات قومی-ملی ایرانی بود، او اظهار کرد »آیا من ارسار درونی خودم را با شام }برای 
مثال، کسانی که علیه او شهادت دادند{ در میان نگذاشتم، با شام درباره مفهوم آگاهی ملی ایرانی و 
همچنین احساس همدردی خودم برای آن و منایندگانش صحبت نکردم؟« )تاریخ طربی، ص 189(. این 
بخش نه تنها وجود آگاهی نسبت به هویت ایرانی را آشکار می کند بلکه از موجودیت مفهومی ایرانی 
بودن برای انتقال آن هم پرده برمی دارد. به هر روی جهت بررسی بهرت و بیشرت این مهم می بایست 

در گام بعدی واژگان رسزمینی و قومی از مفهوم "ایران" و ریشه های مرتبط با آن را بررسی کنیم. 

و هنر
گ 

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

قسمت سوم

از ریشه َملِکا به معنی "مالک بودن یا حکومت کردن"، 
متداول ترین معادل برای کشور بود )برای مثال، َملِک 
)پادشاه(، مالک )صاحب((. در تاریخ نگاری فارسی برای 
تعریف ارضی پادشاهی یا قلمروهای سلطنتی و استان های 
تشکیل دهنده آن اغلب از کلمه مملکت استفاده می شد. 
برای مثال، مملکت ایران یا ممالک ایران، در دوره مغول 
و پس از آن، ممالک خراسان، فارس یا کرمان. کلمه های 
اشاره  استان  به  اواخر  همین  تا  ایالت  و  والیت  عربی 
می کردند. در ادبیات کالسیک فارسی غالبا برای اشاره 
به محل تولد و سکونت شخص از کلمه های قدیمی وطن 
)عربی( و میهن )فارسی( استفاده می شد. محل تولد و 
زندگی یک نفر به عنوان عشق، تحسین و فداکاری در 
نظر گرفته می شد. کلمه ایران از زمان تأسیس افسانه ای 
این کشور بوسیله فریدون، نمایانگر پادشاهی سلسله های 
ایرانی و زادگاه مردم ایران است. مفهوم ساسانی ایران شهر 
معنی پادشاهی حکمرانان ایران را منتقل می کند. مردم 
ایران مردمی هستند که بیشتر به روابط ارضی خود توجه 
می کنند بویژه در قیاس با اعراب اعراب که در وهله اول با 
اهل و نسب شناسایی می شوند. ذکر این نکته قابل تامل 
است که کلمه "ایران" تنها یکی از عناصر تشکیل دهنده 
و  فرهنگی  قومی،  کلیت  در  را  ایرانی  هویت  که  است 
سرزمینی تعریف می کند. هویت ایرانی در آثار تاریخی 
مثل تاریخ بیهقی، عنصرالمعالی قابوس نامه، سیاست نامه 
نظام الملک، هفت پیکر و خسرو و شیرین نظامی، دیوان 
حافظ، بوستان و گلستان سعدی قابل مشاهده است. با 
این حال از کلمه "ایران" در این آثار به ندرت استفاده 
میراث  مختلف  جنبه های  کتاب ها  این  در  است.  شده 
اسطوره ها،  جمله  از  تاریخی  خاطرات  ایرانی،  فرهنگ 
معیارها  اخالقی،  ارزش های  جهان بینی ها،  افسانه ها، 
مشروعیت  اصول  اجتماعی،  رفتارهای  هنجارهای  و 
سیاسی، روابط اجتماعی و هم چنین ریشه های شجره نامه 
مردم ایران نشان داده شده است. با این وجود، باید در 
زمینه هایی که نویسندگان ادعا دارند، بررسی فراوانی و 
الگوی استفاده از کلمه "ایران" و مشتقات آن در ادبیات 
مبنای  نویسندگانی که  گیرد.  قرار  توجه  مورد  فارسی 
بسیاری از استدالل های آن ها در مورد نادر بودن وقوع 
استفاده از کلمه ایران در ادبیات فارسی با کاربرد مکرر آن 
در دروه مدرن در تضاد است. آن ها نوآوری اساسی را به 
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در قسمت سوم هویت ملی پس از اسالم به بررسی آگاهی 
اجتماعی از ایرانی بودن در فرهنگ ایرانی می پردازیم. 

واژگان رسزمینی و قومی برای ایران 
بررسی واژگان سرزمینی و قومی به سنجش برخی از 
روش هایی که بوسیله آن ها اندیشه ایرانی و تاریخ قومی-

ملی پیش از عهد جدید در ادبیات فارسی تجلی پیدا 
الگوی  و  فراوانی  باید  هم چنین  می کند.  کمک  کرد، 
استفاده از آن ها در ادبیات فارسی در طی چندین دوره 
از قرن 10-9 شروع  ایران که در طول هزاره  تاریخ  از 
می شود و تا قرن 19 امتداد می یابد را به اختصار بررسی 
اصطالحاتی مثل  در  "ایران"  مفاهیم سرزمینی  کنیم. 
ایران زمین یا فارسی که عربی شده پارس  ایران شهر، 
است، منعکس شده است. کلمه های فارسی، پارسی یا 
ایرانی و ریشه عربی اهالی فارس )ساکنان ایران( یا عجم 
)غیر عرب( به مفهوم قومی از ایران داللت می کند. اما 
)پادشاهی  عجم  مالک  به  ایرانی  مفهوم  اول  درجه  در 
ایران( یا ملوکان عجم )شاهان ایرانی( اشاره می کند. در 
دوره سلطه ترک ها کلمه تازیک/ تاجیک برای نامیدن 
مردم فارس رواج یافت. در دوران پیش از مدرن از کلمه 
فارسی "کشور" برای اشاره به مورد اقلیم به معنی آب 
و هوا و قلمرو سلطنتی یا پادشاهی استفاده می شد. در 
تاریخ نگاری قرون وسطی به ندرت این کلمه در کاربرد 
دوم، معنی کشور را منتقل می کند. کلمه عربی مملکت 

* منبع
IRANIAN IDENTITY iii. MEDIEVAL ISLAMIC PERIOD

www.iranicaonline.org

زهرا ناگهی
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نوشته های شرق شناسان قرن 18 و 19 اختصاص داده اند 
و شرق شناسان این میراث را به دولت پهلوی نسبت دادند 
که در سال 1935 با تغییر نام رسمی کشور از پارس به 
ایران آن را تقویت و نهادینه کردند. با این حال، در تفسیر 
این آثار باید احتیاط کرد، زیرا معیارهای مورد استفاده 
بوسیله فهرست های مختلف و میزان دقت و تالش آن 
ممکن است از نوشته تا نوشته دیگر متفاوت باشد. با این 
وجود، آن ها الگوی کاربرد کلمات در هر دوره را نشان 
می دهند. برای ساده تر شدن یافته های تحقیق، فراوانی 
استفاده از کلمه "ایران" در هر دوره با توجه به میانگین 
تعداد کلمات موجود در هر یک از آثار تاریخی آن دوره 
نشان داده شده است. قسمت باقیمانده این بخش فراوانی 
و الگوی استفاده از کلمه "ایران" در ادبیات فارسی طبق 
سلسله های منطقه ای ایران را توصیف خواهد کرد. در 
ادامه نیز به پراکندگی و الگوی استفاده یکسان در ادبیات 
دوره های سلجوقی،ایلخانی، تیموری و صفوی پرداخته 

می شود. 

کاربرد کلمه "ایران" در ادبیات فارسی 
دوره  تولد شعر و ادب فارسی در اواخر قرن 9 میالدی 
و سرودن شاهنامه بوسیله فردوسی در اواخر قرن 10 
نمایانگر شکوفایی استفاده از کلمه "ایران" در زبان فارسی 
است. ویژگی منحصر به فرد این دوره ایجاد مجموعه ای از 
ادبیات حماسی و عاشقانه ایرانی است که به ایران پیش 
از اسالم می پردازد که به این منظور از مفهوم پیش از 
است.  استفاده شده  آن  با  مرتبط  اصطالحات  و  اسالم 
افسانه های  و  اسطوره ها  ایران زمین،  و  ایران  به  اشاره 
پادشاهان و اشراف زادگان در تعدادی از کتاب های شاهان 
آغاز شد، از جمله،  شاهنامه مسعودی مروزی )حدود 
912م(، شاهنامه ابومنصوری )حدود 960م، اگرچه، فقط 
تکه هایی به شکل مقدمه داریم(، و دقیقی )976م(، که در 
1000 سطر دوران پادشاهی گشتاسب را بازگو می کند 
و فردوسی از این سطور استفاده کرده است. در شاهنامه 
فردوسی )م1019-1025( که در آن جهان بینی ایرانی 
و تاریخ اساطیری و افسانه ای آن، هم چنین تاریخ واقعی 
بعد از آن )دوره های اشکانیان و ساسانیان( با بیشترین 
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غرور و عالقه ی شدیدی به ایران داشت، بخش بزرگی از 
کتاب سنی ملوک االرض را به روایت شاهان ایرانی پیش 
تهذیب  و  االمم  تجارب  کتاب  داد.  اختصاص  اسالم  از 
طالبی،  منصور  ابو  )1030م(،  مسکویه  ابن  از  االکبر 
بیرونی )1048م(  از  الباقیات  آثار  و  فارس  اخبار ملک 
در  دسته بندی هستند.  همین  از  دیگری  تاریخی  آثار 
همین دوره تعدادی از مورخان برجسته عرب به طور 
گسترده درباره تاریخ ایران می نوشتند، برای مثال، کتاب 
باد و تاریخ مقدوسی )945م(، مسعودی )956م(مروج 
یعقوبی )987م(  و  االشراف،  و  التنبیه  و کتاب  الذهب 
تاریخ الیعقوبی. هم چنین باید به آثار موثر فارسی هم 
اشاره کرد، مثل، محمد بلعمی )962م( ویرایش تاریخ 
طبری که شروع تاریخ نگاری فارسی را نشان می دهد، 
گردیزی )1050م( زین االخبار که توجه بسیار زیادی به 
ایران داشت. به طور میانگین در 76 مورد از کلمه ایران 
و مفاهیم مرتبط با آن در هر یک از آثار تاریخی فوق 

استفاده شده است. 

شیوایی بیان شده است، نام ایران و کلمه های مرتبط 
بار استفاده شده است.  ایرانیان 350  بار و  با آن 720 
گروهی از ادیبان فارسی که در دوره تاریخ نگاری اسالم 
به زبان عربی می نوشتند، به طور ویژه به معرفی مضامین 
فارسی اقدام کردند و اغلب در متن تاریخ سنتی ایرانی 
به کلمات ایران و ایرانی )یا به شکل عربی خود فارس یا 
عجم( اشاره می کردند. ادبا فارسی به شرح تاریخ سنتی 
پیش از اسالم ایران با شروع ترجمه ی پیشگام و موثر از 
خدای نامه بوسیله ابن مقفع )حدود، 757م؛ هم چنین 
ادامه  به عربی  پهلوی  از  ترجمه های دیگر(  از  تعدادی 
دادند. برجسته ترین آثار تاریخی به شرح زیر است: ابن 
قنیبه )حدود 889م( کتاب عیون االخبار که در مورد 
موضوعات مختلفی درباره میراث تاریخی و فرهنگی ایران 
است، دینوری )حدود 895م( که بخش عمده ای  از کتاب 
اخبار الطوال را به روایت پیش از اسالم ایران اختصاص 
داده است؛ طبری )923م( که کتاب تاریخ یادبود خود 
را وقف موضوع مشابه کرد؛ حمزه اصفهانی )962م( که 
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به طور میانگین در 76 مورد از کلمه ایران 
آثار  از  با آن در هر یک  و مفاهیم مرتبط 

تاریخی فوق استفاده شده است. 
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