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عده اندکی قادر هستند که عقاید منصفانه خود که با پیش داوری های محیط اجتامعی آن ها 
متفاوت است را بیان کنند. بیشرت مردم حتی قادر به شکل دادن چنین عقایدی هم نیستند.

آلربت انیشتین

سخن آغازین
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تیزری کوتاه و داستانی بلند. چرخش دوربین و قابی که 
دو چهره سرشناس موسیقی ایران را به تصویر می کشد؛ 
علیرضا قربانی و همایون شجریان. با سرعت قابل توجهی 
نقدهای بسیار علیه این دو هنرمند در فضای مجازی و 
حقیقی منتشر شد. گویی همه خود را بر حق می دانستند. 
کنسرت  از  همایون شجریان  پیش  آنکه چندی  بویژه 
خیابانی سخن گفته بود و حال در یکی از اماکن پرتجمل 
تهران از آلبوم جدیدش رونمایی می کند. با این حال 
نوشتار پیش رو از زاویه دیگری به این مهم می نگرد. 
نادرست  با فرض منفی و  از آن جهت که حتی  بویژه 
دانستن تصمیم همایون شجریان و علیرضا قربانی، می 
بایست از خود بپرسیم آیا فقط ایشانند که منافع فردی 
و مشخصا مالی را بر منافع جمعی و اصالحات عمومی 

ارجح می دانند؟
به بیانی صریح تر عموم هموطنانی که به نام سفر زیارتی 
یا سیاحتی، دالرهایی که سرمایه این ملت و نسل های 
آتی هستند را در کربال و پاتایا خرج می کنند و از تاثیرات 
کالن آن بر اقتصاد، سیاست و جامعه ایران بی خبراند، 
منافع جمعی را لحاظ نموده اند؟ اگر ما مردم، دقیقا ما 
شهروندان کوچه و خیابان این کشور، نسبت به تحوالت 
پیرامونی خود احساس مسئولیت نکنیم طبعا شرایط 
ایم که ما  از خود پرسیده  تغییر نخواهد کرد. تا حال 
چگونه مردمانانیم که برای گوشی تلفن همراه یا حتی 
بازی های کامپیوتری میلیون ها تومان هزینه و ساعت ها 
وقت صرف می کنیم اما حاضر نیستیم کتاب یا موسیقی 
مورد عالقه خود را با پرداخت هزینه به صورت مرسوم از 

بازار و یا به صورت اینترنتی خریداری کنیم؟ 

سپهر ساغری

سیمرغ در آشیانه
درباره نقش بدنه جامعه در اصالحات اجتامعی

 با نگاهی به نقدهای وارده بر تیزر آلبوم جدید هامیون 
شجریان و علیرضا قربانی

هرنمند باید متعهد باشد و متعهد مباند

واکاوی  از  فارغ  بگوییم فرهنگ عمومی  راه نیست  بی 
دالیل آن، با فرصت طلبی و بی توجهی به حقوق دیگری 
روزگار می گذراند. در حقیقت از این منظر دوبله پارک 
کردن، گذاشتن زباله در مکان یا زمان نامناسب و یا در 
مورد موضوع مورد بحث دریافت آهنگ بدون پرداخت 
هزینه آن، محل تعجب نیست. با این حال و با علم به 
سیطره چنین نگرشی در جامعه کنونی ما، چاره چیست؟ 
آیا تجربه زیستی ما یک تجربه زیستی منحصر به فرد 
بوده و هست و هیچ یک از ملل دنیا تجربه نکرده اند 
تا بتوانیم از تجربیات و تالش های ایشان بهره ببریم؟ 
آیا مقوله دانلود یا دریافت غیرقانونی محصوال فرهنگی 
مختص جامعه ایران است یا یک پدیده جهانی است؟ در 
این فرصت قصد بررسی مورد به مورد تجربیات جهانی 
را نداریم با این حال رویکرد حاکم بر کشورهای توسعه 
یافته و یا در حال توسعه ای که با برنامه ای مشخص و 
مترقی، مسیر پیشرفت را طی می کنند می تواند الهام 
بخش باشد. رویکردی که در برخورد با مشکالت قرار 
را بر فرار ترجیح می دهد و با تکیه بر پشتکار و نوآوری 
شرایط موجود را دستخوش تغییر می سازد. به بیانی 
از  یا رویکرد تبدیل تهدید به فرصت که  دیگر روحیه 
ارکان فلسفه وجودی کارآفرینی است، به معنی حقیقی 
ژاپن، کره  آلمان،  روان جوامعی چون  و  کلمه در روح 
جنوبی و مانند ایشان دمیده شده است. کارآفرین با علم 
به درهم ریختگی و عدم تعادل در جامعه، بین فناوری و 
نیازهای جمعی پل می زند. به عنوان نمونه عدم توجه به 
حق کپی رایت و دانلود غیر قانونی محصوالت فرهنگی، 

یک تهدید است.
شاعر، نویسنده، نقاش و بسیارانی دیگر به جهت فرهنگ 
ضعیف مالکیت در جامعه سرخورده شده و رفته رفته 
یا به انزوا کشیده می شوند و یا برای گذران زندگی به 
نهادهای صاحب زر و زور نزدیک.1 نمی توان نیازهای 
مادی زندگی را منکر شد و صرفا با تکیه بر احساسات 
از نقش هنرمند متعهد سخن راند. تعهد مانند بسیاری 
دیگر از مفاهیم زندگی اجتماعی کامال دو یا چند طرفه 
است. در حقیقت نمی توان انتظار داشت بدون خرید 
آلبوم همایون شجریان علیرضا قربانی و بسیارانی دیگر، 

1- گرچه از ضعف اخالقی و شخصیتی دست کم برخی از این افراد نمی بایست به سادگی 
گذشت.

سخن آغازین
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سخن آغازین

ایشان از جاده تعهد خارج نشوند. در حقیقت گوشه و 
کنایه زدن به شجریان و قربانی بخش کوچک ماجرا است 
ولو اینکه هر دو ایشان کج سلیقگی کرده باشند. به باور 
نویسنده پرسش مهم تر اساسا مطرح نشده است: چرا 
شجریان از کنرست رایگان خیابانی به اسپانرسی ایران 

مال می رسد؟ 
چه می شود که ثمره سال ها کار فرهنگی خانواده او و 
بسیارانی دیگر در کشور حتی در حدود خرید آثار همین 
هنرمندان، موجب تغییر نشده است؟ بخش قابل توجهی 
از طرفداران شجریان کسانی هستند که گوش کردن به 
تتلو را به مثابه گناه کبیره می نگرند و به دفعات به یاد 
الفاظ دیگران را مورد عنایت قرار  با بدترین  داریم که 
داده اند! پرسش روشن است. ایشان که کباده علم و ادب 
می کشند نه حرمت واژگان را نگه داشته اند و نه شان 
استادانی چون شجریان را. این بخش از جامعه از خود 
نمی پرسد که هنرمندان نیز حق زندگی دارند و می بایست 

5

با تکیه بر درآمد خود روزگار بگذرانند؟ آیا نحوه تعامل ما 
با هنرمندان، ولو هنرمندان شهیر کشورمان تجلی این 
باور نیست که هنرمند باید متعهد باشد و متعهد بماند؟ 
در آن صورت نباید از خود بپرسیم در قبال تعهدی که 
ایرانی داشته است،  و جامعه  به هنر  خانواده شجریان 
جامعه ایران به چه ترتیب تعهد خود را به ایشان نشان 
داده است؟ با دانلود غیرقانونی آثار ایشان یا فروش بلیط 

کنسرت هایشان در بازار سیاه؟
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 آیا نحوه تعامل ما با هرنمندان، ولو هرنمندان شهیر کشورمان 
تجلی این باور نیست که هرنمند باید متعهد باشد و متعهد 
مباند؟ در آن صورت نباید از خود بپرسیم در قبال تعهدی که 
خانواده شجریان به هرن و جامعه ایرانی داشته است، جامعه 
ایران به چه ترتیب تعهد خود را به ایشان نشاده داده است؟ 
با دانلود غیرقانونی آثار ایشان یا فروش بلیط کنرست هایشان 

در بازار سیاه؟
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مهم ترین اشخاص که در زندگی کودک نقش دارند والدین هستند. از این رو خانواده، مهم ترین عامل تعیین 
کننده در حامیت از کودک است. اما آیا این نقش و رابطه می تواند عاملی در جهت اعطای حق و امتیاز ویژه به 
والدین و سایر مراقبان و در نتیجه زمینه ساز عدول از اصل جهانی منع تبعیض ضد کودکان را فراهم سازد. ایجاد 
توازن بین حقوق کودک و حقوق والدین در خانواده از چالش برانگیزترین حوزه های مربوط به حامیت کودکان 

در برابر بزه دیدگی درون خانوادگی است.]2[ 

زینالی، امیر حمزه و دیگران )1391(، تنبیه بدنی کودکان: جلوه ای از چالش های نسبیت گرایی فرهنگی و جهان شمولی حقوق بشر کودکان،حقوق بشر، 
شماره 1، بهار و تابستان 49، ص 52 

امعه
ج
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هر از گاهی خبری مبنی بر آزار کودکان در رسانه ها 
منتشر می شود. با انتشار خبر احساسات عمومی جریحه 
دار شده و زمانی این موضوع برجسته تر می شود که آزار 
بوسیله اعضای خانواده به خصوص پدر یا مادر کودک 
صورت گرفته باشد. عالوه بر این در صحنه اجتماعی نیز 
دیدن کودکانی که پشت چراغ قرمز در حال پاک کردن 
شیشه ماشین ها هستند و یا در حال دستفروشی و جمع 
آوری زباله، به یکی از مناظر عادی در رفت و آمد های 
روزانه ما بدل شده است. بحث آزار کودکان، کار کودکان 
و همینطور ازدواج در سنین پایین از اخبار مهمی هستند 
که هر از چندی رسانه ایی می شوند اما پس از اندک 
می  گم  سیاسی  و  اقتصادی  اخبار  هیاهوی  در  مدتی 
شوند. از این رو در نوشتار پیش رو تالش می کنیم به 
صورت گذرا به نقش فرهنگ عمومی در رفع موانع و 

کاستی های حقوقی پیرامون مسئله کودکان بپردازیم.

حقوق کودک؛ مسئله ای حکومتی یا رسالتی اجتامعی؟
هر فردی به عنوان شهروند و عضوی از جامعه با شنیدن 
موارد مربوط به آزار کودکان دچار ناراحتی و تشویش 
فکری می شود. اما موضوع این است که با وجود ناراحتی 
تالم بسیار چرا واکنش جامعه در حدود درج پست  و 
اینستاگرامی یا به طور کلی رویکردهای عموما احساسی 
محدود می شود؟ به بیانی دیگر چرا کمتر کسی چاره 
ایی ریشه ای برای حل موضوع اندیشیده است؟ چرا برغم 
بهبود آگاهی اجتماعی نسبت به نقش مهم و سرنوشت 
آینده  شخصیت  گیری  شکل  در  کودکی  دوران  ساز 

 حقوق کودکان از رویا تا واقعیت 
درباره نقش باورهای اجتامعی در احقاق حقوق کودکان

انسان، در موضوعاتی مانند حقوق کودکان همیشه به 
یک سکوت و بن بست فکری می رسیم؟ مطمئنا دست 
کم بخشی از جامعه مسئولیت انجام و رسیدگی به این 
مسئله را مانند سایر موضوعات و چالش های اجتماعی 
از جمله محیط زیست، فرهنگ و ... به عهده حکومت و 
مشخصا دستگاه های دولتی می دانند با این حال باید 
پرسید فقط دستگاه قدرت دارای نقش و مسئولیت است 
یا جامعه و شهروندان نیز از مسئولیت برخوردارند؟ به 
بیانی دیگر جامعه ایران دغدغه ای نسبت به هویت و 
شخصیت کودک دارد؟ اساسا در جامعه ما قوانین کافی 
و شفاف برای حمایت از کودکان تصوید شده است و اگر 
شده است آیا از پشتوانه اجرایی الزم برخوردار است؟ اگر 
چنین نیست می توان همه نواقص را به دستگاه قدرت 
می  و سنت  عمومی  فرهنگ  نقش  یا  دانست  محدود 
بایست مورد توجه بیشتر قرار گیرد؟ در بند 1 از ماده 3 

کنوانسیون حقوق بشر آمده است: 
در همه اقدامات مربوط به کودکان که بوسیله نهادهای 
رفاه اجتامعی دولتی و یا خصوصی، دادگاه ها، مقام های 
اداری یا نهادهای قانون گذاری به عمل می آید، عالی ترین 

منافع کودک در اولویت قرار خواهد گرفت.1 

برای روشن شدن موضوع به این نکته توجه کنید که 
مواردی چون  با  روزمره  زندگی  در  ما  از  زیادی  تعداد 
سوء رفتار والدین و بزرگساالن با کودکان مواجه شده 
کار  به  تا  با کودکان  بدرفتاری  و  و شتم  از ضرب  ایم. 
گماری ایشان در کارهای نامناسب با وضعیت جسمی و 
روحی یک کودک. اما تا به حال چه تعداد از ما به عنوان 
شهروند به این موارد واکنش نشان داده ایم و یا دست 
کم آن را گزارش کرده ایم؟ آیا بی راه است که بگوییم 
کودکان را اموال پدر و مادر یا بستگان ایشان می دانیم 
و در حقیقت این بخشی از فرهنگ و باور ما است که 
از کودکان در مقابل سوء رفتار والدین کودک حمایت 
را گزارش نمی کنیم؟  آزار  بدرفتاری و  نکرده و موارد 
ناگفته پیدا است نحوه واکنش به حقوق و مسائل کودک، 
ارتباط مستقیم با عرف و دیدگاه جامعه به موضوع رابطه 
کودک با سرپرستان دارد. در حقیقت باید پرسید آیا به 

1- حسینی خواه، جواد)1390(، راه های تقریب دیدگاه فقه امامیه و نظام بین المل حقوق 
بشر در مسئله تنبیه بدنی کودکان، حقوق بشر،شماره 2 ، پاییز و تابستان 90، 24-3  
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کودک به عنوان یک انسان صاحب هویت 
و مستقل از خانواده نگریسته می شود؟ در 
حقیقت در اندیشه ما ایرانیان کودک جدا 
از خانواده ای که در آن پرورش یافته، می 
تواند صاحب حقوق و امتیازات مختص به 
خود باشد؟ اساسا چون به او به عنوان یک 
هویت مستقل و صاحب حقوق نگریسته می 
شود می توان در صورت نقض حقوق اولیه 
ای که هر کودکی بایستی از آن برخوردار 
باشد، جدای از موضع خانواده و سرپرستان 
به وی کمک کرد؟ در واقع فرهنگ و عرف 
نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورها 
نقش بسیار انکار ناپذیری در احقاق حقوق 
افراد آسیب پذیر نظیر کودکان دارد. بنابراین 
برای حمایت از کودکان بایستی توجه بسیار 
سنتی  و  فرهنگی  رویکردهای  به  جدی 
صورت گرفته و با اصالح دیدگاه و نگرش 
های عرفی معمول و افزایش سطح آگاهی 
و مسئولیت پذیری اجتماعی افراد جامعه، 
حمایت از کودکان به عنوان عضوی از جامعه 
انسانی بوسیله خود مردم صورت گیرد. آنچه 
که مسلم است با تغییر نگاه و رویکرد نسبت 
به کودک و مصالح وی در بین آحاد جامعه 
می توان امید داشت که این موج دگرگونی، 
روز  به  و  تغییر وضعیت  به  را  قانونگذاران 
نمودن قوانین، متقاعد نماید. به این ترتیب 
دگرگونی  دستخوش  اجتماعی  نگاه  هم 
مثبت شده است و هم چتر حمایتی قانون 
مانع اعمال انواع خشونت نسبت به کودک، 

ولو از سوی نزدیکان او می شود.    
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از حد و مرزها و معیارهایی که افراد را از یکدیگر بازمی شناساند، با عنوان 
هویت یاد می شود. اینکه ما کیستیم؟ به چه کسانی تعلق داریم؟ با چه 
کسانی همراه هستیم؟ و از چه کسانی پرهیز می کنیم؟ ... هر گاه گروهی 
احساس کند باور و رویه های فرهنگی اجتامعی اش انکار، مهار یا دستکاری 

می شود، احساس ناامنی می کند. 
بابایی سعید، سلطانی مسعود. واکاوی چالش های محیط امنیتی جمهوری اسالمی ایران و تاثیرات آن بر امنیت 
محیطی کشور با تاکید بر روحیه تجزیه طلبی قومیت ها در جدار مرزها. پژوهش نامه مطالعات مرزی، سال پنجم، 

شماره اول، بهار 1396. ص 139
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که محققین بسیاری پاسخ های الزم را داده اند که از 
این جمله می توان به "پان ترکیسم و ایران" اثر کاوه 
بیات، "پان ترکیسم یک قرن در تکاپوی الحاق گری" 
به قلم جاکوب الندو و ترجمه حمید احمدی، زبان آذری 
از احمد کسروی اشاره کرد. در  پژوهش درخور توجه 
حقیقت هدف از نوشتار حاضر نقد رویکرد و مشخصا 
رفتار و گفتار کسانی است که به نام دفاع از ایران، آب به 

آسیاب پان ترکیسم می ریزند. 

خروج، بن مایه فکری مردمان کنونی ایران؟
یا  آزادیستان  با  خیابانی  محمد  شیخ  که  زمان  آن  از 
سرزمین آزادی سودای تجزیه تبریز را در سر داشت تا آن 
هنگام که پیشه وری با کمک دولت مسکو بیرق استقالل 
را در آذربایجان برافراشت، همواره یک پرسش کمتر مورد 
اعتنای عمومی قرار گرفت. چرا اندیشه جدایی از ایران 
جدا از سطح کمی و کیفی آن، همچنان وجود دارد؟ به 
چه دلیل و برهانی کسانی که در این آب و خاک زیسته 
اند و از بدنه اقتصاد این کشور جان و جایگاه گرفته اند 
ولو اندک و بسیار پرمناقشه، از هر فرصتی برای خدشه 
دار کردن نام ایران استفاده می کنند؟ چرا در ورزشگاه 
یا حتی در دانشگاه آذربایجان را با "ز" می نویسند و 
پرچم و حدود جغرافیایی مستقلی برای خود متصوراند؟ 
آیا شعارهایی که در جریان بازی دو تیم تراکتورسازی 
تبریز و استقالل تهران سر داده شد، یک پدیده منحصر 
به فرد بوده است یا ریشه های آن را در جای جای این 
آب و خاک می توانیم مشاهده کنیم؟ به بیانی روشن تر 
فقط عده ای اندک و انگشت شمار جدایی طلب هستند 
یا خروج نخبگان، صاحبین سرمایه و ... نشان از دردی 
عمیق تر در جامعه ایرانی می دهد؟ در حقیقت می توانیم 
بگوییم مردمان این سرزمین چه خود را ایرانی بدانند و 
چه ندانند در یک مقوله وحدت رویه دارند؛ خروج! اساسا 
در نظام فکری و هویتی ما ایرانیان چه حادثه ای رخ 
داده است که به هر شکل و صورتی رفتن را بر ایستادن 
پژوهشی حدود  اساس  بر  دانیم؟  ارجح می  و ساختن 

شهرستانی
درباره تجزیه طلبی 

 با نگاهی به وقایع بازی اخیر تراکتورسازی و استقالل در تربیز

جامعه  درون  در  است  جمعی  قومی  گروه  یا  قومیت 
بزرگتر که دارای تبار مشترک واقعی یا خیالی، خاطراتی 
از گذشته مشترک و دارای تاکیدهای فرهنگی بر یک 
یا چند عنصر نمادی )مثل زبان و مذهب( است که بر 
بر اساس  اساس آن ها هویت گروه تعریف می شود.1 
روایتی سرزمین ترکان مورد تاخت و تاز قرار می گیرد 
و از ایشان جز یک پسر بچه زنده نمی ماند. این تنها 
بازمانده نژاد ترک با گرگی که ناجی او بوده وصلت می 
کند تا بدین ترتیب نسل ترکان احیا شود. این مختصر 
با دهان  عصاره باور کسانی است که با دست شکل و 
صدای گرگ را تداعی می کنند و خود را از نسل گرگ 
خاکستری می دانند. معتقدند هویتی مستقل دارند و 
تحت ستم زندگی می کنند. زبان ایشان که ترکی است 
در حاشیه قرار گرفته و با اجبار دولت تهران می بایست 
فارسی صحبت کنند. باور دارند در بسیاری از حوادث 
با  اند  ایران نقش پررنگی داشته  و رویدادهای تاریخی 
این حال سهم ایشان را نادیده گرفته اند. آذربایجان را 
خطه ای قهرمان خیز و روشنفکر می دانند با این حال 
گله دارند که دیگر ساکنین فالت ایران ایشان را سمبل 
نادانی می دانند. در یک کالم تحت آنچه ستم فارس 
می خوانند روزگار می گذرانند و هر از گاهی در اشکال 
مختلف اعتراض و موجودیت خود را نشان می دهند. 
خواه در قالب حمایت از زبان مادری باشد خواه تحت 
عنوان طرفداری از باشگاه فوتبال تراکتورسازی. با این 
از  رهایی  ایشان،  رستگاری  راه  یگانه  معتقدند  تفاسیر 
چنگال اسارت فارس ستمگر است. در نوشتار پیش رو 
قصد نداریم به پان ترکیسم و مشخصا نقد آن بپردازیم 
1- بابایی سعید، سلطانی مسعود. واکاوی چالش های محیط امنیتی جمهوری اسالمی ایران 

و تاثیرات آن بر امنیت محیطی کشور با تاکید بر روحیه تجزیه طلبی قومیت ها در جدار 
مرزها. پژوهش نامه مطالعات مرزی، سال پنجم، شماره اول، بهار 1396. ص 138 

سپهر ساغری

10

جامعه

ماهنامه سرند      شماره چهلم و نهم، آبان 1398



جنگده نمی توانست خود را تسلیم بیگانه نماید و به این 
ترتیب آینده خود را تضمین کند؟ چه بسیار پزشکانی که 
بدون دریافت دستمزد وقت و بی وقت و در نقاط مختلف 
و محروم کشور به یاری هموطنان و هم نوعان خویش 
رفته و می روند، آیان ایشان حق برخورداری از امکانات 
بیشتر و زندگی بهتر را نداشته اند؟ وکالیی که بدون 
چشم داشت از حق الوکاله خود می گذرند تا دادخواهی 
افراد کمتر برخوردار به انجام روشنی برسد، حق زندگی 
بهتر را نداشته یا ندارند؟ اساسا اگر همه ما در هر حرفه و 
صنفی که هستیم بر مبنای صرف داد و ستد به وظایف 
خود بنگریم در آن صورت چه زمانی می توانیم شرایط 
را بهبود بخشیم؟ مطمئنا از مخاطبین خواهند پرسید 
تجزیه کشور قابل قیاس با مهاجرت نیست و به نوعی 
قیاس مع الفارق است. می گویم چنین نیست. تجزیه 
پیامد عینی عدم شناخت  و  واکنش  طلبی صرفا یک 
زندگی اجتماعی و فقدان تعهد به کشور است. تجزیه 
طلبی چون دیگر پدیده های زندگی اجتماعی در خال 
شکل نگرفته است. آشکار است که یک جامعه آگاه به 
زندگی اجتماعی و متعهد به نام و نشان کشور، بخشی از 
مردم خود را به صرف عقبه قومی مورد هتاکی قرار نمی دهد:

28 درصد مردم کشور مایل هستند تا در کشور دیگری 
زندگی کنند. گرچه در نگاه اول خروج در قالب مهاجرت 
از کشور با تجزیه آن چندان شبیه به یکدیگر به نظر نمی 
رسند با این حال باید توجه داشت که آنچه محل نقد 
نویسنده است رویکرد حاکم بر جامعه ایرانی است و نه 
مصادیق آن. از این منظر وجود کمبودها، جدا از نادیده 
انگاری یا بزرگ نمایی آن ها، چرا می بایست با تجزیه 
طلبی پاسخ داده شود؟ آیا یگانه راه حل موجود تجزیه 
ایران است؟ چرا معایب و کاستی های متعدد در حوزه 
های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... منجر به 
یا حتی  پدید آمدن جریان های اصالحی در داخل و 
خارج کشور نمی شود؟ چرا بدنه جامعه برای کسانی که 
کشور را ترک می کنند بیشتر احترام قائل اند تا کسانی 
که در اندیشه ساختن کشورند؟ آیا وقت آن نرسیده که 
از خود بپرسیم حقیقتا کمبودها و نواقص متعدد موجود 
می تواند توجیهی باشد برای آنکه ورزشکار یا خبرنگار ما 
زیر بیرق کشوری دیگر به فعالیت خود ادامه دهد؟ اگر 
چنین است کسانی که با کمترین امکانات و بیشترین 
فشار با چشم پوشی از جان و جوانی خود برای کشور 
یک  خلبان  آیا  نداشتند؟  بهتر  زندگی  جنگیدند، حق 
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کمبودها و نواقص متعدد موجود می تواند توجیهی 
یا خربنگار ما زیر بیرق  باشد برای آنکه ورزشکار 
کشوری دیگر به فعالیت خود ادامه دهد؟ اگر چنین 
است کسانی که با کمرتین امکانات و بیشرتین فشار 
با چشم پوشی از جان و جوانی خود برای کشور 

جنگدیدند، حق زندگی بهرت نداشتند؟

جامعه

ماهنامه سرند      شماره چهلم و نهم، آبان 1398



12

تو ای بیمار نادانی چه هذیان و هدر گفتی

به رشتی کلّه ماهی خور به طوسی کلّه خر گفتی

قمی را بَد شمردی اصفهانی را بَتر گفتی
جوانمردان آذربایجان را ترک خر گفتی2

همه ایران تهران نیست
خودفروخته، نادان، بی سواد، عامل بیگانه، وطن فروش و 
الفاظی نظیر این موارد نمی تواند پاسخی منطقی به وضع 
موجود و مشخصا جدایی طلبان باشد. آشکار است که نه 
در فقره جدایی طلبی که در هیچ مسئله اجتماعی، عنصر 
فشار و سرکوب نمی تواند موجب حل بنیادین آن گردد. 
ولو آنکه در کوتاه مدت بتواند در سایه ترس یا خفقان 
سکوت مرگ آوری را حاکم کند غافل از آنکه نارضایتی، 
درست یا نادرست، پابرجا است و مطمئنا در زمان دیگر 
و چه بسا به شکلی متفاوت خود را نشان دهد. کما اینکه 
اگر بنا بود توسل به قوه قهریه کارگر باشد پس از سرکوب 
قیام محمد خیابانی، جعفر پیشه وری و یا حتی برخورد 
با دانشجویان یا گروه های تجزیه طلب، می بایست تاثیر 
این  بینیم که  این حال در عمل می  با  بود.  گذار می 
خط فکری فقط در قالبی متفاوت و در جایی به ظاهر 
نامتعارف، در یک میدان ورزشی، خود را نشان داده است. 
روشن است که نویسنده قصد توجیه رفتار و گفتار آن 
بخش از هموطنان که خود را غیرخودی می دانند، ندارد. 
هدف آن است که می بایست رویه ای در پیش گیریم 
که همه ایرانیان نسبت به آب و خاک و بویژه انسان ایرانی 
احساس تعلق خاطر کند. مقوله ای که در جامعه کنونی 
و رو به گذار ما چندان قابل رویت نیست. به جرات می 
توان گفت مهم ترین معضل اخالقی جامعه ایران باور به 
دانای کل بودن است. کمتر ایرانی حاضر است در مورد 
مسایلی که اطالع ندارد سکوت کند! تحت هر شرایطی 
و در مورد هر مقوله اظهار نظر می کنیم و از آن بدتر 
باور خود را کامال درست می پنداریم. در صورتی که باید 
از خود بپرسیم چرا کاستی های موجود در هر یک از 
ما شهروندان محل نقد نیست و معتقدیم آنچه هستیم 
درست و دست باال کم نقص است و در رویای خود می 
پنداریم باید همه ما را آن طور که هستیم بپذیرد؟ چرا 

2- شعری از محمدحسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار

جامعه
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باید چنین باور از حدود روابط زن و مرد گرفته تا روابط 
اجتماعی ریشه دوانیده باشد؟ بر چه اساس معتقدیم چون 
مدرک باالتر یا درآمد بیشتری داریم پس همواره حق با ما 
است؟ چرا باید گمان کنیم اگر کسی ساکن تهران است 
به طبقه اجتماعی باالتری تعلق دارد؟ چرا می بایست 
لهجه یا قومیت یک شهروند خراسانی یا آذری دستمایه 
خنده و استهزاء باشد؟ اساسا چرا باید جامعه ایران به دو 
قسمت تهرانی و شهرستانی تقسیم شود؟ آشکار است که 
نویسنده به هیچ روی معتقد به آن نیست که خندیدن 
به لهجه یا گویش شهروندان می تواند محل مشروعیت 
برای تجزیه طلبی باشد با این حال نباید منکر ناخوشایند 
بودن این رفتار بود. خندیدن نمی بایست توجیهی برای 
تحقیر شهروندان باشد آن هم از سوی کسانی که خود را 
پایتخت نشین می دانند. شهری که اکثریت دانشگاه های 
بزرگ کشور، فرهنگسراها، سالن های سینمایی مجهز و 
بسیاری امکانات و البته نمادهای تجدد را در اختیار دارد 
می بایست نه در ظاهر که در عمل نیز معیار مناسبی برای 
تجدد باشد. آشکار است مخاطب این نوشتار سیاسیون و 
تصمیم گیرندگان نیستند تا از مقوله تمرکززدایی، توزیع 
منابع و مانند این سخن بگوییم. مخاطب این مختصر آن 
بخش از هموطنان تهرانی هستند که آگاهانه یا ناآگاهانه 
با رفتار و گفتار توام با تحقیر خود نسبت به دیگر ایرانیان، 
آب به آسیاب بدخواهان این مرز و بوم می ریزند. این 
بخش از هموطنان تهرانی باید در نظر داشته باشند که 
تا قبل از دوره قاجار نام چندانی از تهران در میان نبوده 
است در حالی که شهرهای بسیاری من جمله اصفهان، 
بیشتری  مدنیتی  سابقه  از   ... و  رشت  مشهد،  تبریز، 
برخوردارند. اگر به دالیل مختلف من جمله اقتصادی 
نفتی و مرکزگرا، فرصت برای توسعه تهران بیشتر از دیگر 
الزاما به معنای ناآگاهی  نقاط کشور فراهم آمده است 
دیگران )شهرستانی ها( یا آگاهی پایتخت نشینان نیست. 
می بایست این احساس در همه شهروندان ایران زمین 
وجود داشته باشد که کشور و امکانات آن متعلق به همه 
ایرانیان است. احساسی که برای تقویت آن باید در عمل 

بپذیریم همه ایران تهران نیست. 
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فرانک بدو گفت کای نامجوی // بگویم ترا هر چه گفتی بگوی
تو بشناس کز مرز ایران زمین // یکی مرد بد نام او آبتین
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هویت ملی پس از اسالم 
نگاهی به هویت ایرانی پس از اسالم

قسمت چهارم

تاریخی این دوره عمدتا بر ایران قبل از اسالم بود که به 
بخش گسترده ای از مفهوم تاریخی ایران در دوره قبل از 
اسالم اشاره دارد تا به واقعیت زندگی معاصر ایران بعد 
از پیروزی اسالم. مفاهیم معاصر واژه "ایران" در دوره ای 
پدیدار شد که پیشگامان شعر فارسی شروع به استفاده 
از آن ها در پاورقی کردند)هر چند به صورت نمادین 
برای وقایع معاصر(. چنین اشاراتی به پادشاهان معاصر 
ایرانی، قلمرو پادشاهان، حکمرانان، فرماندهان، فرزانگان 
قابل  دوره  این  فارسی  اشعار  دیوان  در  سرزمین ها،  و 
مشاهده است. برای مثال رودکی، حکمران سیستان را 
نجیب زاده ای از تبار ساسانی و "غرور ایران" نامید که این 
امر داللت بر مفهوم پیوستگی در هویت ایرانیان از دوره 
ساسانی به سامانی دارد )تاریخ سیستان. ص.ص 319-

320(. ابوشکور بلخی )در آفرین نامه، به نقل از سجادی، 
ص 751( به فرزانگان ایران اشاره می کند. عالوه براین، 
مفهوم معاصر "ایران" در اوایل دوره غزنویان شکوفا شد. 

واژه ایران در ادبیات عرص سامانی و غزنوی
است،  ترک ها  نشانه سلطه  که  غزنویان  دوره  اوایل  در 
یافت.  ادامه  سامانیان  ادبی  سنت  و  فرهنگی  زندگی 
غزنویان در ابتدا از سربازان برده در ارتش سامانیان بودند. 
بخشی از شکل گیری شخصیت آن ها در محیط غنی 
از فرهنگ دربار ایران اتفاق افتاد. در همین فضا بود که 
ادیبان فارسی شجره نامه ای برای مرتبط کردن غزنویان 
به سامانیان ایجاد کردند. مطابق شجره نامه ای به نقل 
از ابوعبید جوزجانی1، سبکتگین )شش نسل از پدرش( 
نواده دختر یزگرد سوم بود. اختراع این شجره نامه شبیه 
امام چهارم شیعه به عنوان  ایرانیان برای پیوند  تالش 
نوه مادری آخرین پادشاه ساسانی یعنی یزدگرد سوم با 
ایرانیان از طریق شجره نامه ای مشابه است. در نتیجه 
اشاراتی به »ایران« به عنوان مفهومی معاصر در اشعار 
این دوره وجود دارد. فرخی سیستانی شاعر برجسته این 
دوره، بیش از 30 بار در دیوان شعرش به »ایران« اشاره 
کرده است که از سلطان محمود و پسرانش به عنوان 
شاه ایران )و تهران( و خسرو ایران نام می برد. هم چنین 

1- از شاگردان و شارحان آثار ابوعلی سینا
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در قسمت سوم هویت ملی پس از اسالم، بررسی آگاهی 
اجتماعی از ایرانی بودن در فرهنگ ایرانی را آغاز نمودیم 
واژه  بکارگیری  اجمالی  بررسی  به  راستا  همین  در  و 
"ایران" در آثار مختلف اشاره کردیم. در قسمت چهارم 
این نوشتار ضمن پیگیری این مهم به بررسی جایگاه واژه 

ایران در عصر سامانی و غزنوی می پردازیم.

واژه ایران و هویت ملی
 ... و  بیهقی  تاریخ  طبری،  تاریخ  چون  آثاری  اهمیت 
تنها در استفاده مکرر کلماتی مثل، ایران و ایران شهر یا 
فارس و عجم نیست ، بلکه نهادینه کردن تاریخ سنتی 
ایران در تاریخ نگاری اسالمی به عنوان فصل مهمی در 
تاریخ جهان باستان به نظر می رسد. کما اینکه روایت 
ایران در دوره های بعدی عینا  باستانی  تاریخ  از  آن ها 
ارائه شده است. همانطور که اشاره کردیم کلمه "ایران" 
در این آثار به جنبه های مختلفی از تاریخ سنتی ایران 
توصیف،  این  با  دارد.  اشاره  اسالم  از  قبل  دوران  در 
چنین اشاراتی به نظریه پردازی درباره ریشه سرزمینی و 
تبارشناسی ایرانیان کمک می کند که این نظریه پردازی 
را  بعدی  قرن های  در  ایرانیان  فرهنگی  هویت  اساس 
ایجاد می کند. عامل دیگر در ماندگاری تاریخ قومی-ملی 
ایران ممکن است به دلیل خوانش گسترده و تک خوانی 
شاهنامه بوسیله قصه گوهایی باشد که مخاطب شان عموم 
مردم بودند. تمرکز ادبیات حماسی فارسی و نوشته های 

* منبع
IRANIAN IDENTITY iii. MEDIEVAL ISLAMIC PERIOD

www.iranicaonline.org

زهرا ناگهی
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اشاراتی به ایران شهر و ایران زمین می کند. عنصری بلخی 
از »شاهان ایران« با نام های )شاه ایران و خسرو ایران(، 
قلمرو پادشاهی ایران )کشور ایران( و سرزمین های ایرانی 
)ایران زمین و سرزمین ایران شهر( نام می برد. منوچهری 
شاعر سده 5 ه.ق، به "ایران" و "تهران" و خسرو ایران 
اشاره می کند. هم چنین کلمه "ایران" در دیوان ابوحنیفه 
اسکافی )شاعر سده 5 ه.ق( و اسدی طوسی )شاعر سده 
گرگانی  اسعد  فخرالدین  است.  شده  مشاهده  ه.ق(   5
)شاعر سده 5 ه.ق( در ویس و رامین از "ایران" در 25 
رویداد نام برده است. به هر روی دو تحول جدید در دوره 
سلطان محمود به فراگیری زبان فارسی کمک کرده است. 
اولین تحول تبدیل تمام اسناد و نوشته های ضبط شده 
از عربی به فارسی به دستور وزیر اول سلطان محمود، 
ابوالحسن اسفراینی است. اگرچه جانشین او، احمد بن 
حسن میمندی، زبان عربی را حفظ کرد با این حال اقدام 
اسفراینی آغاز نهادینه کردن زبان فارسی به عنوان زبان 
ادبی خزانه اسناد و مدارک در دربار سلسله های ترک 
و مغول در ایران، آسیای مرکزی، هندوستان و آناتولی 
در سده های آینده، بود. عالوه بر این مهم می توان فتح 
زبان  رواج  آغاز  را  محمود  سلطان  بوسیله  هندوستان 
فارسی در شبه قاره هند دانست. از طرفی اگرچه مفهوم 
"ترک ها و تاجیک ها"، که تحت سلطه غزنویان رواج پیدا 
با  وارد کرد  "ایران"  از کلمه  استفاده  به  کرد، ضربه ای 

فرهنگ و هنر
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این حال چیرگی رو به رشد زبان فارسی در این دوره 
فارسی  ادبیات  در  ایران  فرهنگی  میراث  گسترش  به 
کمک کرد. برای نمونه، بیهقی با اینکه خود را "تاجیک" 
معرفی می کرد با این حال از این کلمه به ندرت استفاده 
می کرد. تاریخ او گنجینه ای غنی از خاطرات فرهنگی 
فارسی، توصیف جشنواره نوروز و مهرگان، عظمت دربار 
و اصول آداب دانی، هم  چنین شیوه های روابط اجتماعی 
ایرانی است. بیهقی در متن نوشته شده به  و سیاسی 
مناسبت تاجگذاری سلطان طغرل، سلطان سوم سلجوقیان، 
می نویسد: "زمانی که حضار در تاالر اصلی کاخ که عاری 
از هرگونه جالل و شکوه بود، حاضر شدند، قاضی سعید 
خطاب به سلطان محمود می گوید: عمر پادشاه طوالنی 
باد! توجه کنید که این تخت سلطان مسعود است که شما 
روی آن نشسته اید. چنین اتفاقاِت غیرقابل پیش بینی 
رخ می دهد و هیچ کس نمی داند چه اتفاقات پیش بینی 
ما  پاسخ می دهد:  پدیدار خواهد شد. سلطان  نشده ای 
در این سرز مین تازه وارد هستیم و به عنوان بیگانگان با 
آداب و سنت تاجیک )فارسی( آشنا نیستیم." این متن 
چگونگی شناخته شدن غزنویان و هم چنین همگرایی با 
سنت ایرانی و چگونگی غفلت سلطان سلجوقی از میراث 
فرهنگی ایران را نشان می دهد. هم چنین داللت می کند 
که چگونه یک مقام مذهبی به سبک ایرانیان آداب و 

رسوم مراسم و جشن ها را رعایت می کرده است.

 اگرچه مفهوم "ترک ها و تاجیک ها"، که 
تحت سلطه غزنویان رواج پیدا کرد، رضبه ای 
به استفاده از کلمه "ایران" وارد کرد با این 
حال چیرگی رو به رشد زبان فارسی در این 
در  ایران  فرهنگی  میراث  گسرتش  به  دوره 
ادبیات فارسی کمک کرد. برای منونه، بیهقی با 
اینکه خود را "تاجیک" معرفی می کرد با این 

حال از این کلمه به ندرت استفاده می کرد.
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ازين قوم كه من سخن خواهم راند، يك دو تن زنده اند، در گوشه ای 
افتاده و خواجه بوسهل زوزنی چند سالست تا گذشته شده است 
و بپاسخ آنانكه از وی رفت گرفتار و ما را بآن كار نيست، هر چند 
مرا از وی برآيد، بهيچ حال. چه عمر من بشست و پنج آمده و بر 
اثر وی می ببايد رفت و در تاريخی كه می كنم سخن نرانم كه آن 
بتعصبی و تر بدی كشد و خوانندگان اين تصنيف گويند: رشم باد 
اين پري را. بلكه آن گويم، كه تا خوانندگان با من اندرين موافقت 
كنند و طعنی نزنند. اين بوسهل مردی امامزاده و محتشم و فاضل 
و اديب بود، اما رشارت و زعارتی درطبع وی مؤكد شد و بآن رشارت 
دلسوزی نداشت و هميشه چشم نهاده بودی، تا پادشاهي بزرگ و 
جبار بر چاكری خشم گرفتی و آن چاكر را لت زدي و فرو گرفتی، 
اين مرد از كرانه بجستی و فرصتی جستی و ترضيب كردی و 
املی بزرگ بدين چاكر رسانيدی و آنگاه الف زدی كه: فالن را من 
فرو گرفتم و اگر چنني كارها كرد كيفر ديد و چشيد و خردمندان 
دانستندی كه نه چنانست و رسی می جنبانيدندی و پوشيده خنده 

می زدندی كه نه چنانست... 
تاریخ بیهقی، تصنیف: خواجه ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی دبیر، به اهتامم دکرت علی اکرب فیاض، چاپ چهارم، پاییز 1383

ازين قوم كه من سخن خواهم راند
به مناسبت 1 آبان بزرگداشت ابوالفضل بیهقی
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