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رئیس مرکز ترافیک پلیس راهور از ترافیک سنگین جاده 
چالوس و در محدوده تونل کندوان خرب داد! واقعیت این 
است که خدا در و تخته را جور کرده این دولت لیاقت 
این ملت و این ملت لیاقت این دولت هستند و این 

ماییم که در اقلیت هستیم نه آن ها!
پست اینستاگرامی دکتر سیامک قاسمی

مدیر عامل موسسه مطالعات اقتصادی بامداد
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الیق  ایران  »مردم  است«،  همین  ملت  این  »لیاقت 
دموکراسی نیستند«، »این کشور درست شدنی نیست« 
و ... به این جمالت انواع و اقسام دشنام ها و کنایه ها به 
مقامات کشوری و لشکری رژیم های جمهوری اسالمی، 
پهلوی، قاجار و ... را هم می توان افزود. آن چه گفته شد 
در حقیقت بن مایه اندیشه و رفتار اکثریت کسانی است 
که از ایشان به عنوان فعال مدنی، اجتماعی و ... می توان 
یاد کرد. یا بهتر است بگویم چنین در فرهنگ ما پذیرفته 
ناسزا به دستگاه  از اوضاع و  شده است که گله کردن 
قدرت گفتن نشانه دلسوزی، فعالیت مستمر اجتماعی 
و در یک کالم نقش آفرینی به عنوان یک شهروند آگاه 
است. نمونه ای از این طرز تفکر را در آغاز این نوشتار 
مشاهده فرمودید. سیامک قاسمی دکتری کسب و کار 
بامداد  اقتصادی  مطالعات  موسسه  مدیرعامل  و  دارد 
است.1 با ایشان در اینستاگرام در ارتباطم و از مطالبشان 
امر روشن  ابتدای  از  را گفتم که  نکته  این  آموزم.  می 
و صریح بگویم بازنشر پست اینستاگرامی دکتر قاسمی 
نباید حمل بر ترور شخصیت ایشان یا فروکاستن پدیده ای 
توضیح  این  با  کرد.  تلقی  امری شخصی  به  اجتماعی 
ضروری وارد بحث می شوم. شاید مهم ترین پرسشی که 
در برابر هر یک از ما شهروندان این کشور قرار دارد این 

مهم باشد: برای کشورمان چه کرده ایم؟

تلقی از کنشگری در ایران
به باور نویسنده اکثریت قریب به اتفاق جامعه ایران به 
اسارت در روزمرگی عادت کرده اند. ایشان باور دارند که 
در یک حلقه محدود از دوستان می بایست مورد تایید 
قرار گیرند و با دیگران که البته غیرخودی هستند، به 

1- جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه فرمایید: 
www.instagram.com/bamdadinstitute

سپهر ساغریسپهر ساغری

در برابر یک پرسش
درباره کنشگری در جامعه ایران

اصطالح کاری نداشته باشند. به بیانی روشن تر پست در 
اینستاگرام و لینکدین درج می کنیم و حلقه دوستان و 
آشنایان، جدا از درستی یا نادرستی نظرمان، آن را الیک 
می کنند و یا به اشتراک می گذارند. قویا به آنچه گفته 
ایم معتقدیم و نظر مخالف آن را برنمی تابیم. این نوع نگرش 
رابطه ما را با دیگرانی که چون ما نمی اندیشند تنظیم  می 
کند. در این رویکرد »ما و آن ها« معنا می یابد. به همین 
جهت نه فقط جناب قاسمی که بسیاری دیگر چنین 
فرمایش می کنند: این ماییم که در اقلیت هستیم و نه 
آن ها !با این حال پرسش دیگری قابل طرح است؛ آن 
ها کیستند؟ آن ها بخشی از مردم ایران محسوب می 
شود یا خیر؟ در اکثریت اند و صاحب قدرت یا اقلیت 
محسوب می شوند؟ اساسا اکثریت مفهومی کمی است 
یا کیفی؟ قدرت دست اقلیت است یا اکثریت؟ تا به 
امروز انتخابات دور هشتم ریاست جمهوری در سال ۹۶ 
دست کم یکی از باالترین میزان مشارکت های مردمی 
را به خود اختصاص داده است. از رای ۲۴ میلیونی به 
کاندیدای مورد حمایت جریان اصالحات نمی توانیم 
بگوییم اکثریت در ایران به دنبال اصالحات هستند؟ با 
این تفاسیر چه اراده ای در میان است که مانع اصالحات 
در کشور شده است؟ آیا می توانیم همه ایرادات و موانع 
موجود را به پای دستگاه قدرت و بویژه جناح نزدیک به 
آن بنویسیم؟ اندیشه و رفتار اصالحات و نزدیکانش اعم 
از نزدیکان حکومتی و غیرحکومتی آن، نیازمند بازنگری 
نیستند؟ منظور از نزدیکان غیرحکومتی دقیقا مردم 
کوچه و بازار و شهروندانی است که بعضا مخالف رژیم 
مستقر هستند با این حال در انتخابات عموما رای خود 
را برای اصالحات به صندوق می ریزند. با این توضیح 
می توانیم بپرسیم در شرایط گوناگون و بویژه بحرانی، 
نقش آفرینی حامیان تغییر در کشور چگونه بوده است؟ 
به عنوان نمونه چه تعداد از خوانندگان و تهیه کنندگان 
در این مدت که جامعه گرفتار بحران کرونا و قرنطینه 
شده اند، کنسرت مجازی برگزار کرده اند؟ عرض راقم 
این سطور الزاما رایگان بودن چنین رویدادهایی نیست. 
بلکه با تخفیف هم می توان موجب سرگرمی و حضور 
پررنگ مردم فرضا در کنسرت مجازی شد. ممکن است 
مطرح شود در داخل کشور انجام چنین کاری مقدور 
نیست. می پرسم چه تعداد از ایرانیان خارج کشور که 
خود را عاشق و شیدای ایران و ایرانی می خوانند، دست 
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به چنین اقدامی زده اند؟ لغو کنسرت ها و در حقیقت 
همه  در  دارد.  روشنی  معنی  آن،  انداختن  تعویق  به 
حال اصل درآمدزایی پابرجاست و بر همه چیز اولویت .

چه تعداد از تحصیلکردگان ما در داخل و خارج کشور در 
سمت استادی دانشگاه مشغول تدریس اند؟ از این خیل 
عزیزان مجرب و دانشمند چه تعداد دانش و تجربه خود را 
فرضا از طریق اینترنت در اختیار هموطنان قرار داده اند؟ 
گرچه نباید اقداماتی شبیه تدریس اینستاگرامی دکتر 
علیرضا فیض بخش۲ و یا فعالیت های درخور توجه 
معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی شریف را از نظر دور 
داشت3 با این حال می پرسم این دست اقدامات چه 
میزان در سطح کشور گستردگی دارد؟ کسب و کارهای 
نوین یا همان استارتاپ ها که انتظار می رود طرحی 
خود  سنتی  اسالف  برخالف  میزان  چه  دراندازند،  نو 
در شرایط بحرانی بجای تعدیل نیرو به سمت تعدیل 
هزینه های بازاریابی، تغییر مدل کسب و کار و ... گام 
برداشتند؟ عرض نویسنده شخصی نیست اما جا دارد 
بپرسیم علی بابا و ... نمی توانستند و یا نمی بایست در 
روزهایی که آرامش، ولو نسبی، حاکم بود در اندیشه 
توریسم مجازی می بودند؟ توریسم مجازی در شرایط 
فعلی کشور نمی توانست زمینه را نه فقط برای حفظ 
نیروها که حتی جذب نیروی جدید و توسعه کسب و 
کار فراهم آورد؟ اساسا توریسم مجازی نمی توانست بر 
بهبود روحیه عمومی تاثیر بگذارد؟ از خود بپرسیم در 
حالی که با توجه به میزان جمعیت از زمره کشورهایی 
هستیم که بیشترین تعداد دانشگاه را در جهان داریم، 
چه میزان دسترسی به آموزش رایگان وجود دارد؟۴ چه 
اندیشه  از بزرگان قوم برغم برخوردار بودن در  تعداد 
راه اندازی یک پلتفرم آموزشی رایگان بوده یا هستند؟ 
چرا از انواع روش های رانتی و نادرست در کشور فیلم 
ساخته می شود اما به روش جمع سپاری و با همکاری 
و مشارکت مستقیم مردم چنین اتفاقی رخ نمی دهد؟5 
چرا ورزش زنان مورد توجه بدنه جامعه و البته حمایت 
صاحبین سرمایه نیست؟ نباید از خود بپرسیم تلقی ما 

2- جهت کسب اطالعات بیشتر به صفحه شخصی ایشان مراجعه فرمایید
www.instagram.com/alireza_feyzbakhsh 

3- جهت کسب اطالعات بیشتر و دسترسی به محتوای رایگان به آدرس زیر مراجعه 
فرمایید:

www.ocw.sharif.edu مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه صنعتی شریف
4- لیموناد و مکتبخونه و فرادرس از زمره مجموعه های آموزشی هستند که برخی از 

محتوای آموزشی ایشان کامل رایگان است.
5- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت حامی جو مراجعه فرمایید

www.hamijoo.com

از اصالحات چیست؟ نبابد در خود نظر کنیم که برای 
دستیابی به این مهم چه اقدامی عینی انجام داده ایم؟ 
طرح این مهم که در کشور خرافات وجود دارد مهم و 
ضروری است اما نباید بپرسیم چرا فرضا نشریه شناخته 
شده ای در این زمینه نداریم؟ چرا جامعه پزشکی صرفا 
از باور به طب اسالمی و مانند این گله مند است و 
خود اقدامی جهت نزدیکی با مردم انجام نمی دهد؟ 
به بیانی روشن تر صرفا ایراد گرفتن به طب اسالمی 
می تواند کمک کننده باشد یا همکاری با مهندسین 
و بکارگیری فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی 
جهت بهبود امر تشخیص و کاهش هزینه ها؟ گرچه 
نباید از نظر دور داشت که رویکرد سلبی مختص جامعه 
پزشکی نیست و در همه اقشار و اصناف دیده می شود. 
در حقیقت می توان گفت بیش از آن که نگرانی بابت 
مصالح جمعی وجود داشته باشد دلمشغولی بابت منافع 
صنفی و جناحی محل توجه است! با این تفاسیر باید 
پرسید وقتی بزرگان قوم و اهل اندیشه دلسوزی بابت 
این آب و خاک ندارند، چه جای گله می ماند؟ به باور 
»ما«، »آن ها« مرتجع اند، عامل عقب ماندگی کشورند 
و همه نواقص ریشه در اندیشه و رفتار ایشان دارد. با 
این حال نباید »ما«ی مدعی روشنفکری کارنامه خود 

را ارزیابی کند؟
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 کسب و کارهای نوین یا هامن استارتاپ ها که 
انتظار می رود طرحی نو دراندازند، چه میزان 
بحرانی  رشایط  در  خود  سنتی  اسالف  برخالف 
بجای تعدیل نیرو به سمت تعدیل هزینه های 
گام   ... و  کار  و  کسب  مدل  تغییر  بازاریابی، 
اما  نیست  شخصی  نویسنده  عرض  برداشتند؟ 
جا دارد بپرسیم علی بابا و ... منی توانستند و یا 
منی بایست در روزهایی که آرامش، ولو نسبی، 
حاکم بود در اندیشه توریسم مجازی می بودند؟ 
منی  کشور  فعلی  رشایط  در  مجازی  توریسم 
توانست زمینه را نه فقط برای حفظ نیروها که 
حتی جذب نیروی جدید و توسعه کسب و کار 

فراهم آورد؟ 



اگر زنان می توانند کارگر راه آهن در روسیه باشند، 
پس چرا نتوانند به فضا پرواز کنند؟

والنتینا ترشکووا
فضانورد روس

66
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ما فراسوی هر جنسیتی، انسانیم و انسان مجموعه ای از 
خواست ها، نیازها، اندیشه ها و رفتارها است. بی شک 
تمام این نمادهای بشری در همگان وجود دارد اما آنچه 
مقدار و کیفیتشان را دست خوش تغییر می کند، سرشت 
ذاتی هر فرد است. اینجا است که مسئله جنسیت خود 
را آشکار می سازد. افراد نسبت به جنسیت شان حاالت، 
خواست ها و اندیشه هایشان دچار تغییر می شود. همگان 
آگاهند که همه چیز نسبی است و هیچ امر مطلقی در 
این باب وجود ندارد و مقاله حاضر نیز با در نظر گرفتن 
این حقیقت نوشته شده است. با این توضیح نوشته پیش 
رو در نظر دارد به مناسبت 8 مارس به بازخوانی مفهوم 

برابری جنسیتی بپردازد.

زنان و کلیشه های جنسیتی
در دوره پیشا مدرن، سبک و سیاق زندگی های اجتماعی 
و خانوادگی تقریبا در تمام جهان یکسان بود. زنان امور 
منزل را اداره می کردند و کودکانشان را پرورش می دادند. 
در طرف دیگر مردان بیرون از خانه برای معاش همسر و 
فرزندانشان تالش می کردند اما با صنعتی شدن جهان 
و ورود به دنیای مدرن، نقش ها رفته رفته دگرگون شد 
و در مسئولیت های سنتی و دیرآشنا، تحوالت بنیادین 
پدید آمد. زندگی به سمتی پیش رفت که دیگر درآمد 
یک تن کفاف هزینه خانوار را تأمین نمی کرد از این رو 
زنان نیز دسته دسته در بخش های مختلف مشغول به 
کار شدند و صاحبین کسب و کار خرسند از تولید بیشتر 
و سودآوری باال، زنان و حتی کودکان را به کار کشیدند 
و بهره بردند. این تغییر در سبک زندگی سبب شد زنان 
نیز هم پای مردانشان بیرون از خانه مشغول کار باشند 

نسیم داودی پناهنسیم داودی پناه

زن و مرد، برابری یا تفاوت؟
بازخوانی مفهوم برابری جنسیتی

 به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن

اما نابرابری دستمزدها آنان را به شورش و اعتراض کشاند. 
سرانجام این اعتراضات گسترده در سال های متوالی و 
کشورهای گوناگون به نتیجه رسید و امروزه دست کم 
در کشورهای پیش رفته، شاهد وضع قوانین متعدد در 
جهت حمایت از حقوق زنان هستیم. حمایتی که بیشتر 
تحت عنوان "برابری زن و مرد" از آن یاد می شود. متن 
پیش رو قصد دارد درباره این "برابری" بیشتر کنکاش 
کند. واژه ای که هر چند به ظاهر زیبا و فریبنده است 
اما مفهومش گاه چندان منفعتی برای زنان ندارد و به 
قول ویکتور هوگو "زنانی که به دنبال برابری با مردها 
باید توجه  البته  هستند آرزوی بسیار کوچکی دارند." 
داشت در اینجا صحبت از حقوق مدنی نیست زیرا هر 
شهروند مدرنی در دنیای امروز می داند حقوق انسان ها 
در جامعه اعم از شرایط ازدواج و جدایی، دستمزد و بهره 
مندی از امکانات و حتی ارث و دیه باید یکسان باشد و 
هیچ تفاوتی میان انسان ها در برخورداری از منافع نیست 
اما آنچه جای تأمل دارد، برابری سرشت زنانه و مردانه 
است. ناخودآگاه جمعی بشر که طی قرن ها شکل گرفته 
و اکنون به طور یک داشته عظیم به ما رسیده است، 
حکایت از تفاوت سرشتی زن و مرد دارد. جنس مونث از 
دیرباز به داشتن روحیه لطیف، حساسیت باال، جزء نگری 
و ظرافت شناخته شده است. در این که گاهی شرایط 
ایجاب می کند تمام این روحیات و خلقیات دگرگون 
شود و زن نسبت به موقعیت و وضعیت حال، قدرتی از 
خود بروز دهد که حیرت برانگیز است، بحثی نیست. کما 
اینکه استعداد ایشان در عرصه های مختلف اعم از علم 
و سیاست برکسی پوشیده نیست. آنان که هوادار حقوق 
برابر زن و مرد هستند معتقدند در طول تاریخ به زن آن 
طور که شایسته اش بوده، توجه نشده است. او را جنس 
دوم پنداشته اند و زیر دست و فرمان بر و ضعیف بار 
آورده اند. هوش و خردش را دست کم گرفته و در مسائل 
مهم دخالتش نداده اند و به جسم او بیش از شخصیتش 
توجه کرده اند. تاریخ نیز گواه این بی عدالتی ها است و 
مستنداتش رد پای همه ظلم ها و در پستو نگاه داشتن 
ها را آشکار می سازد. از این رو وقتی به اعتراضات دنیای 
مدرن علیه ستم ها و بی عدالتی هایی که در حق زنان 
صورت گرفته می نگریم، به جرأت می توان گفت تمام 
این مطالبات بر حق بوده و زنان می بایست خود و هویت 
خود را اثبات می کردند. اما به نظر می رسد آنچه میان 
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فریادهای برابری مرد و زن کم جان تر به گوش می رسد، 
مسئله تفاوت ها است.

برابری به معنی همسانی نیست
امروزه اگر زنی پشت ماشین هجده چرخ بنشیند و در 
جاده های پر پیچ و خم رانندگی کند، به عنوان زنی نمونه 
و خاص در تلویزیون معرفی می شود چون کاری مردانه 
انجام داده است. در حالی که هر کاری تنها نیازمند کسب 
مهارت و تجربه است و این دست نمونه های برابری، 
سودی برای زنان ندارد. زنان امروز باید کسب مهارت 
کنند و آگاه باشند. در مسیر رشد گام نهند و زندگیشان 
را بسازند اما تمام این ها نباید تحت شعار "برابری با 
مردان" صورت پذیرد زیرا این مفهوم آنان را از خود بودن 
و زن بودن دور می کند. این رقابت بی پایه که زنان هم 
مثل مردان هستند و بر تمام کارهای مردانه قادرند، سبب 
شده زنان از خود و شخصیت ویژه خود فاصله گیرند. دور 
از ذهن نیست آنچه در این میان می تواند رخ دهد دوری 
مردان از زنانی است که خصلت و رفتار اجتماعی شان به 
مردان شباهت یافته است. در چنین موقعیتی زن از روی 
فطرت ذاتی اش دست به اعمالی می زند تا مورد توجه 
مردان قرار گیرد و آن همان پرداختن بیش از حد به 
ظاهر خویشتن است! آرایش های غلیظ، اعمال جراحی 
های گوناگون، پوشیدن لباس و کفش هایی که به شدت 
زنانگی را نمایش می دهد. در حقیقت شخصیت زنان 
قربانی تعریف خاصی از برابری شده است. تعریفی که 
بیشتر مبین همسانی است تا برابری. حال آن که اگر 
جامعه به جای شعار "برابری" بر تفاوت ها تأکید می کرد 
با شناخت، پذیرش و درک این تفاوت ها جایگاه و  و 
حرمت هر جنسیت را حفظ می کرد، شاهد چنین افراط 
و تفریط هایی نمی بودیم. "بسیاری از زنان روزگار ما می 
خواهند مانند مردها رفتار کنند اما مترصد عشق و احترام 
و آزادی بیشتر هستند و در جریان آن ارزش های خود را 
منکر می شوند. جنبش طرفداری از زنان به اشتباه به زن 
ها توصیه می کند که رفتارهای مردانه داشته باشند به 
همین دلیل زن ها تا حدود زیاد ارزش ها و کیفیت خود 
را منکر شده اند... زن و مرد ضمن آنکه باید هویت بالقوه 
خود را تعالی بخشند، الزم است که به ویژگی های خاص 

جنسیت خود توجه داشته باشند."1  زنی که به دلیل 
فشار اجتماعی دنیای امروز از صبح تا غروب به اندازه یک 
مرد و گاه بیشتر از او بیرون از خانه مشغول کار باشد و در 
خانه نیز متعهدانه اغلب امور منزل و فرزندانش را انجام 
دهد، خسته و فرسوده خواهد شد. در واقع او چند برابر 
مرد مسئولیت پذیرفته است. چگونه می توان بر چنین 
وضعیتی نام برابری نهاد؟! جامعه باید تفاوت بین زن و مرد 
را درک کند. در این صورت حقوقی که در دوران های مختلف 
از او گرفته شده است را برسمیت خواهد شناخت. یقینا 
داشتن بانوانی که ضمن برخورداری از مهارت و دانش 
الزم خصایص زنانگی خود را پنهان یا سرکوب نمی کنند، 
اجتماع را نیک خوتر و کم تنش تر خواهد ساخت و این 
پاداش جامعه ای است که در پی یکسان سازی و همگون 

کردن مردها و زن ها نباشد.

1- زن مرد ارتباط، جان گری، مترجم: مهدی قره داغی، ناشر: دایره، چاپ سوم، سال نشر: 
1381، صفحه: 8۴
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مانند  ما می خواهند  زنان روزگار  از  بسیاری 
مردها رفتار کنند اما مرتصد عشق و احرتام و 
آزادی بیشرت هستند و در جریان آن ارزش های 
خود را منکر می شوند. جنبش طرفداری از زنان 
به اشتباه به زن ها توصیه می کند که رفتارهای 
مردانه داشته باشند به همین دلیل زن ها تا 
حدود زیاد ارزش ها و کیفیت خود را منکر شده 
اند... زن و مرد ضمن آنکه باید هویت بالقوه 
خود را تعالی بخشند، الزم است که به ویژگی 

های خاص جنسیت خود توجه داشته باشند.



اهورامزدا این کشور را بپاید از سپاه دشمن، از خشکسالی و از دروغ.
کتیبه داریوش در تخت جمشید
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بسیار شنیده ایم، نه فقط از رسانه های رسمی و غیررسمی 
و نه فقط از نمونه داخلی یا خارجی آن، که از خودی 
ها، پدر و مادر، نزدیکان، دوستان و ... آن چنان فراگیر 
است که تقریبا در همه اصناف و اقشار دیده می شود. 
از قصاب و وکیل تا مهندس و طبیب. واژه ای کوچک با 
تاثیرات بزرگ؛ دروغ! چه آن زمان که زرتشت دشمنان 
خود را دروغ زن نامید و چه زمانی که داریوش پادشاه 
هخامنشی، همپای آسیب دشمنان و خشکسالی، از گزند 
دروغ به اورمزد پناه برد و چه دوران حاضر که اکثریت 
شهروندان از شنیدن دروغ به ستوه آمده اند، به نظر می رسد 
این آسیب یا رذیلت اجتماعی قویا محل بحث و توجه 
بوده است. گرچه دروغ نیز چون بسیاری از رذایل دیگر 
عموما به پای دستگاه قدرت نوشته می شود با این حال 
نویسنده تالش می کند ابعاد دیگر آن را بازنماید. آشکار 
است که تشخیص مقدم بر تجویز است. به عنوان نمونه 
چه در بحث ساقط شدن هواپیمای اکراین چه در بحث 
تعداد جانباختگان آبان ۹8 و چه شیوع بیماری کرونا 
همواره انگشت اتهام به سمت حاکمیت بوده است. راقم 
این سطور قصد تطهیر دستگاه قدرت را ندارد هدف آن 
است که فراگیری دروغ را در جامعه ایران مورد بازنگری 
قراردهیم. در حقیقت اگر بخواهیم این رذیلت مورد انتقاد 
را که از هزاره ها پیش داریوش کبیر را هم دست به دعا 
کرد، به یک مقوله حکومتی فروکاهیم و ابعاد فرهنگی و 
تاریخی آن را نادیده بگیریم، در آن صورت در حل این 
معضل نیز ناتوان خواهیم بود. این نوشتار قصد پرداختن 
به چیستی دروغ و بررسی همه عوامل و ابعاد آن را ندارد 
بلکه هدف نویسنده بررسی ارتباط دروغ با اقتدارگرایی و 
حقیقت گریزی است. با ذکر این مهم بهتر می توانیم وارد 
بحث شویم. به هر روی، شاید بهتر باشد بحث را با یک 
پرسش آغاز کنیم. ما ایرانیان چه نسبتی با دروغ داریم؟

سپهر ساغریسپهر ساغری

داس دروغ
درباره دروغ در جامعه ایران

ریشه دروغ 
گرچه نگارش واژه دروج در یک سیر تاریخی به دروغ 
تکامل یافت اما همواره معنای خود را حفظ کرد: آسیب، 
زیان و پیامدی زیان بار رفتاری ارادی. کهن ترین متنی 
عنوان  به  دروغ  کلمه  از  و  داریم  دست  در  امروز  که 
گاهان  برد،  می  بهره  اخالقی  فلسفی  و  عام  مفهومی 
زرتشت است. متن هایی که به گمان زیاد، خود پیامبر 
ایرانی سروده است و قدمتش به 1000 تا 1۲00 پ.م 
بازمی گردد.1 با این تفاسیر آیا می توان گفت که جامعه 
ایران در طول تاریخ خود به دروغ عادت داشته است؟ در 
این صورت پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک بر چه 
اساس در جامعه ایران پدید آمده بود؟ هرودت می گوید 
مغان به کودکان پارسی، سواری، کمانگیری و راستگویی 
را آموزش می دهند و در جایی دیگر تأکید کرده بود که 
ناشایست ترین کار در چشم پارس ها ابتدا دروغ گویی 
است و پس از آن وامدار بودن و این دومی را از آن رو 
بد می دارند که فرِد مقروض ممکن است ناگزیر شود 
دروغ بگوید.۲ با این حال چه می شود که یک جامعه به 
چنین سراشیبی سقوط می کند که برای کوچکترین 
مسئله ای به دروغ متوسل می شود؟ واژه ایران که تحت 
الفظی "سرزمین نجیب زادگان" قابل معنی است، چگونه 
می تواند سرزمین دروغ باشد؟ چه تناسبی بین نجابت و 
دروغ وجود دارد؟ بی جهت نیست آریاندس وقتی مورد 
مشورت خشایارشا قرار می گیرد، می گوید که راستگویی 
پیش فرض سخن گفتن یک پارسی نجیب زاده است. 3با 
این تفاسیر ریشه دروغ کجا است؟ چه می شود که دروغ 
می گوییم؟ اساسا می توان دروغ را یک مقوله ژنتیکی 
دانست یا آسیبی برآمده از شرایط اجتماعی است؟ می 
توان دروغ را محصول رفتار این یا آن حکومت دانست؟ 
اگر چنین است در آن صورت باید پرسید که اشخاص 
در  اند؟  آمده  کجا  از  خود  ها  حکومت  این  در  شاغل 
حقیقت باید بپرسیم گستردگی دروغ در چه سطحی 
است؟ آیا فقط زمامداران به دروغ متوسل می شوند؟ آیا 
در حلقه نزدیکان و آشنایان، مردم عادی کوچه و بازار از 
مسایل جزئی نظیر خرید نان تا پارک ماشین و مانند این، 

نیم نگاهی به دروغ ندارند؟
1- شروین وکیلی. مفهوم دروغ در ایران باستان، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، 

سال ۶، شماره ۲0، پاییز 8۹، صص 17۴ و 175.
۲- همان، ص 178.
3- همان، ص 183.
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براساس تحقیقی که با عنوان »نظرسنجی از مردم تهران 
درباره خصوصیات ایرانی ها« انجام شده است در مورد 
مهم ترین خصوصیت های منفی ایرانیان، دروغ گویی 
در مقام نخست قرار می گیرد و 1۲ درصد پاسخ گویان 
مهم ترین صفت منفی ایرانیان را دروغ گویی دانسته اند. 
همچنین بر طبق یافته های تحقیق مشابه دیگری با 
عنوان »نظرسنجی از مردم تهران درباره دروغ« که از 
طریق مرکز مطالعات و تحقیقات روزنامه همشهری در 
سال 138۶ به صورت نظرسنجی تلفنی انجام شده است، 
به باور 5۲ درصد افراد، در مواردی می شود راست نگفت 
و ۴8 درصد می گویند همیشه باید راست گفت. از میان 
۶۲5 نفر پاسخ گویی که راست نگفتن را در برخی مواقع 
آمیز، ۲1  دروغ مصلحت  اند، 5۴ درصد  دانسته  مجاز 
درصد پیش گیری از فتنه و جنجال، 17 درصد رهایی 
از گرفتاری و 8 درصد کسب منافع شخصی  را از موارد 
مجاز دروغ گویی بیان کرده اند. همچنین بیشتر پاسخ 
گویان معادل ۹۹ درصد، وجود دروغ در جامعه را تایید 

کرده اند.1 

اقتدارگرایی و دروغ
با توجه به آن چه تاکنون گفته شد، دست کم بر اساس 
این تحقیقات، به نظر می رسد مردم خود نیز به دروغ 
گویی جامعه باور دارند و حتی در مواردی آن را قابل 
پذیرش می دانند. با این تفاسیر باید بپرسیم چه اتفاقی 
این میزان فراگیر می شود؟  تا  رخ می دهد که دروغ 
در  متعددی  عوامل  یا  است  عاملی  تک  مهم  این  آیا 
مختصر  این  در  دارند؟  تصرف  و  دروغ دخل  فراگیری 
قصد بررسی همه عوامل ممکن را نداریم بلکه تاکید ما 
بر عدم شکیبایی افراد در پذیرش و مواجه با حقیقت 
است. به عنوان نمونه چه آن حکومتی که تنها تایید را 
از شهروندانش طلب می کند و چه آن والدی که یارای 
شنیدن کوچکترین مخالفتی از سوی فرزندش را ندارد، 
آب به آسیاب دروغ می ریزند. حکومت اقتدارگرا به هر 
صدای مخالفی راه زندان، شکنجه و ... را نشان می دهد و به 
این ترتیب پیام روشنی به جامعه صادر می کند: "برای 
مصون ماندن از هر نوع گزندی می بایست حکومت را 
تایید کنید." طبعا یک جامعه آن هم در سایه گسترش 

1- حسن محدثی گیلوائی و دریا فلسفی. تحلیلی جامعه شناختی از آمادگی برای دروغ 
گویی. ویژه نامه پژوهش نامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ششم، 

شماره اول، بهار و تابستان 13۹۴، ص 135

ارتباطات، افزایش تحصیالت و گسترش عقاید نمی تواند 
تک صدایی را تحمل کند. تضاد بین خواست جامعه و 
دستگاه قدرت به جهت سنگینی وزنه نفوذ حاکمیت، 
جامعه را دست کم برای مدتی وادار به هم صدایی می کند. 
این هم صدایی ناخواسته جامعه در حقیقت همان رواج 
دروغ است. شهروندان پذیرفته اند که برای بقا می بایست 
خالف آنچه هستند را نشان دهند. در حقیقت »شرایط 
اجتماعی و وجود نیروهای متضاد باعث می شود تا افراد 
از صراحت و شفافیت پرهیز کنند و خود را با شرایط 
میرپنج  نمایند.  منطبق  رنگارنگ  تحوالت  و  گوناگون 
رضاخان هم تمایالت ضد انگلیسی دارد و در عین حال 
با آن ها همکاری می کند تا کودتا کند. رضاخان از خود 
قدرت  به  وقتی  ولی  دهد  می  نشان  مذهبی  تمایالت 
می رسد با نمادها و حامیان دین مبارزه می کند. فهم 
گرایشات واقعی افراد در این جامعه به واسطه توانایی قابل 
توجه آن ها در استتار بسیار مشکل است.«۲ نمونه دیگری 
از این اقتدارگرایی و عمق پرهیز از مواجه با حقیقت را 
می توان در گزارش یکی از همراهان رضاشاه در دوران 

تبعید درک نمود:
"هر وقت بیامری قلبی اعلیحرضت رو به شدت می نهاد، 
بیش از همه جهاز هاضمه ایشان را ناراحت می کرد. از 
این رو این بار هم از دل درد اظهار تامل می کردند ولی 
چون منی خواستند قبول هم کنند که کسالتی دارند، این 
دل دردهای پی در پی را ناشی از بدی غذا می دانستند 
و از غذا و طبخ آن ایراد بسیار می گرفتند و روزی نبود 
که چندین بار به آشپزخانه رسکشی نکنند و از آشپز ایراد 

نگیرند."3
این مشت نمونه خروار است از فرهنگ ایرانی. نمی توانیم و 
نباید اقتدارگرایی و حقیقت گریزی را به شخص رضاشاه 
گره زده و خود را مبرا کنیم. این آفتی است جمعی که 
کم و بیش همه به آن مبتالییم. نمونه بارز آن نیز اظهار 
نظر معاون وزیر بهداشت در مورد قرنطینه و در نهایت 
ابتالی خود ایشان به کرونا است.۴ با این حال مسئله 
مهمی دیگری مطرح می شود. حکومت عامل دروغ است 
یا فرهنگ عمومی زمینه را برای پدید آمدن دستگاهی 
اقتدارگرا و دروغ زن فراهم می کند؟ به بیانی روشن تر آیا 

۲- محمود سریع القلم. اقتدارگرایی ایرانی در عصر پهلوی، انتشارات فرزان روز، تهران، 
13۹۶، ص 88.

3- محمود سریع القلم. اقتدارگرایی ایرانی در عصر پهلوی، انتشارات فرزان روز، تهران، 
13۹۶، ص 1۴5.

www.aparat.com ۴- حریرچی: با قرنطینه موافق نیستیم
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خانوارهای ایرانی ظرفیت چندصدایی را دارند؟ 
اگر چنین است چگونه "در خانه اگر کس است 
یک حرف بس است" ضرب المثل شده است؟ 
چنین ضرب المثلی نمی تواند عمق اقتدارگرایی 
جامعه ایران را نشان دهد؟ در حقیقت چندان 
از  راه نیست بگوییم که دروغ و بسیاری  بی 
رذایل اجتماعی دیگر در فرهنگ ایرانی، ریشه 
در آفت اقتدارگرایی دارد. شخصیت اقتدارگرا 
تمایلی به شنیدن سخنی خالف میل و باور 
خود ندارد. در نتیجه هر آن کس که سخنی در 
تضاد با رای و باور شخصیت مقتدر به زبان آورد 
منحرف، عامل بیگانه یا منحرف تلقی می شود. 
قویا باید توجه داشت که این آفت اجتماعی 
مختص طبقه یا قشر خاصی نیست و اتفاقا به 
جهت همه گیری آن در جامعه ایران، زمینه 
برای برآمدن ساختارهای حقیقت گریز و دروغ 
تر آن  بیانی روشن  به  فراهم شده است.  زن 
ایرانی عالقه  مای  به طور مشخص  زمان که 
ای به شنیدن حقیقت نداریم زمینه را برای 
دروغگویی فراهم کرده ایم. در این چارچوب 
است که نه فقط نظام های سیاسی حاکم بر 
کشور که ساختارهای کوچکتری چون شرکت 
ها، ادارات، خانوارها و حتی حلقه دوستان بر 
دروغ، مجیز و مبالغه استوار شده اند. مبالغه و 
مجیز دروغ آشکاری است که شنونده را که در 
حقیقت صاحب قدرت نیز هست، خوشحال و 
خشنود می کند یا دست کم زیردستان را از 
خشم و آسیب زبردستان می رهاند. در چنین 
شرایطی دروغ فرزندان به والدین، کارمندان به 
روسا و شهروندان به حاکمیت و برعکس قابل 

تعریف و توجه است.
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مای ایرانی عالقه ای به شنیدن حقیقت نداریم 
زمینه را برای دروغگویی فراهم کرده ایم. در این 
چارچوب است که نه فقط نظام های سیاسی 
حاکم بر کشور که ساختارهای کوچکرتی چون 
رشکت ها، ادارات، خانوارها و حتی حلقه دوستان 

بر دروغ، مجیز و مبالغه استوار شده اند.



13

ر:
وی

ص
ع ت

منب
13

98
ل 

سا
وز 

ور
د ن

عی
و 

و 
ل ن

سا
ک 

ربی
ی ت

ها
نت 

م
w

w
w.

ra
ng

ol
.ir

بعضی از علام گفته اند که در کتب غیرمشهوره روایت کرده اند که در وقت تحویل این 
دعا را بسیار بخوانند و بعضی گفته اند که سیصد و شصت مرتبه بخوانند و دعا این است: 
یا محول الحول و االحوال حول حالنا الی احسن الحال و در روایت دیگر دعا چنین است: 
یا مقلب القلوب و االبصار یا مدبر اللیل و النهار یا محول الحول و الحوال حول حالنا الی 

احسن الحال.
زهره زرشناس، محسن جعفری. نوروزیه و نوروزیه نویسی در عصر صفوی. جستارهای تاریخی، پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات فرهنگی. سال سوم، شماره دوم، پاییز و زمستان 13۹1. ص 75.

فرهنگ و هرنفرهنگ و هرن
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صفویان تثبیت شدند و در کنار یکدیگر پایه و اساس 
هویت ایرانی- شیعه را برای بیش از 500 سال پایه گذاری 
کردند. به عنوان نمونه بزرگداشت شهادت حسین بن 
علی )امام سوم شیعیان( شباهت های زیادی با شهادت 
از  پیش  فارسی  اساطیر  در  سیاوش(  )سوگ  سیاوش 
اسالم دارد. با توجه به این امر که این دو آئین ویژگی های 
مشترک و اساسی بسیاری دارند، برخی از نویسندگان 
اظهار کردند که ممکن است عاشورا به تدریج جایگزین 
عزاداری برای سیاوش شده باشد.1 در حقیقت ممکن 
است شباهت های موجود در این دو مراسم، محبوبیت 
فراگیر عاشورا در بین ایرانیان را توضیح دهد. همان طور 
که احسان یارشاطردر مقایسه  این دو آئین نتیجه گیری 
کرد: "شهادت امام حسین و یارانش، توضیح و تفصیلی از 
نمایش عزاداری در سنت فارسی شد و مهم ترین ویژگی 
این رسم دیرینه را به ارث برد که ریشه های عمیقی در 
روح ایرانی داشته است." درحالی که عاشورا ویژگی های 
اساسی آئین سیاوش را به ارث برده است، نوروز با ایجاد 
تعدادی سنت منتسب به امامان شیعه از دوران آل بویه 
تا صفویان، مشروعیت دینی پیدا کرد. روایات تاریخی 
مرتبط با نوروز بیانگر این مهم است که برخالف مخالفت 
حامیان مشروعیت اسالم، ایرانیان به برپایی جشن نوروز 
که  زمانی  اند.  داده  ادامه  حال  زمان  تا  اسالم  ورود  از 
تشیع در دوران حکومت صفویان به طور رسمی مذهب 
بال اساسی  نوروز و عاشورا دو  آئین  اعالم شد،  دولتی 
جشن های دستگاه قدرت را تشکیل دادند. دو مورد از 
روایات متعددی که در بحاراالنوار در مورد بزرگداشت 
نوروز ارائه شده است از اهمیت اساسی برخوردار است. 
یکی از این دو مورد منسوب به امام جعفر صادق است با 
مضمون مقدس شمردن جشن و دیگری به امام موسی 
کاظم منسوب است که در آن نوروز به عنوان رویدادی 
دیگری  نمونه  در  یا  است.  شده  نکوهش  غیراسالمی 
شخصی که با امام صادق )ع( درباره  نوروز دیدار کرده 
است نقل می کند: "امام اهمیت نوروز را به عنوان روز 
تعهد انسان، نخستین روز طلوع خورشید، روز رویدادهای 
مختلف در زندگی پیامبران از جمله شکست دجال و 
مسیح دروغین" توضیح می دهند، امام معتقد است که 
این روز یکی از روزهای ما است ]روزهای مقدس[ و یکی 

1- به شاهرخ مسکوب، سوگ سیاوش، صص 80-8۹ رجوع کنید.

هویت ایرانی در عرص باستان
نگاهی به هویت ایرانی پیش از اسالم

قسمت هشتم
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از اسالم"،  در هفت قسمت پیشین "هویت ملی پس 
مختلف  های  حکومت  دوران  در  مهم  این  بررسی  به 
پرداختیم. در قسمت هشتم ضمن ارزیابی نوروز و عاشورا 
در عصر صفوی، به بررسی دو رکن باورهای ملی و دینی 

در این دوران می پردازیم. 

بزرگداشت نوروز و عاشورا
بزرگداشت وقایع تاریخی در جوامع پیش از مدرن ابزاری 
مهم برای اتصال حافظه جمعی با هویت ملی محسوب می 
شود. بزرگداشت  رویدادهای مهم فرهنگی در مکان های 
تاریخی، نشانگر این مهم است. بر اساس مستندات  موجود 
می توان گفت دو رویداد نوروز و عاشورا بیشترین اهمیت 
را در بازسازی هویت ایرانی در طول تاریخ ایران پس از 
اسالم بویژه زمان حکومت صفویان داشته اند. هنگامی 
که عاشورا با جشن های نوروز و مهرگان همزمان می شد، 
جشنواره های ملی در روز بعد از آن برگزار می گردید. 
جشن های نوروز در ۲1 مارس سال 1۶11 همزمان با روز 
جمعه ۶ محرم 10۲0 رخ داده است، روزی که شیعیان 
شهادت امام حسین را گرامی می دارند. شاه عباس هر 
دو روز را مقدس شمرد. در روز عاشورا عزاداری کرد و 
نوروز را در روز بعد جشن گرفت. عظمت جشن نوروز 
تاریخ نامه عباسی نشان داده  سال 1۶11 به خوبی در 
شده است: "سپس شاه دستور داد جشنی بزرگ در باغ 
نقش جهان برای تمام طبقات جامعه برگزار شود. به هر 
گروه جایگاه اختصاصی در باغ اختصاص داده شده بود، 
و چادرهای طالیی و سایبان های ابریشم برقرار کردند. 
سایبان ها به روش های قابل توجهی با چراغ تزئین شده 
دوران حکومت  در  دوگانه  بزرگداشت های  این  بودند." 

زهرا ناگهی

ماهنامه سرند    شماره پنجاه و سوم، اسفند 13۹8
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از روزهای شیعه، که ایرانیان آن را حفظ کردند، اگرچه شما ]احتماالً اعراب[ تالش برای سرکوب کردن آن کرده اید."۲ در سمت 
دیگر مخالفان آئین نوروز به سنت هایی متکی هستند که به امام موسی کاظم منسوب است. زمانی که از خلیفه منصور خواسته شد 
تا درباره  مشروعیت آئین نوروز صحبت کند، او پاسخ داد: "من روایات پدربزرگم، پیامبر خدا را بررسی کردم و هیچ چیزی درباره  
این تعطیالت پیدا نکردم. این رسمی ایرانی است که اسالم نابود کرده است." به هر روی از زمان شیخ طوسی، یکی از بنیانگذاران 
فقه شیعه در قرن 11، نماز و روزه  اجباری نوروز بخشی از فقه شیعه شده است اما تاریخ نوروز موضوع مباحثه دائمی بوده است. 

2- مجلسی، بحاراالنوار، ص ۹۲، به نقل از والبریج، ص 83.
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خواه روز صلح و بسته مهر را پیامن،

خواه روز جنگ و خورده بهر کین سوگند

آری اکنون شیر ایرانشهر

تهمنت گرد سجستانی

کوه کوهان، مرد مردستان، رستم دستان ،

در تگ تاریک ژرف چاه پهنار ،

کشته هر سو بر کف و دیوارهایش نیزه و خنجر،

چاه غدر ناجوامنردان

چاه پستان ، چاه بی دردان،

چاه چونان ژرفی و پهناش، بی رشمیش ناباور

و غم انگیز و شگفت آور.

آری اکنون تهمنت با رخش غیرمتند، 

در بن این چاه آبش زهر شمشیر و سنان گم بود

پهلوان هفت خوان اکنون

طعمه دام و دهان خوان هشتم بود

و می اندیشید

که نبایستی بگوید هیچ

بس که بی رشمانه و پست است این تزویر...

همچنان می  رفت و می  آمد
به مناسبت 10 اسفند  زادروز مهدی اخوان ثالث

همچنان می  رفت و می  آمد.

همچنان می  گفت و می  گفت و قدم می زد:

قصه است این ، قصه ، آری قصه ی درد است

شعر نیست،

این عیار مهر و کین و مرد و نامرد است

بی عیار و شعر محض خوب و خالی نیست

هیچ- همچون پوچ- عالی نیست

این گلیم تیره بختی  هاست        

خیس خون داغ سهراب و سیاوش  ها،    

روکش تابوت تختی هاست

اندکی استاد و خامش ماند

پس هاموای خروش خشم ،

با صدایی مرتعش، لحنی رجز مانند و دردآلود، خواند :

 آه، دیگر اکنون آن عامد تکیه و امید ایرانشهر،

شیر مرد عرصه ناوردهای هول،

پور زال زر جهان پهلو،

آن خداوند و سوار رخش بی مانند، آن که هرگز

-چون کلید گنج مروارید

گم منی شد از لبش لبخند،
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