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سخن آغازین

اینکه موسیقی یک سلیقه هستش شکی نیست، اینکه در یک جامعه باید همه جور استایل موسیقی باشه 
شکی نیست. اینکه فرهنگ خیلی از مردم ما مخصوصا در زمینه موسیقی از دست رفته شکی نیست. ولی 
وقتی میای برای معروفیت دست به هر کاری میزنی )حتی( نابودکردن ذهن و افکار سامل یک بچه که در این 
دنیای اسفناک پدر و مادرش دارن با بدبختی و زحمت بزرگش میکنن و تو ... حامل میای و بهشون میگی که 
)همیشه قبل خواب اول دوتا شات بزن بعد بخواب یا همیشه اول اینستا بعد کتاب( باید بگم که حرومزاده 
ای بیش نیستی و حروم زاده تر از تو همه اونایی هسنت که واست کار میکنن. هر چند که وقتی تو مثل 
یک حیوان به بچه خودت هم رحم نکردی چه انتظاری میره که به بچه های مردم رحم کنی. فقط امیدوارم 
هیچ وقت جایی رو در رو نشیم. هم تو هم اون تتلو بیناموس تر از تو که هدفتون به گند کشیدن فرهنگ 

و جوان های مردمه. چون اون روز برسه با افتخار حبس جفتتون رو میکشم.
پست اینستاگرامی پویا پورجلیل
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متولد آبان ۶۷ در اهواز است. سال ها است که خوانندگی 
می کند و برخی آثارش شهرت فراگیری در جامعه ایران 
دارند؛ ساسی مانکن. برغم محبوبیت غیرقابل انکار این 
"دکتر"  نام  به  جدیدش  آهنگ  انتشار  جوان،  خواننده 
صدای اعتراض بسیاری را بلند کرد. بخش قابل توجهی 
از این نقدها به واژه های بکاررفته در دکتر و یا آنچه 
بدآموزی گفته می شود، پرداخته اند. البته کار در مواردی 
از نقد فراتر رفت و به فحاشی و تهدید به قتل کشیده 
شد. در نمونه قابل تاملی پویا پورجلیل خواننده و پلیس 
ساکن آمریکا، ساسی مانکن را حرام ز... و بی نا ... خواند 
و گفت حاضر است در ازای قتل مانکن و تتلو حبسش را 
هم بکشد! در نوشتار پیش رو ضمن نقد چنین واکنش 

هایی، به چرایی مقبولیت ساسی مانکن می پردازیم.

چرا ساسی مانکن محبوب است؟
بسیاری از منتقدین ساسی مانکن، تتلو و ... اشعار این 
خوانندگان را بی محتوا یا مبتذل می دانند. به عنوان 
نمونه معتقدند چرا باید نوجوانان یا نونهاالن ما، مفاهیم 
به  ایشان نیست بشنوند و  را که مناسب سن  جنسی 
از منتقدین  بیاورند؟ به نظر می رسد این دست  زبان 
چندان مسئولیتی برای والدین برای مدیریت کردن این 
مهم قائل نیستند در غیراین صورت به نظر نمی رسد 
از  از طرفی این دست  نیازی به ردیه نویسی می بود. 
منتقدین چندان توجهی به اصل محتوای به زعم ایشان 
سخیف یا مبتذل آهنگ دکتر )و دیگر آثاری از این دست( 
نمی کنند. به تعبیری می توان پرسید سخیف است چون ما 
نمی پذیریم؟ یا دوست نداریم با حقیقت مواجه شویم؟ تا 
حال از خود پرسیدیم چه میزان اشعار ساسی و دیگرانی 

سپهر ساغری
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چون او با حقیقت جامعه ایران و نه الزاما عالیق و باورهای 
ما، سنخیت دارد؟ ساسی آنچه در جامعه وجود دارد را 
از آن وام می گیرد، لباس آهنگین به آن می پوشاند و 
در نهایت به جامعه تحویل می دهد. به همین جهت 
است که آهنگی چون "دکتر" تا این میزان مقبول واقع 
می شود. ساسی آینه ای در برابر ما قرار می دهد. با این 
حال دست کم برخی از ما آینه شکستن را صواب می 
دانیم. درحالیکه مگر جز این است که "اول اینستا بعد 
کتاب"؟ به بیانی روشن تر آن چه ساسی خواند حقیقت 
است و چون یارای مواجه با حقیقت را نداریم راه را در 
حذف و تخریب افشاگر می بینیم. در حقیقت نویسنده 
ساسی مانکن را نه یک خواننده مبتذل که یک افشاگر 
می بیند. ساسی نه الزاما در مقام یک روشنفکر یا نظریه 
پرداز که در جایگاه یک خواننده پاپ دست به افشاگری 
زده است. اشعار او پژواک جامعه ایران است. شاهد مثال 
آنکه اگر اول کتاب می بود و بعد اینستا، در آن صورت 
منتقد محترم در اینستا با رکیک ترین الفاظ کمر به 
قتل خواننده نمی بست! پویا پورجلیل منتقد نگران آینده 
فرزاندان این سرزمین، از سخیف و مبتذل بودن اشعار 
ساسی و تاثیر مخرب آن بر روح و روا کودکانمان می گوید 
اما از این مهم که چگونه به آیندگان باید بگوییم که 
مصلحین این جامعه فحاش، قاتل و حبس کشیده بودند، 
حرفی به میان نمی آورد. آری، بخش قابل توجهی از 
منتقدین ساسی خود آیینه تمام نمای "اول اینستا بعد 

کتاب" هستند.

ادبیات منتقدین؛ مهر تاییدی بر اشعار ساسی
ساسی مانکن متولد و تربیت شده کدام جامعه است؟ چرا 
میلیون ها بازدید دارد؟ چون از مسایلی گفته است که 
مردم با آن ارتباط برقرار می کنند. اول اینستا بعد کتاب 
دروغ  داشتن  رابطه  نفر همزمان  با چند  نیست.  دروغ 
بیراه  بر مسایل عاطفی  مالی  ارجحیت مسایل  نیست. 
نیست. او خشونت، ناآگاهی، فقدان انسجام اجتماعی و 
بسیاری از عوارض اجتماعی ما ایرانیان را پیش چشممان 
آورده است. وقتی پویا پورجلیل ساسی و تتلو را با الفاظی 
باید  دهد،  قرار می  زا... مخاطب  و حرام  نا...  بی  چون 
زا... کیست؟  بنیادین مطرح کنیم. حرام  چند پرسش 

سخن آغازین
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چه دخل و تصرفی در به دنیا آمدن خود داشته است؟ 
اساسا کدام یک در به دنیا آمدنمان نقش داشته ایم که 
ساسی یا دیگری داشته باشد؟ ساسی شعر و سبک و 
محتوای کارش روشن است. ثمره حافظ و سعدی خواندن، 
حرام زا... خطاب کردن دیگران است؟ نمی شود نقد کرد 
اما از توهین پرهیز نمود؟ بی نا... خطاب کردن دیگران 
نتیجه شاگردی استاد شجریان و غالمحسین بنان است؟ 
نباید پرسید روا است در واکنش به یک آهنگ، انسان 
کشت؟ نویسنده برخورد توام با خشم و خشونت برخی 
از منتقدین ساسی را درک می کند. چون ساسی مانکن 
حقیقت را عریان مطرح کرده است. آن هم برای مای 
و  عصبی  عموما  مردمانی  دروغ.  و  پوشی  پرده  شیفته 
احساسی که جز تایید هیچ سخن یا نقدی را برنمی تابیم. 
دانش اندک موجب شده است تا بسیار سطحی مسایل 
اجتماعی را تحلیل و نتیجه گیری کنیم. در غیر این 
صورت چه جای بحث است که اگر ساسی خوانده است 
به کتاب و  بسیاری هم دعوت  بعد کتاب،  اینستا  اول 
کتابخوانی کرده اند. با این حال چرا تحول مثبتی در 
این زمینه شاهد نیستیم؟ اگر بپذیریم که اشعار ساسی 
و دیگرانی چون او، جنبه سکسی و اروتیک نامناسبی 
دارد در آن صورت می توان عنوان کرد این میزان دعوت 
و تبلیغ به عفاف و پاکدامنی و مانند این چرا اثرگذار 
نبوده است؟ ساسی این آهنگ دکتر را بتازگی خوانده 
است، آمار خیانت، فرار دختران یا ازدواج بیش از 40 
هزار کودک نیز، ریشه در آهنگ ساسی دارد؟1 تعارف 
را کنار بگذاریم. بسیاری از دانشگاهیان ما نیز دست باال، 
جز در رشته تحصیلی خود هیچ اطالعی از دیگر مسایل، 
بویژه حوزه علوم انسانی، ندارند. جالب آنکه برغم چنین 
سطحی از دانش، خود را در همه زمینه ها صاحب نظر 
می دانیم. عموما اطالعاتی را جسته گریخته از سایت 
های مختلف می خوانیم و با نگاهی از باال، در اینجا و آنجا 
نشر می دهیم که روشنفکریم و دیگران نادان. ما خوبیم 
و دیگران بد. ما می فهمیم و دیگران خیر. نمونه بارز آن 
نیز کپی پیست کردن جمالت دیگران آن هم بدون اشاره 
به منبع و ماخذ است. بهتر است با خود روراست باشیم. 
این فشارهای  انحراف است  این شعر نیست که عامل 
فرهنگی، باورهای سنتی و رویکردهای غیرعلمی است 

که عامل این مهم است.

www.yjc.ir 1- آمار ازدواج کودکان در کشور +اینفوگرافیک
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ساسی شعر و سبک و محتوای کارش روشن است. 
مثره حافظ و سعدی خواندن، حرام زا... خطاب کردن 
دیگران است؟ منی شود نقد کرد اما از توهین پرهیز 
منود؟ بی نا... خطاب کردن دیگران نتیجه شاگردی 
استاد شجریان و غالمحسین بنان است؟ نباید پرسید 

روا است در واکنش به یک آهنگ، انسان کشت؟ 
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مسیرهای زیادی در Chariot  وجود دارد. رانندگان بی نهایت دوستانه رفتار می کنند 
Rich� متام مسیرها شامل دورترین معابر Chriot  و این سفر را لذت بخش می کند.

mond تا ارتفاعات Bernal و   Noe Vallyرا پوشش می دهد. در این اپلیکیشن 
هرجا که ایستگاه قرار گرفته است یک عکس دیده می شود. علی وهاب زاده بنیانگذار 

تاکسی هوشمند chariot است. 

منت حارض ترجمه و تلخیصی است از: 
Interview: Chariot founder Ali Vahabzadeh on Changing Commuting for the Better

by Benjamin Schmidt

ماهنامه سرند      شماره پنجاه و چهارم، فروردین 1399
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حال  در   Chriot1هوشمند تاکسی  نظیر  بی  خدمات 
است.  نیویورک  در  آمد  و  رفت  روش  کردن  متحول 
آن هایی که با سیستم حمل و نقل نیویورک آشنایی 
دارند می دانند که مناطقی در آن تحت پوشش حمل 
و نقل عمومی نیست. Chriot در حال برطرف کردن 
نسبتا  اپلیکیشن  یک  از   Chariot است.  چالش  این 
قدرتمند بر روی IOS بهره می برد. در حال حاضر این 
سرویس در نیویورک، سیاتل، سانفرانسیسکو و آستین 
فعال است. آدرس محل سکونت و محل کار خود را وارد 
کنید. اپلیکیشن بهترین مسیر ممکن را مشخص خواهد 
برای  را  های شما  داده  اپلیکیشن  این  کرد. همچنین 
ساخت و پیشنهاد مسیر های آینده، دریافت و تحلیل می کند. 
می توان تصور کرد که در آینده نزدیک، در بین اپلیکیشن 
های تحت وب، بیشتر حمل و نقل بوسیله مسیرهای 

پیشنهادی chariot انجام خواهم گرفت. 

به عنوان سوال اول بفرمایید chariot چه کار می کند؟
Chariot  در حال ایجاد یک بستر جدید برای رساندن 
افراد به مقصد است که تاکسی هوشمند نامیده می شود. 
امروزه این به معنی کمک به رفت و آمد مردم در محیط 
های شهری است، اما فردا ممکن است به معنی اولین 
و آخرین رفت و آمد به ایستگاهای قطار شلوغ باشد. 
قطارهای  مانند  اصلی  خطوط  توانیم  می  ما  بنابراین 
مسافربری، کشتی ها، پایانه های اتوبوسرانی را تغذیه 
کنیم. می دانیم که رفت و آمد برای مردم یک چالش 
بزرگ است که از مواجه با آن نگرانند. ما اینجا هستیم 

که ببینیم کدام شهرها درصدد حل این مسئله هستند.
1-  برای کسب اطالعات بیشتر مراجعه کنید به: 

Ford is shutting down its Chariot shuttle service
www.techcrunch.com

سمیه امیری

تالش برای تغییر سبک رفت و آمد
 مصاحبه با علی وهاب زاده 

  Chariot هم بنیانگذار تاکسی هوشمند

قصد ندارید یک تغییر چشم گیر ایجاد کنید؟ چون به 
زیرساخت و مقررات جدید نیاز دارید. به تعبیری، شام که 

از مردم منی خواهید رفت و آمد خود را متوقف کنند؟
می دانید در حال حاضر چه تعداد مترو در ایاالت متحده 
در حال ساخت است؟ فکر کنم دو خط مترو در حال 
ساخت است؛ "متروی خیابان دوم"در نیویورک و "متروی 
مرکزی" درست اینجا در سانفرانسیسکو. دلیل آن روشن 
است. هزینه کارگر و هزینه زندگی روزمره مردم، به طور 
بنابراین ساخت  افزایش پیدا کرده است.  چشم گیری 
مترو از دیدگاه سیاسی نظر به اینکه قطار شهری هستند 
سخت به نظر می رسد. در حقیقت متروها پر هزینه ترین 
Chari�بنابراین  راه های مسافرت در هر مایل  هستند.

ot  در طی هفت هفته، از ایده به سمت واقعیت حرکت 
کرد. من این نکات را یادآور شدم چون برای ما خیلی 
راحت است که یک مسیر را جمع سپاری کرده و به ما 
گفته شود که کجا یک توده بحرانی داریم. در نتیجه یک 
سرویس حمل ونقل پاسخگو2، قابل اعتماد و در دسترس 

ایجاد کردیم. 

آقای وهاب زاده! به نظر شام چه شهری را می توانیم فوق 
العاده بدانیم؟ 

از نقطه نظر حمل و نقل، شهری که دولت، قانونگذاران 
و ذی نفعان متنفذ مانند کارفرمایان بزرگ، با هم یکصدا 
شده و به این نتیجه می رسند که" استفاده از خودروهای 
تک سرنشین کافی است، خودروها را خارج از مرکز شهر 
بگذارید." شهری که قانون گذاران، شهروندانی را که از 
اتوبوس و Chariot استفاده می کنند مورد تشویق قرار 
داده و به نوعی شهروندان بی توجه را مجبور کنند که 
روش خود را تغییر دهند. به نظرم می توان چنین شهری 
را فوق العاده نامید. حتی می توان این طور تصور کرد که 
وقتی جامعه میل و اراده انجام این موضوع را دارد، با پیاده 
سازی سیستم های نوآورانه و هوشمند در حوزه حمل و 
نقل، در حقیقت فضای خیابان ها را برای حضور دوباره 

عابران مهیا کرده اید. 

2-Demand-responsive system
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تاریخچه لغوی "کسب و کار خانگی" به لغت "صنعت روستایی" بازمی گردد که این واژه خود 
نیز برای اولین بار در سال 1978 بوسیله "ماریون بر" در یک مقاله پژوهشی بکار برده شد. 
ماریون بر، در این پژوهش به این مهم پرداخته بود که زنان آمریکایی در خانه چه می کنند؟ 
این مقاله با عنوان "زنان کارآفرین" نوشته شد و نزدیک به چهل هزار زن آمریکایی در مورد 
مشکالت خود در حوزه کسب و کار خانگی سخن گفتند. پس از بررسی و تحلیل های بسیار 
در سال 1980 انجمنی با عنوان "کار خانگی و تاجرین زن" برای مقابله با مشکالت و موانع 
رس راه آن ها تاسیس گردید. در سال 1986 قانونی به نفع زنان کارآفرین به تصویب رسید 
و از آن پس به لطف فناوری، کسب و کارهای خانگی رشد فزاینده ای را تجربه می کند به 
طوری که در مارس 2013 بیش از 8 میلیون نفر در آمریکا دارای کسب و کار خانگی بودند!

کسب و کار خانگی پر سود با رسمایه کم
www.drways.com 

ماهنامه سرند      شماره پنجاه و چهارم، فروردین 1399
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حدود 92 هزار شغل در بخش مشاغل خانگی در طی 
سال گذشته در کشور ایجاد شده و بیش از 2۷0 هزار 
متقاضی اشتغال خانگی نیز موفق به اخذ مجوز در مشاغل 
مختلف خانگی شدهاند. متقاضیان می توانند بر اساس ثبت 
طرحهای خود و در صورت تایید آن، از دستگاه اجرایی 
مربوطه مجوز الزم را دریافت کنند..  دولت نیز علی رغم 
محدودیتهای مالی تا کنون تسهیالت خوبی برای حمایت 
از آن پرداخت کرده و 25 هزار طرح مربوط به مشاغل 
تأیید قرار داده است. سقف تسهیالت  خانگی را مورد 
مشاغل خانگی در سال 98، تا 50 میلیون تومان افزایش 

یافته است.3

منونه ای از انواع مشاغل پردرآمد خانگی
همانگونه که آمارها نشان می دهد از مشاغل پر سود 
خانگی برای زنان می توان به فعالیت هایی چون پخت 
و پز، تهیه انواع شیرینی جات و ترشی جات، بافت انواع 
تابلو فرش، عروسک، صنایع دستی، کیف، کاله تا جعبه 
گیاهان  بعضی  پرورش  بدلیجات،  دستبند،  کادویی، 
خانگی و دارویی اشاره کرد. گرچه قصد تقسیم بندی 
مشاغل بر اساس جنسیت را نداریم با این حال با توجه به 
اقبال عمومی می توان گفت برخی مشاغل خانگی بیشتر 
مورد توجه آقایان هستند. مشاغلی چون چاپ سیلک و 
چاپ طرح های سفارشی مشتریان بر روی لیوان، لباس، 
خودکار، طراحی و پشتیبانی وب سایتها از مشاغل پر 
طرفدار و پردرآمد در میان آقایان بوده که یادگیری آن 
آسان و به فضا و سرمایه ای اندک نیازمند است. ترجمه از 
دیگر مشاغل خانگی محسوب می شود که افراد در صورت 
تسلط به یکی از زبان های خارجی چون انگلیسی، فرانسه، 
آلمانی، ترکی استانبولی و ... می توانند بدون سرمایه اولیه، 
درآمد کسب کنند. ویراستاری نیز شغل مناسبی است 
که نیاز به سرمایه و ابزار خاصی ندارد و می تواند شامل 
همچنین  باشد.  دو  هر  یا  و  علمی  و  ادبی  ویراستاری 
مشاغلی چون پرورش قارچ، گیاهان مختلف خوراکی و 
دارویی، وبالگ نویسی، تدریس آنالین و راه اندازی کانال 

ویدیویی در یوتیوب، رو به افزایش است. 
3- برای کسب اطالعات بیشتر به این آدرس مراجعه کنید:

www.mashaghelkhanegi.mcls.gov.ir 

از منزل تا بازار
درباره کسب و کار خانگی در ایران

شاید وقتی کلمه "شغل" به گوشمان می رسد  اولین 
مفهومی که در ذهنمان تداعی شود وقعیتی است که هر 
فرد باید هر روز صبح زود از خانه خارج شود و تا چند 
ساعت بعد از ساعت اداری با عنوان اضافه کاری در محل 
کار بوده و چیزی به غروب آفتاب نمانده به منزل برسد. 
در مقابل شاید با شنیدن عبارت "مشاغل خانگی" در 
همان لحظه نخست، ذهنمان به سوی زنان خانه دار، 
روستایی و یا از طبقه اقتصادی نه چندان مرفه اجتماع 
با تحصیالت  از چند زن در کنار هم  برود. صحنه ای 
نسبتا پایین و زندگی در سطح ابتدایی که در حال انجام 
کارهایی چون بافتنی هستند و تنها به منظور امرار معاش، 
کسب و کاری را ترتیب داده اند تا کمک خرجی برای 
چرخیدن چرخ اقتصادی خانواده محروم خود باشند. در 
نوشتار حاضر نگاهی اجمالی به مقوله کسب و کار خانگی 

در ایران خواهیم انداخت. 

جایگاه مشاغل خانگی در ایران و جهان
به اعتقاد صاحب نظران کسب و کارهای خانگی از بهترین 
و مطمئن ترین راه ها برای درآمدزایی بشمار می رود که 
به توسعه اقتصادی و مبارزه با فقر و بیکاری کمک می 
کند. از نگاه سازمان بین المللی کار1 موقعیت مکانی و 
وجود کسب و کار در خانه، مالک تلقی آن به عنوان 
مشاغل خانگی است.2 بر اساس آمار، حدود 40 میلیون 
نفر در ایاالت متحده آمریکا، دارای مشاغل خانگی بوده و یا 
دورکاری می کنند. برخی از آمریکایی ها نیز به عنوان شغل 
دوم از آن استفاده می کنند. بر اساس آمارهای داخلی، 
1� International Labour Organization

www.gostaresh.news !2- این مشاغل خانگی درآمد میلیونی دارند

لیال راسخ
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بررسی معایب و مزایای کسب و کارهای خانگی
بر اساس بررسی ها و شواهد این باور وجود 
دارد که مشاغل خانگی میتواند پاسخ مناسبی 
گفته  اساس  بر  باشد.  بیکاری  مشکل  برای 
های صاحبین مشاغل خانگی این گونه کارها 
و  ها شده  آن  زندگی  کیفیت  افزایش  باعث 
جدا از درآمد، از کار در منزل و بودن در کنار 
خانواده لذت بیشتری می برند. از دیگر مزایای 
کسب و کارهای خانگی، شخصی و انتخابی 
بودن ساعات کاری و استقالل و آزادی عمل 
انرژی، هزینه رفت و  است. صرفه جویی در 
آمد، دوری از ترافیک و نیاز به سرمایه اندک 
از دیگر مزایای آن است. همچنین انعطاف و 
احساس راحتی، مناسب بودن برای شهروندان 
توانیاب و یا دارای محدودیت جسمی، از نقاط 
از  این حال  با  مثبت آن شمرده می شود.  
معایب کسب و کارهای خانگی این است که 
برخی ایده ها برای این که به درآمد در سطح 
نیازمند ماه ها زمان، صبر و  برسند،  دلخواه 
تالش افراد هستند. در هر صورت قابل توجه 
است که بدانیم شرکت نام آشنا و بلند آوازه 
اپل، در ابتدا از یک کسب و کار خانگی بوسیله 
استیو جابز و استیو وزنیاک از پارکینگ خانه 
استیو جابز آغاز شد. همچنین سایت تجارتی 
داخل  از  را  آن  بزوس"  "جف  که  "آمازون" 
این  کرد.  آغاز  اینترنت  کمک  با  خود  خانه 
راهگشای  توانند  می  جهانی  تجارب  دست 
مردم سرزمین ما هم باشند. طرح ملی توسعه 
مشاغل خانگی از جمله طرح های حمایتی 
وزارت کار برای اشتغال فراگیر است که اجرای 
آن با نقش آفرینی جهاد دانشگاهی به عنوان 
واسط و تسهیلگر، به منطور توانمند سازی و 
استان  نه  بازار، در  به  اتصال مشاغل خانگی 
کشور به اجرا در آمده است. کسب و کارهای 
خانگی ضمن ایجاد فرصت های اشتغال برای 
افراد، زمینه تجمیع سرمایه خرد را برای اقشار 
رو  این  از  کند.  می  فراهم  جامعه  مختلف 
بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا بخش 
بزرگی از بازار اشتغال خود را به مشاغل خانگی 
اختصاص داده اند و از ظرفیت های بنگاه های 
خرد و کوچک در این خصوص بهره می برند.

شرکت نام آشنا و بلند آوازه اپل، در ابتدا از یک کسب 
و کار خانگی بوسیله استیو جابز و استیو وزنیاک از 
پارکینگ خانه استیو جابز آغاز شد. همچنین سایت 
تجارتی "آمازون" که "جف بزوس" آن را از داخل 

خانه خود با کمک اینترنت آغاز کرد.

جامعه
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ایران با میراث دیرینه  آگاهی تاریخی و هوشیاری فرهنگی از هویت خود، وارد عرص ملت سازی و 
ملی گرایی قرن نوزدهم شد. این مفهوم جدید غربی )که در اواخر قرن 18 میالدی در غرب گسرتش 
یافته بود( از طریق اقتباس و بازسازی مفهوم از قبل موجود هویت ایرانی-که در طول قرن ها تکامل 
یافته است- جان دوباره ای در ایران زمین گرفته بود. مورخان ملی گرایی اذعان می کنند که ایران 
در بین معدود ملت هایی بود که عرص ملی گرایی را با ریشه  عمیق تاریخی و تجربه  مکرر بازسازی 
هویت پیش از مدرن خود، تجربه کرده بود. به دیگر سخن مفاهیم مدرنی چون ملت، ملی گرایی و 
هویت ملی، عامل تقویت مجموعه  تاریخی و غنی هویت ایرانی شدند. این مفاهیم مدرن به عنوان 
مجموعه ای از احساسات درباره  ملت و دولت ملی مدرن شناخته شده است که آرمان های استقالل، 
اتحاد و کامیابی ملی را منتقل می کند. هم چنین این مفاهیم مدرن، تغییر هویت مردم از افراد )رعایا( 
به شهروند را با خود به همراه داشت. عالوه بر این، معنی میهن پرستی با چنین تغییراتی در آگاهی و 
هویت سیاسی از احساسات دینی جدا شد و وفاداری به ملت، به ارزش سیاسی جدیدی بدل گشت.

منت حارض ترجمه است از:
IRANIAN IDENTITY iv. 19TH�20TH CENTURIES

www.iranicaonline.org

فرهنگ و هنر

ماهنامه سرند      شماره پنجاه و چهارم، فروردین 1399



بازسازی هویت ایرانی
درباره هویت ایرانی در قرن 19 و 20 میالدی

در  ملی  واژگان  ظهور  مختصر  بررسی  ضمن  نوشتار 
ادبیات فارسی، دوره  رشد و بازیابی هویت ایرانی را در 

قرن های نوزدهم و بیستم بررسی خواهد کرد. 

پیدایش واژگان ملی ایران
اصطالح "ملی" یعنی گروهی از مردم که بوسیله محل 
تولد یا نژاد به یکدیگر مرتبط هستند. این اصطالح در 
کاربرد مدرن خود در زبان های اروپایی متعددی مشخصا 
در قرون هجدهم و نوزدهم، پدید آمده است. در قرن 19 
اصطالح ملت در زبان فارسی رواج یافت. اصطالح ملت 
تا آن زمان برای داللت بر جوامع مذهبی و به طور ویژه 
پیروان مومن به کتب مقدس استفاده شده است.1 مفهوم 
مدرن "ملت" از مفهوم جامعه دینی آن، در دو مرحله 
اضافه کردن  با  بار  اولین  برای  سرچشمه گرفته است: 
"ایران" به مفهوم سنتی جامعه مذهبی مسلمان یا ملت 
مسلمان، مفهوم "ملت مسلمان ایران" ساخته شد تا مؤلفه   
ایرانی جامعه دینی را نشان دهد )ملت مسلمان ایرانی(. 
بنابراین به سرعت این مفهوم به سادگی با تحت شعاع 
قراردادن عنوان مذهب، به "ملت ایران" تبدیل شد. با این 
وجود همچنان این اصطالح با دو معنای ضمنی مختلف 
استفاده می شود: نخست، خوانش سنتی با معنای ضمنی 
مذهبی و دوم، خوانش مدرن یا صرفا معنای ضمنی ملی. 
این امر ممکن است در واکنش "فتحعلی آخوندزاده" از 
روشنفکران بنام عصر مشروطه، به اسم و نماد روزنامه ی 
ملت ایران2 دیده شود. این روزنامه در سال های 18۶۶-۷0 
منتشر می شد. نماد روزنامه تصویری از مسجد شاه تهران 
را به عنوان َسمبل انتقال مفهوم "ملت مسلمان ایرانی" 
نشان می دهد. آخوندزاده در نقدی طنزآمیز از این نماد 
استدالل می کند که اگر نام روزنامه به ملت ایران اشاره 
می کند، سمبل انتخاب شده از مسجد منحصرا به ایرانیان 
اشاره نمی کند بلکه متعلق به همه  اقوام مسلمان است. او 
بیان کرد: "در دوره  قبل از اسالم بناهای پادشاهان ایرانی 
سمبل اقوام ایرانی بود، مانند، تخت جمشید، اسطخر3 و 
در دوره  اسالمی بناهای دوره  صفویان بود که ایران را با 

1-  اهل کتاب: مسلمانان، یهودیان، مسیحیان و زرتشیان
Ruz-nāma-ye mellat-e saniya-ye Irān 2- عنوان کامل روزنامه

3- شهری باستانی در مرودشت استان فارس
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مدرن  با عصر  ایرانی  مدرن  از  پیش  که جامعه  زمانی 
ملی گرایی مواجه شد، سعی داشت تا هویت ملی جدیدی 
بر پایه  پیوندهای قومی و ارضی از قبل موجود، خاطرات 
تاریخی و یادبودهای رویدادهای تاریخی، ایجاد کند. در 
این رویارویی با جهان بیرونی، ادیبان روشنفکر فارسی- 
که پیشینیان آن ها به ایجاد و تغییر اندیشه هویت ملی 
از اواخر دوره ساسانیان کمک کرده بودند- با گسترش 
مخاطبان هوشمند و فکور )افراد تحصیل کرده ای که 
پرورش  به  اقدام  مفاهیم هستند(  این  مصرف کننده ی 
مجموعه  مهم و تاثیرگذاری از روشنفکران کردند. این 
هویت  و  ملی گرایی  مدرنی چون  مفاهیم  روشنفکران، 
بسیار  و  غنی  فرهنگی  میراث  بر  مبتنی  ایرانی  ملی- 
قدیمی ایرانی را ترویج دادند. چاپ مکرر کتاب تاثیرگذار 
شرف الدین  نوشته  العجم"،  ملوک  آثار  فی  "المعجم 
فضل اهلل حسینی قزوینی درباره تاریخ پادشاهان باستانی 
ایران، مثال بارزی است از خاطرات تاریخی از قبل موجود 
این مرز و بوم که به ساخت اندیشه های مدرن ملت و 
ملی گرایی کمک شایانی کرده است. این کتاب در قرن 
14 از روی 50 نسخه  خطی بازمانده، نوشته شده است 
و بین سال های 1831 و 1891 هفت بار در تبریز و سه 
بار در اوایل قرن 20 در تهران و اصفهان تجدید چاپ 
شده است. این کتاب یکی از کتاب هایی بود که بیشترین 
تکرار چاپ را در بین معدود کتاب های محبوب این دوره 
داشت. در حقیقت اندیشه های جدید ملت و ملی گرایی 
سیاسی،  ارتباطات  که  ادیبانی  طریق  از  دوره  این  در 
تجاری، و فرهنگی با غرب داشتند، بازسازی و منتشر 
شد. اندیشه های محبوب آزادی خواهی و ملی گرایی در 
دوران جنبش مشروطیت شکوفا شد و بعدها در دوران 
پهلوی مورد پشتیبانی دستگاه قدرت قرار گرفت. این 

زهرا ناگهی
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مذهب شیعه به عنوان دولت مذهبی یکپارچه کرد. 
هم چنین در همین دوره تعدادی اصطالح دیگر که 
با مفاهیم ملت مرتبط بود به واژه نامه سیاسی عصر 
وارد شد. به طور مثال، ملیت، وحدت ملی )یکپارچگی 
ملی(، ملی، ملی گرایی، هویت ملی. با این حال، باید 
در نظر داشت که مفاهیم پیشین عباراتی چون "ملت 
ایران"، تنها حامل معنای ضمنی مذهب پیش از دوران 
مدرن نبودند، بلکه به اقوام ایرانی نیز اشاره می کردند از 
جمله ایرانی، پارسی، اهالی ایران. اصطالحات قدیمی 
وطن یا میهن، که در دوران مدرن در معنای "سرزمین 
ملی" )سرزمین مادری یا سرزمین پدری( رواج پیدا 
کردند، در ادبیات کالسیک فارسی برای اشاره به محل 
تولد و سکونت شخص استفاده می شد. محل تولد و 
سکونت شخص نماد عشق، تحسین و فداکاری بود. 
به  که  می کنند  اشاره  گفته هایی  به  اغلب  ایرانیان 
پیامبر منتسب است؛ حب الوطن من االیمان که می 
توان آن را اینگونه ترجمه کرد: "عشق به وطن نشانه 
با این حال اصطالحات وطن و میهن  ایمان است." 
در دوران مدرن رواج یافت که معنی "میهن پرستی" 
)حب الوطن، میهن پرستی، یا وطن پرستی( یا عشق 
و وفاداری به میهن و ملت-دولت را منتقل می کند. در 
ادبیات کالسیک ایرانی، سنت حب الوطن من االیمان 
غالبا به منظور عشق به "سرزمین ملی" و اقوام ایرانی 
است. حتی مفهوم عرفانی و خداباوری به عنوان عشق 
"سرزمین ملی" تفسیر شده است. در حقیقت  برای 
خداباوری به معنای عشق به "پادشاهی آسمان" است. 
توجه به این نکته قابل توجه است که حدیث حب 
الوطن در موارد کمی در اواخر دوره  صفویان )احتماال 
برای اولین بار( از معنای محلی خود )محل تولد یا 
ایران گسترش  به کل کشور  و  رفت  فراتر  سکونت( 
یافت. به نظر می رسد در دوران مدرن تالش برای 
تغییر کاربرد وطن از "محل تولد" به "سرزمین ملی" در 
سال 18۷۶ صورت گرفته باشد. زمانی که روزنامه  دو 
زبانه وطن از 5 فوریه شروع به انتشار به دو زبان فارسی 
با توضیح عنوان روزنامه  و فرانسه کرد. مقاله  اصلی 
می گوید: "ما از این رو کلمه  وطن را برای عنوان مقاله 
انتخاب کردیم که میهن پرستی باالترین فضلیت است 
اما در ایران به معنای عشق به محل تولد است در حالی 
که کاربرد جامع آن معنی عشق برای پادشاه، احترام 
به قوانین و نهادهای ملت و اطاعت از قوانین حکومتی 

را منتقل می کند."
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اصطالحات وطن و میهن در دوران مدرن رواج 
یافت که معنی "میهن پرستی" )حب الوطن، 
میهن پرستی، یا وطن پرستی( یا عشق و وفاداری 

به میهن و ملت-دولت را منتقل می کند.
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شعبون استخونی: بال دوره!
آقامنکی: نه خسته شعبون استخونی.

شعبون استخونی: مثال چه بالیی رس خرت آوردی آقامنکی؟
آقامنکی: پاش شکسته، خالصش کن.

شعبون استخونی: مزد ورمی داره.
آقامنکی: چنته ام خالیه. منکت می دم. نعالشم بکن ماله تو.

شعبون استخونی: قبوله. آسوده كسی كه خر نداره، از كاه و جويش خرب نداره. خوب جفتتون داريد از دست هم خالص می شيد. 

آخم نگفن زبون بسته، بسالمتی خرت سقط شد، مصيبت آدميزاد و نداره، روز جزا، حساب و كتاب پس منی ده. آبارك الله حاال شدی 

خر خودتو خرك خودت، توبره و سفره ات شد يكی. جونشو خودت می كنی، نونشم خودت می خوری. حاال ديگه بسته به خواست 

خودته كه تو طويله جاگري شی يا زير طاقی، دو خرجه نيستی با اين خرج سنگني. ديگه دست خودته كه خر باشی يا خرك چی.

آسوده كسی كه خر نداره
دیالوگی از شعبون استخونی در فیلم هزاردستان

به مناسبت 26 فروردین زادروز محمدعلی کشاورز
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