
ر کشــیده  ر کتــاب تاریــخ خــود وقتــی ماجــرای بــه دا بیهقــی د

توضیــح  ــر  تمام ت هرچــه  زیبایــی  بــه  را  وزیــر  حســنک  شــدن 

ر ایــن جهــان دارد،  می دهــد، می گویــد: احمــق مــردا کــه دل د

ز ســتاند. ایــن معنــی کــه هرچــه  کــه نعمتــی بدهــد و زشــت بــا

روزی پــس  ر اســت و هرچــه داریــم را  ر جهــان اســت، ناپایــدا د

ر  ــا د ــا و باره ــد، باره ــس می گیرن ــم پ ــتی ه ــه زش ــد و ب می گیرن

ر شــده اســت. پــس تمــام ایــن آمــدن و  ادبیــات و فلســفه تکــرا

ــی دارد؟  ــه معنای ــن چ رفت

خــود،  زندگــی  ر  د کــه  اســت  مطمئــن  عاقلــی  فــرد  ــر  ه

ــی  ــرا زندگ ــس چ ــد، پ ــه می کن ــی را تجرب ــواری های گوناگون دش

ر  ــد ــد، پ ــر کنن ــی عم ــر طبیع ــه اگ ــد ک ــردم می دانن ــم؟ م می کنی

ر آن هــا خواهنــد  ــر مــزا ز دســت خواهنــد داد و ب ر خــود را ا و مــاد

ز  ا ــر  اگ کــه  می داننــد  آن هــا  دردناکــی!  لحظــه  چــه  نشســت، 

ــید  ــد رس ــی خواه ــوند، زمان ر ش ــوردا ــی برخ ــر طوالن ــت عم نعم

ز  ز جــای خــود برخیزنــد؛ ا ــری نخواهنــد توانســت ا ز فــرط پی کــه ا

ــر ســرم خواهــد آمــد؟  ر آن زمــان چــه ب خــود  می پرســند د

واقعیــت ایــن اســت کــه تمــام مراحــل زندگــی ســختی هایی 

کــه  مصیبت هایــی  مقابــل  ر  د عاطفــی  شکســت های  دارد. 

گاهــی افــراد تجربــه می کننــد، گاهــی بــه شــوخی می مانــد. 

می کنــد،  ر  تــا و  تیــره  را  جهــان  یــک  هــر  کــه  مصیبت هایــی 

ر خــود رســیده اســت.  ــر کا گویــی کــه زمیــن بــه آخ

نیســت.   جدیــدی  ــر  ام فیلســوفان  نــزد  زندگــی  دشــواری 

ــر چرایــی زندگــی بــوده اســت.  ز کــی آدمــی درگی نمی دانیــم ا

ز  ا اینکــه  اســت.  طوالنــی  ســوال  ایــن  تاریخچــۀ  قطعــا  امــا 

ــد  ــه خواه ــا چ ر م ــرانجام کا ــم و س ــرا آمده ای ــم و چ ــا آمده ای کج

شــد؟ ســواالتی کلیــدی اســت کــه البتــه پاســخی یگانــه نــدارد. 

ــر آن کــه کوتاهــی زندگــی، درد و اضطرابــی اســت کــه  جالب ت

می افزایــد.  آن  بــودن  ر  مصیبت بــا ــر  ب

ر میــان تمــام دردهــا و رنج هــا، برخــی افــراد چنــدان هــم  امــا د

ــر نمی رســند. چــه بســا افــرادی ببینیــم  ناراضــی و ناامیــد بــه نظ

ایــن  هســتند.  خــود  زندگــی  لحظــه  لحظــه  ز  ا ســرخوش  کــه 

ز قاعده هــای بــازی ایــن  افــراد اغلــب، بــه جــای ایــن کــه بخشــی ا

جهــان باشــند، قاعده هــای خــود را می ســازند. آن هــا جهــان 

ــد. ــی کنن ــه زندگ ــوش و جاودان ر آن خ ــا د ــازند ت ــود را می س خ

اســت.  عمــل ورزی  و  کنش منــدی  ایــده،  ایــن  ــر  دیگ بیــان 

تاریخــی  انســانی،  فعاالنــۀ  عمــل  معنــای  بــه  پراکســیس 

تــا  ارســطو  و  افالطــون  ز  ا دارد:  بشــری  اندیشــۀ  ر  د طوالنــی 

اندیشــۀ  مشــترک  وجــه  فریــره.  پائولــو  و  مارکــس  و  کانــت 

ر خــالل عمــل فعاالنــه اســت کــه  همــۀ آن هــا ایــن اســت کــه د

آن  نتیجــۀ  کــه  ســازنده  عملــی  می شــود،  محقــق  انســانیت 

ر و تــداوم دارد.  ــر حضــو ر آن کنش گ ــری اســت کــه د ســاختن ام

کســی کــه عمــل می کنــد، خــود را بازتولیــد می کنــد و حیــات 

خــود را تــداوم  می دهــد. دیــدن آن چــه ســاخته اســت بــه او 

ــد.  ــا می کن ز او برج ــه ا ــزی ک ــد. چی ــی می ده ــاس جاودانگ احس

ر تحقــق انســانیت اســت. حــال  ــر کلیــدی د پــس ســازندگی عنص

ــر دو می توانیــم  ر ه ز دو جهــان ایســتاده ایم کــه د ــر مــر مــا ب

ــان  ــر دو جه ــان درون. ه ــرون و جه ــان بی ــیم: جه ــازنده باش س

موفقیت هــای  و  علمــی  هنــری،  فعالیــت  هســتند.  بی کــران 

ــر  خی ر  کا می کننــد.  ر  معنــی دا را  زندگــی  همــه  این چنینــی 

یعنــی کمــک بــه دیگــران، دوســت داشــتن دیگــران و دوســت 

داشــته شــدن توســط دیگــران، رنگــی اســت کــه بــه زندگــی 

ر جهــان بیــرون اســت.   طــراوت می بخشــد. این هــا همــه د

ر  ــر اســت. د ر جهــان درون، حتــی دســت بازت ــر د ز ســوی دیگ ا

ــر اســت. هرچــه  ر مطلــق، خــود کنش گ ایــن جهــان اختیــاردا

ر  د ســازندگی  ویژگــی  کنــد.  ســازندگی  می توانــد  بخواهــد 

ــه  ــی هرچ ــد. یعن ــتغنا می بخش ــه اس ــت ک ــن اس ــان درون ای جه

ــر  ــرون کم ت ــر باشــد، وابســتگی بــه جهــان بی جهــان درون آبادت

اســت و فــرد، خــود بــرای خــود کافی ســت. 

ــر می رســد، کنش منــدی و اندیشــه ورزی  نتیجــه ایــن کــه بــه نظ

و  بخشــد  معنــا  زندگــی  بــه  می توانــد  کــه  اســت  نجاتــی  راه 

ر  د هــم  کنش منــد،  شــخص  ســازد.  ــر  تحمل پذی را  آن  تلخــی 

ــودن  ز ب ــت و ا ــال اس ــان درون فع ر جه ــم د ــرون و ه ــان بی جه

خــود  بــودن  چگونــه  ر  د فعاالنــه  چــون  اســت،  ســرخوش 

ســهیم اســت.
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تبلیغــات انتخابــات ریاســت جمهــوری بــه پایــان رســید امــا جامعــۀ 

و  مشــخص  ــر  تصوی ز  هنــو مــردم  آن   ز  ا ــر  مهم ت و  کارشناســی 

نامزدهــای  اقتصــادی  سیاســت های  و  برنامه هــا  ز  ا درســتی 

ریاســت جمهــوری ندارنــد. مناظره هــای ســه گانه هــم نــه تنهــا بــه 

شــفافیت و صراحــت برنامه هــای اقتصــادی نامزدهــای ریاســت 

جمهــوری کمــك نکــرد، بلکــه ابهامــات جــدی و نگران کننــده ای را 

ــرد. ــاد ک ــی ایج ــی و کارشناس ــوزۀ عموم ر ح ــز د نی

فرصــت  و  ظرفیــت  ز  ا نه تنهــا  کــه  جهــت  آن  ز  ا نگران کننــده 

ر التهابــات و چالش هــای اقتصــادی  سیاســی انتخابــات بــرای مهــا

ــر دولــت بــه  ــزون بهــره ای بــرده نشــد، بلکــه انتخابــات و تغیی روزاف

ــرزان ایــران تبدیــل گردیــد؛ بــه  ــر راه اقتصــاد ل ــر س چالــش دیگــری ب

ر اســت دولــت آینــده، ماشــین اقتصــاد  ایــن معنــا کــه ظاهــرا قــرا

ر تاریــك و  ر مســی را هم چنــان بــدون چــراغ و برنامــۀ مشــخص د

ــد. ــت ده ــنگالخی حرک س

مشــارکت  ــر  تظاه عــدم  مهــم  دالیــل  ز  ا یکــی  قطــع  ر  به طــو

ر ســطح  عمومــی، عــدم  ر انتخابــات ریاســت جمهــوری د بــاال د

ریاســت  نامزدهــای  بــه  اعتمــاد  عــدم  آن  دنبــال  بــه  و  رضایــت 

جمهــوری نســبت بــه داشــتن برنامــۀ مشــخص و واقعــی بــرای 

کــه  ایــن  چــه  باشــد  معیشــتی  و  اقتصــادی  شــرایط  بهبــود 

ــای  ــر نامزده ز نظ ــه ا ــذاب )البت ــراق و ج ــعارهای پرطمط ــی ش برخ

حتــی  و  جامعــه  عمومــی  فضــای  ر  د نتوانســت  دهنــده(  ارائــه 

و  رنــج  ر  اقتصــادی د لحــاظ  ز  ا به شــدت  کــه   پاییــن  دهك هــای 

ــت درآورد. ــه حرک ــا را ب ــده و آن ه ز ش ــا ــتند، جریان س ــه هس مضیق

و  شــعارها  بــه   اقبــال  عــدم  شــرایط،  ایــن  مهــم  ر  آثــا ز  ا یکــی 

ــت  ــی، پرداخ ر تومان ــزا ــۀ ۴۵۰ ه ــر یاران ــتی نظی ــای پوپولیس طرح ه

ــان  ــرای جوان ــغل ب ــکن و ش ــاد مس ــه دار، ایج ــان خان ــه زن ــوق ب حق

ازدواج کــرده و ... اســت. گویــی اکثریــت مــردم علی رغــم مواجهــه 

ایــن  تحقــق  عــدم  بــه  نســبت  اقتصــادی،  ســخت  شــرایط  بــا 

شــعارها اطمینــان دارنــد.

و  برنامه هــا  ر  د چــرا  کــه  اســت  ایــن  اساســی  مســئلۀ  امــا 

بــا  جمهــوری،  ریاســت  نامزدهــای  تبلیغاتــی  فعالیت هــای 

ــا  ــت، طرح ه ــاد و معیش ــئلۀ اقتص ــت مس ــت و اولوی ــود اهمی وج

شــرایط  ز  ا ر  عبــو بــرای  ز  جریان ســا و  قابل توجــه  برنامه هــای  و 

ر پاســخ بــه ایــن ســوال چنــد دلیــل  رکــودی کنونــی نمایــان نشــد؟ د

ــا  ــه تقریب ــن ک ــل ای ــن دلی ر داد: اولی ــرا ــه ق ــورد توج ــوان م را می ت

ــر نامزدهــا، بــدون برنامــۀ قبلــی و بــه صــورت فــوری وارد گــود  اکث

ــۀ  ــن برنام ــرای تدوی ــی ب ــت و زمان ــا فرص ــدند و طبیعت ــات ش انتخاب

دلیــل،  دومیــن  نداشــتند.  کارشناســی  و  مشــخص  اقتصــادی 

ــائل  ــم مس ــرای فه ــی ب ــی و مهارت ــوان علم ــص و ت ــتن تخص نداش

ســوی  ز  ا برنامــه  طراحــی  هم چنیــن  و  اقتصــادی  مشــکالت  و 

بــه گونــه ای قابــل  ــر کــدام  ایــن دو دلیــل ه  . نامزدهــا اســت 

مناقشــه اســت .

وفــادارای  و  التــزام  بحــث  بــه  مــا  شــهروندی  داســتان  اول- 

انتخابــات  کــه  آن جایــی  ز  ا می گــردد.  ز  بــا سیاســی  تکلیــف  و 

ر  د امــا  اســت  حاکمــه  هیــأت  ر  د ــر  تغیی معمــول  شــیوة 

ز شــکاف  ــروعیت ناشــی ا ز دولــت ســیزدهم بحــران مش پیشــوا

فزاینــدة میــان وعــده و عملکــرد بــه چشــم می خــورد و ایــن 

بازمی گــردد. مناظــرات  یعنــی  مســیر،  ابتــدای  بــه  کاســتی 

حالــت  ز  ا اســت  دوره ای  چنــد  کــه  مناظــرات  رونــد  دوم-

ــر  ــز ســتیزه بــه جــای تغیی رج شــده چیــزی ج چالشــی خــود خــا

بــه  جــز  کاندیداهــا  و  نــدارد  منســوخ  مناســبات  بنیادیــن 

زی  روشن ســا البتــه  و  مناظراتــی  لغــت  فرهنــگ  زرســانی  رو

دنبــال  بــه  را  اجتماعــی  بی اعتمــادی  کــه  ــر  یک دیگ ضعــف 

نمی زننــد. تــازه ای  حــرف  دارد، 

ــدن  ــرف ش ــن مش ری ضم ــو ــت جمه ــرات ریاس ر مناظ ــوم- د س

ری ماننــد  بــه حقایــق ناگفتــه، عــدم اشــاره بــه مســائل بســیا

ــفافیت  ــدم ش ــی و ع ــتی، اعتراض ــی، بهداش ــای آموزش بحران ه

وعده هایــی  بــا  آینــده  ز  چشــم اندا زی  خالصه ســا و  برنامــه  ر  د

سرکرســی  ــر  ب مذاکــره  بــودن  غیراصولــی  بــه  خیــال،  ز  ا ر  دو

می زننــد. دامــن  ر  جمهــو ریاســت 

ر انتخابــات نوعــی کنــش اجتماعــی اســت  چهــارم- مشــارکت د

ــن  ــاند و بدی ری  می رس ــا ر ی ــو ــی کش ــام اجتماع ــای نظ ــه بق ــه ب ک

ابعــاد  بــا دربرگیــری  ایــن کنــش اجتماعــی  شــکل اســت کــه 

کنش گــران  سیاســی  هویــت  ز  ا پــرده  خــود  عینــی  و  ذهنــی 

و  فرهنگــی  تعامــالت  پنهــان  زوایــای  و  برداشــته  اجتماعــی 

می ســازد. عیــان  را  اجتماعــی  نظــام  ری  ســاختا پویش هــای  

 بــا توجــه بــه ایــن مهــم، بررســی کنــش اجتماعــی انتخابــات  

ر ســطوح  ر آن د بــر پایــة تفهیــم منویــات کنش گــران و تفســی

تثبیــت،  راســتای  ر  د اجتماعــی  نظــام  میانــی  و  خــرد،کالن 

ر  بــه کا جمعــی  کنــش  و  جامعــه  ــر  ب تغییــر  حتــی  و  اصــالح 

. یــد می آ

عینی تریــن  ز  ا یکــی  انتخابــات  تعاریــف  ایــن  بــا  پنجــم- 

ر عمومــی اســت کــه بــه عنــوان یکــی  ر افــکا روش هــای تبلــو

می شــود. مطــرح   مشــارکت  اولیــة  ســطوح  ز  ا

ز  ا یکــی  مثابــه  بــه  انتخابــات  تحلیــل  بنابرایــن  ششــم- 

نظــام   بطــن  ر  د سیاســی  مشــارکت  مردمــی  حوزه هــای 

اجتماعــی بــه اتــکای شــرایط اجتماعــی و زمینه هــای تاریخــی 

جامعــه توضیــح می دهــد کــه تحمــل  مشــارکتی و تعامالتــی 

چــه  تــا  سیاســی  فرآیندهــای  تابعــان  و  حاکمــان  اراده هــای 

باشــد  غیرخشــن  و  ابطال گرایانــه  و  می توانــد  هزینه  بــر  حــد 

ســاخت   متــن  ر  د سیاســی  رقابــت  و  رزه  مبــا تــداوم  ضمــن  و 

ر اصــالح  جامعــه، مقبولیــت ذهنــی نظــام سیاســی و اســتمرا

آورد. ارمغــان  بــه  را  جامعــه  ر  ســاختا

ر آن  ــه د ــت ک ــمی اس ــری رس ــد تصمیم گی ــک فرآین ــات ی انتخاب

ــه،  ــی جامع ر عموم ــو ــرای ادارۀ ام ــردم ب ز م ــی ا ــا بخش ــردم ی م

شــخص یــا اشــخاصی را بــرای مقامــی رســمی بــه مــدت معلــوم 

ر می گزیننــد.  ب انتخاباتــی  صندوق هــای  بــه  رأی  ریختــن  بــا 

جامعــه  یــک  شــهروندان  و  افــراد  تــک  تــک  حــق  دادن  رأی 

ر  مردم ســاال دولت هــای  ــر  عص ر  د مــردم  واقــع  ر  د اســت. 

ایــن  و  جامعــه  سرنوشــت  خــود،  سرنوشــت  کــه  دارنــد  حــق 

آن هــا  ــر  ب سیاســت هایی  چــه  اســاس  ــر  ب و  کســانی  چــه  کــه 

ــات  ر انتخاب ــارکت د ــدم مش ــد. ع ــن کنن ــد را تعیی ــت کنن حکوم

ر سرنوشــت اســت و  بــه معنــی کنارگذاشــتن حــق دخالــت د

باعــث می شــود فــردی بــا رأی حداقلــی انتخــاب و مشــکالت 

شــود. ــر  بیش ت ر  کشــو

اســت  شــده  تعییــن  کشــورها  برخــی  انتخاباتــی  سیســتم  ر  د

انتخابــات  ر  د بایــد  شــرایط  واجــد  شــهروندان  همــۀ  کــه 

روشــی اســت کــه بعضــی  ری  ری شــرکت کننــد. رأی اجبــا کشــو

ر  د ــز  نی انتخابــات  غایبــان  گرفته انــد،   ــر  نظ ر  د کشــورها  ز  ا

صــورت نداشــتن دلیــل موجــه بــرای عــدم حضورشــان بایــد 

دادن  رأی  باشــند.  غیرنقــدی  و  نقــدی  مجازات هــای  ــر  منتظ

آزادی را کــه بزرگ تریــن خصیصــۀ دموکراســی  ری اصــل  اجبــا

ــات  ــر انتخاب ــئلۀ ه ــن مس ــد. مهم تری ر می کن ــه دا ــت، خدش اس

ــد؟  ــرکت کنن ر آن ش ــد د ــانی می توانن ــه کس ــه چ ــت ک ــن اس ای

ندارنــد. شــرکت  اجــازه  جمعیــت  همــۀ  انتخاباتــی  هیــچ  ر  د

روانــی  ری  بیمــا ر  دچــا کــه  افــرادی  کشــورها  ز  ا ری  بســیا ر  د  

اجــازه  باشــد  قانونــی  ســن  ز  ا ــر  کم ت سن شــان  یــا  باشــند 

شــهروندان  مخصــوص  رأی  حــق  معمــوال  ندارنــد.   شــرکت 

ــای  ــت محدودیت ه ــن اس ــه ممک ــد ک ــت هرچن ر اس ــو ــک کش ی

شــود.  اعمــال  ــز  نی بیش تــری 

ر آن حکومــت مــردم  روشــی اســت کــه د ری  اجبــا رأی دهــی 

ر  ر انتخابــات کــرده و د ر بــه شــرکت د ر را قانونــا مجبــو کشــو

مختلفــی  مجازات هــای  بــا  را  آن هــا  مشــارکت  عــدم  صــورت 

ــدی و...  ــۀ نق ــا جریم ــی ی ــات اجتماع ز خدم ــت ا ــون محرومی چ

صورتــی  ر  د بلژیــک  چــون  کشــورهایی  ر  د می کنــد.   تنبیــه 

شــرکت  انتخابــات  ر  د ر  مســتم شــکل  بــه  شــهروندان  کــه 

ــود  ــی خ ــوق مدن ز حق ــی ا ــو بعض ــا لغ ــت ب ــن اس ــد، ممک نکنن

کــه  صورتــی  ر  د ــز  نی ر  ســنگاپو ر  کشــو ر  د شــوند.  مواجــه 

ری شــرکت نداشــته  ر انتخابــات ریاســت جمهــو شــهروندان د

باشــند، حــق رأی شــان را باطــل شــده و تنهــا بــا ارائــۀ دلیــل 

بــه شــخص خواهنــد داد.  
ً
را مجــددا ایــن حــق  قانونــی 

ری اســت؛ طبــق قانــون، افــراد  ــز اجبــا ر اســترالیا نی ــری د رأی گی

۱۸ ســال اســترالیایی بایــد بــه ثبت نــام بــرای رأی دادن  بــاالی 

ر  د کــه  کســی  ــر  ه بپردازنــد،  فــدرال  انتخابــات  ر  د شــرکت  و 

و  می شــود  جریمــه  ر  دال  ۲۰ نشــود،  ــر  حاض انتخابــات  ز  رو

ر  عــدم پرداخــت ایــن جریمــه منجــر بــه مجازات هــای شــدیدت

ــز خواهــد شــد. یــا حتــی اتهامــات کیفــری نی

ــالگی  ۱۶ س ــن  ز س ــهروندان ا ۱۹۹۸، ش ــال   ز س ــم ا ــل ه ر برزی د

همــۀ  بــرای  دیگــر  ســوی   ز  ا کرده انــد.  پیــدا  دادن  رأی  حــق 

ــر کســی  ری ســت و ه ۶۹ ســال رأی دهــی ضرو ۱۸ تــا  ز  افــراد ا

کــه رأی ندهــد، جریمــه خواهــد شــد. 

کــه  می کننــد  اســتدالل  ری  اجبــا رأی گیــری  طرفــداران 

منتخــب  دولت هــای  توســط  اتخاذشــده  تصمیمــات 

ــر  قانونی ت جمعیــت،  ــر  بیش ت مشــارکت  بــا  دموکراتیــک 

ر ایــن کشــورها احــزاب سیاســی منافــع مالــی زیــادی  اســت.  د

ر  مجبــو ــر  دیگ زیــرا  می کننــد؛  کســب  ری  اجبــا رأی گیــری  ز  ا

پرداخــت  هزینــه  انتخاب کننــده  کــردن  قانــع  بــرای  نیســتند 

مــردم  وادارکــردن  شــوند.  دادن  رأی  عالقه منــد  تــا  کننــد 

رأی گیــری  کــه  کشــورهایی  بــا  مقایســه  ر  د دادن  رأی  بــه 

و  نامعتبــر  آرای  تعــداد  افزایــش  باعــث  ندارنــد  ری  اجبــا

رأی گیــری  پیامدهــای  ز  ا ــر  دیگ یکــی  می شــود.  ســفید 

رأی دهنــدگان  تصادفی«ســت.  »آراء  بــاالی  تعــداد  ری  اجبــا

اســت  ممکــن  می کننــد  عمــل  خــود،  آزاد  ارادۀ  مخالــف  کــه 

عمــل  ایــن  و  کننــد  انتخــاب  تصادفــی  ر  به طــو را  نامــزد  یــک 

می بــرد. ســوال  ــر  زی را  مشــروعیت  منطقــا 

ایــن  مشــروعیت  خصــوص  ر  د کشــورها  ایــن  مســئوالن 

ر  ســای ماننــد  رأی گیــری  کــه  می کننــد  بیــان  قوانیــن 

ری  اجبــا آمــوزش  و  مالیــات  مثــل  مدنــی  مســئولیت های 

ــر  بیش ت مشــارکت  بــه  منجــر  ری  اجبــا رأی گیــری  اســت؛ 

را  سیاســی  مشــروعیت  ایــن  و  می شــود  رأی دهنــدگان 

می دهــد. افزایــش 

طوالنــی  مدتــی  نامــزد  دو  هفت گانــه،  نامزدهــای  بیــن  ر  د اوال 

ــه  ــزد ک ــك نام ــا ی ــتند، ام ــت داش ــات فعالی ر انتخاب ر د ــو ــرای حض ب

ر هشــت ســال گذشــته اســت،  ر ســایه د مدعــی داشــتن دولتــی د

ــه  ــم ک ــزد دوم ه ــت . نام ــاده نداش ــخصی را آم ــۀ مش ــچ برنام هی

ر  ــود را د ــادی خ ــای اقتص ــد ، برنامه ه ــاددان می دان ــود را اقتص خ

ــدن آن  ــی ش ــکان اجرای ــدم ام ــه ع ــتی ک ــای پوپولیس ــب طرح ه قال

توســط مــردم عــادی قابــل درك اســت را ارائــه کــرد. بنابرایــن صــرف 

ــرای تدویــن برنامــه ، قابــل قبــول نیســت. نداشــتن زمــان ب

کســوت  ر  د تبلیغــات  ر  د انتخابــات،  نامــزد  دو  اینکــه   دوم 

ــر شــده امــا فاقــد هرگونــه برنامــۀ علمــی و  اقتصــاددان ظاه

ــر هســتند. ز رکــود و بحــران اقتصــادی اخی کارشناســی بــرای خــروج ا

و  می آیــد  ر  به شــما اصلــی  و  واقعــی  دلیــل  کــه  ســوم  دلیــل 

هــم  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  نامزدهــای  می رســد  ــر  به نظ

ر دارنــد، ایــن اســت کــه اصــوال بحــران و رکــود اقتصــادی  بــه آن بــاو

ر و برنامــۀ صرفــا اقتصــادی  ر گام نخســت، راهــکا کنونــی ایــران، د

ــدارد. ن

ــر ایــن اســاس، بهتریــن و کارشناســی ترین طرح هــای اقتصــادی،  ب

ــکان  ــور، ام ــی کش ــت خارج ــی و سیاس ــرایط سیاس ــه ش ــه ب ــا توج ب

ز شــرایط کنونــی را نــدارد. ر ا اجرایــی شــدن و اثرگــذاری بــرای عبــو

ــر می رســد نامزدهــای  بنابرایــن بــا نگاهــی خوش بینانــه بــه نظ

ــود  ــه خ ــت، ب ــن واقعی ــه ای ــم ب ــا عل ــوری ب ــت جمه ــات ریاس انتخاب

زحمــت تدویــن و ارائــه برنامــه اقتصــادی ندادنــد، چــرا کــه هرگونــه 

برنامــه اقتصــادی بــدون فراهــم بــودن زمینه هــا و بســترهای 

سیاســی و اجتماعــی آن ، امــکان عملیاتــی شــدن نــدارد. حکایــت 

ــای  ز بیماری ه ــه ا ــت ک ــردی اس ــد ف ــه مانن ــران ب ــاد ای ز اقتص ــرو ام

ر رنــج اســت و بــا وجــود ایــن کــه نــوع بیمــاری و راه هــای  بســیاری د

ر بــه دالیــل مختلــف  درمانــی آن مشــخص اســت امــا ایــن بیمــا

ــر  نظ تحــت  درمــان  رونــد  ز  آغــا و  بیمارســتان  ر  د ر  حضــو امــکان 

ــاد  ــان اقتص ــم درم ــی و مه ــه ابتدای ــدارد. گام و برنام ــکان را ن پزش

ــت . ــی اس ــران ، سیاس ای

ر حــوزۀ خارجــی و بعضــا داخلــی،  ر د اصــالح سیاســت های کشــو

ز شــرایط ســخت اقتصــادی اســت؛  ا بــرای برون رفــت  شــرط الزم 

برنامه هــای  و  مباحــث  ر  د آن  جــای  البتــه  کــه  مهمــی  مســئلۀ 

برخــی  و  بــود  خالــی  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  نامزدهــای 

آگاهــی نســبت بــه آن، بــه دلیــل نداشــتن  نامزدهــا بــا وجــود 

موضــوع  بــه  ورود  ز  ا آن،  اجــرای  و  تأمیــن  بــرای  کافــی  ر  اختیــا

ز اســاس بــه ایــن مســئله  ــز ا خــودداری کــرده و برخــی نامزدهــا نی

و  غیرواقعــی  باورهــای  ر  د هم چنــان  و  نداشــته  اعتقــادی 

هســتند.  ر  غوطــه و خــود  نادرســت 

ــت  ــات ریاس ــات انتخاب ر دورۀ تبلیغ ــه د ــه آن چ ــه ب ــا توج ــن ب بنابرای

ز روشــن و مشــخصی بــرای اقتصــاد  جمهــوری گذشــت، چشــم اندا

و  نمی شــود  دیــده  دولــت  ــر  تغیی بــا  مــردم  معیشــت  و  ایــران 

ر داشــت کــه درهــای سیاســی و  انتظــا بایــد  ــر می رســد  بــه نظ

ــر همــان پاشــنه بچرخــد.  اقتصــادی ایــران هم چنــان ب
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ــر رتبــه بنــدی جهــان- بــه بررســی وضعیــت اقتصــاد ایــران و ریســک  ز ســه موسســه برت بــه گــزارش ایســنا، موسســه اعتبــاری فیــچ- یکــی ا
هــا و احتمــاالت پیــش روی آن پرداختــه اســت. 

ر ســال آینــده ۸.۲ درصــد باشــد  ر ســال جــاری ۴.۳ درصــد و د ر ایــن گــزارش آمــده اســت:پیش بینــی میکنیــم کــه رشــد اقتصــادی ایــران د د
ر ایــن صــورت صــادرات نفــت ایــران  ر کنــد. د بــا ایــن شــرط کــه دولــت بایــدن بــه توافــق هســته ای بازگــردد و معافیــت هــای تحریمــی صــاد
ر نتیجــه بــه تدریــج، شــاهد احیــای تقاضــای  ــر خواهــد شــد و د ــر و افزایــش نــرخ تــورم محدودت ر روی لایر کمت ر خواهــد شــد، فشــا بیشــت

مصرفــی و ســرمایه گــذاری خواهیــم بــود.

دوهفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی/ سال هفتم/ شمارۀ هفتاد و هفت/ نیمۀ اول تیر 1400

ر صورت احیای برجام روزهای بهتر برای اقتصاد ایران د

اقتصــــادی
و اجتمـــاعی

ر مشارکت های سیاسی جایگاه حقوقی زنان د

سهیال رخشانی
کارشناسی حقوق ۹۹

مقدمه:
و  ارزش هــا  باورهــا،  ز  ا جامعــه ای  ــر  ه ر  د اساســی  حقــوق 
ــر می پذیــرد و بنیادی تریــن حقــوق  آرمان هــای آن ملــت تاثی
فــردی و اجتماعــی افــراد را شــامل می شــود. امــکان مدیریــت و 
ز مباحــث مهمــی اســت  تصــدی مناصــب سیاســی توســط زنــان ا
کــه بــه دلیــل مبتنی بــودن نظــام حقوقــی جمهــوری اســالمی 
ــل  ــت. اص ــث و گفتگوس ــورد بح ــالمی م ــن اس ــر موازی ــران ب ای
ز حقــوق سیاســی،  برابــری سیاســی و مشــارکت زنــان یکــی ا
انســانی و اجتماعــی مشــترک میــان زن و مــرد اســت کــه توســط 
ــه  ــالمی ب ــوری اس ــی جمه ــون اساس ز قان ــی ا ر اصول ــالم و د اس

ــت. ــده اس ــناخته ش ــمیت ش رس

ــر اســاس  نگاهــی بــه مشــارکت حقوقــی و سیاســی زنــان ب
اساســی: قانــون 

ز  ا جامعــه  عضــو  و  بخــش  مهم تریــن  عنــوان  بــه  زنــان 
مختلــف  عرصه هــای  ر  د ز  امــرو بــه  تــا  ر  دو گذشــته های 
ز نوشــته ها  همــواره جایــگاه ویــژه ای داشــتند. در بســیاری ا
زیــرا تاریــخ چیــزی  نــام بردنــد،  ر تاریــخ  بــه عنــوان مــاد زن  ز  ا
ر بــا حضــور و  جــز رونــد مســتمر و پویــا نیســت و ایــن اســتمرا
ر  زن اســت. د فعالیت هــای انســانی ادامــه دارد. انســان زادۀ 
ز ترقیــات  ــا نقــش مهــم خــود در بســیاری ا طــول تاریــخ زنــان ب
ــان  ــت زن ــران موقعی ــخ ای ر تاری ــته اند. د ــزایی داش ــگاه به س جای
دورۀ  تاریــخ  ر  د اســت.  داشــته   بســیاری  نشــیب های  و  ز  فــرا
ر صورت هــای  را می تــوان د زنــان  باســتان نمودهــای قــدرت 
ــر و مجســمه ها و هم چنیــن بــه  عینــی و ملمــوس مثــل تصاوی
ــد.  ــانه ها دی ــاطیر و افس ر اس ــن د ــری و نمادی ــای فک صورت ه
ر عرصــۀ  ر آن د زن و حضــو ز اســالم، جایــگاه  ا تاریــخ بعــد  ر  د
ــر حکومت هــای مختلــف  ر عص ر تحــول شــد. د اجتمــاع دچــا
ر دورۀ   د

ً
نقش هــای متفاوتــی را بــرای زنــان می بینیــم. مثــال

ر  کا ر  د غیرمســتقیم  و  مســتقیم  ر  به طــو زنــان  ســلجوقیان 
ر  امــو ر   د خــود  فرزنــدان  و  همســران  بــا  همــراه  ســلطنت 
ــت  ــک حکوم ــه ی ــه ک ــان صفوی ــتند.  در زم ــت داش ــم دخال مه
روبنــد   ــر کــردن و  ر آمــد چــادر بــه س روی کا ر ایــران  شــیعه د
ر و مشــغول  زدن رواج یافــت و اکثــر بــه اتفــاق زنــان، خانــه دا
ــا اوج و  ــز ب ر نی ــا ــد. دورۀ قاج ــود بودن ــی خ ــای خانگ فعالیت ه
ر دورۀ  ــم و د ــه رو بودی ــان روب ــای زن ــور و فعالیت ه ــرود حض ف

ــه  ــان ک ــوزه زن ر ح ــده د ــام ش ــات انج ــی اقدام ــم برخ ــوی ه پهل
ر  ر کم رنــگ زنــان د بــا کشــف حجــاب همــراه بــود، باعــث حضــو

جامعــه شــد.
میــزان  ســنجش  معیارهــای  ز  ا یکــی  سیاســی  مشــارکت 
و  حــق  میــان  ارتبــاط  و  اســت  جامعــه  ــر  ه توســعه یافتگی 
ــر حکومــت، انســان ها را  ــر چت حقــوق و زندگــی اجتماعــی در زی
ــن  ــد. باالتری ــنا می کن ــود آش ــی خ ــی و اجتماع ــوق سیاس ــا حق ب
ر آن بــه  ــر کشــور، قانــون اساســی اســت کــه د ســند قانونــی ه
ــان  ــش زن ــوص نق ــه خص ــه و ب ــراد جامع ــی اف ــارکت سیاس مش
ــر  ر قانــون اساســی بیان گ پرداختــه شــده اســت. نــص منــدرج د
ر قانــون اساســی ایــران  روابــط میــان حکومــت و مــردم اســت. د
ــراد  ــوق اف ــی حق ــی و اجتماع ــای عموم ــه جنبه ه ــفانه ب متاس
ــه  ــودکان ک ــان و ک ــش زن ــوص نق ــه خص ــده، ب ــه ش ــر توج کمت
اغلــب بــه دلیــل حاکــم بــودن ســنت فقهــی و دینــی دارای 
وضعیــت  اســالمی  انقــالب  ز  ا بعــد  اســت.  محدودیت هایــی 
ز  ا بخشــی  در  و  بــوده  همــراه  فرود هایــی  و  ز  فــرا بــا  زنــان 
ر قانــون اساســی«  مقدمــۀ قانــون اساســی تحــت عنــوان »زن د
ر اســتحکام بنیــان خانــواده  بــه وظیفــه و نقــش مــادری زنــان د
ــواده ارج  ــه خان ر عرص ــا را د ــود آن ه ــت وج ــرده و کرام ــاره ک اش
و  مدنــی  و  عمومــی  رســالت  ز  ا صراحــت  بــه  و  اســت  نهــاده 
سیاســی زنــان ســخن گفتــه نشــده بلکــه فقــط بــه نقــش 
ز طــرف  آنــان اهتمــام ورزیــده شــده اســت. ا تربیتــی و پرورشــی 
ــر  ز نظ ــز نبایــد ا ر ایــران را نی ــر فرهنــگ مردســاالرانه غالــب د دیگ
و  جایــگاه  بــه  نســبت  کــه  بی اعتمادی هایــی  و  داشــت  ر  دو
ر  ر عرصه هــای عمومــی و سیاســی د زنــان د توانمندی هــای 
ــر چالش هــای روبــه روی  جوامــع ســنتی وجــود دارد دلیلــی ب
حقــوق  بــه  اساســی،  قانــون  بیســت  اصــل  ر  د اســت.  زنــان 
ر  به طــو بیســت و یکم  اصــل  ر  د و  تاکیــد  مــرد  و  زن  یکســان 
خــاص بــه حقــوق زن توجــه شــده و دولــت را موظــف بــه رعایــت 
حقــوق زنــان در زمینه هــای مختلــف کــه بیشــتر بــه موقعیــت 
و نقــش مــادری و همســری می پــردازد، می دانــد. در رابطــه 
ــز  ر حوزه هــای مختلــف ج بــا مناصــب مدیریتــی و سیاســی د
منصــب ریاســت جمهــوری و قضــاوت کــه هم چنــان بحــث 
جملــه  ز  ا مــوارد  ــر  دیگ ر  د دارد،  وجــود  آن  ر  د گفت وگــو  و 
ر اصــول قانــون اساســی  مشــارکت های سیاســی و عمومــی، د
ر اجتماعــات و تجمعــات  کشــور بــه حضــور زنــان و مــردان د

ــت.  ــده اس ــاره ش اش
ــزوم  ــکان، لـ ــان و م ــر زم ــی بـ ــاد مبتنـ ــرورت اجتهـ ــن ض بنابرایـ
ر مقــام اجــرا، کمـــک  ز قوانیــن حمایتــی زنـــان د حمایــت دولـــت ا

ــی و  ــی، اجتماعـ ــط فرهنگـ ــاختارهای غلـ ــی سـ ــر برخـ ــه تغییـ بـ
ر اجـرای حقـوق سیاسـی زنـان  ز جملـه عوامل مهـم د سیاسـی ا

ر جامعــه اســـت.  د
زمینـــۀ  در  دولت هـــا  کالن  سیاســـت گذاری  و  برنامه ریـــزی 
ز زنــان برجســـته بـــرای ورود  حقــوق سیاســـی زنــان، پشـــتیبانی ا
ز حقـــوق  بــه عرصــۀ مدیریــت کالن کشـــور و حـــق برخـــورداری ا
ــه دارای  ــت کـ ــی اسـ ــرۀ مقوله های ــی در زمـ ــی و اجتماعـ سیاسـ
ر نظام هــای حقوقــی اســت. بدیــن ســـبب رابطــه  ر متعـــدد د آثــا
ــر کــه همــواره  ز ایــن امـ مســـتحکمی بیــن امــکان برخـــورداری ا
ز آن اســت،  ر متناســـب ناشـــی ا ــا آثـ بــه تناســـب ایـــن حقـــوق و 

دیــده می شـــود. 
می بینیـــم کـــه رســـیدن بـــه حـــد مطلـــوب مشـــارکت اجتماعـــی 
ز طریــق  زنـــان، بـــه افزایــش قابلیت هـــا و توانمندی هـــای زنـــان ا
ر قـــراردادن کلیۀ امکانـــات الزم جهـت  ر اختیا فراهـــم آوردن و د
آنــان، به خصــوص  بــاروری و بــه فعـــل درآمــدن اســـتعدادهای 
ــه جانبۀ  ــای همـ ــطح آگاهی هـ ــای سـ ــوزش و ارتقـ ــق آمـ ز طری ا

زمانـــی  انســـانی  دارایــی  ایــن  چراکــه  دارد،  بســـتگی  آن هـــا 
ــرکت  ــه قابلیــت و توانایــی شـ ــد بــود کـ ــعه خواهـ ــع توسـ منبـ
ر  ــر فراینـــد تصمیم گیــری و تصمیم ســـازی د ب تأثیرگـــذاری  و 
ــوزش  ــتی آمـ ــور بایسـ ــن منظـ ــد و بدی ــته باشـ ــه را داشـ جامعـ

ــد باشـــد. ــر توانمنـ ــارت واضح ت ــه عبـ دیــده و بـ
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امنــی  خــاک  زادگاه،  ســرزمین،  خانــه،  وطــن، 
بدانــد؛  آن  بــه  متعلــق  را  خــود  انســان  کــه 
چنــد  بــرای  مفاهیــم  ایــن  لحظــه  همیــن  ر  د
ــر منطبــق بــا کشــوری ســت  ز افــراد بش درصــد ا
ر آن زندگــی می کننــد؟ چــه  ــر د کــه بنــا بــه تقدی
زیســتن  ر  د را  خوشــبختی  مــردم  ز  ا تعــدادی 
تعــداد  چــه  و  یافته انــد  غیرمــادری  زبــان  بــه 
ر  روزگا ر آرزوی ایــن زیســت غریبانــه  دیگــری د
ر خــاک و خــون  می گذراننــد؟ غربــت  بــا معیــا
ســنجیده می شــود یــا غریــب، آن کســی اســت 
غریــب  دل  ر  د ِســرش  و  تــن  ر  د دلــش  کــه 

اســت؟*
بــا  ارتبــاط  ر  د زیــادی  ر  بســیا عوامــل  امــروزه، 
را  ِســر  انســان  تــا  می شــوند  موجــب  هــم 
خانــه،  ر  د را  تــن اش  تــن،  ر  د را  دلــش  دل،  ر  د
میــان  ر  د را  شــهرش  و  ر   شــه ر  د را  خانــه اش 
ــظ  ــی تلف ــره اش توانای ــد، حنج ــم کن ــا گ قاره ه
نتوانــد  و  بدهــد  دســت  ز  ا را  محلــی  آواهــای 
ُعلقه هــای هم میهنانــۀ تحمیــل شــده را بــه 

آورد. ــر  خاط
آدم احســاس می کنــد گــم شــده اســت چــرا 
ر کودکــی آموختــه بــه درد زندگــی  کــه آن چــه د
جهــان  کــه  چــرا  نمی خــورد،  بزرگســاالنه اش 
ز آن اســت کــه فکــرش را می کــرده  ر ا وســیع ت
و پدیــدۀ جهانــی شــدن، بــی  آن کــه آدم بدانــد 
ز کجــا آمــده و تعریفــش چیســت، بــه تمــام  ا
ز  ا بعــد  و  می کنــد  رســوخ  زندگــی   روزنه هــای 
تلفنــی  ز می کنــد، می بینــد  بــا آن کــه چشــم 
ــش  ــت، جوراب ز آمریکاس ــه ا ــتش گرفت ــه دس ک
هم رنــگ  موهایــش  اســت،  چیــن  بافــت 

اســت،  ژاپــن  ســاخت  اتومبیلــش  ایتالیاســت،  مدل هــای 
ر عربســتان اســت و خانــه اش  ز ایــران، قبلــه اش د فــرش اش ا
ر یــک کشــوری واقــع شــده کــه  ر یــک شــهری، یــک جایــی د د
تــوی  را  ر آن واحــد همــۀ قاره هــا  نمی توانــد هم زمــان و د
ز کنــد. آدم  ز غیــر بی نیــا خــودش جمــع و شــهروندانش را ا
ر تعامــل  ــر احتیــاج دارد، بــه غریبه هــا احتیــاج دارد و د بــه غی
آن هــا  بــه  کــه  کنــد  احســاس  اســت  ممکــن  غریبه هــا  بــا 
ــته  ــان نشس ــر کنارش ــک عم ــه ی ــت ک ــانی اس ز کس ــر ا نزدیک ت
خانــه  ز  ا شــدن  خــارج  هنــگام  صبــح  ــر  ه و  برخاســته  و 
برای شــان دســت خداحافظــی تــکان داده اســت؛ چــرا کــه 
ــدی  ــوط ممت ــد، خط ــل می کن ــم وص ــه ه ــا را ب ــه آدم ه آن چ

ــت.  ــان اس ــت؛ عالیق ش ــیده اند نیس ــان کش ر زادگاه ش ــه دو ک
آدم بــه دنبــال چیــزی کــه دوســت دارد می گــردد و آن هــا 
غریبگــی  هــم  بــا  هســتند  واحــدی  چیــز  دنبــال  بــه  کــه 
نمی کننــد؛ چــرا کــه گام های شــان یــک مســیر را طــی کــرده، 

ز  ا ــر کفش هــای متفاوتــی بــه پــا داشــته باشــند،  حتــی اگ
ر  د تولــد  هنــگام  و  باشــند  گذشــته  ناآشــنایی  جاده هــای 

ر خــورده باشــند. قاره هــای متفاوتــی شــی
البتــه ممکــن اســت عالیــق آدم هــا و آن چــه بــه دنبالــش 
ر زادگاه شــان ارتباطاتــی داشــته باشــد.  می گردنــد بــا کشــو
مثــال مردمــان کشــورهای جهــان ســوم عمومــا بــه دنبــال 
بــه آســمان خــاک گرفتــۀ  را  ز جنــگ، خانه هاشــان  ا رهایــی 
ــاده  ــر، ج ــمانی آبی ت ــن آس ــرای یافت ــپارند و ب ــان می س شهرش
ز سرزمین شــان  بــه جــاده، ســوگ بــه ســوگ و دریــا بــه دریــا ا
اقتصــادی  شــرایط  را  دیگــر  بعضــی  می شــوند.  ر  دو
نامناســب، کمبــود مشــاغل و عــدم تناســب درآمــد افــراد 

ــدازد.  ــن می ان ــر رفت ــه فک ــازار، ب ر ب ــود د ــای موج ــا قیمت ه ب
ــر  ب کــه  مســتحکمی  چارچوب هــای  ز  ا ر  فــرا بــرای  عــده ای 
انعطاف پذیــری  عــدم  ز  ا رهایــی  و  اســت  حاکــم  جامعــه 
ر مقابــل اندیشــه های متفــاوت، بــه ســمت  ر افــراد د افــکا

ــر متمایــل می شــوند کــه ایــن دســته  جامعــه ای منعطف ت
تشــکیل  مذهبــی  و  جنســی  اقلیت هــای  معمــوال  را 
ر جوامــع ســنتی ممکــن اســت بــه  ــز د می دهنــد. زنــان نی
ر ایــن دســته جــا  ــر حقــوق خــود، د ز دیگ دنبــال برخــورداری ا
ــه  ــانی ک ز کس ــر ا ــداد دیگ ــم و پرتع ــتۀ مه ــک دس ــد. ی بگیرن
متمایــل بــه تــرک زادگاه شــان هســتند را افــرادی تشــکیل 
کســب  آمــوزش،  مهاجــرت،  ز  ا هدف شــان  کــه  می دهنــد 
ر  ــجو-مهاج ــب دانش ر قال ــت و د ــی اس ــدرک تحصیل ــم و م عل
طیــف  دســته  ایــن  می کننــد.  زندگــی  مقصــد  ر  کشــو ر  د
ــا حمایــت   ز نخبگانــی کــه ب ــر می گیــرد؛ اعــم ا ر ب وســیعی را د
بــه  ز دنیــا  رو ز علــم  ا بــرای اســتفاده  مالــی دولــت مبــدأ و 

ز  ــری ا ز بهره گی ــس ا ــوند و پ ــتاده می ش ــورها فرس ــر کش دیگ
ــا کســانی کــه بــه  ر برمی گردنــد ت آموزش هــای الزم بــه کشــو
ــود،  ر خ ــو ــای ورودی کش آزمون ه ر  ــت د ــدم موفقی ــت ع عل
ــری را  ــخت گیری کمت ــه س ــوند ک ــورهایی می ش ر کش ــپا رهس
ر ایــن  ر پذیــرش دانشــجو اعمــال می کننــد. د د
ــز هســتند  ز نخبــگان نی طیــف عــدۀ دیگــری ا
خــود  ر  کشــو بــه  بازگشــتن  بــه  تمایلــی  کــه 
ز  ا ــر  غی راه هایــی  ز  ا اســاس  ایــن  ــر  ب و  ندارنــد 
خــود  مهاجــرت  بــرای  دولتــی  بورســیه های 
ز نخبــگان  اســتفاده می کننــد. تعــداد دیگــری ا
ر زمینه هــای  کشــورهای توســعه نیافتــه کــه د
هنــری و یــا ورزشــی فعالیــت می کننــد، بــرای 
ــر  دســتیابی بــه امکانــات بیش تــر و همواره ت
همچنیــن  و  خــود  موفقیــت  ر  مســی کــردن 
ــورهای  ر کش ــبی د ــگاه مناس ز جای ــری ا بهره گی
توســعه یافتــه بــرای ایــن افــراد وجــود دارد، 

بــه مهاجــرت می کننــد. اقــدام 
کشــورهای  مردمــان  داســتان،  ســوی  آن  ر  د
ــادی و  ــرایط اقتص ز ش ــا ا ــه عموم ــان اول ک جه
ــرت  ــرای مهاج ــد، ب ــری برخوردارن ــی بهت فرهنگ
ــر دارنــد. مثــال ممکــن  ر س اهــداف دیگــری د
ر میــان قومیت هــای  اســت تجربــۀ زیســتن د
ز نحــوۀ زندگــی مــردم  آگاهــی یافتــن ا جدیــد و 
ــر جوامــع، دلیــل مهاجــرت چنیــن افــرادی  دیگ
باشــد کــه معمــوال مطالعــات تخصصی شــان 

ــت. ــه اس ــن زمین ر همی ــز د نی
جهــان  مهاجرت هــای  دســته،  چنــد  ایــن  ر  د
خــالص  آن،  ز  ا کلــی  هــدف  کــه  ســومی ها 
نابه ســامان  شــرایط  و  وضعیــت  ز  ا شــدن 
موجــود  اقتصــادی  و  اجتماعــی  فرهنگــی، 
ــر دو  بــرای ه ر اســت، دردســرهایی  ر کشــو د
خواهــد  همــراه  بــه  مقصــد  و  مبــدأ  ر  کشــو
بــرای  را  ز یک ســو درآمــدی  ا داشــت، چــرا کــه 
ــت و  ــد داش ــال نخواه ــه دنب ــد ب ر مقص ــو کش
ر مبــدأ نیــز بــا کاهــش شــدید جمعیــت و  ــر کشــو ز ســوی دیگ ا
ر ایــن جوامــع  ز آن روبــه رو خواهــد شــد ) د آســیب های ناشــی ا
ــر  ــر قریــب بــه اتفــاق اعضــا، مهاجریــن بالقــوه هســتند(. ب اکث
ــرت  ــوع مهاج ــن ن ــا ای ــورها ب ز کش ــدام ا ــاس، هیچ ک ــن اس ای
ز آن ممانعــت بــه عمــل می آورنــد.  موافــق نخواهنــد بــود و ا
ــود را  ــه خ ــی ک ــن مهاجرین ــود چنی ــث می ش ــر باع ــن ام همی
طــرق  ز  ا نمی کننــد،  احســاس  حکومت هــا  حمایــت  تحــت 

غیرقانونــی اقــدام بــه مهاجــرت نماینــد.
مهاجرت هــای  رونــد  بررســی  بــه  بعــدی  یادداشــت  های  ر  د
آن  بــا  مقابلــه  راهکارهــای  و  آســیب ها  و  غیرقانونــی 

. یــم ز ا د می پر

ر مغروقین آسمان های آبی ت
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ر ایران شد  رئیسی، رئیس جمهو

ر انتخابــات ســیزدهمین دوره ریاســت جمهــوری،  ر و ۴ رای ماخــوذه د ز مجمــوع ۲۸ میلیــون و ۹۳۳ هــزا ر اعــالم کــرد: ا ــر کشــو وزی

ر منتخــب  ر و ۳۴۵ رای به عنــوان رئیــس جمهــو حجت االســالم والمســلمین ســید ابراهیــم رئیســی بــا کســب ۱۷ میلیــون و ۹۲۶ هــزا

ــد. ــده ش برگزی

ــر اســاس تجمیــع نتایــج  ــر کشــور بــه ارائــه گــزارش نهایــی انتخابــات پرداخــت و گفــت: ب بــه گــزارش ایســنا، عبدالرضــا رحمانــی فضلــی وزی

ر انتخابــات ســیزدهمین  ــر د ر و ۳۰۷ نف ز مجمــوع واجدیــن شــرایط ۵۹ میلیــون و ۳۱۰ هــزا صندوق هــای رای انتخابــات ریاســت جمهــوری ا

ر انتخابــات شــرکت کردنــد. ر و ۴ رای اخــذ شــده بــا مشــارکت ۴۸.۸ درصــد د دوره ریاســت جمهــوری، ۲۸ میلیــون و ۹۳۳ هــزا

نگاه ویــــژه

خواستم، شد

ر آن انگیزش، خودســاختگی و روی دیگ
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آشــنای  نــام  ر  گالــری دا و  مولــف  مترجــم،  گلســتان،  لیلــی 

ــری و ابراهیــم گلســتان اســت. امــا آن چــه  ایرانــی فرزنــد فخ

ــی  ــود. لیل ــی نب ــبت فامیل ــن نس ــد، ای ــهرت وی ش ــب ش موج

ــر  ــر هیــچ«، اث گلســتان بــا ترجمــۀ » زندگــی، جنــگ و دیگ

ر  مســی و  شــد  مطــرح  مترجــم  به عنــوان  فاالچــی،  اوریانــا 

پیــش  چنــدی  رفــت.  پیــش  والدینــش  ز  ا جــدا  او  ری  کا

را  زیــادی  توجــه  تهــران  تداکــس  برنامــه  ر  د او  ســخنرانی 

ر  ز مســی ر ایــن ســخنرانی ا بــه خــود جلــب کــرد. گلســتان د

مســیری  می گفــت،  مخاطبــان  بــرای  شــخصی اش  زندگــی 

زی«.  ــر نقــش پررنــگ »خودســا ز و نشــیب بــا تاکیــد ب ــر فــرا پ

ر  قــرا فراوانــی  اســتقبال  مــورد  هرچنــد  ســخنرانی  ایــن 

مصاحبــۀ  ر  د شــد.  وارد  آن  ــر  ب نیــز  نقدهایــی  گرفــت، 

نشــیب ها،  و  ز  فــرا دربــارۀ  گلســتان  خانــم  بــا  پیــش رو 

کردیــم. گفت وگــو  مــردم  اســتقبال  و  نقدهــا 

مطــرح  مترجمــی  عنــوان  بــه  را  شــما  مــردم  اغلــب 

عنــوان  بــه  هیــچ  ــر  دیگ و  جنــگ  زندگــی  می شناســند. 

مــورد  ر  بســیا شــما  توســط  شــده  ترجمــه  ــر  اث اولیــن 

مقدمــه  مثابــه  بــه  اگــر  اکنــون  گرفــت،   ر  قــرا اســتقبال 

ز شــما بپرســند زندگــی یعنــی چــه؟ چــه پاســخی  کتــاب، ا

داریــد؟ پرســش  ایــن  بــرای 

ــد و مــرگ و تــو بایــد ایــن  زندگــی فاصلــه ای ســت میــان تول

ــر کنــی. ــه را بــه نحــو احســن پ فاصل

تــا چــه حــد  ز ترجمــۀ کتاب هــا،  ا بــه دســت آمــده  شــهرت 

ــر  ام شــما  خانــواده  ر  د شــهرت  بــود؟  شــیرین  برای تــان 

بودیــد؟ آن  دنبــال  بــه  خودتــان  نبــود.  نامأنوســی 

همیشــه  امــا  نبــودم.  شــهرت  به دنبــال  هیچ وقــت  نــه، 

ر حیطــۀ  ری مثبــت د بــه دنبــال اجــرا و بــه عمــل درآوردن کا

ز  ا انبوهــی  احتمــاال  »خودســاختگی«  واژة  شــنیدن  بــا 

ز  ا ــر  اگ می آیــد.  ذهــن  بــه  مرتبــط  معانــی  و  مفاهیــم 

شــما بپرســند انســان خودســاخته کیســت، ممکــن اســت 

روی پــای خــودش ایســتاده«، »کســی  بگوییــد »کســی کــه 

»کســی  ســاخته«،  خــودش  را  پیشــرفتش  نردبــان  کــه 

رج  ز یــک انســان د کــه مســتقل اســت«، شــاید تصویــری ا

آمــده  بیــرون  ز  پیــرو زندگــی  بــا  نبــرد  ز  ا کــه  موفــق  یــِک 

ر یابــد، هــزاران فیلــم، زندگی نامــه  پیــش چشــم تان ظهــو

قانــون   500« بــه  شــبیه  عناوینــی  بــا  کتاب هایــی  یــا 

کنــد. ر  عبــو ذهن تــان  ز  ا خودســاخته«  انســان های 

ــان  ــت های ذهنی ت ــی برداش ــودن تمام ــت ب ــرض درس ــا ف ب

ز خودســاختگی، بیاییــد بــه ایــن پرســش پاســخ دهیــم کــه  ا

ز خودســاختگی هدایــت  آن چــه مــا را بــه تعریــف بهتــری ا

انگیــزش- یعنــی  باشــد؟ ظاهــرا  می کنــد، چــه می توانــد 

اســت  مولفــه ای  همــان  رفتــار-  هدایت کننــدة  نیــروی 

ر  تفاســی ایــن  بــا  می یابــد.  ر  ظهــو خودســاختگی  ر  د کــه 

می تــوان خودســاختگی را گرایــش یــا تالشــی دانســت بــرای 

ر جهــت رســیدن بــه اهــداف و عمل کــرد  ــرورش »خــود« د پ

ــم آورد.  ــتی را فراه ــت و به زیس ــه رضای ــوی ک ــه نح ــه ب بهین

باشــید،  عالقه منــد  انگیــزش  نظریه هــای  بــه  اگــر  پــس 

ــن  ــرای تبیی ــد ب ــدس می زنی ــن ح ــل م ــم مث ــما ه ــاال ش احتم

انگیزشــی  مولفه هــای  بــه  بایــد  خودســاختگی  مفهــوم 

معانــی  خودســاختگی  کــه  ایــن  علی رغــم  شــد.  متوســل 

مفاهیــم  می رســد  ــر  نظ بــه  دربرمی گیــرد،  را  مختلفــی 

ــی  ــر ذهن ــه تصوی ــا ب ــت یابی م ر دس ــد د ــزش می توانن انگی

ز یــک انســان خودســاخته، موفــق عمــل کننــد. ــر ا واضح ت

انســان  یــک  ویژگــی  اصیل تریــن  دیــدگاه،  ایــن  ز  ا

ز خودانگیختگــی اســت. وجــود  خودســاخته بهره منــدی ا

ــد  ــک می کن ــما کم ــه ش ــتیبان ب ــل خودپش ــزة اصی ــک انگی ی

بیرونــی،  پــاداش  نــه  و  رونی تــان  د نیازهــای  اســاس  ــر  ب

اراده  مــن  کــه  احســاس  )ایــن  خودپیــروی  کنیــد.  عمــل 

انتخــاب کنــم( و شایســتگی )احســاس  دارم و می توانــم 

نیازهــای  همــان  محیــط(  بــا  تعامــل  ر  د بــودن  موثــر 

ــاد،  ــه، اعتم ــا عالق ــما ب ــق آن ش ــر طب ــه ب ــتند ک ــی هس رون د

بــه عمــل می زنیــد،  ری بیش تــری دســت  پایــدا خالقیــت و 

ســعی  و  می کنیــد  جســت وجو  را  بهینــه  چالش هــای 

واقــع  ر  د رونــی  د انگیــزش  شــوید.  مســلط  آن  ــر  ب داریــد 

دســت  بــه  شــهرت  بــودم.  اجتمــاع  و  هنــر  و  فرهنــگ 

بــود  شــیرین  برایــم  زیــاد  ر  بســیا کتا ب هایــم  راه  ز  ا آمــده 

کشــیدم  زحمــت  اســت.  مــن  افتخــارم  باعــث  همیشــه  و 

و حــدود چهــل کتــاب ترجمــه یــا تألیــف کــردم و واکنــش 

رفــت! ر  د خســتگی ام  گرفتــم.  مخاطــب  ز  ا هــم  خوبــی 

ــرد،  ــاد نمی ک ــران ایج ــی تان بح ــرای کتاب فروش ــگ ب ــر جن اگ

ز  بــا یــا  دهیــد  ادامــه  را  پیشــه  همــان  می دادیــد  ترجیــح 

هــم ســراغ  افتتــاح گالــری نقاشــی می رفتیــد؟

آن  تبدیــل  و  کتاب فروشــی  گذاشــتن  ر  کنــا باعــث  جنــگ   

ز ایــن  ــر و ببندهــا زیــاد شــد و دیــدم ا ــری نشــد. بگی بــه گال

راه نمی توانــم زندگــی کنــم. فــروش پاییــن آمــده بــود و 

ــتم،  ــت داش ر را دوس ــن کا ــی ای ــود . خیل ــاد ب ــرش زی دردس

ــم. ــه اش بده ــد ادام ــه نش ــف ک حی

ر  د شــما  صحبت هــای  ــر  ب مــردم  انتقــادات  ز  ا یکــی 

ســخنرانی تداکــس تهــران کــه بــا عنــوان »خواســتم، شــد« 

ــه  ــی های مجموع ــر نقاش ــه اگ ــت ک ــن اس ــد، ای ــرح کردی مط

خانوادگی تــان مخصوصــا نقاشــی هــای ســهراب ســپهری 

پیــش  برای تــان  شــدن  و  خواســتن  فرصــت  نداشــتید  را 

نمی آمــد؛ چــرا کــه ایــن شــرایط بــرای همــه وجــود نــدارد. 

نقاشــی ها  آن  ــر  اگ می دانیــد؟  وارد  را  نقــد  ایــن  ر  چه قــد

تــا  را مهیــا کنیــد  ز هــم می توانســتید، شــرایطی  بــا نبــود 

اوضــاع خــوب پیــش بــرود؟

ر  ز ســعی و کوشــش فــراوان د ر اســت کــه پــس ا خنــده دا

زندگــی بــه آدم بگوینــد چــون پــدرت  نقاشــی های ســهراب 

ســپهری را داشــت تــو بــه خواســته هایت رســیده ای. ایــن 

ز عقــده  ا ر  نــاکام، تنبــل، حقیــر و سرشــا ز افــراد  ا ســخنان 

خــود  خواســته های  راســتای  ر  د کــه  افــرادی  برمی آیــد.  

ســعی نکرده انــد و همتــی انجــام نداده انــد. مــن همــت 

ر جهــت جســت وجوگری، نوجویــی،  گرایــش ذاتــی شــما د

اســت. توانمندی های تــان  رشــد  و  بیــان  چالش طلبــی، 

انســان  یــک  مــی رود  ر  انتظــا کــه  دیگــری  خصیصــة 

اســت.  اســناد  شــیوه  باشــد،  ر  برخــوردا آن  ز  ا خودســاخته 

ــر اســاس دیــدگاه انگیزشــی اســنادی، چگونگــی ادراک  ب

شکســت تان،  و  موفقیــت  علت هــای  ز  ا شــما  ر  تفســی و 

مــا  بــه  اســنادها  اســت.  انگیــزش  اصلــی  تعیین کننــدة 

دربــاره  مــا  بهانه هــای  و  تبیین هــا  چگونــه  می گوینــد 

ــر می گــذارد. اســناد  ــر انگیــزش مــا تاثی خــود و دیگــران ب

یعنــی  کنتــرل،  منبــع  دارد؛  جنبــه  ســه  دادن  نســبت  یــا 

شکســت؛  و  موفقیــت  علــت  بــودن  بیرونــی  یــا  رونــی  د

ــت  ــودن آن عل ــر ب ــا متغی ــت ی ــی ثاب ری، یعن ــدا ــت پای وضعی

ر نهایــت کنترل پذیــری، یعنــی قابــل کنتــرل بــودن یــا  و د

ــر علــت موفقیــت  نبــودن علــت موفقیــت و شکســت.  اگ

ــن  ــد، بنابرای ــال بدانی ــت و اقب ــواره بخ ــت تان را هم و شکس

ــرل  ــر قابــل کنت ر و غی ترکیــب اســنادی شــما بیرونــی، ناپایــدا

ــر علــت را کوشــش یــا عــدم کوشــش بــرای  اســت. امــا اگ

اســنادی  آنــگاه  بگیریــد،  نظــر  ر  د هــدف  بــه  دســت یابی 

ــح  ــت. واض ــد داش ــرل خواهی ــل کنت ر و قاب ــدا ــی، ناپای رون د

ــتید،  ــلط هس ــه مس ــر نتیج ــما ب ــت دوم ش ر حال ــه د ــت ک اس

اوضــاع  نمی توانیــد  هیــچ گاه  تقریبــا  اول  حالــت  ر  د ولــی 

را بــه دســت بگیریــد یــا دســت کــم نوعــی رابطــه  علــت و 

مزیــت  بیابیــد.  رویدادهــا  و  خــود  ر  رفتــا میــان  معلولــی 

خودســاختگی  بــه  می رســد  ــر  نظ بــه  کــه  دوم  حالــت 

اعمالتــان  قبــال  ر  د را  شــما  کــه  اســت  آن  می انجامــد، 

بــه  شــما  کــه  این جاســت  ر  د می ســازد.  ر  مســئولیت پذی

ــة  ــی نتیج ــت زندگ ــای مثب ــه رخداده ــید ک ر می رس ــاو ــن ب ای

بــه  دســت یابی  بــرای  کوشــش  و  دقیــق  طرح ریــزی  یــک 

آن هاســت؛ نــه شــانس، اقبــال یــا چیــزی شــبیه بــه آن!

دارم  قصــد  خودســاختگی،  ســوم  خصیصــة  عنــوان  بــه 

چگونــه  بگویــم  رزش  ا انتظــار-  باورهــای  ز  ا اســتفاده  بــا 

یــک  انتخــاب  ر  د تمــام  ظرافــت  بــا  خودســاخته  افــراد 

ر  ــما د ر ش ــا ــطح انتظ ــو س ــک س ز ی ــد. ا ــل می کنن ــدف عم ه

ــت  ــا موفقی ــت را ب ــک فعالی ــد ی ــه ح ــا چ ــه ت ــن ک ــا ای ــه ب رابط

کــه  رزشــی  ا میــزان  دیگــر،  ســوی  ز  ا و  می دهیــد  انجــام 

ــام  ــرای انج ــما ب ــزش ش ــد، انگی ــه آن قائلی ــن ب ــرای پرداخت ب

خاصیــت  عامــل  دو  ایــن  می کنــد.  تعییــن  را  فعالیــت 

بــرای  شــما  ر  انتظــا ــر  اگ مثــال  بــرای  دارنــد.  ضرب شــدگی 

ــر نقاشــی های ســهراب ســپهری  ــرج داده ام وحتــی اگ بــه خ

می کــردم.  شــروع  را  دیگــری  نمایشــگاه  نبــود،   هــم 

و  کنــم  گــوش  را  حرف هــا  ایــن  باشــد  ر  قــرا ــر  اگ بنابرایــن 

ز ایــن  ز ا ــر شــوم، اآلن بایــد مــرده باشــم؛ چــرا کــه هــر رو دلگی

ر زندگــی نبایــد  صحبت هــا می شــنوم. مــن یــاد  گرفتــه ام د

ــه  ــبت ب ــا نس ــم و صرف ــوش ده ــا گ ــوع صحبت ه ــن ن ــه ای ب

و  ســعی کردن  بــه  و  می زنــم  لبخنــد  حرف هایــی،  چنیــن 

مــن  موفقیت هــای  می دهــم.  ادامــه  گماشــتن  همــت 

ــر افــراد  بــه ظــن خــودم خیلــی عجیــب و غریــب نبــوده و اگ

موفقیــت  بــرای  را  درســت  راه  و  کننــد  ســعی  ــز  نی ــر  دیگ

ــه  ــانند، ب ــرانجام برس ــه س ــد و آن را ب ــیم کنن ــان ترس خودش

نتیجــه خواهنــد رســید. 

متنوعــی  ســمت های  و  مشــاغل  شــما  ری  کا کارنامــه  ر  د

ز  ا گرفــت.  نادیــده  را  آن هــا  نمی تــوان  کــه  دارد  وجــود 

ر کرده ایــد راضــی هســتید؟ آن  ز آن عبــو مســیری کــه کــه ا

پشــتکار؟ یــا  می دانیــد  شــانس  نتیجــه  را 

ر یــک خانــواده بافرهنــگ  مــن شــانس ایــن را داشــتم کــه د

ــم  ر نمی کن ــکا ــه آن را ان ــری ک ــدم. ام ــزرگ ش ــناس ب و هنرش

ر هســتم امــا بایــد توجــه داشــت  و خــدا را بابــت آن شــاک

ر  د موفقیــت  هم زمــان  و  بــاال  تکلیــف  یــک  ر  د موفقیــت 

آن نیــز برای تــان مهــم باشــد، انگیــزش شــما بــرای انجــام 

ر موفقیــت  ــر انتظــا ر مقابــل اگ تکلیــف بــاال خواهــد بــود. د

رزشــی  ر یــک تکلیــف خــاص داشــته باشــید یــا ا پایینــی د

روشــن اســت کــه انگیــزش بــرای  بــرای آن قائــل نباشــید، 

ــاخته  ــرد خودس ــک ف ــرای ی ــود. ب ــد ب ــر خواه ــت صف فعالی

ر مــورد عالقــه نیســت، چــرا  ر دشــوا انجــام تکالیــف بســیا

ــر  ز ســوی دیگ ر شکســت را افزایــش می دهــد و ا کــه انتظــا

ــر  صف بــه  را  موفقیــت  رزش  ا ــز  نی ســاده  ر  بســیا تکالیــف 

تکلیــف  ســطح  بهینگــی  می رســد  ــر  نظ بــه  می رســاند. 

فــرد  یــک  بــرای  دیگــر  معنــای  ر  د اســت.  گزینــه  بهتریــن 

ــه  ــطح بهین ر س ــه د ــز ک ــی چالش برانگی ــاخته، تکلیف خودس

کارآمــدی  باشــد،  آســان(  خیلــی  نــه  ســخت،  خیلــی  )نــه 

اســت  صــورت  ایــن  ر  د مــی آورد.  ارمغــان  بــه  را  شــخصی 

کــه اهــداف افــراد خودســاخته قابــل دسترســی و دارای 

یــک  می خواهیــد  ــر  اگ پــس  می شــود.  شــناخته  رزش  ا

ــت  ــد دس ــد بای ــر می رس ــه نظ ــید، ب ــق باش ــاخته موف خودس

ر  هرچقــد برداریــد!  دســت نایافتنی  اهــداف  ترســیم  ز  ا

تــالش  ز  ا اجتنــاب  باشــد،  دســت نایافتنی تر  هدف تــان 

ر خواهــد شــد. بــرای رســیدن بــه آن نیــز بیشــت

مهــارت  می تــوان  را  خودســاختگی  خصیصــة  چهارمیــن 

کمــک  شــما  بــه  خودتنظیمــی  دانســت.  خودتنظیمــی 

را  آن هــا  باشــید،  داشــته  نظــارت  رفتارتــان  بــر  تــا  می کنــد 

بــا معیارهــای خــود بســنجید و نوعــی بازخــورد دریافــت 

ز خودتــان مثبــت  رزشــیابی شــما ا ر صورتــی کــه ا کنیــد. د

جدیــت  و  عالقــه  و  می کنیــد  کارآمــدی  احســاس  اســت، 

می یابــد.  افزایــش  خــاص  هدفــی  بــه  رســیدن  ر  د شــما 

لزومــا  نبودیــد،  راضــی  رزشــیابی  ا ایــن  ز  ا ــر  اگ هم چنیــن 

کوشــش هایتان  یــا  و  نمی کنیــد  ناکارآمــدی  احســاس 

کــه  صورتــی  ر  د تنهــا  البتــه  نمی دهیــد.  کاهــش  را 

امــا  داریــد؛  را  شــدن  موفــق  تــوان  باشــید  داشــته  ر  بــاو

اســت.  بــوده  نادرســت  گرفته ایــد،  ر  کا بــه  کــه  شــیوه ای 

رفتارهــای  ز  ا خودتنظیمــی  فرآینــد  ر  د خودســاخته  فــرد 

ــان  ــز گم ــن، هرگ ــد. بنابرای ــتفاده می کن ــز اس ــی نی کمک طلب

اجتماعــی  منابــع  ز  ا اســتفاده  بــا  خودســاختگی  نکنیــد 

صــورت،  ایــن  ر  د چراکــه  اســت؛  تناقــض  ر  د پیرامون مــان 

را  اســت  رونــی  د انگیزشــی  ز  نیــا یــک  کــه  پیونــد  بــه  ز  نیــا

گرفته ایــد! نادیــده 

ر  د کــه  هســتند  ری  بســیا افــراد  مــا  پیرامــون  ر  د کــه 

بــه  امــا  شــده اند  بــزرگ  و  متولــد  خانواده هایــی  چنیــن 

شــانس  بنابرایــن  مانده انــد.  نــاکام  و  نرســیده اند  جایــی 

ر یــک محیــط بافرهنــگ بــزرگ  مــن تنهــا ایــن بــود کــه د

ز چنیــن موهبتــی  شــده ام، امــا نکتــۀ مهــم ایــن بــود کــه ا

و  موقعیــت  ز  ا ر  چطــو کــه  بــودم  بلــد  کــردم.  اســتفاده 

را  شــنیده هایم  تمــام  کنــم.  اســتفاده  دارم  کــه  فضایــی 

ز بیــن ســخنان افــراد شــاخصی کــه بــه  ا ر ایــن ســال ها  د

خانــۀ مــا رفــت و آمــد داشــتند، ثبــت کــردم. مــن خــودم 

ز  ا تنهــا  و  می دانســتم  خامــوش  ــر  ناظ آن هــا  ــر  براب ر  د را 

تمــام  هــم  نهایتــا  می کــردم.  اســتفاده  گفته های شــان 

و  فرهنگــی  ر  کا خواســتم  کــه  وقتــی  شــنیده ها،  آن 

ــم  ــدند  بتوان ــث ش ــد و باع ر آمدن ــه کا ــم، ب ز کن ــا ــری را آغ هن

و  واکنش هــا  زمــان  ر  د و  بگیــرم  بهتــری  تصمیم هــای 

ز بیــن کارهــای  ز آن بهــره ببــرم.  ا تصمیم گیری هــای مهــم ا

ــز  ۷۰ درصــد آن هــا را کامــال  متنوعــی کــه انجــام داده  ام نی

ــر آن باشــد کــه بــه گذشــته  ر ب ــر قــرا دوســت داشــتم و اگ

روی مــی آورم. برگــردم مجــددا بــه انجــام همــان کارهــا 

ــر کردیــد کــه داســتان زندگی تــان را  تابه حــال بــه ایــن فک

ــد؟ آوری ــگارش در ــه ن ــاب ب ــب کت ر قال د

و  پرســش  ایــران  ــر  معاص ادبیــات  شــفاهی  تاریــخ  کتــاب 

ر آن خیلــی چیزهــا را  پاســخی اســت دربــارۀ زندگــی مــن و د

ر راه اســت  ــری د ــز پرســش و پاســخ دیگ گفتــه ام. اکنــون نی

بــود.  خواهــد  ــر  مفصل ت و  قطورتــر  کمــی  کتــاب  آن  کــه 

گفتــم  را  زندگــی ام  ز  ا بخشــی  نیــز  تداکــس  ســخنرانی  ر  د

ــان  ــادی نش ــتقبال زی ــردم اس ــد و م ــده ش ــم دی ــی ه و خیل

ارتباطــات  دادنــد. زندگــی مــن معمولــی نبــوده چــرا کــه 

ــر داشــتم. بــه  زیــادی بــا آدم هــای حیطــۀ فرهنــگ و هن

ــن  ــا ای ــت ام ــب نیس ــب و غری ــن عجی ــی م ــودم زندگ ــر خ نظ

می کننــد  ــر  فک کــه  آن هایــی  بــرای  پاسخی ســت  کتــاب 

ر زندگــی مــن وجــود داشــته اســت. نــکات عجیبــی د

ویژگی هــای  ز  ا بخشــی  عنــوان  بــه  بــاال  مــوارد  فــرض  بــا 

ز  ا کــه  کنیــد  ر  تصــو می توانیــد  حــاال  خودســاختگی، 

چــه  نباشــیم،  خودســاخته  ــر  اگ انگیزشــی  دیــدگاه 

روی  ر داشــته باشــیم کــه آن  می شــود؟ احتمــاال بایــد انتظــا

مجموعــه  واقــع  ر  د نباشــد.  خبــری  چنیــن  خودســاختگی 

ــر  بهت را  خــود  تــا  می کنــد  کمــک  شــما  بــه  عوامــل  ایــن 

مســلما  و  کنیــد  زندگــی  ســالم تر  و  راضی تــر  بشناســید، 

را کمــی ســخت می کنــد. مــا پذیرفتیــم  نبــود آن، شــرایط 

کنتــرل  منبــع  و  خودپیــروی  ز  ا خودســاخته  افــراد  کــه 

نتایــج  باشــید  داشــته  ر  بــاو وقتــی  برخوردارنــد.  رونــی  د

عمــل  زمانــی  ز  ا ــر  بهت شماســت،  کنتــرل  تحــت  عمل تــان 

ــر  ــرل ب ــرای کنت ر اج ــی د ــاس ناتوان ــه احس ــرد ک ــد ک خواهی

نتایــج فعالیت تــان داریــد. نتیجــة عــدم احســاس کنتــرل، 

نوعــی درماندگــی آموختــه شــده اســت؛ یعنــی شــرایطی 

ــوده و  ــما نب ــرل ش ر کنت ــا د رویداده ــد  ر داری ــاو ر آن ب ــه د ک

بنابرایــن  ایجــاد نمی کنــد.  نتیجــه  ر  تغییــری د ر شــما  رفتــا

عــدم  احســاس  زیــاد،  شکســت   احســاس  اســت  ممکــن 

ز آن را  کارآمــدی شــخصی و ناامیــدی و افســردگی ناشــی ا

کنیــد.  تجربــه 

مســتلزم  خودســاختگی  کــه  همان گونــه  عــالوه  بــه 

ر  د می دهــد  امــکان  شــما  بــه  و  اســت  رونــی  د انگیــزش 

و  شایســتگی  بــه  ز  نیــا طریــق  ز  ا بیرونــی،  پــاداش  نبــود 

ر صــورت  ــروی، بــه جســت وجوی چالــش بپردازیــد، د خودپی

ــاداش  ــام پ ــا اتم ــاال ب ــز احتم ــاختگی نی ــق خودس ــدم تحق ع

ــداف  ــه اه ــت یابی ب ــرای دس ــش ب ــه کوش ــر ب ــی، دیگ بیرون

بــه  وابســته  شــما  عمل کــرد  چراکــه  نمی دهیــد؛  ادامــه 

اســت.  بــوده  بیرونــی  انگیــزه 

خودســاختگی  بپذیریــم  اگــر  کــه  ایــن  ــر  آخ کالم 

رشــد  نبایــد  اســت،  آدمــی  روان  بــه  وابســته  خصوصیتــی 

ــر انداخــت. اهمیــت  ز نظ ر آن ا روان شــناختی را د و تحــول 

ر خــالء تحــول نمی یابــد،  رشــدی آن جاســت کــه »خــود« د

عاطفــی  و  شــناختی  فرآیندهــای  ــر  تاثی تحــت  قویــا  بلکــه 

حتمــا  اســت.  نوجوانــی  و  کودکــی  ســال های  ر  د رشــد 

تمایــل  اغلــب  روان شناســان  می گوینــد  کــه  شــنیده اید 

ــه تجــارب  ســال های  ــة  ابعــاد زندگــی انســان را ب دارنــد هم

کنــکاش  بــرای  می کنــم  گمــان  دهنــد.  تقلیــل  کودکــی 

ر بایــد بــه آن تجــارب  موضــوع خودســاختگی نیــز بــه ناچــا

بــرای  ری هــا  چکش کا اولیــن  کــه  چــرا  کشــید.  ــر  س ــز  نی

اســت. افتــاده  اتفــاق  زمــان  آن  ر  د »خــود«  ســاختن 

ر گفت وگو با لیلی گلستان  مطرح شد: د
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ر می شود  روحانی: به زودی تحریم ها برداشته و سرمایه ها به ایران سرازی

ر می شــود و امیــدوارم  ــران ســرازی ر گفــت: ان شــاءهللا بــه زودی تحریم هــا برداشــته می شــود و ســرمایه ها بــه ســوی ای رییــس جمهــو
ز نفــع و ســود آن بهره منــد شــوند. ر دولــت ســیزدهم شــاهد افزایــش ســرمایه گذاری ها باشــیم و مــردم بتواننــد ا کــه د

ر دوشــنبه  ــر دولــت افتتــاح طرح هــای ملــی د ز آخ بــه گــزارش ایســنا، حجت االســالم و المســلمین حســن روحانــی  بــا بیــان اینکــه مــا تــا رو
ــرمایه گذاری و  ــه س آنچ ــا  ــه ب ــم ک ــاح کردی ــف افتت ــق مختل ر مناط ــادی د ــای زی ــا طرح ه ــرد: م ر ک ــا ــم، اظه ــام می دهی ــنبه را انج و پنجش
ز مناطــق واردکننــده بــدل بــه  ز اینکــه مناطــق آزاد ایــران ا ر میلیــارد تومــان ســرمایه گذاری صــورت گرفــت. مــن ا کلنگ زنــی شــد ۷۰ هــزا

ر ایــن دولــت شــدند سپاســگزارم. صادرکننــده د

ر  ر می شــود و امیــدوارم کــه د ر شــد: ان شــاءهللا بــه زودی تحریم هــا برداشــته می شــود و ســرمایه ها بــه ســوی ایــران ســرازی وی یــادآو
ز نفــع و ســود آن بهره منــد شــوند. دولــت ســیزدهم شــاهد افزایــش ســرمایه گذاری ها باشــیم و مــردم بتواننــد ا

اندیشـه و تاریخ

ر امیری محمد آخوندپو
کارشناس ارشد علوم سیاسی

ــگی  ــام اندیش ــری و نظ ــج فک ــناخت نتای ــرای ش ــتی ب به راس
ــده  ر منتشرش ــا آث ــۀ  ــراغ مجموع ــه س ــد ب ــوفی، بای ــر فیلس ه
ایــن  ر  د اســاس  برهمیــن  نمــود.  رجــوع  فیلســوف  آن  ز  ا
به نــام کــه  بــه ســراغ فیلســوفی  ر ســعی کردیــم،  نوشــتا
گــذارده  زمیــن  مغــرب  فکــری  نظــام  ــر  ب شــگرف  تأثیــری 
کتابــی  عنــواِن  سیاســی«  ــر  ام مفهــوم  برویــم.»  اســت، 
قــرن  ر  شــهی فیلســوف  ز  ا خواندنــی  و  جــذاب  ر  بســیا
ــر  ب عــالوه  اثــر،  ایــن  ر  د اســت.  اشــمیت«  رل  بیســتم»کا
ــر سیاســی«، مقالــۀ دیگــری  خوانــِش مقالــۀ» مفهــوم ام
سیاســت  و  زی ها  ســا خنثــی  ــر  عنوان»عص بــا  اشــمیت  ز  ا
توصیــف  بــه  آن  ر  د کــه  می خوانیــم  ــز  نی را  زدایی هــا« 
می پــردازد.  روپایــی  ا رن  مــد تاریــخ  بــاب  ر  د خــود  دیــدگاه 
ز مجموعــۀ مقــاالِت ایــن اثــر،  ر ســومین مقالــه ا همچنیــن د
ــا عنــواِن» یادداشــت هایی  ز لئــو اشــتراوس ب ــه ای ا بــه مقال
ــم  ــی« برخواهی ــر سیاس ــوم ام ــمیت، مفه رل اش ــاب کا ر ب د
ر  بــه همــراه دارد. د را  خــورد کــه نقــد جانانــۀ اشــتراوس 
ــی  ــات سیاس ــوان» الهی ــا عن ــه ای ب ــا مقال ــر ب ــن اث ــت، ای نهای

می رســد.  پایــان  بــه  مایــر  هاینریــش  ز  ا چیســت؟« 
اصلــی  محتــوای  کــه  اســت  واژه ای  کلیــد  سیاســی«  ــر  »ام
ــر  ر سراس مقــاالت اشــمیت را بــه خــود اختصــاص داده. د
ایــن اثــر، اشــمیت بــه بازخوانــی ایــن موضــوع می پــردازد 
ویژگی هایــی  چــه  دارد؛  تعریفــی  چــه  سیاســی  ــر  ام کــه 
بــا  برخــورد  ر  د فکــری  نظام هــای  نســبِت   

ً
اساســا و  دارد 

اســت  معتقــد  اشــمیت  اســت؟  چگونــه  سیاســی  ــر  ام
ــت.  ــت اس ــوم دول ــرِض مفه ــی پیش ف ــر سیاس ــوم  ام مفه
تاریخــی  ر  ظهــو ر  د و  اللفظــی  تحــت  معنــای  ر  د دولــت 
ــِل  ر مقاب ــت. د ــردم اس ــک م ز ی ــی ا ــِت خاص ــود، موجودی خ
ر  د دولــت  موجودیت هــا،  ر  تصــو قابــِل  انــواع  ز  ا ری  بســیا

اســت. نهایــی  ر  اقتــدا عیــِن  کننــده،  تعییــن  وضــع 
بحثــی  وارد  دموکراســی  مفهــوم  ز  ا گــزاره ای  بــا  کتــاب، 
ز  ا کــه  آمــوزه ای  یعنــی  دموکراســی  می گــردد.  جــذاب 
ــأن  ــاِس» ش ــت و براس ــده اس ــیراب ش ــمه س ــزاران سرچش ه
انــواع  ایــن  دارد.  مختلفــی  انــواع  حامیــاش  اجتماعــِی« 
ــر  یکدیگ بــا  جنبــه  یــک  ز  ا فقــط  دموکراســی  مختلــِف 
بــه  دموکراســی،  ر  ســیری ناپذی میــِل  آن  و  مشــابه اند 
تأمالتــی  کتــاب  ز  ا اســت)برگرفته  فــرد  ــر  ب دولتــی  نظــارت 
تناقــض  بیــان  جهــِت  اشــمیت  جهــان(.  تاریــخ  بــاب  ر  د
ــروطه بــه بورکهــارت رجــوع  میــاِن دموکراســی و دولــت مش
رو دولــت،  ز همیــن  می کنــد. بورکهــارت معتقــد اســت: » ا
فرهنگــی  اندیشــه های  ــر  مظه و  تحقــق  طــرف  یــک  ز  ا
ر  ــکا ــرۀ آش  چه

ً
ــا ــر، صرف ــرف دیگ ز ط ــت و ا ــن اس ــام طرفی تم

دارای  مــوردی  صــورت  بــه  فقــط  و  اســت  مدنــی  زندگــِی 
ری را انجــام دهــد و  قــدرت اســت. دولــت بایــد بتوانــد هــرکا
ــت«. ری نیس ــچ کا ــام دادِن هی ــه انج ز ب ــا ــال، مج ــن ح ر عی د
ری بــا حاکمیــِت  اشــمیت، کــه خــود تجربــۀ زیســت و همــکا
علــم  اســت  معتقــد  اســت،  کــرده  تجربــه  را  زی  نــا آلمــان 
ر  د هــگل(  دولــِت  فلســفۀ  ــر  تأثی تحــت  آلمــان)  سیاســت 
ز جامعــه  ر کیفــی ا اصــل، مبّیــن آن بــود کــه دولــت بــه  طــو
ــاالی  ــه ب ــی را ک ر دارد. دولت ــرا ز آن ق ــر ا ــت و باالت ــز اس متمای
یونیورســال  دولــت  می تــوان  اســت  ایســتاده  جامعــه 
امــروزه  کــه  تامــی  دولــت  تــام؛  دولــت  نــه  امــا  خوانــد؛ 
به عنــوان نفــِی جدلــِی دولــِت خنثــی فهمیــده می شــود؛ 
ــر سیاســی  دولتــی کــه اقتصــاد و حقوقــش فــی نفســه غی

ــت. اس
ــر، 

َ
ــی ش ــاِظ اخالق ــه لح ــه ب آنچ ــه  ــد ک ــوان می کن ــمیت عن اش

ــادی  ــاظ اقتص ــه لح ــا ب ــت، ی ــی زش ــی شناس ــاِظ زیبای ــه لح ب
لحــاظ  بــه  آنچــه  نیســت؛  دشــمن   

ً
لزومــا اســت،  ر  آو زیــان 

اخالقــی خــوب، بــه لحــاظ زیبایــی شــناختی زیبــا و بــه لحــاظ 
سیاســی  معنــای  بــه   

ً
لزومــا اســت،  ر  ســودآو اقتصــادی، 

مفاهیــم  می گویــد  اشــمیت  نیســت.  دوســت  کلمــۀ 
ر معنــای انضمامــی و وجــودی  دوســت و دشــمن را بایــد د
ری یــا تمثیلــی؛ آن هــا  ر معنــای اســتعا آن هــا فهمیــد و نــه د
بــا  شــده  تضعیــف  و  شــده  ترکیــب  صــورت  بــه  نبایــد  را 
تصــورات اقتصــادی، اخالقــی و ماننــد آن هــا و بــه طریــق 
بیانــی  به عنــوان  فــردی،  خصوصــی-  معنایــی  ر  د اولــی، 
فهــم  خصوصــی  تمایــالت  و  عواطــف  ز  ا شــناختی  روان 
و  ری  هنجــا تقابلــی  دشــمن  و  دوســت  مفاهیــم  کــرد. 

نیســتند. روحانــی   
ً
خالصــا

امــروزه  کــه  میــزان  همــان  بــه  اســت  معتقــد  اشــمیت 
یافته انــد،  کاهــش  تنــاوب  و  تعــداد  لحــاظ  بــه  جنگ هــا 
ــکان  ــه ام ــی ک ــت. دنیای ــه اس ــش یافت ــا افزای ــبعیت آن ه س
ــی  ــی جهان ــد، یعن ــه باش ــان رفت ز می ر آن ا ــی د ــه کل ــگ ب جن
ــز دوســت و دشــمن و   صلــح آمیــز، دنیایــی بــدون تمای

ً
کامــال

ــل  ــود. قاب ــد ب ــت خواه ــدون سیاس ــی ب رو، دنیای ــن  ز همی ا
ــر دارنــدۀ  فهــم اســت کــه چنیــن دنیایــی ممکــن اســت درب

دسیســه ها  ز  ا مختلفــی  انــواع  و  تضادهــا  و  تقابل هــا 
چنیــن  ر  د امــا  باشــد؛  توجــه  جالــب  ر  بســیا رقابت هــای  و 
کــه  داشــت  نخواهــد  وجــود  ری  معنــادا تقابــل  دنیایــی 
ــر آن ملــزم بــه قربانــی کــردِن زندگــی،  انســان ها بــه خاط
ــند. ــان ها باش ر انس ــای ــتِن س ــون و کش ــن خ ــه ریخت ز ب ــا مج
ر  ر بــاب قــاد ر دارد کــه فرمول هــای حقوقــی د اشــمیت بــاو
زی  ــا ــی سکوالرس ــط نوع ــع فق ر واق ــت د ــودن دول ــق ب مطل
ر مطلــق بــودِن خداونــد  ســطحِی فرمول هــای الهیاتــِی قــاد
دولــت،  تکثرگرایانــۀ  نظریــۀ  اســت  معتقــد  او  هســتند. 
حلقه هــای  ز  ا را  خــود  اندیشــه های  و  اســت  ــز  مرک فاقــد 
لیبرالیســم،  اقتصــاد،  دیــن،  متقاوتــی)  کمابیــش  ــر  فک
مفهــوم  نظریــه،  ایــن  می گیــرد.  وام   )... و  سوسیالیســم 
ــر  ام یعنــی  دولــت،  بــه  ناظــر  نظریــاِت  تمامــِی  ری  محــو
ــز  سیاســی را نادیــده می گیــرد و حتــی بــه ایــن امــکان نی
می توانــد  انجمن هــا  تکثرگرایــِی  کــه  نمی کنــد  اشــاره 
ــر شــود. ایــن  بــه نوعــی موجودیــت سیاســی فــدرال منج
نتیجــۀ  لیبــرال می چرخــد.   حــوِل فردگرایــی 

ً
نظریــه کامــال

 خدماتــی 
ً
کــه دولــت، صرفــا اســت  ایــن  چنیــن نظریــه ای 

ارائــه  آن هــا  آزاد  اجتماعــات  و  افــراد  بــرای  شــدنی  فســخ 
. هــد می د

اشــمیت درخصــوص جنــگ طلبــی دولت هــا بیــان مــی دارد 
ر هــم  ــر قــد ری ه کــه هیــچ هــدف عقالنــی، هیــچ هنجــا
ر هــم  ــر قــد کــه حقیقــت داشــته باشــد، هیــچ برنامــه ای ه
ــم  ر ه ــد ــر ق ــی ه ــان اجتماع ــچ آرم ــد، هی ــتودنی باش ــه س ک
ــود  ــدی وج ــا قانون من ــروعیت ی ــچ مش ــد و هی ــا باش ــه زیب ک
کشــتن  بــه  را  انســان ها  آن،  ــر  خاط بــه  بتــوان  کــه  نــدارد 
را  عادالنــه  جنگــی  کــه  مفاهیمــی  کــرد.  مجــاب  ــر  یکدیگ
مــورد  سیاســی  اهــداف  بــرای   

ً
معمــوال می گیرنــد  فــرض 
می گیرنــد. ر  قــرا اســتفاده 

مخــدوش  جهــت  ائتــالف،  ز  ا جدیــدی  نــوع  ز  ا اشــمیت 
ــالف  ــد. ائت ــخن می گوی زی س ــرو ــان ام ــش انس ــاختن آرام س
اخــالق  ری،  فنــاو آزادی،  اقتصــاد،  پیچیــدۀ  و  رق العــاده  خا
دشــمن  ر  کا کــه  اســت  مدت هــا  خواهــی  پارلمــان  و 
و  مطلقــه  دولــت  پســمانده های  یعنــی  خــود،  قدیمــی 
آریستوکراســِی فئــودال را تمــام کــرده اســت و بــا ناپدیــد 
ز  ا را  خــود  اصیــل  معنــای  ائتــالف،  ایــن  دشــمن،  شــدن 
ائتالف هــای  و  بندی هــا  گــروه  حــال  اســت.  داده  دســت 
نفســه  فــی  ــر  دیگ اقتصــاد  شــده اند.  ر  پدیــدا جدیــدی 
آســایش  خدمــت  ر  د  

ً
صرفــا ــر  دیگ ری  فنــاو نیســت؛  آزادی 

ر  ر تولیــد تســلیحات و ابــزا نیســت؛ بلکــه بــه همــان انــدازه د
ــد  ــه موج ــی نفس ــر ف ــرفت دیگ ــش دارد. پیش ــاک نق خطرن
ــرن ۱۸  ر ق ــر دوســتانه و اخالقــی نیســت کــه د آن کمــال بش

می شــد. تلقــی  پیشــرفت 
پراهمیــت  و  قوی تریــن  مــن   « می گویــد:  اشــمیت 
ــر  تغیی را  روپــا  ا تاریــخ  روحــی  تغییــرات  تمامــی  تریــِن 

علــم  بــه  مســیحی  ســنتی  الهیــات  ز  ا هفدهمــی  قــرن 
ر تمــام  ز ایــن تغییــر، مســی طبیعــی می دانــم. تــا بــه امــرو
ــد،  ــن فرآین ــت. ای ــرده اس ــن ک ــدی را تضمی ــعه های بع توس
بشــریت،  تاریــخ  کلــی  قوانیــن  تمامــی  ــر  ب را  خــود  ــر  تأثی
پیشــرفت  طــرح  کنــت،  گانــه  ســه  مراحــل  قانــون  مثــل 
و  صنعتــی  ــر  عص بــه  نظامی گــری  ــر  عص ز  ا ــر  اسپنس
اســت.  گذاشــته  مشــابه،  فلســفی  تاریخــی-  ســازه های 
آزادی، فردگرایــی  اختراعــات قــرن پانزدهــم و شــانزدهم، 
و شورشــگری را ترویــج می کردنــد؛ اختــراع دســتگاه چــاپ 
زی،  ــر شــد. ابداعــاِت فنــی امــرو آزادی مطبوعــات منج بــه 
عظیــم  مقیاســی  ر  د توده هــا  ــر  ب اســتیال  بــرای  ری  ابــزا
رِ پخــش را پیــش فــرض می گیــرد  هســتند؛ رادیــو، انحصــا

را. ر  سانســو ســینما  و 
ز دیــن  ــز ا اشــمیت معتقــد اســت هنگامــی کــه همــه چی
ــه  ــد، ب ــزع ش ــت منت ــک و دول ز متافیزی ــپس ا ــات و س و الهی
ز فرهنــگ  ز همــه ا ــر می رســید کــه همــه چیــز بیــش ا نظ
ــر  منج فرهنگــی  مــرِگ  خنثی گرایــِی  بــه  و  شــده  منتــزع 
ر  ــدوا ــه امی ــوده ای عوامان ــِن ت ــه دی ــت. درحالی ک ــته اس گش
زمینــی  بهشــتی  ری،  فنــاو ظاهــری  خنثی گرایــی  کــه  بــود 
احســاس  شناســان  جامعــه  بزرگتریــن  آورد،  ارمغــان  بــه 
رن  روح مــد می کردنــد کــه ایــن تمایــل کــه برتمامــی مراحــل 
را  فرهنــگ  خــود  اکنــون  اســت  داشــته  اســتیال  روپایــی  ا

می کنــد. تهدیــد 
 
ً
تمامــا اشــمیت  پایــه ای  نظریــۀ  می گویــد  اشــتراوس  امــا 
ــت؛  ــم اس ــال لیبرالیس ر قب ــی او د ــرد جدل رویک ــه  ــته ب وابس
جدلــی  نظریــه ای  به عنــوان  بایــد  فقــط  را  نظریــه  ایــن 
سیاســی«  انضمامــی  وجــود  براســاس  فقــط»  یعنــی 
ــر سیاســی  فهمیــد. اشــمیت معتقــد اســت لیبرالیســم ام
را نفــی کــرده اســت؛ بــا ایــن حــال بــه موجــب ایــن نفــی، 
ز صحنــۀ جهــان حــذف نکــرده، بلکــه فقــط  ــر سیاســی را ا ام
آن را پنهــان کــرده اســت؛ لیبرالیســم موجــب شــده اســت 
انجــام  ر ضــد سیاســی  ز طریــق گفتــا ا زی  ر کــه سیاســت و
آگاه  ــمیت  ــد اش ــتراوس می گوی ــه اش ر ک ــو ــان ط ــود. هم ش
ــز اندیشــۀ لیبــرال  ز و حیــرت انگی اســت کــه نظــام همســا
ز  امــرو روپــای  ا ر  د همچنــان  شکســت ها  تمــام  علی رغــم 
آگاهــی بــه تنهایــی بــرای  جایگزینــی نیافتــه اســت و ایــن 
توصیــف اهمیــت تالش هــای او کافــی اســت؛ زیــرا او بــه 
 
ً
کامــال لیبرالیســم  رقبــای  میــان  ر  د آگاهــی  چنیــن  دلیــل 

. ســت تنها
بــا  اشــمیت  تعامــل  اســت  معتقــد  اوربــک  موریــس 
بــرای  کاتولیــک  الهیــات  ز  ا او  اســتفادۀ  ر  د لیبرالیســم 
تحلیــل توســعۀ نظــام دولت-ملــت ریشــه دارد. اشــمیت 
کــه  پرورانــد  را  چیــزی  آن  سیاســی«  الهیــات  کتــاب»  ر  د
کاتولیــک  الهیــاِت  ز  ا شــناختی  جامعــه  ر  تصــو می تــوان 
ر  د رن  مــد دولــت  مفاهیــم  کــه  بــود  معتقــد  او  نامیــد. 

ر شــده« هســتند. اوربــک  واقــع مفاهیــم» الهیاتــِی ســکوال
ــت  ــن اس ــمن ممک ــوم دش ــای مفه ــت داللت ه ــد اس معتق
بــه  اشــمیت  تمایــل  یــا  ایدئولوژیــک  زمینــۀ  کننــدۀ  القــا 
غریبــه ای  یــا  دیگــری  را  دشــمن  اشــمیت  باشــد.  نازیســم 
ایــن  ز  ا و  اســت  بیگانــه  بی نهایــت  کــه  می کنــد  توصیــف 
ر وضعیــت نهایــی یــا مخاطــره انگیــز، تعــارض یــا جنــگ  رو د
ر  را د  دشــمن 

ً
ایــن تعریــف، احتمــاال بــا او محتمــل اســت. 

ــزی  ر یــا بــه فــرض مخاطــره انگی ــژاد یــا ملــت منفــو هیئــت ن
را  آن هــا  می تــوان  موجهــی  ر  طــو بــه  کــه  می کنــد  القــا 
ر نگــرش نازیســم، یهودیــان چنیــن  امحــا کــرد. و البتــه د
ز منتقــدان،  ز نظــر بعضــی ا رو ا ز ایــن  دشــمنی هســتند. ا
نظریــۀ  منطقــی  پیامــد  نژادپرســتی،  کال  یــا  یهودســتیزی 

اســت. اشــمیت 
تحلیــل  بــه  اشــمیت  اول،  جهانــی  جنــگ  ز  ا پــس 
روپــا  ا ر  د پارلمانــی  دموکراســی  بحــران  کاوشــگرانۀ 
ویرانه هــای  ز  ا کــه  دموکراســی هایی  لیبــرال  پرداخــت. 
هــرج  برخاســتند،  ری  امپراتــو و  مونارشی)پادشــاهی( 
بــه  ایمــان  بــه  اشــمیت  کــه  را  عمــده ای  مرج هــای  و 
ر  ــدا ــا اقت ــل ب ــان، تقاب ــی انس ــرارت ذات ر ش ــکا ــی، ان عقل گرای
بین الملل گرایــی  و  صلــح  بــه  یوتوپیــای  توســل  و  حاکــم 
پارلمان هــای  گذاشــتند.  نمایــش  بــه  مــی داد  نســبت 
فرمول هــای  برحســب  حکومــت،  دنبــال  بــه  واقعــی 
کــه  را  واقعــی  تعارض هــای  کــه  بودنــد  ایدئولوژیکــی 
ز  ا ری  بســیا ر  د و  می ســاختند  پنهــان  شــدند  ر  آشــکا
حکومت هــای  جایگزیــن  خشــن  ری هــای  دیکتاتو مــوارد 

شــدند. پارلمانــی 
رزش، بلکــه  اشــمیت حکومــت پارلمانــی را نــه آرمانــی بــا ا
و  متناقض)لیبرالیســم  اصــل  دو  ز  ا نامناســب  ترکیبــی 
مــردم   

ً
ظاهــرا کــه  پارلمــان  می دانســت.  دموکراســی( 

نیســت،  مردمــی  اراده  نماینــدۀ  می کننــد،  انتخابــش 
یــا  اکثریــت  کــه حــزب  اســت  ز منافــع  ا بلکــه منظومــه ای 
گــروه  نهایــت  ر  د می دهــد.  شــکل  را  احــزاب  ز  ا ائتالفــی 
روشــنفکران  و  نــگاران  روزنامــه  جانــب  ز  ا کــه  نخبــه ای 
ــگاه  ر ن ــد. د ــت می کن ــان حکوم ــر پارلم ــود ب ــت می ش حمای
لیبــرال  بی کفایتــی  و  بی ثباتــی  ز  ا توتالیتاریســم  اشــمیت، 
جامعــه  ز  ا زدایــی  سیاســت  می خیــزد)  ــر  ب دموکراســی 
ر  بــاو بــه  شــد(.  زندگــی  تــام  زی  ســا سیاســی  بــه  منجــر 
اشــمیت بشردوســتی و تجــارت) یعنــی اخــالق و اقتصــاد( 
ــر  یکدیگ بــا  سیاســت  نابــودی  بــرای  لیبرالــی  نظــام  ر  د

شــده اند. متحــد 
ر  نوشــتا ایــن  بــه  اشــمیت  رل  کا ز  ا گــزاره ای  بــا  نهایــت  ر  د
»هولناک تریــن  می گویــد:  کــه  آنجــا  می دهیــم؛  پایــان 
ــن  ــود، هولناک تری ز می ش ــا ــح آغ ــام صل ــا ن ــط ب ــا فق جنگ ه
و  می شــوند  انجــام  آزادی  نــام  بــه  ســرکوب ها 
بشــریت.« نــام  بــا  فقــط  بشــری  اعمــال  هولناک تریــن 

ز می شود هولناک ترین اعمال بشری  با نام بشریت آغا
ر اندیشه کارل اشمیت: مروری ب
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ر کرواســی  ر کشــو ز تاریــخ ۱۳ تــا ۲۰ ژوئــن )۲۳ تــا ۳۰ خــرداد( د بــه گــزارش ایســنا، هفدهمیــن جشــنواره مســتند زاگــرب )زاگــرب داکــس( ا
ز داوران آن بــود،  ز ایرانــی یکــی ا ر شــد و در بخــش جایــزه »فیلم هایــی کــه اهمیــت دارنــد« کــه مهــرداد اســکویی مستندســا برگــزا
ــر ویــژه هیــات  مســتندهای »رادیوگرافــی یــک خانــواده« ســاخته فیــروزه خســروانی و »نــان مقــدس« بــه کارگردانــی رحیــم ذبیحــی تقدی

ــد.  ــت کردن داوران را دریاف

ــز جشــنواره و »فرانکــو پرکویــچ« کارگــردان تئاتــر، مــدرس بازیگــری و رئیــس دانشــکده  ر ســرتیچ« تهیــه کننــده مســتند و برنامــه ری  »الیــو
ــر داوری ایــن جایــزه همراهــی کردنــد. ر ام ر کرواســی هســتند کــه مهــرداد اســکویی را د هنرهــای دراماتیــک زاگــرب، دو چهــره اهــل کشــو

ز دو مستند ایرانی ر جشنواره زاگرب ا تقدی

  فــــرهنگی و
هنــــــری

نوگرایی بوطیقای 

علیرضا هنگوال
منتقد

و  تاریــخ  بــا  عمیقــی  پیونــد  شــعر«  مقولــۀ »  دیربــازان  ز  ا
ــن  ر بط ــدری د ــد به ق ــن پیون ــت. ای ــته اس ــی داش ــدن پارس تم
ز باورهــا و آداب  ارزش هــا و هنجارهــای اجتماعــی متشــکل ا
ر جامعــه نفــوذ کــرده کــه مقو لــۀ »شــعر« را  و رســوم رایــج د

ــت. ــاخته اس ــدل س ــده ب رزن ــِی« ا ــانۀ فرهنگ ــک »رس ــه ی ب
ز  ا فرهنگــی)  رســانۀ  اقســام  ز  ا نوعــی  ــر  ه میــان  ایــن  ر  د
جملــه شــعر(، تحــت حمایــت ســبکی خــاص و مســتقل بــا 
ــر  ــکا ب ــی ات ر کل ــو ــه ط ــی و ب ــات زبان ــتاری، تنظیم ــام نوش نظ
پیشــینۀ ادبــی مســتقل و خــاص خــود اســت. بدیهــی ا ســت 
کــه بداعــت یــک ســبک هــم، مدیــون اســتقالل و تازگــی 
ــت آن  ــه واقعی ــت ک ــاختاری« اس ــی »پیشاس ــای ادب تئوری ه
ســبک را بــه  مثابــه جریانــی خــاص، بــا قابلیــت پیــروی و تداوم 
ــا  ــتقل ب ــاختاری مس ــرح س ــن ط ــود ای ــا وج ــد. ب ــن نمای تضمی
ــای  ــراِه نگرش ه ــه هم ــو، ب ــنجیده و ن ــی س ــای زبان مؤلفه ه
رادیــکاِل »بعدپذیــر«، حیاتی تریــن پیش شــرطی  اســت کــه 
ر مســتقل شــدن نیازمنــد  ر مســی ــر اســلوِب نوگرایــی، د ه
بــه  نیمایــی«  ر  »شــع مقولــۀ  راســتا،  همیــن  ر  د اســت.  آن 
ر  ــر مؤلفه هــای نوآفریــد د تألیــِف نیمــا یوشــیج، بــا تکیــه ب
گزاره هــای زیباشــنا حتی، زبان شــناختی و ... بــه مثابــه یــک 
ز همــه  جریــان ریشــه دار، بــا ظرفیت هــای پیــروی و تــداوم و ا
ــر »خودایســتایی و هویــت«، شــناخته می شــود. بــه  مهمت
به وســیلۀ   خودایســتایی  و  هویــت  مشــخصه های  واقــع 
فــرد،  بــه  منحصــر  واقع گرایــِی  هنجارگریــزی،  گزاره هــای 
اســتبدادگریزِی  صوری)فــرم(،  نظــام  ر  د گرایــی  مرکزیــت 
و  انتزاع گرایــی  تعهدگرایــی،  خــالق،  پایان پذیــری  معنــا، 
ز  ر نیمایــی ا ــز شــع ر زبــان اثبــات کننــدۀ تمای ر  گرایی د شــعا

ر کالســیک هســتند.  ســطح شــع
رِ  ر یــک ســاختا ز ترکیــب و همنشــینی واژگان د  زبــان ا

ً
اساســا

ر  شــع میــان  ایــن  ر  د می آیــد.  پدیــد  ســامان مند  و  آراســته 
ز  ا زبــان  همچــون  و  اســت  زبانــی  هنــر  یــک  ماننــد  هــم 
ر بــه  ر چارچــوب دا ر یــک ســاختا بن مایه هــاِی واژه و لحــن د
ر  وجــود آمــده اســت. بــه  همیــن جهــت می تــوان گفــت شــع

ر اســت. ز جهت هــای صــوری، مطنبــق بــا زبــان گفتــا ا
ز  ا الزامــات و قواعــِد  ــر مــی رود و  ز »زبــان« فرات ا ر   امــا شــع
ــر  ز ه ر شــعر بیــش ا ر هــم می ریــزد. د پیش ســاختۀ آن را د
اتفــاق می افتــد.  برخــورد  و  واژگان جابه جایــی  چیــز، میــان 
موجــد  یکدیگــر،  بــا  واژگان  برخــورد  همیــن  واقــع  بــه 
ر محســوب می گــردد؛ به طوری کــه  ســاختاری بــه نــام شــع
 شــعری هــم پدیــد 

ً
ــر میــان واژگان برخــوردی نباشــد، اصــال اگ

. یــد نمی آ
بــه مثابــه  نشــانه عمــل  ر  زبــان گفتــا ر  ژ گان د ز طرفــی وا ا  
ــا  ــا را ایف ــش معن ــعر، نق ر ش ــه واژگان د ــال آن ک ــد؛ ح می کنن
ــر موجــود  ر زبــان گفتــار- اگ ر د می کننــد. به عــالوه ســاختا
تســامح  ز  ا مصالحــی  بــا  تصــادف  نوعــی  حاصــِل  باشــد- 
و  ذوق  ز  ا برآمــده  شــعر،  ر  د ر  ســاختا مقولــۀ  امــا  اســت؛ 
ــی  ــوان ب ــه نت ــد ک ــدری نظام من ــت و به ق ــی اس ــرب زیبای مش
ــه ای وارد  ر لطم ــاختا ــن س ــناختی ای ــکلۀ زییاش ــه اس ــه ب  آن ک

گــردد خشــتی را جــای خشــتی نهــاد.
ز  ا خــاص  معانــی  ترکیــب  بــا  شــعر  زبــاِن  رفتــه،  هــم  روی 
ابژه هــای  نقــِل  بــه  و  می گیــرد  فاصلــه  سرراســت گویی 
ــردازد. ــد، می پ ــکل گرفته ان ر ش ــاع ــن ش ر ذه ــه د ــی، ک معنای
پارســی  ر شــعر  نیمــا یوشــیج د ایــن میــان تحولــی کــه  ر  د
پیرامــون    بــا  مرتبــط  ــر  غی گــزاره ای   

ً
ابــدا آورده،  به وجــود 

ــع  ر واق ــت. د ر نیس ــع ــادی ش ــوم بنی ر مفه ــوق د ــف ف تعاری
نســخۀ  کلــی  ر  به طــو و  تکامــل  امتــداد  ر  د نیمایــی  ر  شــع
چراکــه  می آیــد.  حســاب  بــه  کالســیک  ر  شــع یافتــۀ  ارتقــا 
ر  ر مســتم ر او حضــو ر اشــعا مؤلفه هــای کالســیِک شــعر، د
و  کالســیک  بندهــای  قالــب  ر  د را  ر  حضــو ایــن  و  دارنــد 

هســتیم. شــاهد  نیمایــی  ر  شــع ر  د ترکیبــی 
ــر  ــتن وزن و ب ــه شکس ــا ب ــا تنه ــوآورِی نیم ــته، ن ــن گذش ز ای ا
حــذف  و  شــعر  نیم بیت هــای  طولــی  تســاوی  زدِن  هــم 
ز انتهــای  مصراع هــا محــدود نمی گــردد؛ بســا کــه  قافیــه ا
ر شــعر،  افــزوِن بــر زبــان و بیــان و ایجــاد فضایــی متنــوع د
پارســی   شــعر  ر  د نــو  ســاختاری  طرح افکنــدن  پــی  ر  د نیمــا 
ر هــم ریختــن فــرِم  اســت. بــه همیــن جهــت وی ضمــن د
ر پــی ارائــۀ یــک فــرم شــعرِی  ر کهــن پارســی، د قالــب شــع
ــز  جدیــد، یــا بهتــر بگوییــم فــرم شــعرِی تکامــل یافتــه، نی
ر نــوی ابداعــِی نیمــا یوشــیج  هســت. بــه همیــن جهــت شــع
ر خالــی نیســت و قریــب  ز فــرم و ســاختا بــه هیــچ عنــوان ا
ســاختاری  و  فرمــی  اســتحکام  دارای  او  ر  اشــعا اتفــاِق  بــه 

هســتند.  منســجم 
ســنتی،  ر  شــع قالب هــای  ر  د عروضــی  وزن  نیمایــی،  ر  شــع
کــه شــاعر را ملــزم بــه رعایــت ارکان مســاوی بیــن مصاریــع 
ــز  ــۀ حائ ــا نکت ــد. ام ر نمی دان ــع ــرایش ش ــۀ س ــد را الزم می کن
ر رویکــرد نوگرایانــۀ نیمــا یوشــیج مســئلۀ  تســاوی  اهمیــت د
ر وزن عروضــی اســت؛ نــه خــود وزن عروضــی. ایــن  ارکان د

کــه  ر می شــود  یــاد آو را  ایــن نکتــه  اول  ر درجــۀ  رویکــرد د
ر  ر مســی ر شــعر، مؤلــف را د تســاوی ارکان و التــزام قافیــه د
بکارگیــری  بــه  ملــزم  اندیشــه اش،  و  احســاس  آزاد  بیــان 
ارکان  متســاوی  عروضــِی  وزن  بــا  کــه  می کنــد  واژگانــی 
همــان  ایــن  و  باشــد.  داشــته  مطابقــت  مصراع هــا  ر  د
ز آن  محدودیــت نــام آشــنایی ا ســت کــه نیمــا یوشــیج بارهــا ا

می کــرد. یــاد 
بــه همیــن جهــت می تــوان گفــت کــه نیمــا یوشــیج گــزاره ای 
ــرد  ــوع کارک ــه ن ــت؛ بلک ــرده اس ــاقط نک ــی س ــعر پارس ز ش را ا
زبــان معاصــر و  بــا  را مطابــق  وزن، قافیــه، فــرم و محتــوا 
ــر نیمــا بــا حفــِظ  ــر ســامان داده. بــه بیانــی دیگ زمانــۀ معاص
ر و اقتضــای اندیشــه  وزن، مصراع هــا و ابیــات را بــه فراخــو
ر نتیجــه »شــعریت« شــعر پارســی)وزن،  کوتــاه و بلنــد کــرد. د
ــرم و  ــی، ف ــی و بیرون ــیقی درون ــل، موس ــه، تخی ــب، قافی قال

 حفــظ نمــود.
ً
مایه هــای مضمونــی( را کامــال

بیــت  و  مصــراع  پایــۀ  بــر  کالســیک  ر  شــع کــه  می دانیــم 
ــر  ــیک ب ــای کالس ر بنده ــی د ر نیمای ــع ــا ش ــت. ام ر اس ــتوا اس
ــراع،  ــۀ مص ــر پای ــی ب ــای ترکیب ر بنده ــت، د ــراع و بی ــۀ مص پای
ر بندهــای ســاده و مرکــب – چــه  بیــت، چیــن واژه و بنــد، و د
ــر پایــۀ چیــن واژه و بنــد  ــر مقفــی-  ب مقفــی باشــند و چــه غی
ر  ر شــع ر نتیجــه می تــوان گفــت قالــب د ر اســت. د اســتوا
ر کالســیک ســیال و منعطــف اســت. ــر خــالف شــع نیمایــی ب
حــاوی  کالســیک  ر  شــع همچــون  نیمایــی  ر  شــع طرفــی  ز  ا
ر  د آن  خــاص  کارکــرد  بــا  همــراه  بیرونــی  موســیقی 
ر نیمایــی بــر پایــۀ  به کارگیــری قافیــه اســت؛ زیــرا کــه شــع
ســرایش  شــیوه  ایــن  و  می شــود  ســروده  عروضــی  وزن 
می گــردد. هــم  میانــی  و  کنــاری  موســیقی های  شــامل 
را  آن  کــه  اســت  چیــزی  همــان  قافیــه  یوشــیج   نیمــا  نــزد   
شــیوه  دو  بــه  را  مهــم  ایــن  و  می نامنــد  مطلــب«  »زنــگ 

می گیــرد؛ ر  بــه کا
ــد  ز بن ژ ا ــن وا ــا آخری ــد ب ــر بن ــن واژۀ ه ــیوه، آخری ــن ش ر ای 1. د

ر می گیــرد؛ بعــدی قافیــه قــرا
ــد  ــوم/ می خروش ــی رود نامعل ــد/ م ــره رود بلن ــاخ اوال پیک م
ــراری  ــون ف ــنگ/ چ ــه س ــنگ ب ز س ــن ا ــد ت ــر دم/ می جهان ه
ســوی  می تنــد  همــوار/  راه  نمی جویــد  کــه  شــده ای/ 
بــا  بی ســامان/  مــی رود  فــراز/  بــه  می شــتابد  نشــیب/ 
ــت  ــری ا س ــه دی ــه/ رفت ــا دیوان ــه ب ــه ک ــو دیوان ــره، چ ــب تی ش
بــه راهــی کاو او راســت/ بســته بــا جــوی فــراوان پیونــد/ 
ر  ر کا ــر او کــس نگــران/ و اوســت د نیســت، دیــری ا ســت ب
ــر  ــر س ز چشــم دگــران/ ب ســراییدن گنــگ/ و او فتــاده ا ســت 

ــه... ــن ویران ــن ای دام
ــن واژۀ  ــت، آخری ــد اس ر بن ــا ز چه ــکل ا ــه متش ر ک ــع ــن ش ر ای د
خانــه،  و  بیگانــه  ویرانــه،  دیوانــه،  واژگان  یعنــی  بنــد  هــر 

گرفته انــد. ر  قــرا ــر  یکدیگ قافیــه 
ر ایــن حالــت هر بند قافیه ای مســتقل دارد؛ 2. د

ــرق  ــد آب/ ب ــه بن ــت کاج ک ز پش ــب/ ا ــد امش ــدا می آی ری را ص
می کشــاند/  چشــم  ر  د خــراب/  تصویــری  تابــش،  ســیاه 

گویــا کســی اســت کــه می خوانــد...
قابــل  مســائل  مهمتریــن  ز  ا آن  اقســاِم  و  »هنجارگریــزی« 

ر نــو نیمایــی اســت. ر شــع توجــه د
ر ســطوحی همچــون  ر نوگــراِی نیمــا د ر اشــعا هنجارگریــزی د

آوایــی، نوشــتاری، ســبکی و گویشــی قابــل توجــه اســت.
ــی  ــد آوای ــظ، قواع ــر لف ز منظ ــا ا ر نیم ــعا ــه اش ــن رابط ر همی د
ز شــکل و  ــر مصوت هــا ا و تلفــظ واژگان را بــه وســیلۀ  تغیی

ــر می کننــد؛ ر آشــنای آن دســت خوش تغیی هنجــا
ر خونش فرو _ … ایــن زمــان بالش د

شــدن  خموش)ســاکن  اســت  نشســته  ســنگ  ــر  ب جغــد 
متحــرک( حــروف 

_ بازمی گویــد مرده زن من
بچه ها گرســنه هستند مرا

برو بینمشــان روی دمی
حــروف  کــردن  کنند)متحــرک  و  بیاینــد  گــوی  خوک هــا 

) کن ســا
ر شکســتۀ   ز دورن پنجــرۀ همســایه مــن یــا زناپیــدای دیــوا _ا
هــای  بــه  مختــوم  مــکان  ر  د اضافــه  من)حــذف  خانــۀ 

) ظ ملفــو غیر
هنجارگریزی هــای  هــم  »گویشــی«  ــر  منظ ز  ا نیمــا  ر  اشــعا
ر  ر اشــعا ر واقــع نیمــا د ــان می ســازند. د قابل توجــه ای را نمای
ر  ز اصطالحــات گویشــی محلــی بهــره گرفتــه کــه د ا خــود 
رِ پارســی بــه عنــوان اصطالحاتــی مرســوم و آشــنا  زبــان معیــا

نمی شــوند؛  شــناخته 
ز آن طــرف کــوه ازاکــو، امــا/ وازنــا پیــدا  _صبــح پیــدا شــد ا

! نیســت
یــا  روی دیزنی هــای دلیر/راش هــا و لونج  هــا/  ز همیــن  _ا

ــت! ــان اس ــه کارش ــز ن ــه ج ــه ب ــا ک ر ه گدا
ر شــاخ تالجن ســایه ها رنگ ســیاهی! _که می گیرند د

ر فــرم بیرونــی، گزاره ای  ــر نوگرایــی د ر نیمایــی عــالوه ب ر شــع د
ــی  ــکل درون ــان ش ــا هم ــی« ی ــرم ذهن ــام »ف ــه  ن ــد ب نوآفری

ر هــم پدیــد آمــده اســت. امــا اصــال فــرم ذهنــی  شــع
ر  ر نیمایــی پدیــد آیــد؟ د ر شــع چیســت کــه بخواهــد د
ــی  ــرم ذهن ــت؛ ف ــوان گف ــر می ت ــف مختص ــک تعری ی
ــر  ــف، تصاوی ــزا، عواط ــه اج ــت ک ــتره ای ا س ــان گس هم
ســوبژکتیو  فضا ســازی های  و  توصیفــات  ذهنــی، 
را بــه نظــم می کشــد. گفتنــی  اســت کــه ایــن فــرم 
شــعرِی  قالب هــای  بــه  متعلــق  می تــوان  تنهــا  را 
شــاملویی  ســروده های  ــر  نث و  حجــم  نیمایــی، 
کهــن  قالب هــای  ر  د ذهنــی  شــکل   و  دانســت. 
ر  نــدارد. چراکــه اشــعا ر کالســیک( جایــی  شعر)شــع
کهــن بــه همــان بیــان مــدح و ستایشــگری همــراه 
بــا تأمــالت شــاعرانۀ یکنواخــت محــدود می شــوند 

ــس. و ب
و  علــت  روابــط  حاصــل  نیمــا  ر  شــع ایــن،  ز  ا جــدای 
ــورت  ــه ص ــه ب ــت ک ــی  اس ــر ثابت ــان عناص ــی می معلول
ــر  هن شــکل دهی  ر  د مســتقیم  ــر  غی و  مســقیم 
ر  ســاختا ر  د ــر  دیگ بیانــی  بــه  دخیل انــد.  او  کالمــی 
بیرونــی  و  درونــی  ــر  عناص تمامــی  نیمایــی،  ر  شــع
ر هــم آمیختــه  ر د )فــرم بیرونــی و فــرم ذهنــی( شــع
تمــام  مجموعــه ای  کــه  طــوری  بــه  می شــوند؛ 
ر زبــان آوری پدیــد می آورنــد. بــرای فهــم  منســجم را د
ر نظــام ســاختاری  ثابــت د ــر  ایــن عناص ز  ا یــک  هــر 

ــر را  ــگاه آن عنص ــش و جای ــتی نق ــیج، بایس ــا یوش ر نیم ــعا اش
ر مســتقل و کل شــعر را بــه صــورت ســاختاری واحــد  بــه طــو
ر  ــر جــزء ایــن ســاختا ــر ه پیــش چشــم داشــت تــا بتــوان ب
ز  ا توصیــف،  و  نمادگرایــی(  نمــاد )  تخیــل،  یافــت.  وقــوف 

می رونــد. ر  شــما بــه  عناصــر  ایــن  مهمتریــِن 
ظرفیت  هــای  ز  ا نــو(  رِ  شــع کلــی  ر  طــو بــه  و  نیمــا)  ر  اشــعا
اســتفاده   »نمــاد«  ســاخت  راســتای  ر  د واژگان،  معناگرایــِی 
بــا  لغاتــی  ز  ا اســتفاده  جهــت  بــه  به عبارتــی  یــا  می کننــد؛ 
ــر معنــای ظاهــری اش،  ر عــالوه ب گســتره وســیع معانــی، شــع

ر فضاهــای نمادیــن هــم بــه پیــش مــی  رود. د
ــِن  ــه لح ــز ب ــه نی روایت گون ــی  ــازی بافت ــن فضاس ــه ای ــه ک البت
ر  ز همیــن شــیوه، شــع ــری ا ر می افزایــد. نیمــا بــا بهره گی شــع
ر  قــرا روایــت صــرف و ســنتی  ر حــوزۀ  بــه ســهولت د را  نــو 
ــود  ــوع خ ــه درن ــانه« ک ــد »افس ــه مانن ــت ب ــت. درس داده اس
نمایشــنامه ای منظــوم و مــدرن هــم بــه حســاب می آیــد. 

ر نیمایــی بدیــن ترتیــب اســت کــه  ر شــع شــیوۀ نمادپــردازی د
ز گشــته  ز یــک نــگاره آغــا ر ابتــدا بــا توصیــف کلــی ا ر د شــع
ر  ر محوریــت قــرا روایت گــرِی شــعر، ایــن نــگاره د رونــد  ر  و د
ر می  چرخنــد.  ر نگاره هــا حــول نــگارۀ معیــا می گیــرد و ســای
ر واقــع ایــن نــگاره، بــه نوعــی تبدیــل بــه هســتۀ اصلــی  د
ر  ــرِ شــعر، د اجــزا و تصاوی ــرِ عناصــر،  ر می  شــود و دیگ شــع
ز  فضاســا مؤلفه هــای  به عنــوان  حاشــیه ای،  مدارهــای 
ر  د می گیرنــد.  ر  قــرا مرکــزی  نــگارۀ  ایــن  تکمیل کننــدۀ  و 
معنــاِی  ــر  ب افــزوِن  مرکــزی  نــگارۀ  همیــن  شــعر،  دنبالــۀ 
ــر  ب ر  د را  متفاوتــی  معنایــی  الیه هــای  خــود،  قاموســِی 
ر  د می شــود.  نمــاد  بــه  تبدیــل  هــم  نهایــت  ر  د و  گرفتــه 
رونــد  ر  ر نیمــا، د ر اشــعا نتیجــه می تــوان گفــت کــه نمــاد د

می آیــد. وجــود  بــه  شــعر  پیش رونــدۀ  حرکــت  و  ســاخت 
آدم هــا«،   آی   « داروگ«،   « را«،  ری  همچــون»  اشــعاری 
ــب«  ــت ش ــن«، »هس ــرغ آمی ــت«، » م ــب اس ــوس«، » ش »ناق
ــر  بــه  ر زمــرۀ شــیوۀ نمادگرایــِی روش منــد و منحص همگــی د
ر به قــدری نمادپــردازِی  ر می گیرنــد. ایــن اشــعا  فــرد نیمــا قــرا
می گیرنــد  درپیــش  را  پردامنــه ای  انتقــادی  اجتماعــی_ 
ــر  ر معاص بــه شــع را  کــه جریــان »سمبولیســم اجتماعــی« 
روح تعهــد و التــزام توجــه بــه  می افزاینــد. نماد هایــی کــه 
ــر  معاص ر  شــع کالبــد  ر  د را  سیاســی  و  اجتماعــی  مســائل 

می دمنــد.   فارســی 
ر نیما یوشــیج؛ اما برســیم به ظرف محتوایی اشــعا

ابــزاری  مثابــه  بــه  »نیمایــی«  ر  اشــعا کلیــت  راســتا  ایــن  ر  د
ز واقعیت هــای اجتماعــی  درجهــت بیــان عقایــد، انعکاســی ا

و یــا تحقــق بخشــیدن بــه حقیقتــی واالســت. 
ــر  ر ارتبــاط بــا دیگ ــر عنصر)جــزء( د ر او، ه ر جــای جــای اشــعا  د
ر منســجم را بــه وجــود می آورنــد؛ و  عناصــر)کل( یــک ســاختا
ر کل نظــام  ــر عنصــر، نقــش و وظیفــه ای د آنکــه ه ــر  جالب ت
بیراهه هــای  ر  د نــه  می کنــد؛  ایفــا  را  اثــر  همــان  معنایــی 

روایــی.  فرعــی و 
نیمــا  ر  اشــعا نوشــتارِی  اجــزای  تمــام  ــر  دیگ بیانــی  بــه 
اوزان،  واکه هــا،  همخوان هــا،  هجاهــا،  حــروف،  همچــون 
)آرایه هــا(،  صناعات ادبــی  لحــن،  قافیــه،  موســیقی، 
ــازِی  ــان س ر عی ــا ر اختی ــه د ــه و هم ــا، هم ــا و ترکیب ه واژه ه
هســتند.  ر  شــع ضمنــی  و  درون مایــه ای  پرداخت هــای 
ــی  ــه نوع ــم ب ــا ه ــر ب ــزا و عناص ــن اج ــد ای ــه برآین ــی ک ــا جای ت
ر محتــوا(  ر فــرم و چــه د تعامــل و تناســِب  شــعری) چــه د
می رســند، به طــوری کــه هیــچ جزئــی بــدون نقــش و زائــد 
ر  ــای ــا س ــک ب ــا و ارگانی ــی پوی ر ارتباط ــی د ز طرف ــد و ا نمی نمای
ر بــه وحدت معنایــی دســت می یابنــد.  ــر اشــعا آحــاد و دیگ

حــال می رســیم بــه کــوزه ای کــه فــرم و محتــواِی ارگانیــک 
نــام  مکتــب  می دهــد؛  جــای  خــود  ر  د را  نیمــا  ر  اشــعا
نیمــا  ناتورالیســتی  کــوزۀ  کــه  البتــه  ناتورالیســم.  آشــناِی 
داده-  جــای  خــود  ر  د را  او  ر  اشــعا ر  معیــا خمیرمایــۀ  -کــه 
بــه  پایبنــدی  معنــاِی  ر  د ناتورالیســم  رویــه ای  مفهــوم  ــر  ب
ــر ضــد رویکردهایــی  رئالیســم ســفت و ســخت اجتماعــی و ب
چــون ایدئال گرایــی، نمادگرایــی، احساســات گرایی یــا حتــی 
ز ســوی  ر مفهــوِم جبرگرایــی و سرنوشــت متحمــل آدمــی ا د

محیــط خارجــی داللــت نمــی ورزد.
ز نگرش هــای مادی گرایانــه  ناتورالیســِم نیمایــی، برآینــدی ا
ــر  مظاه ر  د طبیعــت  قــدرت  و  اســتطاعت  درک  بــا  همــراه 
ایــن،  ــر  ب افــزون  می گیــرد.  ــر  ب ر  د را  آن  معنــوی  و  مــادی 
 بــا یــک پرداخــِت مرتبــط 

ً
جهان بینــِی ناتورالیســتی نیمــا عمــال

ر کلــی  ــرِ معرفتــی، میــل بــه تغییــر و بــه طــو بــا نوگرایــی، تلنگ
ر  ز یــک ســو د روشــنگری بیــان می شــود. ایــن روشــنگری ا
ز  ــر مــی دارد و ا روایــی جهــان مــادی گام ب وصــف طبیعــی و 
ــز ثقــل تمامــی اندیشــه های  ــر تبدیــل بــه مرک ســویی دیگ

می شــود. نیمــا  نوگرایانــه  ی 
ــم/ ــث می پای ــر عب ــایم/ ب ــا دری بگش ــایم/ ت ــتها می س دس
ــر  ب ر بهــم ریخته شــان/  ر و دیــوا آیــد/ د ر کــس  بــه د کــه 

می شــکند... ســرم 
رِ  ر ایــن نیم بیت هــای شــع ناتورالیســم نیمایــی به خوبــی د
»مهتــاب« مشــهود اســت. جایــی کــه راوِی شــعر بــه عبــث 
ــی  ــم ریختگ ــه ه ــاهد» ب ــرده و ش ــی  ب ــود پ ــد خ ــودن قص ب
ر همــان  ر و دیــوا ر و دیــوار« مــردِم به خــواب رفتــه اســت. د د
نیازمنــد  ســازه ها  ایــن  و  زمین انــد  روی  بشــر  ســازه های 
ــی  ــتند. وقت ــگی هس ــتمر و همیش ــورت مس ــه ص ــازی ب بازس
ر نتیجــۀ  انســان ها به خــواب برونــد، سازه هایشــان هــم د
ــر تســلیم  حرکــت پیوســتۀ طبیعــت) همــان نــگاِه مبنــی ب
ــر اســطاعت طبیعــت( فــرو ریختــه و بــه  ر براب بــودن انســان د

نابــودی و فنــا می پیوندنــد.
ر جریــان  ر انحصــا ر نیمــا تنهــا د بــا ایــن وجــود کــوزۀ اشــعا
فکــری ناتورالیســم و پرداخت هــای همســو بــا آن نیســت. 
ــراِه  ــه هم ــی ب ــر معنای ــا تناظ ــیج ب ــخن یوش روِی س ــه  ــا ک بس
اومانیســم،  رمانتیســم،  مکاتــب  ز  ا برآمــده  زبان آوری هــای 
ــوای  ر محت ــری د ــب هن ــر مکات ــم و دیگ سورئالیسم_رئالیس

ــت. ــعری اش اس ش
ر  د مــن  را  تــو   « »بهــار«،  همچــون  اشــعاری  جــای  جــای  ر  د
چشــم راهــم«، » بــه یــاد وطنــم«، » قصــۀ رنــگ پریــده«، »ای 
ر  ــت. د ــنی پیداس ــم به روش ــی و رمانتیس ــاد عاطف ــب« ابع ش
آدم هــا«،  »آی  همچــون  اشــعاری  میــان  ر  د راســتا  همیــن 
ر  د را  خــود  جــای  به خوبــی  اومانیســتی  پرداخت هــای 

کرده انــد. پیــدا  نیمــا  ر  اشــعا تماتیــک  جهان بینــِی 
ــی  ــا نوع ــا ب ر نیم ــعا ــک اش ــدِی تماتی ــن، ترکیب بن ز ای ــدای ا ج
روح  ســرکوبگر  را،  مانــدن  ِخــرد  بنــد  ر  د فرهنگــی،  تأکیــد 
ر  شــو هنــر،  چــون  مؤلفه هایــی  ــر  ب و  می داننــد  آدمــی 
نمادهــا  و  مناســک  معنــوی،  مضامیــن  خیــال،  وهیجــان، 

می  ورزنــد. ویــژه  تأکیــد  هــم 
ــی  ــه نگاه ــا ب ر نیم ــعا ــاق اش ــه اتف ــب ب ر قری ــرد د ــن رویک  ای
بــودن فرهنــگ ، هویت هــای بومــی،  ر خــاص  ســتاینده د
ــر زبــان ، گویــش، ارزش هــا و ســنت های محلی)شــمالی(  تکث

بــدل می گــردد. 
میــان  ر  د زیباشــناختی،  منظــر  ز  ا نیمــا  ر  اشــعا به عــالوه، 
دامنه هــای خــرم مازنــدران و ابــر و بــاد و مــه و خورشــید و 
جنــگل و دریــا، نوعــی ماهیــِت »ســوبژکتیو _ ابژکتیــو« پیــدا 
ــان  ــِی هم ــی تجل ــی به خوب ــن ماهیت ــک چنی ــه ی ــد ک می کنن

ر نیمــا اســت. ابعــاد رئالیســتی _ سورئالیســتی  اشــعا

ر نیما یوشیج تحلیل و بررسی فرم، ساختار و محتوای اشعا
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ر  ــی د ــالت تکمیل ــجویان دوره تحصی ــت: دانش ــود، گف ــی ش ز م ــا ــرداد آغ ز م ــجویان ا ــیون دانش ــه واکسیناس ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــوم ب ــر عل وزی
ــد. ر دارن ــرا ــن ق ــت واکس اولوی

ر  ر گفــت و گــو بــا  ایســنا ضمــن بیــان ایــن مطلــب بــه تشــریح جزئیــات واکسیناســیون دانشــگاهیان پرداخــت و اظهــا ر غالمــی د ــر منصــو دکت
ــدان  ــجویان و کارمن ــی، دانش ــأت علم ــای هی ــه اعض ــت ک ــوده اس ــن ب ــکی ای ــوزش پزش ــان و آم ــت درم ز وزارت بهداش ــا ا ــت م ر خواس ــرد: د ک
ر دهنــد کــه خوشــبختانه ایــن درخواســت پذیرفتــه شــده اســت. امیدواریــم امکانــات  ر اولویــت برنامــه واکسیناســیون قــرا دانشــگاه ها را د

آن فراهــم شــود.

ــروع  ز مــرداد مــاه ایــن برنامــه ش ز تأمیــن شــود ا ــر واکســن مــورد نیــا ر ادامــه تصریــح کــرد: مســئوالن مربوطــه تعهــد داده انــد کــه اگ وی د
ر وزارت علــوم نیســت. ر اختیــا  د

ً
شــود البتــه اینهــا مــواردی اســت کــه تمامــا

دوهفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی/ سال هفتم/ شمارۀ هفتاد و هفت/ نیمۀ اول تیر 1400

ز مرداد / امیدوارم ترم آینده حضوری باشد ر اولویت دریافت واکسن ا دانشجویان  تحصیالت تکمیلی د

دارالفنـــون

ر انتخابات شــرکت نمی کنم/ می کنم چون ... من د

دانشــجو؛ قلب تپندۀ جامعه

فریبا کیانی
مدیریت امور برنامه ریزی فرهنگی ۹۸

ر زهرا عباس پو
 کارشناسی مهندسی برق 96

ــروع برنامه هــای انتخابــات ریاســت جمهــوری  ــا ش هم زمــان ب

جهــاد  کاربــردی  علمــی  ــز  مرک دانشــجویان  ســازمان   ۱۴۰۰

آزاد  تریبــون  برنامــۀ  رضــوی  خراســان  اســتان  دانشــگاهی 

ــم/  ــرکت نمی کن ــات ش ر انتخاب ــن د ــوان » م ــا عن ــی ب انتخابات

جهــاد  کاربــردی  علمــی  ــز  مرک ر  د را   »... چــون  می کنــم 

ر کــرد.  دانشــگاهی بــه دو شــکل حضــوری و مجــازی برگــزا

ــجو  ــه دانش ــت ک ــواده ای اس ــر خان ــورمان کمت ر کش ــون د اکن

انتخابــات   ر  د به ســزایی  تأثیــر  دانشــجو  باشــد،  نداشــته 

ریاســت جمهــوری، خبــرگان رهبــری، مجلــس شــورای اســالمی 

ر  ر نظــام جمهــوری اســالمی برگــزا و هرگونــه انتخاباتــی کــه د

دارد. می شــود، 

ر  بــا توجــه بــه اهمیــت مشــارکت جوانــان و دانشــجویان د

دانشــگاهی  جهــاد  دانشــجویان  ســازمان   ،۱۴۰۰ انتخابــات 

هــدف  بــا  رضــوی  خراســان  اســتان  کاربــردی  علمــی  ــز  مرک

بصیرت  افزایــی  بــردن  بــاال  انتخابــات،  حداکثــری  مشــارکت 

روحیــه مطالبه گــری،  ر ُبعــد سیاســی، فرهنگــی، تقویــت  د

و  دانشــگاه  دانشــجویان  بیــن  پویایــی  و  نشــاط  ایجــاد 

آزاد  بــه برگــزاری تریبــون  اقــدام  ایجــاد دغدغــه سیاســی،  

. کــرد  انتخابــات  ر  د شــرکت  موضــوع  بــا  دانشــجویی 

ز بیــن دانشــجویان علمــی کاربــردی جهــاد  شــرکت کننــده ای ا

آزاد ضمــن  ر تریبــون  روابــط عمومــی د دانشــگاهی رشــته 

انتخــاب  ــر  ب فعلــی  دولت مــردان  ناکارآمدی هــای  ز  ا انتقــاد 

ز احساســات تاکیــد داشــت و گفــت: آن چــه  ر ا صحیــح و بــه دو

نتیجــۀ  می بینیــم،  فعلــی  دولــت  ناکارآمــدی  عنــوان  بــه 

انتخــاب خودمــان اســت. پــس بایــد فــرد اصلــح را انتخــاب 

آزادم، مــن رأی می دهــم  کنیــم. مــن رأی می دهــم چــون 

سرنوشــت  چــون  آبادتراســت،  ایرانــی  مــن   رویــای  چــون 

می دهــم  رأی  مــن  دارد،  بســتگی  مــن  رأی  بــه  کشــورم 

ز مســئولیت اســت. مــن  ر ا چــون بی تفاوتــی به معنــای فــرا

ر  د ر  پایــدا و  مهــم   ارکان  ز  ا انتخابــات  چــون  می دهــم  رأی 

شــکل گیری ســاختارهای سیاســی جوامــع مختلــف اســت، 

بــا کتــاب  عجیــن شــدم، عشــق بــه دانشــگاه و  از زمانــی کــه 

دانشــجو بــودن را تجربــه کــردم. بــی پروایــی، صداقــت در ســخن 

بودنــد  ویژگی هایــی  جامعــه  در  تأثیرگــذار  نقش آفرینــی  و 

دانشــگاهی  زیســت  و  بــودن  دانشــجو  عاشــق  را  مــن  کــه 

می کــردم  مطالعــه  عمیق تــر  را  تاریــخ  هرچه قــدر  می کــرد. 

ــان  ــدم. جوان ــجویان می ش ــگ دانش ــش پررن ــه نق ــر متوج بیش ت

تاریخــی  برهه هــای  حســاس ترین  در  همیشــه  علــم  طالــب 

ایفــا  را  پررنگــی  نقــش  ســرزمین  ایــن  حــوادث  مهم تریــن  و 

کرده انــد. جــوان دانشــجو بــه خاطــر عــدم وابســتگی بــه بســیاری 

از دســتگاه های دولتــی و باندهــای قــدرت و ثــروت می توانــد 

صــدای عدالــت باشــد. هرچنــد ایــن فریــاد بلنــد عدالت خواهــی 

از طــرف همیــن باندهــای قــدرت  گاهــی مــورد سٔواســتفاده 

ــده  ــی ش ــای نمایش ــام کاره ــه انج ــر ب ــا منج ــت ی ــه اس ــرار گرفت ق

اســت امــا نفــس عدالت طلبــی  و ورود آن بــه بدنــۀ دانشــجویی 

ثمــر  بــه  شــاهد  اخیــر  ســال های  در  کــه  مبارکی ســت  اتفــاق 

نشســتن ایــن امــر بــه دســت برخــی از دانشــجویان بودیــم و 

یــا  راه انــدازی مجــدد برخــی کارخانه هــا و  را در پیگیــری  اثــر آن 

بــرای  کردیــم.  مشــاهده  شــده  تعطیــل  تولیــدی  واحدهــای 

نمونــه می تــوان از پیگیــری دانشــجویان بــرای رفــع مشــکالت 

صنعــت  و  کشــت  و  تبریــز  ماشین ســازی  هفت تپــه،  کارخانــۀ 

ــرد. ــاد ک ــان ی مغ

کــه  اســت  ایــن  عدالت خواهــی  بحــث  در  توجــه  قابــل  نکتــۀ 

شــود.  پرداختــه  عدالت طلبــی  جنبه هــای  تمــام  بــه  بایــد 

اثرگــذاری  تمریــن  امــروز  کــه  دانشــجویانی  دانســت  بایــد 

می کننــد، مدیــران فــردای ایــن کشــور خواهنــد بــود. اگــر نفــوذ 

بی توجهــی و ســردی بــه مســائل روز دانشــگاه جــدی گرفتــه 

خواهــد  قــرار  جــدی  خطــر  معــرض  در  وطــن  فــردای  نشــود، 

ــور  ــون در کش ــان قان ــران و مجری ــه از مدی ــه مطالب ــت. هرچ گرف

دانشــجو  از  بایــد  دانشــجو  انــدازه  همــان  بــه  دارد  اهمیــت 

ــی  را از  ــری اجتماع ــخ گویی و کنش گ ــن پاس ــد و تمری ــه کن مطالب

همیــن نقطــه آغــاز کنــد.

امــروز اگــر دانشــجو نتوانــد خــود را بــه چالــش بکشــد و نتوانــد 

و  عدالت خواهــی  عمــال  باشــد،  خــود  عمل کــرد  پاســخگوی 

مطالبه گــری را بــه ســخره گرفتــه اســت، زیــرا فــردا در جایگاهــی 

ــون رأی  ــت دارم، چ ــورم را دوس ــون کش ــم چ ــن رأی می ده م

دادن یــک وظیفــۀ ملــی اســت، چــون ایرانــی ام، چــون رأی 

ــجوی  ــک دانش ــون ی ــم چ ــت، و رأی می ده ر اس ــذا ــن تأثیرگ م

بیدارهســتم. و  آگاه 

آزاد  تریبــون  شــرکت کنندگان  بیــن  ر  د ــر  دیگ دانشــجویی 

فردوســی  دانشــگاه  ز  ا ــر  پلیم مهندســی  تحصیلــی  رشــته 

ر  ــان د ــورای نگهب ــرد ش ــه عملک ــی ب ــاره و انتقادات ــن اش ضم

حــذف  و  صالحیت هــا   رد  و   اســتصوابی  نظــارت  بــا  رابطــه 

ز  ــی ا ــل مختلف ــرد: دالی ــوان ک ــا عن ز کاندیداه ــادی ا ــداد زی تع

جملــه ناکارآمــدی دولــت فعلــی و رد صالحیت هــای برخــی 

ــری خواهدشــد و  کاندیدهــا باعــث کاهــش مشــارکت حداکث

ــر نخبــگان دانشــجویی  ز طــرف قش ز مطالبــات جــدی ا یکــی ا

ریاســت  کاندیداهــای   صالحیت هــای  رد  علــل  شــفافیت 

جمهــوری ، نماینــدگان مجلــس و شــورای اســالمی شــهرها 

بــرای رفــع شــبهه و روشــنگری جامعــه اســت. 

دانشــجویی  آزاد  تریبــون  پایــان  ر  د ــر  دیگ دانشــجویی 

خونســردی  و  بی تفاوتــی  بــا  رابطــه  ر  د رهبــری  بیانــات  بــه 

ــران،  ــت ای ــم مل ــت عظی ر حرک ــت: د ــرد و گف ــاره ک ــان اش جوان

نســل جــوان بایــد پیــش رو باشــد. بــرای نســل جــوان – بــه 

ــردی  ــی و خونس ــجو - بی تفاوت ــوان دانش ــل ج ــوص نس خص

ر نیندیشــد  ــز نیســت. آن جوانــی کــه بــه سرنوشــت کشــو جای

کشــورش  بــه  نســبت  کــه  را  خصومت هایــی  و  حــوادث  و 

ر دنیــا ســازماندهی می شــود، نبینــد و نســبت بــه آن هــا  د

نجوشــد و نخروشــد، آن جــوان الیــق ایــن نیســت کــه نــام 

ــذارد.  ــودش بگ ــی را روی خ ــت انقالب ــک مل ــهروند ی ــوان ش ج

ر ســختی ها، بــه داد  ــر تپشــی اســت کــه د روح جــوان، آن روح پ

ر و ملــت رســید و آن هــا را نجــات داد. کشــو

بــه  کــه  دیگــری  دانشــجویان  برنامــه  ایــن  ر  د هم چنیــن 

ــه  ــازی برنام ــورت مج ــه ص ــی ب ــای کرونای ــل محدودیت ه دلی

ر  د صوتــی  و  مکتــوب   شــیوۀ  دو  بــه  می کردنــد  دنبــال  را 

داشــتند. مشــارکت  مباحــث 

جــاری  سیاســت های  منتقــد  اکنــون  کــه  نشســت  خواهــد 

شــاخه های  از  یکــی  تنهــا  عدالت خواهــی  البتــه  اســت.  آن 

تاثیرگــذاری قشــر دانشــجو اســت و حوزه هــای بســیار دیگــری 

ــاهد  ــجویان در آن، ش ــور دانش ــا حض ــه ب ــرد ک ــام ب ــوان ن را می ت

ــم. ــتباه بوده ای ــاختارهای اش ــالح س ــی اص ــت و حت ــرات مثب تغیی

یکــی دیگــر از ایــن حوزه هــا آگاهــی بــه مــردم و هدایــت افــکار 

پررنــگ  حضــور  اقتضــای  بــه  کــه  دوران  ایــن  در  عمومی ســت. 

از  جدیــد  مرحلــه ای  وارد  زندگــی،  در  اجتماعــی  شــبکه های 

ــازی  ــای مج ــا دنی ــل ب ــر از قب ــده ایم و بیش ت ــی ش ــت اجتماع زیس

قبــل  از  پررنگ تــر  را  جــوان  نســل  نقش آفرینــی  خوگرفته ایــم، 

مشــاهده می کنیــم. تســلط بــر ســخت افزارها و نرم افزارهــای 

فضــای مجــازی توســط جوانــان و پیشــرفت اجبــاری ســاختارهای 

بیــن  عمیــق  فاصلــه ای  ایجــاد  باعــث  الکترونیکــی  زندگــی 

این بــار  و  اســت  شــده  خــود  از  قبــل  نســل های  و  نســل  ایــن 

بزرگ ترهــا مجبــور خواهنــد شــد کــه خــود را بــا دنیــای جدیــد 

ــد. ــق دهن ــد وف ــل جدی نس

ــر  ــت برت ــب دس ــروز را صاح ــوان ام ــوان ج ــاس می ت ــن اس ــر همی ب

 . دانســت  اجتماعــی  هم چنیــن  و  مجــازی  فضــای  کنتــرل  در 

اهــداف  پیش بــرد  بــرای  فرهنگــی  امــور  متولیــان  و  نهادهــا 

ــوند. ــروزی ش ــوان ام ــل ج ــان نس ــه دام ــت ب ــد دس ــود بای خ

قبــل  از  بیش تــر  مجــازی ،  زندگــی  بــه  اگــر   ۱۴۰۰ ســال  جــوان   

ــر  ــم ب ــودش را ه ــاص خ ــات خ ــی ادبی ــت و از طرف ــرده اس ــو ک خ

ــدل  ــی ب ــر فرهنگ ــک رهب ــه ی ــد ب ــرده، می توان ــاده ک ــه پی جامع

شــود و بــه مــدد همیــن فضــای مجــازی حــوزۀ اثرگــذاری اش را از 

ــراردادی  ــای ق ــت مرزه ــد و اهمی ــی برهان ــت جغرافیای محدودی

نســل  کــه  اســت  فرصتــی  همــان  ایــن  بزنــد.  برهــم  هــم  را 

قبلــی دانشــجو از آن بی بهــره بــود. فرصت هــا و جنبش هــای 

ــۀ  ــه نقط ــان ب ــت زم ــا گذش ــرور و ب ــه م ــته ب ــجویی در گذش دانش

می افتــاد،  اتفــاق  آنــی  صــورت  بــه  اگــر  یــا  و  می رســید  اوج 

زمــان قابل توجهــی بایــد ســپری می شــد تــا صــدای اصلــی آن 

بــه گــوش تعــداد قابــل قبولــی از مــردم جامعــه برســد. امــا 

دانشــجوی امــروز تنهــا بــا یــک اطالعیــه و دعــوت بــه پویــش 

مجــازی در عــرض کم تــر از یــک ســاعت می توانــد صدایــش را بــه 

ــد.  ــر کن ــود را عمومی ت ــرف خ ــاند و ح ــه برس ــردم جامع ــوش م گ

حــال اگــر ایــن دعــوت از پویش هــای ســالیانه و یــا مناســبتی، 

بــه پویش هایــی بــا فواصــل زمانــی کم تــر تبدیــل شــود و بــا 

برنامه ریــزی حســاب شــده اجــرا گــردد، می توانــد باعــث تغییــر 

ــجو را در  ــالت دانش ــود و رس ــه ش ــک جامع ــگ ی ــی از فرهن بخش

ادامــۀ رســالت مصلحــان اجتماعــی قــرار دهــد.

بــه  حوزه هــا  تمــام  در  دانشــجویی  اثرگــذاری  بــه  نــگاه  اگــر 

یــک  ســرمایۀ  بزرگ تریــن  بایــد  را  دانشــجو  باشــد،  شــکل  ایــن 

ــت  ــان را غنیم ــک جوان ــک ت ــای ت ــت و ظرفیت ه ــت دانس حکوم

شــمرد. بــا وجــود ایــن کــه بــرای تحقــق ایــن نــگاه بــه همراهــی 

نهادهــای قانون گــذار و اجرایــی محتــاج هســتیم،  امــا نبایــد 

فرامــوش کنیــم کــه کــه دانشــجو هــم بایــد خــود واقعــی  و 

عمــق نفــوذ اســتراتژیک خــود را بــه درســتی بشناســد و پــس از 

آن، خــود را بــه عنــوان یــک ســرمایۀ اجتماعــی مطــرح کنــد؛ زیــرا 

قبــل از هرکــس دانشــجو بــه خــودش بدهــکار اســت و بایــد 

ان را  ــجوی ــزوای دانش ــه ان ــروزی روب ــخصیت ام ــا ش ــد ت ــالش کن ت

بــه دوبــاره زنــده کنــد، تــا بــه جایــگاه حقیقــی خــود بازگردانــده 

ــود. ش
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ر دومین دوره جایزه ملی کتاب سال جوانان ایران تا دهم تیرماه تمدید شد. آثا مهلت ثبت نام و پذیرش 

ر ایــن  بــه گــزارش ایســنا دبیرخانــه ایــن جایــزه اعــالم کــرده اســت: بــا توجــه بــه برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری و پوشــش گســترده اخبــا
ــود،  ــیده ب ــان رس ــه آگاهی ش ــر ب ــال ۱۴۰۰ دی ــوان س ــه فراخ ــوان ک ــندگان ج ــران و نویس ــی ناش ــوی برخ ز س ــی، ا ــانه های گروه ــداد در رس روی

ــود. ــد ش ــرش تمدی ــت پذی ــا مهل ــد ت ــرح می ش ــت هایی مط ــته درخواس پیوس

ــری کانــون فرهنــگ  جایــزه ملــی کتــاب ســال جوانــان ایــران بــا آرمــان نکوداشــت و تشــویق برتریــن پدیدآورنــدگان جــوان ایران زمیــن بــا راهب
ر جوانــان وزارت ورزش و جوانــان و اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان تهــران ســامان  و اندیشــه ایرانیــان و همــکاری معاونــت امــو

یافتــه اســت.

دوهفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی/ سال هفتم/ شمارۀ هفتاد و هفت/ نیمۀ اول تیر 1400

تمدید جایزه کتاب سال جوانان

ادبــــــی

غزاله باغستانی
کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی

پیمان سرمستی
ر  ادبیات روسیه پژوهش گ

مبینا اشرفی
کارشناسی ادبیات فارسی ۹۹

گوناگــون  آدم هــای  تــا  می خوانیــم  و  می نویســیم  »مــا 
ــر ایــن کــرۀ کوچــک امــا  ر هــم و باهــم ب ر کنــا بتواننــد د

کننــد.« زندگــی  زیبــا  ز  هنــو
ایــران،  ــر  معاص بلنــدآوازۀ  نویســندۀ  گلشــیری  هوشــنگ 
نویســنده ای کــه اول پیشــۀ او شــاعری بــود و طرفــه آن کــه 
ر می رفــت. رســمی  ز منتقدیــن مهــم ادبــی نیــز بــه شــما ا
هــم  و  باشــی  ادبــی  آفریننــدۀ  هــم  کــه  اســت  غریــب 

! منتقــد
تحصیــل  همان جــا  ر  د و  اســت  اصفهــان  زادۀ  گلشــیری 
ر  د صائــب  ادبــی  انجمــن  بــه   1339 ســال  ر  د او  کــرد. 

بــا  آنجــا  ر  د و  پیوســت  اصفهــان 
شــد.  هم نشــین  خــود  ر  روزگا ادبــای 
را  خــود  ــر  اث هرکــس  انجمــن  ایــن  ر  د
بــاب  ر  د اعضــا  ــر  دیگ تــا  می خوانــد 
نقــد  ســنت  ایــن  دهنــد.  ــر  نظ آن 
ــت های  ر نشس ــز د ــا نی ری بعده ــو حض
جــوان  داستان نویســان  بــا  گلشــیری 
انجمــن  طریــق  ز  ا او  یافــت.  ادامــه 
آشــنا  تــوده  حــزب  ر  افــکا بــا  صائــب 
ــگارش  ــنایی ن ــن آش ــۀ ای ــه نتیج ــد ک ش
نمازخانــۀ  و  جّبه خانــه  داســتان های 
ر  د گلشــیری  بــود.  مــن  کوچــک 
بــود  شــاعری  کوتــاه  دوران  همیــن 
ــرد.  ــر پی ب ر نث ــه د ــت کلم ــه اهمی ــه ب ک
صــورت  میــان  هماهنگــی  ر واقــع  د
جنبــۀ  داســتان هایش  محتــوای  و 
ــر او را برجســته ســاخت.  موســیقایی نث
ر او خطــی  بــه قــول ضیــاء موحــد شــع
داســتان هایش  ر  د و  دارد  داســتانی 
چشــم  بــه  شــاعرانه  مایه هــای 

. د ر می خــو
 می تــوان چنیــن گفــت کــه گلشــیری 
ر جــدی فعالیــت ادبــی خــود  بــه طــو
ری قصه هــای عامیانــه و  را بــا جمــع آو
ــیری« و  ــام »ه.گلش ــا ن ــعر ب ــرودن ش س
ز  ــا آگاه« آغ ــیاوش  ر »س ــتعا ــام مس ــا ن ی
ــای  ــا نام ه ــز ب ــا نی ــت. بعده ــرده اس ک
 « و  ری«  نیــزا »قــدرت اهّلل  ر  مســتعا
ــر  منتش را  مطالبــی  ایرانــی«  ــر  منوچه
ــن  ــرد جدیدتری ــال کارب ــه دنب ــرد. او ب ک
صناعــات ادبــی بــرای نمایــش نقــش 
ایرانــی،  فرهنگــی  حیــات  ر  د آیین هــا 
نــوع  ر  د تعمــق  و  آیین هــا  شــناخت 

دارد  اذعــان  چیســت؟«  فلســفه  کتــاِب»  ر  د ز  دلــو ژیــل 
ــاعران  ــر ش ــت و اگ ــردن اس ــک ک ــرای ش ــده ای ب ــفه پدی فلس
ــه  ــوان ب ر می ت ــد ــم چق ــف کنی ــی تعری ــدۀ اجتماع ــک پدی را ی
ر دیــدگاِه  شــیدا بــودِن جهــان وزنــی اضافــه کــرد و ایــن د
پدیده هــای  ر  د کــردن  شــک  ا ســت.  نهایــی  صلحــی  مــن 
ختــه شــده اســت کــه مــا را بــه 

َ
ــر و ا بت

َ
تاریــِخ ادبیــات، فعلــی ا

می کشــاند. خوانــش  نافرجامــی  و  گمراهــی 
ــا گورنکــو، صــدای  آندرِیون ــا 

ّ
آن بــه عقیــدۀ مــن شــک دربــارۀ 

بیهــوده  روســیه،  ادبیــاِت  تاریــِخ  بیســتِم  ســدۀ  مقــدِس 
ز  ا و  ببریــم  باالتــر  کمــی  را  کالهمــان  اســت  ــر  بهت و  اســت 
ــص  رق ــه  ــووا ب ــای آخمات ر حرف ه ــه د ــان ک ــِج انس ــدای رن ص

بشــنویم. درمی آیــد 
ــزای  ــد ع ر بای ــا ــد ب ــود؟ چن ــال می ش ــد س ــا 1966 چن ز 1888 ت ا
روســیه    ــر نیســت بگویــم  روســیه را اعــالم کنیــم؟ آیــا بهت
ــه  ــرزمینش ریخت ــوی س ر گل ــر را د ــعری عصیانگ ــال ش 78 س

و ســعادتمند اســت؟ 
ــر  ــعادتی ب ــد و س ــه کن ــما را احاط ــت ش ــن وحش ــد ای  بگذاری
ــیح  ــون مس ــه همچ ــرد ک ــکل بگی ــی ش ــِت ادب ــای وحش مبن

بی ریاســت. و  پــاک 
تشــکیل  کــه  آکمئیســت  شــاعراِن  کنگــرۀ  میــاِن  ر  د
ســرگئی  کوزمیــن،  میخائیــل  همچــون:  نفراتــی  ز  ا شــده 
و  پاســترناک  باریــس  گومیلیــوف،  نیــکاالی  گارادیتســکی، 
ــته  ــره ای برجس ــووا چه ــا آخمات

ّ
آن ــود،  ــتام ب ــیپ ماندلش اوس

ــود.  ــوب می ش ــره محس ــی کنگ ــِت ادب ــه مانیفس ر ب ــادا و وف
ــر  ه زمانــی،  هــر  ز  ا ر  بیشــت گومیلیــوف  جملــۀ  ایــن  شــاید 
درصــدِد  آگاهانــه  »شــاعران  می کنــد:  کامــل  را  گفتــه ای 
برآمدنــد،  قافیــه  ــر  ب وزن  بندهــای  و  قیــد  شکســتِن 
بــود کــه چنیــن کاری  ز معــدود کســانی  ا آخماِتــووا یکــی 
ر  را بــا موفقیــت بــه انجــام رســاند. او حتــی روشــی را برقــرا
پذیرفتــه  آخماتــووا«  روِش  به عنــواِن»   

ً
معمــوال کــه  کــرد 

ســه  و  هجایی هــا  دو  ترکیــِب  تعبیــری  بــه  و  اســت  شــده 
می شــود«. خوانــده  هجایی هــا 

رابطــه ای  آخماِتــووا  شــعری  فــرد  بــه  منحصــر  ســبِک  ر  د
ر اســت کــه همــراه بــا تجربــه و عینیــاِت محــض  متــوازن برقــرا
ز تصنــع هیبــِت انســان را شــکیل و رنــج دیــده بــه  و فــارغ ا
بــه  انســان  بگویــم  اســت  ــر  بهت شــاید  می ِکشــد؛  ــر  تصوی
نکتــه ای  همــان  ایــن  و  می شــود  واقــف  تصعیــد  مرحلــۀ 
ر  ــو ــام درای ــد. س ــل بودن ز آن غاف ــت ها ا ــه فوتوریس ــت ک اس
ر  د آخماتــووا  ــا 

ّ
آن  « می گویــد:  خــود  شــگفِت  کتــاِب  ر  د

ر متــن اســت«. ــر هم نشــینی اشــیا د شــعرهایش متکــی ب
ــر داغ شــده اســت/ دومیــن شــمع  ــر دو روی بالــش/ دیگ ه
امشــب  می شــود/  ــر  بلندت کالغــان/  صــدای  و  می میــرد/ 
ــر اســت/ چــه  ــر دی ــز دیگ ــرِ خــواب نی م/ فک

َ
را نخوابیــده ا

ــر! ــح بخی ــره/ صب ــر پنج ــره ب ــت/ ِکرِک ــفید اس ــتیزانه س تاب س
م؛ 

َ
ــرده ا ــاب ک ــامگاه انتخ ــرِ ش ز دفت ــه ا ــت ک ــعری ا س ــن ش ای

ر  چراکــه واژه هــا را عمیــق، ریشــه دار، ســلیس و ملمــوس د
گریزگاهــی  آنکــه  جالــب  و  می کنــد  ته نشــین  رگ هایــم 
بــا  را  واژه هــا  ز  ا هرکــدام  کــه  نیســت  خواننــده  مــِن  بــرای 
ــنوم.  ــی نش ــاختاری تجرب ر س ــفاف د ــخص و ش ــی مش صدای
رِ آخماتــووا  رِ اشــعا ز کنــا نمی شــود بــا شــتاب و ســهل ِانگاری ا
ر کــرد. واژۀ بالــش بــا خوانشــی سیاســی همــان ســرزمیِن  عبــو
ر انــدوه، تــاول می بنــدد و عفونتــش  روســیه اســت کــه د
ر  ــر کاری  اســت. شــمع را بــا فضــای خفقــان و اعدام هــای مک
ر ایــن رفتارهــای دردنــاک  ــرِ شــاع ر تقدی پیونــد می زنــم کــه د
ــرِ نخســتش گومیلیــوف  اعــداِم همس کــم نبــوده اســت. 
ر  د همیشــه  بــرای  کــه  ا ســت  انقالبــی  شــمعی  او  بــرای 
ذهنــش نقــش بســته. ترکیــِب صــدای کالغــان بــرای مــن 
ــی  ــِگ جهان ــی جن ر ط ــت.  د ــده اس ــخ و ُبرن ــری تل ز خب ــی  ا حاک
ــا  ــا هواپیم ــده را ب ــراِد محاصره ش ــووا، لنین گ ــا آخماِت

ّ
آن دوم، 

شــعرخوانی  بــه  نظامــی  بیمارســتان های  ر  د و  کــرد  تــرک 
پرداخــت و بــه گمانــم ایــن التیــاِم واژه هاســت کــه خــوِن 
ر  د ــا 

ّ
آن پزشــکان.  داروهــای  نــه  مــی آورد  بنــد  را  ســربازان 

ــر  ر خــواب نمی ایــن شــعر بی پــروا می گویــد: » ای روســیه د
نزدیــک  ز  رســتاخی کــه صبــِح  بــاش  ر  بیــدا مــن  و همچــون 

ــت!« اس

خورشــیدی،  هجــری   1300 ســال  یعنــی  پیــش  قــرن  یــک 
ــر  ر دفت ز فصــل تــازه ای را د ر شــیرا جیــغ بنفــش دختــری د
رق زد؛ شــاید کســی فکــرش را نمی کــرد ســیمین،  روزگاران و
جــادوی  ز  ا خواننــدگان  و  زنــد  مســتان  نهــاد  ر  د آتشــی 
قلمــش درمانــده شــوند و شــاگردی اســتاد بدیــع الزمــان 
ر دانشــگاه  ر د ــر او را تبدیــل بــه اســتادی تمــام عیــا فروزانف
ــق.

ّ
زوی چندیــن و چنــد ســاله اش را ٌمحق ر تهــران بکنــد و آ

ز تأثیرگذارتریــن  ر هنرمنــدش کــه دو تــن ا ر پزشــک و مــاد پــد
ر زندگــی او بودنــد بــرای دورۀ ابتدایــی ســیمین را  افــراد د
کردنــد؛  نویســی  نــام  آییــن  ــر  مه انگلیســی  دبســتان  ر  د
ز ایــن  ر »سووشــوِن« خــود هــم یــادی ا ر د خانــم دانشــو

ــت. ــرده اس ــه ک مدرس
ر  قــرا بــرای  و  کــرد  رهــا  را  بی مثــال  ز  شــیرا زادگاهــش، 
ــان  ــا کوب ــناخته و پ ــا ناش ز پ ــر ا ــتان، س ــۀ مس ر جرگ ــن د گرفت
دویــد. دومیــن مجموعــۀ داســتانی او بــا عنــوان شــهری 
یافتــه  انعــکاس  زنــان  مســائل  دربــارۀ  بهشــت،  چــون 
ــون  ــدۀ سووش ــر خوانن ــان پ ــد رم ر او را بای ــا اوج کا ــت؛ اّم اس
دانســت کــه تاکنــون بــه 17 زبــان دنیــا ترجمــه شــده اســت. 
بــه  را  او  بهشــت«   چــون  »شــهری  و  خامــوش«  آتــش  «
ر  دانشــو رســانید.  سووشــون  نویســندگی اش،  ر  شــاهکا
ــه  ــن »ب ــا عناوی ــش را ب ــتان های کوتاه ز داس ــه ا دو مجموع
ــر  ــرس« منتش ــر بپ ــای مهاج ز پرنده ه ــم« و »ا ــالم کن ــی س ک

ــت. ــرده اس ک
ز ســیمین، سووشــون  ز خداحافظــی جــالل ا چنــدی بعــد ا
یــاد  بــه   « جملــۀ  آن  نخســت  صفحــۀ  ــر  ب و  خــورد  کلیــد 
بــه  ســوگش  ر  د و  بــود  زندگــی ام  جــالل  کــه  دوســت 

کــرد. جاخــوش  نشســته ام«  سووشــون 
ر سووشــون دیــد و بــرای  ــۀ خــود را د

ّ
ر قل ســیمین دانشــو

ر ادبــی خــود را بــا رمــان سووشــون  همیــن بــود کــه شــاهکا
شــاید  رمــان،  پرفروش تریــن  زد.  ناگسســتنی  پیونــدی 
ری و یوســف  ز انــدک تحفــه ای بــود کــه رهیافــِت زندگــی بــا 

ــود. ــرای او ب ــتان ب داس
آشــنایی  ســال  اّولیــن  خورشــیدی،  هجــری   1327 ســال 
تهــران  اتوبــوس  ر  د هنــری  زوج  بــود.  جــالل  بــا  ســیمین 

ر نهایــت کشــف شــیوۀ  روایــت متــون کالســیک فارســی و د
تلفیــق  و  ایرانــی  داســتان  نــگارش  بــرای  روایــت  نویــن 
جهــان  داستان نویســی  آموزه هــای  بــا  بومــی  روایــت 
ر  عبــو عینــی  واقعیــت  ز  ا نویســی  داســتان  ر  د او  بــود. 
شــخصیت های  ذهــن  نهفتــۀ  الیه هــای  بــه  تــا  می کنــد 
رویدادهــای  رواقــع پی جــوی بازتــاب  خــود دســت یابــد. د
ــای  ــل رد پ ــن دلی ــه همی ــود. ب ــی ب ــرۀ جمع ر خاط ــی د تاریخ
ر  د روضۀالشــهدا  و  اســطوره  فارســی،  کالســیک  متــون 
ــتۀ  ــه گذش ــم ب ــرش، ه ر متأخ ــا آث ر  ــود دارد. او د ــارش وج آث
فرهنــگ خــود توجــه دارد ماننــد مذهــب و اصــول اخالقــی 
ــردازد  ــام می پ ــد نظ ــه نق ــن ب ــرای همی ــده؛ ب ــه آین ــم ب و ه
ژی و  ر ایدئولــو و بــه دنبــال گنجانــدن فرهنگــی اصیــل د

عمــل مــردم اســت. 
ــا  روایت ه ــوع  ــه تن ــز ب ــر چی ز ه ــش ا ــارش بی آث ر  ــیری  د گلش
ایــن  ر  او خــود د بــه واقعیــت بهــا مــی داد.  نــگاه  نــوع  و 
ر هــر واقعــه، نــه  بــاره چنیــن می گویــد: » عامــل اصلــی د
ز آن  ــه ا ــت ک ــری اس ــل منظ ــا حداق ــه راوی ی ــه ک ــود واقع خ
ر رمــان شــازده احتجاب،کــه   د

ً
بــه واقعــه می نگریــم«. مثــال

ر او بــه  رواقــع مهمتریــن رمــان گلشــیری و نقطــۀ اوج کا د
حســاب می آیــد، تفکــرات آخریــن بازمانــدۀ یــک خانــوادۀ 
مــردی  ذهــن  تداعی هــای  می کنــد؛  روایــت  را  اشــرافی 
ز  ا نســل  ســه  زوال  و  انحطــاط  داســتان  و  مــرگ  بــه  رو 
ری، کــه وقتــی می خواهــد بــا تماشــای  شــاهزادگان قاجــا
بشناســد  را  خــود  گذشــتگان  خانوادگــی،  عکس هــای 
بــه  بــه دنبــال شــناخت دیگــری اســت  یعنــی زمانــی کــه 
روی مــی آورد. ایــن رمــان را  ر شــخصیت خــود  مکاشــفه د
روش جریــان ســیال ذهــن نوشــته شــده اســت،  کــه بــه 
ســینمایی  فیلمــی  بــه  آرا  فرمــان  بهمــن   1353 ســال  ر  د
ــی و  ــع داخل ر مجام ــم د ــن فیل ــه ای ــه ب ــه توج ــرد ک ــل ک تبدی

افــزود. ــز  نی گلشــیری  شــهرت  ــر  ب بین المللــی 
مســائل  بــه  پیــش  ز  ا بیــش  انقــالب  ز  ا پــس  گلشــیری 
داســتان های  نــگارش  ز  ا و  داد  نشــان  توجــه  اجتماعــی 
نوشــتن  ســمت  بــه  معصوم هــا  ماننــد  تخیلــی 
مغــان  فتح نامــۀ  ماننــد  واقع گرایانــه  داســتان هایی 
همیــن  ر  د ســپانلو  رفــت.  جملیــه  قصیــدۀ  ــر  ب شــرحی  و 
بــاب می گویــد: » نویســنده ای اجتماعــی اســت و نگــرش 
تاریخــی  ــر  تفک بــه  را  خواننــده  وجــدان  و  دارد  تاریخــی 
حادثــه  تخیــل  وجــود  بــا  او  زیــرا  می شــود؛  رهنمــون 
جــدال  کتاب هــای  ر  د او  اســت«.  رئالیســت   

ً
ذاتــا ســازش، 

ر ســکوت و مجموعــۀ  ر ســتایش شــع نقــش بــا نقــاش، د
ر  د متعــدد  مقاالتــی  قالــب  ر  د بــاغ،  ر  د بــاغ  دوجلــدی 

اســت. نشســته  ادبــی  منتقــد  یــک  جایــگاه 

ــر اســتفاده شــده اســت، بــه  ــع زی ز مناب ــاه ا ر نوشــتن ایــن یادداشــت کوت *د

بــه  بیشــتر  اطالعــات  بــرای  می شــود  توصیــه  یادداشــت  ایــن  خواننــدگان 

ــد. ــه کنن ــا مراجع آن ه

113)تابســتان  کلــک،  نشــریۀ  ر  د گلشــیری«،  هوشــنگ  زندگــی  ر  »سالشــما

1379(، صــص9-8.

نامــه،  ایــران  نشــریۀ  ر  د گلشــیری«  »هوشــنگ  احمــد.  حــکاک،  کریمــی   

صــص148-143.  ،)1379 ر  70)بهــا

فرهنگســتان،  نامــۀ  ضمیمــۀ  نشــریۀ  ر  د گلشــیری«،  »هوشــنگ 

صــص77-70. 29)تابســتان1386(، 

ادب  و  زبــان  دانشــنامه  ر  د گلشــیری«،  »هوشــنگ  حســن.  میرعابدینــی، 

ــص533-528. ــی. ج5.ص ــان و ادب فارس ــتان زب ــران: فرهنگس ــی. ته فارس

ر باغ. تهــران: نیلوفر. گلشــیری، هوشــنگ. )1388 چاپ ســوم(. باغ د

ایــن  بــا هــم آشــنا شــدند و  ز  بــه شــیرا
ــی   روح ــد  ــک پیون ــه ی ــل ب ــرت تبدی معاش
ــیمین  ــود. س ر ب ــدگا ــد مان ــا اب ــه ت ــد ک ش
زن داســتان  دانشــور، اّولیــن نویســندۀ 
مــدرک  گرفتــن  ز  ا پــس  فارســی  بلنــد 
ر  د شناســی  زیبایــی  رشــتۀ  دکتــرای 
ــری خورشــیدی بــا جــالل  ســال 1329 هج
همچــون  قلمــی  بــه  دســت  احمــد،  آل 
ــر  کمت شــاید  کــرد.  ازدواج  خــودش، 
جــالل  کــه  می کــرد  را  فکــرش  کســی 
ر نزدیکــی  آل احمــد تکــه زمینــی کــه د
و  بســازد  را  بــود  یوشــیج  نیمــا  خانــۀ 
خانــه ای کــه بــه قــول خانــم دانشــور» 
ر  ــری اســت« را بنــا کنــد. د ــرای مــن قص ب
خانــۀ آن دو هیــچ وقــت مأمنــی بــه نــام 

بــود.  ر داده نشــده  اتــاق کــودک قــرا
»غــروب  نــام  کــه  صفحــه ای   40 کتــاب 
ــن  ــت، اّولی ــش بس روی آن نق ــر  ــالل« ب ج
اوســت  دســت  بــه  داســتانی  ــر  غی ــر  اث
التیــام  بــرای  را  آن  ر  دانشــو خانــم  و 
جــالل  ز  ا ری  دو ر  د خــود  ر  افــگا قلــب 
نوشــته اســت. اغلــب هنــگام صحبــت 
نــام  بی درنــگ  آثــارش  و  ر  دانشــو ز  ا
آل احمــد بــا او پیونــد می خــورد.  جــالل 
ــوت او،  ز ف ــس ا ــی پ ــد حت آل احم ــایۀ  س
ر  دانشــو خــود  ــر  ب فقــط  نــه  همچنــان 
بلکــه  زن،  یــک  منزلــۀ  بــه  او  هویــت  و 
منزلــۀ  بــه  ر  دانشــو ر  آثــا ــر  ب همچنیــن 
ــی  ــق زیبای ــس و محق ــتان نوی ــک داس ی
ــر  شناســی ســنگینی می کنــد. البتــه اگ

ــویم  ــتان ش ــادی هم داس ــت آب ــود دول ــا محم ــم ب بخواهی
مســتقل  ــر  یکدیگ ز  ا شــخصیت  دو  ایــن  بگویــم  بایــد 

متعــارض.  
ً
احتمــاال مــواردی  ر  د و  هســتند 

کانــون  رئیــس  خــود  ســیمین  کــه  روزگارانــی  یــاد  بــه 
محــّل  آن هــا  خانــۀ  ــز  نی اکنــون  بــود،  ایــران  نویســندگان 
چــون  کــه  اســت  ری  هوشــیا مســت  نویســندگان  تجمــع 
را  ر  بیــدا دل هــای  و  می داننــد  ر  ســاح را  قلــم  او  خــود 

و  زنــان  را  ر  دانشــو فکــری  دغدغــۀ  بیشــترین  مســحور. 
یــک  به عنــوان  او  می دهــد  تشــکیل  آن هــا  مشــکالت 
و  ظلــم  ری هــا،  گرفتا اســت  داشــته  ســعی  زن  نویســندۀ 

دهــد. نشــان  را  مــی رود  و  رفتــه  زنــان  بــر  کــه  خرافاتــی 
ــال  ر س ــرانجام د ر س ــنفک روش ــندۀ  ــن نویس ــود ای ــمع وج ش
ز نزدیــک بــه یــک قــرن زیســتن و  1390 خورشــیدی بعــد ا
ــه  ــی اش ک ــالل زندگ ــه ج ــد و ب ــوش ش ــم، خام ــا قل ــی ب زندگ

ر دنیایــی او بــود پیوســت. همســف

هوشنگ گلشیری؛ نویسندۀ منتقد

سوگ سیمین ُرستن گاِه تبعید
ا آخماتووا
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