
نتوانســته  امــا  اســت  کهــن  چنــد  ــر  ه ایــران  ر  دولت کشــو
ــه  ــی و اندیش ــدرت مکانیک ــای ق ــد تکنولوژی ه ــتی فرآین به درس
حکمرانــی معاصــر را کســب کنــد. فرآینــد حکومت منــد شــدن 
ــز شــروع  ر ماکیــاول، اســپینوزا و هاب ر اروپــا هم زمــان بــا افــکا د
ر تالش هایــی جدیــد  ز صفویــه تــا پایــان قاجــا ــز ا ر ایــران نی شــد و د
ر اروپــا بــا اعمــال  بــرای حکومت منــدی جدیــد صــورت گرفــت. د
ر لویاتــان و اصالحــات مــداوم ماشــین  قــدرت تجمیــع شــده د
ارتبــاط میــان جمعیــت و قلمــروی ســرزمینی حفــظ  حکومــت 
گردیــد؛ بــه نحــوی کــه شــهروندان امــکان مشــارکت و نظــارت 
ــز  ــر قــرن نوزدهــم نی ر اواخ ز طریــق پارلمــان را پیــدا کردنــد و د ا
ر ماشــین بــا اصالحــات و انقــالب مبتنــی  ــر موتــو امــکان تغیی
ــر  ب مبتنــی  قانــون  حکومــت  شــد.  فراهــم  عمومــی  اراده  ــر  ب
جهــت  واقع گرایــی  و  داخلــه  سیاســت  ر  د عمومــی  مصلحــت 
حکومت منــدی ای  خارجــه  سیاســت  ر  د ملــی  منافــع  حفــظ 
یافتــه  توســعه  دولت کشــورهای  کــه  داد  شــکل  را  بازیگرانــه 
ر ایــران بــه تعویــق  را رقــم زد. ایــن فرآینــد تــا زمــان مشــروطه د
افتــاد. مرض هــای واگیــردار، شــورش های داخلــی، جنگ هــای 
محروســه  ممالــک  ر  خودمختــا قلمروهــای  و  شکســت خورده 
ــی  ــا گاه ــه تنه ــود ک ــرده ب ــاد ک ــی را ایج ــه ای ملوک الطوایف گون
ــر اســاس ارادۀ حاکمــی هوشــمند همچــون  کیفیــت حکمرانــی ب
شــاه اســماعیل، شــاه عبــاس یــا نادرشــاه و کریم  خــان شــکل 
اندیشــه  حالی کــه  ر  د می گرفــت.  خــود  بــه  حکومت منــدی 
ر دولــت را  ز ماکیــاول تــا هــگل حکومت منــدی د سیاســی غــرب ا
ر ایــران دولت کشــور بــه شــکل ملوک لطوایفــی  شــکل مــی داد، د
ز مالصــدرا تــا حــاج مالهــادی  ممالــک محروســه اداره می شــد. ا
ر مــورد حکومت منــد  ســبزواری هیــچ بحــث و تحلیــل سیاســی د
شــدن سیاســت نداشــتند. در زمــان ســامانیان تــا مغــوالن وجــود 
خواجه نصیرالدیــن  نظام الملــک،  ابن مقفــع،  چــون  متفکرانــی 
طوســی، عطاملــک جوینــی کمــک زیــادی بــه ترتیبــات حکومتــی 
ــر اســاس ســنت ایــران  کردنــد و بــه ســبک سیاست نامه نویســان ب
قــدرت  تکنولوژی هــای  ز  ا عملیاتــی  نظامنامه هــای  باســتان، 

نوشــتند.
ر انتهــای دوره قاجاریــه اندیشــه های ملکم خــان، آخونــدزاده،  د
آقاخــان کرمانــی و بــه شــکل کارآمدتــری تقــی زاده، فروغــی و 
منصورالســلطنه عــدل، حکومت منــدی مدرنــی کــه عبــاس میــرزا، 
ــی  ــد  را عملیات ــال می کردن ــر دنب ــی و امیرکبی ــام فراهان ــم مق قائ
ز تفکــرات  ــری ا ــر پایــه ایــده ایــران و بهره گی کــرد. اندیشــه جدیــد ب
ــر اســاس ایجــاد  میــل و منتســکیو، حکومت منــدی مشــروطیت ب
ــه  ــت هم ــران توانس ــت. ای ــکل گرف ــران ش ر ای ــدرن، د ــی م لویاتان
 1300 ز  ا را  حکومت منــدی  تکنیک هــای  و  نهادهــا  و  مبانــی 
بــه شــکل  ایجــاد نمایــد. حکومت مندکــردن دولــت  بــه بعــد 
بوروکراســی  ایجــاد  مــدرن،  دانــش  تولیــد  دســتگاه  تأســیس 
ز بــه همــراه ارتــش و پلیــس و  شایسته ســاالر و پارلمــان قانون ســا
ــر ایــده ملیــت ایــران، بنایــی  تنظیمــات سیاســت داخلــه و خارجــه ب
ر فراهــم کــرد. ایــن مبنــا توانســت هــرج  ر بــرای دولت کشــو اســتوا
ــه ای را  ــه ای و قبیل ــای فرق ــی و دعواه ــای ایل ــرج، حکومت ه و م
ــری  ر ســازد. قــدرت سراس محــو کــرده و شــهروند ایرانــی را معنــادا
طایفه هــای  و  ایــل  ــر  ب کــه  کــرد  ایجــاد  را  لویاتانــی  مطلقــۀ  و 
تولیــد  تکفیــری  روایت هــای  کــه  فرقه هایــی  و  جنگ جــو 
ز تجزیــه  ــر اینکــه ا ر عــالوه ب می کردنــد غلبــه پیــدا کــرد و کشــو
ر قــرن پیمــوده  ر چهــا نجــات پیــدا کــرد توانســت راهــی کــه غــرب د

ــد.  ــی کن ــه ط ــد ده ر چن ــود د ب
رونــد انحرافــی پیــدا  ر ایــران  امــا حکومت منــد شــدن دولــت د
ــر  ــس، هایدگ ــای مارک ــا ترجمه ه ــی ب ــه های سیاس ــرد و اندیش ک
روایت هــای فرقــه ای و قومیتــی  را بــرای بازیگــری  و فوکــو راه 
فراهــم ســاخت. اندیشــه مارکــس بــه دولت ســتیزی و نابــودی 
افق هــای  بــه  را  اندیشــه  ــر  هایدگ گردیــد،  ــر  منج حکومــت 
ز تکنولــوژی مــدرن ســوق داد و فوکــو بــا بســط  فلســفی و دوری ا
توهــم توطئــۀ مارکــس هرگونــه ســامانۀ دانایــی را بــه قــدرت 
ــاخت.  ــدم س ز درون منه ــدی را ا ــکان حکومت من ــاط داد و ام ارتب
بــرای  غــرب  ر  د حالی کــه  ر  د فوکــو  و  هایدگــر  مارکــس،  مثلــث 
ــدی  ــور و حکومت من ــاس دولت کش ــادی اس ــش دادن انتق پوش
را  مبنــا  اصــل،  جــای  ایــران  ر  د می آمــد،  ر  کا بــه  مکانیکــی 
گرفــت و چــون تنهــا وجــه ســلبی داشــتند همــه صورت هــای 
سیاســت گذاری اصلــی را بــه حاشــیه کشــاندند. بنابرایــن حاشــیه 
جــای اصــل را گرفــت و ایــن چنیــن شــد کــه شــعر، موســیقی، 
ادبیــات عامــه، فرهنــگ سیاســی و حتــی هســته ســخت قــدرت 
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ــوژی  ــر ارتباطــات،  فنــاوری و تکنول در دنیــای کنونــی کــه بــه عص
ــد  ــاق می افت ــد اتف ــریع و تن ــدری س ــه ق ــرات ب ــت؛ تغیی ــهره اس

ُ
ش

کــه در ایــن بیــن شــاهد تحــوالت عظیمــی در حوزه هــای مختلــف 
 بــه دنبــال خــود چالش هایــی را 

ً
هســتیم. ایــن تغییــرات یقینــا

ــا  ــدن ب ــه رو ش ــرِ روب ــان، هن ــن می ــه در ای ــت ک ــد داش ــی خواه در پ
ــه  ــک جامع ــرای ی ــد ب ــا می توان ــت دارد. چالش ه ــا اهمی چالش ه

ر فرصت هایــی بــرای رشــد و بالندگــی یــا تهدیــدی در  بســت
جهــت افــول آرمان هــا و ارزش هــا و زندگــی مطلــوب مــادی و 
ــا در  ــوق دادن چالش ه ــد. س ــه باش ــردم آن جامع ــوی م معن
جهــت ایجــاد فرصت هــای اجتماعــی و غیــره بیــش از همــه 
بــه میــزان توانمنــدی دولت هــا بســتگی دارد. کشــوری کــه 
ز حیــات سیاســی خــود می دانــد، کارآمــدی  چالــش را جزئــی ا
الزم بــرای روبــه رو شــدن بــا چالش هــا و جهــت دادن آن هــا بــه 
ــا  ــه ب ــی چنانچ ــز دارد؛ ول ــه را نی ــی جامع ــداف متعال ــمت اه س
ــر روز بایــد شــاهد  دولتــی ناکارآمــد و ضعیــف روبــرو باشــیم ه
تنش هــای جدیــد و در ادامــه نارضایتــی عمــوم مــردم جامعــه 

ــیم. ز آن باش ــس ا ــات پ و تبع
تغییــرات بــه طــور مســلم ســطح انتظــارات و توقعــات مــردم 
ــر نهادهــای مختلــف جامعــه  را روز بــه  روز ارتقــا می دهــد و اگ
ــق  ــکاف عمی ــاهد ش ــد، ش ــش نرون ــرات پی ــن تغیی ــای ای پابه پ
در  موجــود  واقعیت هــای  و  مــردم  انتظــارات  ســطح  بیــن 
جامعــه هســتیم، کــه ایــن مهــم خــود زمینه ســاز چالش هــای 
روی هــم  پی درپــی و در نهایــت نارضایتی هایــی اســت کــه 
ــان  ــچ انس ــر هی ــدن آن ب ــز ش ــۀ لبری ــود و نتیج ــته می ش انباش

ــت! ــیده نیس ــی پوش عاقل
در ادامــۀ نوشــتار قبلــی، بــه تغییــرات ایــران پــس از دهــۀ اول 
ز ایــن دهــه  انقــالب و میــزان ســرمایۀ اجتماعــی می پردازیــم. ا
بــه بعــد جامعــۀ ایــران دســت خوش تحــوالت عظیمــی در 
ز جملــه عرصــۀ اجتماعی)رشــد جمعیــت،  حوزه هــای مختلــف ا
تبــع آن  بــه  رفتــن ســطح ســواد و  بــاال  افزایــش رســانه ها، 

روشــنفکری جامعــه، افزایــش شهرنشــینی  افزایــش جمعیــت 
در  ــر  فرهنگی)تغیی عرصــۀ  در  جهانــی(،  ارتباطــات  افزایــش  و 
نســل  ظهــور  و   خواســته ها  ســالیق،  ارزش هــا،  و  نگرش هــا 

آنــان بــه دنیــا تــا حــدودی متفــاوت  ز جوانــان کــه نــگاه  جدیــدی ا
بــود(، در عرصــۀ اقتصادی)شــکاف طبقاتــی، افزایــش طبقــۀ 
سیاســی)تبدیل  عرصــۀ  در  و  متوقــع(  و  مصرف گــرا  متوســِط 
ســطح  افزایــش  ملی گرایــی،  بــه  محلــی  و  قومــی  تعصبــات 
مشــارکت سیاســی، افزایــش طیــف منتقــد واپوزیســیون،گرایش 

بــه تحــزب و ایجــاد انجمن هــا( و... بودیــم.
ز تحــوالت داخلــی ایجــاد شــده  ایــن مــوارد، تنهــا بخــش کوچکــی ا
در جامعــۀ ایــران در ســی ســال اخیــر پــس از دهــۀ اول انقــالب 
ــۀ  ــد ده ــز مانن ــن دوران نی ــران در ای ــالمی ای ــوری اس ــت؛ جمه اس

اول انقــالب بــا چالش هــای فراوانــی روبــه رو بــود. ســئوال اساســی 
ــا ایــن چالش هــا چگونــه برخــورد شــد؟ اینجاســت کــه ب

ر جامعــه، کــه فعال تریــن آن هــا دانشــجویان  روشــنفک قشــر 

هســتند و ســپس اســتادان دانشــگاه و حــوزه، پژوهشــگران 
و  خواســته ها  پژوهشــی،  آموزشــی  نهادهــای  و  مؤسســات  و 
توقعاتــی دارنــد کــه ایــن انتظــارات بایــد پاســخ داده شــود؛ طیــف 
روشــنفکر و تحصیل کــرده ای کــه پیشــرفت و توســعۀ کشــور در 
ــه  ــف جامع ــار مختل ــن اقش ــد و همچنی ــاد را آرزو می کن ــام ابع تم
ــر زمــان  کــه مســیر پرتالطــم انقــالب را آغــاز و همراهــی کردنــد و ه
ــز دریــغ نکردنــد. پاســخ  کــه نیــاز بــه حضــور آن هــا بــود از هیچ چی
بــه انتظــاراِت به حــق وظیفــۀ دولــت، مجلــس و نهادهــای قضایی 
ر اســت. اگرچــه تمــام موانــع و هجمه هــای خارجــی  و تأثیرگــذا

ــرز و  ــن م ــارج ای ز خ ــه ا ــادی ک ــی و اقتص ــکالت فرهنگ ــژه مش بوی
ــز جــای تأمــل دارد  بــوم در ایــن ۴0 ســال بــه کشــور تحمیــل شــد نی
ــالح  ــه اصط ــی از ب ــای برخ ــنگ اندازی ها و بی بصیرتی ه ــی س و حت

ر نگارنده اســت؛  ــز مدنظ روشــنفکران و بخصــوص سیاســیون نی
ــر انقالب:»چالــش هســت امــا در قبــال چالش  امــا پیــرو کالم رهب

ــود دارد.« ــم وج ــت ه ــتعداد و ظرفی ــدرت، اس ــوان، ق ت
فرهنگــی،  اجتماعــی،  ــر  نظ ز  ا ایجادشــده  جدیــد  فضــای 
اقتصــادی، سیاســی و تغییراتــی کــه در ســبک زندگــی مــردم 
ایجــاد شــد و بویــژه ناکارآمــدی دولت هــا در برخــورد بــا ایــن 
 
ً
ــا ــور، خصوص ــای کش ــردن از ظرفیت ه ــتفاده نک ــرات و اس تغیی

ــردم،  ــق م ــته هاِی بح ــن خواس ــدی نگرفت ــانی و ج ــرمایۀ انس س
تــا حــدودی ســبب نــزول اعتمــاد عمومــی و درنهایــت افــول 

ــر شــده اســت. ســرمایۀ اجتماعــی ســال های اخی
ــدی  ــای کارآم ــت و نهاده ــاهد دول ــا ش ــه م ــر چنانچ اگ
بودیــم کــه دارای میــزان بــاالی توانمنــدی در کنتــرل 
ارتقــای  اقتصــادی،  و  سیاســی  ثبــات  ایجــاد  فســاد، 
کارآمــد،  آموزشــی  نظــام  ایجــاد  و  جامعــه  فرهنــگ 
قانــون،  حاکمیــت  و  قوانیــن  بــه  بخشــی  کیفیــت 
پاســخگو  نهایــت  در  و  کارآمــد  و  قــوی  اداری  نظــام 
بودیــم، هــم اکنــون شــاهد افــول ایــن ســرمایۀ عظیم 

نبودیــم.
تمــام  ز  ا ســپاس  ضمــن  اینکــه،  ــر  آخ مطلــب  امــا  و 
عزیزانــی کــه خالصانــه بــه ایــن ســرزمین خدمــت کردنــد 
بــا وجــود  ــر گرفتــن پیشــرفت هایی کــه  بــا در نظ و 
تمــام مشــکالت در ایــن چهــل ســال بــه دســت آوردیــم، 
ــی  ــعه و تعال ــه توس ــیدن ب ــرای رس ــت ب ــر اس ــل ذک قاب
معنــوی و مــادی، تــک تــک افــراد جامعــه بایــد ســهیم 
ــر فــردی در ابتــدا بایــد بــه خودســازی بپــردازد  باشــند؛ ه
ــی و  ــردی، اجتماع ــی ف ــت تعال ــه در جه ــی ک و گام های
ــن  ــد. ای ــی نمای ــی و بازبین ــت را بررس ــته اس ــی برداش مل
آگاهانه تــر، ســرعت  نــگاه دقیق تــر و  بــه  مهــم نیــاز 
رِ همــراه بــا امیــد بــه آینــده، اتحــاد، وحــدت کلمــه  بیشــت
و مســئولیت پذیری بیشــتر و در نهایــت انتخاب هــای 
ــاهد  ــد ش ــال جدی ــه در س ــد آنک ــه امی ــر دارد. ب دقیق ت
جامعــه  افــراد  تک تــک  در  مثبــت  و  عظیــم  تحــول 
ز  بــه ویــژه مســئولین کشــور باشــیم و بــا اســتفاده ا
ظرفیــِت تمــام داشــته هاِی ایــن ســرزمین بــه نفــع مــردم و 
ز گذشــته افزایــش قــدرت ملــی در تمــام ابعــاد  جامعــه، بیــش ا

آن را جشــن بگیریــم.

ر اینستاگرام چگونه شکل می گیرد؟ هنجارشکنی د
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وســیلۀ  بــه  آن  گســترش  و  مجــازی  فضــای  شــکل گیری  بــا 
ــن  ــه ای ــی ک ــر، تأثیرات ــال های اخی ــی س ــی ط ــبکه های اجتماع ش
ســوی  ز  ا داشــته اند،  افــراد  اجتماعــی  زندگــی  بــر  شــبکه ها 
ر  ر گرفتــه اســت. د پژوهشــگران مختلــف مــورد تحقیــق قــرا
ر  د پــا  تاکنــون  کــه  گوناگــون  اجتماعــی  شــبکه های  میــان 
ــر  کارب میلیــارد   1 بــا  اینســتاگرام   گذاشــته اند،  مجــازی  عرصــۀ 
ــده  ــناخته ش ــی ش ــبکه های اجتماع ز ش ــی ا ــاه، یک ر م ــال  د فع
مختلفــی  دالیــل  بــه  بنــا  ایــران  ر  د اســت.  جهــان  ســطح  ر  د
بــا  دیگــر،  اجتماعــی  شــبکه های  ر  ســای فیلترینــگ  جملــه  ز  ا
ر اســتفاده کننــده  24میلیــون عضــو بــه عنــوان هفتمیــن کشــو
وبــه  داده  اختصــاص  خــود  بــه  را  اجتماعــی  شــبکۀ  ایــن  ز  ا
همیــن دلیــل اینســتاگرام نقــش مهمــی را بــه عنــوان  پلتفــرم 

. می کنــد  بــازی  ایرانیــان  اصلــی 
ــر  پ ز  ا یکــی  عنــوان  بــه  اینســتاگرام  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
ر  ر میــان ایرانیــان قــرا اســتفاده ترین شــبکه های اجتماعــی د
ر اینجــا مطــرح می شــود ایــن اســت  گرفتــه اســت، ســؤالی کــه د
ــا اینســتاگرام نقــش  کــه چــه ســازو کارهایــی ســبب می شــود ت
ــازی کنــد  ر تخریــب ارزش هــای فرهنگــی و اخالقــی ب مخربــی د

ر جامعــۀ ایرانــی شــود.  و ســبب هنجارشــکنی د
عمومــی  حــوزۀ  میــان  تفــاوت  بــه  قایــل  هابرمــاس  یورگــن 
عمومــی  عرصــۀ  ز  ا تعریــف  ر  د و  اســت  خصوصــی  حــوزۀ  و 
ر  د مشــارکت  ر  منظــو بــه  افــراد  آن  ر  د کــه  اســت  عرصــه ای 
ویژگــی  مهم تریــن  می آینــد.  گردهــم  علنــی  و  ز  بــا مباحــث 
عرصــۀ  بــه  خصوصــی  عرصــۀ  کــردن  تبدیــل  اینســتاگرام 
عمومــی اســت؛ بدیــن معنــا کــه افــراد خصوصی تریــن مســائل 
ر  د را  و...(  فعالیت هایشــان  خانــه،  غــذا،  خود)ماننــد  زندگــی 
قالــب عکــس یــا فیلــم بــا دیگــران بــه اشــتراک می گذارنــد .
ر  دومیــن ویژگــی اینســتاگرام وجــود بســتری دموکراتیــک د
ــر خــالف رســانۀ ملــی  آن اســت. ایــن بدیــن معنــا اســت کــه ب
ز قبــل تهیــه شــده و امــکان  )تلوزیــون و رادیــو (کــه برنامه هــا ا
کنــش دو ســویه بیــن گیرنــده و دریافــت کننــده وجــود نــدارد، 
طــوری  بــه  دارد  وجــود  افــراد  ســویۀ  دو  کنشــگری  امــکان 
کــردن  بــالک  حتــی  یــا  گذاشــتن  کامنــت  الیــک،  بــا  کاربــران 

ــه  ــه چ ــکل گرفت ــات ش ــا اتفاق ــا ی ــه پدیده ه ــود را ب ــش خ واکن
ــد.  ــان می دهن ــی نش ــای واقع ر فض ــه د ــازی و چ ــای مج ر فض د
ر آن خیلــی نقــش  ر هدایــت و نفــوذ د همچنیــن حاکمیت هــا د
ــرای  ــاوی ب ــانس مس ــروت،  ش ــزان ث ــر می ــا ه ــس ب ــد و هرک ندارن

اینســتاگرام دارد.  ر  فعالیــت د
ر و بــا   افــراد درگذشــته بــرای کســب شــهرت و اعتبــا

ً
معمــوال

ز دیگــران متفــاوت  تــالش و کســب مهــارت و اســتعداد، خــود را ا
ر  نشــان مــی دادنــد تــا بــه جایــگاه یــک ســلبریتی برســند. امــا د
ایــن زمــان بــا توجــه بــه مــوارد گفتــه شــده دربــارۀ ویژگی هــای 
یــک  بــه عنــوان  بــه نوعــی  اینســتاگرام، هرکســی می توانــد 
ــا  ــد ب ــراد می توانن ــود. اف ــناخته ش ــردم ش ــان م ر می ــلبریتی د س
ــه  ــیه ب ــاد حاش ــی ایج ــا حت ــان و ی ــتن مهارت هایش اشتراک گذاش
ر کوتاه مــدت و یــا حتــی بلند مــدت برســند.  کســب شــهرت د

ــبک  ــارۀ »س ــال 98 درب ر س ر د ــو ــی پ ــا رض ــی پرنی ــه تحقیق ــا ب بن
ــر شــبکۀ اجتماعــی اینســتاگرام« بــه طورکلــی  زندگــی بــا تأکیــد ب

ــم: ــر می خوری ــتاگرام ب ر اینس ــراد د ــته اف ــه دو دس ب
و  متظاهرانــه  زندگــی  ســبک  بــا  تالشــند  ر  د کــه  افــرادی   -1
بــا  افــرادی  چنیــن  برســند.  معروفیــت  بــه  خــود،  نمایشــی 
نام هــای دلقک هــا یــا شــاخ های مجــازی شــناخته می شــوند 
ــق  ز طری ــد ا ــا بتوانن ــتند ت ــهرت هس ــت و ش ــدد معروفی و درص
ــر خــود را)ســایت های  جــذب مخاطــب بتواننــد تبلیــغ مــورد نظ
ــد  ــه درآم ــام داده و ب ــات( انج ــا خدم ــغ کاال ی ــدی ، تبلی ــرط بن ش
ســاختن  بــا  حالــت(  بهتریــن  ر  افــراد)د ایــن   

ً
معمــوال برســند. 

امــا  کننــد؛  جــذب  مخاطــب  تــا  تالش انــد  ر  د ــز  طن محتــوای 
تالش انــد،  ر  د هنجارشــکنی  بــا  و  گذاشــته  ــر  فرات را  پــا  برخــی 
ز الفــاظ رکیــک، دعواهــای  بــه معروفیــت برســند. اســتفاده ا

ر مآبــی و  روشــنفک بــدن نمایــی و برهنــه شــدن،  ســاختگی، 
ــری خــود همــراه بــا تخریــب  نمایــش دادن ســبک زندگــی الکچ
ایــن   آورد.  ر  شــما بــه  مــوارد  این گونــه  ز  ا می تــوان  را  دیگــران 
دســته بندی  متظاهرانــه«  زندگــی  »ســبک  درگــروه  افــراد 

. ند می شــو
زندگــی  تصویــر  اول  دســتۀ  برخــالف   

ً
اصــوال دوم  دســتۀ   -2

 بــه دنبــال 
ً
واقعــی خــود را بــه نمایــش می گذارنــد و معمــوال

پســت هایی  بیشــتر  افــرادی  چنیــن  نیســتند.  آوازه  و  شــهرت 
اشــتراک  بــه  را  خــود  اجتماعــی  و  فــردی  مســائل  دربــارۀ 
افــراد  ایــن  ایجــاد حاشــیه نیســتند.  بــه دنبــال  می گذارنــد و 
افــراد  یعنــی  اول  دســتۀ  ر  د فرهنگــی  و  فکــری  لحــاظ  بــه 
ر گــروه »ســبک زندگــی واقعــی«  ر ندارنــد و د متظاهرنمــا قــرا

می شــوند. دســته بندی 
ــی  ــراد م ــه اف ــت هم ــد گف ــوق بای ــوارد ف ــه م ــه ب ــا توج ــال ب ح
ر دموکراتیــک ایــن  ر اینســتاگرام بــا توجــه بــه بســت تواننــد د
نمایــش  بــه  عمومــی  عرصــۀ  ر  د را  خــود  خصوصــی  شــبکه 
بــه ســبک  تــا  ر تالش انــد  ر نتیجــه برخــی افــراد د بگذارنــد، د
ز  ا همیــن  بــرای  و  کننــد  جــذب  مخاطــب  خــود،  متظاهرانــۀ 
همچنیــن  ندارنــد.  ابــا  بی اخالقــی  و  ر شــکنی  هنجا هرگونــه 
ر  ر آن بدلیــل ســاختا ر اعمــال نفــوذ حاکمیت هــا د ناتوانــی د
اینســتاگرام، باعــث شــده تــا برخــی بــه ایــن رســانه بدگمــان 

باشــد. ز ســوی دولــت  ا آن  باشــند و خواهــان فیلترینــگ 
ر اروپــا ابتــدا کتــاب بــه عنــوان یــک رســانه تجربــه شــد و ســپس  د
باعــث شــد فرهنــگ  تلوزیــون و فضــای مجــازی کــه  رادیــو، 
ــی  ــد ول ــود بیاموزن ــی خ ــل تاریخ ــی مراح ــح را ط ــتفادۀ صحی اس
ــده؛  ر نش ــرا ــه تک ــن روی ــران ای ر ای ــفانه د ــده متأس ــر نگارن ــه نظ ب
ــی  ر کم ــیا ــد بس ــون، درص ــگام ورود تلوزی ــه هن ــه ای ک ــه گون ب
ز مــردم ایــران ســواد خوانــدن و نوشــتن را داشــتند کــه بــه  ا
ــر فرهنگــی بــه وجــود آمــده، کــه تــا کنــون  موجــب آن یــک تأخی

ــتیم. ــه هس ــا آن مواج ب
ر شــکنی ها  ز این گونــه هنجــا ا ر پایــان تنهــا راه پیشــگیری   د
ز  را آمــوزش ســواد رســانه ای بــه اکثریــت مــردم و ایجــاد ســا
ز ایــن  و کارهــای فرهنگــی جهــت آمــوش اســتفادۀ درســت ا
گونــه شــبکه های اجتماعــی پیشــنهاد می شــود، زیــرا نتایــج 
ر  ر اکث ر ایــن رابطــه، د نشــان داده، کــه هرگونــه برخــورد ســلبی د

ــت. ــته اس ــراه داش ــه هم ــی را ب ــۀ معکوس ــع  نتیج مواق
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ر محیط هــای  ــز در رودخانه هــا، دریاچه هــا و ســای بــه گــزارش ایســنا، سال هاســت کــه کارشناســان محیــط زیســت نســبت بــه رهاســازی ماهــی قرم
ر می دهنــد.  طبیعــی هشــدا

آلــی  ز گیاهــان و مــواد  ر محیط هــای طبیعــی می تــوان بــه افزایــش آلودگــی و تیرگــی آب بــه دلیــل تغذیــه ا ر ماهــی قرمزهــا د ر حضــو ر زیان بــا آثــا ازجملــه 
ــر بــه عنــوان آشــیانه و محــل تخم ریــزی اســتفاده می شــود، اشــاره کــرد. ز بیــن بــردن گیاهــان آبــزی کــه بــرای ماهیــان بومــی دیگ ر آب و ا موجــود در بســت

ر تولیــد مثلــی برخــی  ر دادن اســپرم کپورماهیــان بومــی، کاهــش رفتــا ر گونه  هــای بومــی، کمــک بــه رشــد بی رویــه جلبــک، هــد رقابــت تغذیــه ای بــا ســای
ــز اســت. ر مخــرب زیســت محیطــی ماهــی قرم آثــا ــر  ز جملــه دیگ ــر ا ر ایــن گونــه و انتقــال بیمــاری بــه ماهیــان دیگ ر حضــو دوزیســتان بومــی د
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ر محیط های طبیعی رها کنیم؟ چرا نباید ماهی قرمز را د

بررسی برهم کنش عوامل موثر برآلودگی هوا
بخش دوم: بررسی اجمالی قانون هوای پاک

به دنبال چارچوبی اجرایی برای تبدیل چالش باغ وحش ها به فرصت

ر میان شاخه های»تالجن« و در»دست نیلوفر« انتظار و امید د

محیط زیــست

قسمت 2

ر نیما یوشیج ر اشعا بررسی جایگاه طبیعت د

امیرعلی برومند
کارشناسی مهندسی محیط زیست 96

پوریا سرداری
دانش آموختۀ مهندسی محیط زیست 1399

محسن مظلومی
کارشناسی مهندسی محیط زیست 96

آلودگــی  ر قســمت پیشــین بــه طــرح بحــث پیرامــون بحــران  د
می رســد  ــر  نظ بــه  کــه  چالشــی  عنــوان  بــه  ر  کشــو هــوای 
ر دســت کــم پنــج دهــه دســت و پنجــه نــرم  ر د مدیــران کشــو
ــر آن  ز درگی کــردن بــا آن، بــه رغــم همــۀ دســتاوردها، هنــو
ز همیــن مقدمــه بــرای تبییــن اهمیــت  هســتند، اشــاره و ا

ــد.  ــه ش ــره گرفت ــوع به ــردی موض ــژه و راهب وی
همچنیــن بیــان شــد کــه بــا توجــه بــه گســتردگی و پیچیدگــی 
ر ویــژه بــه شفاف ســازی صــورت مســئله  موضــوع بایــد بــه طــو
آلودگــی  بحــران  بــا  مقابلــه  بــرای  مؤثــر  رهیافت هــای  و 
ر نخســت بــه سیاســت های  ر ایــن راســتا نوشــتا پرداخــت. د
عنــوان  بــه  ر  نوشــتا ایــن  و  یافــت  اختصــاص  ر  کشــو کلــی 
ز ایــن پــازل، بــه قانــون هــوای پــاک بــه عنــوان  دومیــن تکــه ا
ز مهم تریــن و راهبردی تریــن قوانیــن محیط زیســتی  یکــی ا
بحــران  بــا  مبــارزه  ر  مســی ر  د قانــون  مهم تریــن  و  ر  کشــو

آلودگــی هــوای ایــران اختصــاص یافتــه اســت.
 2. قانون هوای پاک )به پیوســت 1 رجوع کنید.(

ــورخ  ــمارۀ ۷۳۹۹۳/۵۰۲۲۰ م ــۀ ش ــه نام ــف ب ــون عط ــن قان ای
و  بیســت  و  یکصــد  اصــل  اجــرای  راســتای  ر  د  1393/6/31
قانــون  ایــران  اســالمی  جمهــوری  اساســی  قانــون  ســوم 
نحــوۀ  قانــون  اصــالح  الیحــۀ  عنــوان  بــا  کــه  پــاک  هــوای 
اســالمی  شــورای  مجلــس  بــه  هــوا  آلودگــی  ز  ا جلوگیــری 
ز  رو علنــی  جلســۀ  ر  د تصویــب  بــا  بــود،  گردیــده  تقدیــم 
ــرم  ــورای محت ــد ش ز تأیی ــس ا ــورخ 1396/4/25 و پ ــنبه م یکش
اســالمی،  شــورای  مجلــس  وقــت  رئیــس  توســط  نگهبــان، 
ــس  ــوۀ مجریه)رئی ــس ق ــت]به رئی ــه پیوس ــی، ب ــی الریجان عل

گردیــد. ابــالغ  روحانــی([  حســن  جمهــور، 
ــه  ــواد ب ــن م ز ای ــیاری ا ــه بس ــه ب ــاده دارد ک ــون 34 م ــن قان ای

ــت.  ــورده اس ــره خ ــد تبص ــا چن ــک ی ــوا، ی ر محت ــو فراخ
ــن،  ز قوانی ــر ا ــیاری دیگ ــد بس ــون همانن ــن قان ز ای ــا ــۀ آغ نقط
ر ایــن  ر متــن اســت. د ر رفتــه د شــفاف ســازی عبــارات بــه کا
ز ایــن  آگاهــی عمــوم ا قســمت بــا توجــه بــه مفیــد بــودن 

ــات  ــداری حیوان ز نگه ــه ای ا ــث، تاریخچ ــن بح ــت ای ــمت نخس ر قس د
ر قالــب باغ هــای  وحــش  ارائــه و بــه برخــی چالش هــای  ر اســارت د د
ر ســطح بین المللــی و ملــی اشــاره شــد. پایــان  ایــن مجموعه هــا د
قســمت پیشــین ســوال مهمــی طــرح گردیــد کــه مناســب اســت بــه 
ــرح   ــش ط ــرد. پرس ر گی ــرا ــر ق ــز مدنظ ــر نی ــث حاض ــل بح ــوان مدخ عن
ز اینکــه بــا توجــه بــه چالش هــا و مخاطــرات  شــده عبــارت بــود ا
ــر  تدبی مواجه انــد،  آن  بــا  باغ وحــش  مجموعه هــای  کــه  فراوانــی 
ــر کنیــم  مناســب بــه تعطیلــی کشــاندن آن هاســت؟ بــه ایــن فک
ر  انتظــا ر  د سرنوشــتی  چــه  وحش هــا  بــاغ  شــدن  بســته  بــا  کــه 
ــارت  ــه عب ــود؟ ب ــد ب ــد خواه ــی می کنن ــا زندگ آنج ر  ــه د ــی ک جانوران
ر  د زیســتن  بــه  قــادر  ــر  دیگ کــه  جانورانــی  سرنوشــت  ر  روشــن ت
طبیعــت نیســتند چــه می شــود؟ همچنیــن کارمنــدان بــاغ وحــش 

ــر  ــز بایــد درنظ ر شــناخت شــعر یــک شــاعر، محیط زیســت وی را نی »د
داشــت؛ بــه ویــژه کــه شــاعر روســتایی باشــد و پدیده هــای طبیعــت 
ر گفت وگــو بــا  ر د ز نزدیــک تجربــه کــرده باشــد«) طبیعــت و شــع را ا

شــاعران شــاه حســینی: ص ۱۴۴(

ــر نیمایــی بــه  ز عص ــر فارســی ا ر معاص ز بارزتریــن دگرگونی هــای شــع ا
ــر نگــرش در برخــورد بــا طبیعــت اســت. ایــن دریافــت  ایــن ســو، تغیی
تــازه و تغییــر زاویــۀ دیــد نســبت بــه اشــیاء و پدیده هــای اطــراف، 

ر نیمایــی اســت.  ره آورد دگراندیشــی و نوجویــی شــع
ــه  ــا وج ــه، تنه ز قافی ــتفادۀ آزاد ا ــا و اس ــاوی مصرع ه ــم زدن تس ر ه ب
ر نیماســت، هرچنــد کــه ممکــن  ظاهــری و حتــی کم اهمیــت کا
ــه  ــود ک ــن ب ر ای ــا د ــوآوری نیم ــد. ن ــن را بگوین ــالف ای ــی خ ــت برخ اس
ز کلیشــه های چندیــن ســده دیــد و  ر ا جهــان و طبیعــت را بــه دو
ــی و  ــاظ عاطف ز لح ــی:»ا ــفیعی کدکن ــاد ش ــه اعتق ــرد. ب ــاس ک احس
ز زندگــی و طبیعــت مایــه گرفته   ا

ً
ر او مســتقیما تفکــر، مضمــون شــع

ز تجربــۀ مختــص خــود، چــه دربــارۀ  اســت؛ یعنــی بایــد گفــت کــه او ا
ر مــورد زندگــی اجتماعــی، عشــق فــردی یــا طبیعــت  انســان و چــه د
ر کلــی یــک چنیــن دلبســتگی نزدیــک بــه  ســخن می گویــد. بــه طــو

ر  ــفاف ت ــه ش ــه ب ــزوده ک ــات اف ــر توضیح ــا ذک ــه، ب ــف پای تعاری
ر آن هــا کمــک می کنــد، بــه نقــل تعاریــف  و فهــم آســان ت

ــت: ــده اس ــه ش پرداخت
آلودگی هوا:  .1

ــدۀ  آالین ــد  ــا چن ــک ی ر ی ــا ز انتش ــت ا ــارت اس ــوا عب آلودگی ه  «
ز  یون ســا پرتوهــای  گاز،  مایــع،  جامــد،  آالینده هــای  ز  ا اعــم 
به صــورت  آزاد،  هــوای  ر  د صــدا  و  بــو  یون ســاز،   غیــر  و 
ر و مدتــی کــه کیفیــت  طبیعــی یــا انسان ســاخت، به مقــدا
ــان و  ــالمت انس ــرای س ــه ب ــد ک ــر ده ــه ای تغیی ــوا را به  گون ه
بوم شــناختی)اکولوژیکی(  فرآیندهــای  زنــده،  موجــودات 
ز بیــن رفتــن یــا  ر بــوده و یــا ســبب ا ر و ابنیــه، زیــان آو آثــا یــا 

کاهــش ســطح رفــاه عمومــی گــردد .« 

ر آالینده ها:  ز انتشــا ۲ـ حدود مجا
ز  ز میــزان مجــا آالینده هــا عبــارت اســت ا ر  ز انتشــا »حــدود مجــا

ــوا«*. ــدۀ ه آلوده کنن ــع  ز مناب ــا ا آالینده ه ــی  خروج
ر  ــیا ــتانداردهای بس ــی اس ــد برخ ــر چن ــت ه ــر اس ــه ذک *الزم ب
ز ســوی نهادهــای بین المللــی  ر ایــن حــوزه ا ــر و متقــن د معتب
ر  انتشــا ز  مجــا حــدود  ایــن  وجــود  بــا  اســت،  شــده  تعییــن 
ــا توجــه  ــا ثابــت نیســتند و ب ر همــۀ کشــورهای دنی آالینــده د
محیط زیســت  نظارتــی  نهادهــای  ســخت گیری  میــزان  بــه 
کشــورهای مختلــف، می تواننــد متفــاوت تعریــف  شــوند.

 
ر عبارتند از: آلوده کنندۀ هوا به شــرح زی ۳ـ منابع 

محیــط  شــناخت  کتــاب  ــر  نظی علمــی  منابــع  ر  د ]چنانچــه 
ــده،  ــن )1394( آم ــتۀ بوتکی ــده نوش ــیارۀ زن ــن، س ــت: زمی زیس
ــز تصریــح شــده کــه منابــع  ر متــن مــادۀ 1 ایــن قانــون نی د
انســانی  و  بــه دو دســتۀ منابع طبیعــی  آالینده هــا  ر  انتشــا

می شــوند.[  تقســیم 
منابع طبیعی، شامل:

آتش ســوزی  طوفان هــای گــرد و غبــار، طوفان هــای شــن، 
آتشفشــان ها و هواویزهــای دریایــی. جنگل هــا و مراتــع، 

چــه  می کننــد،  نگهــداری  جانــوران  ز  ا گذشــتگی  خــود  ز  ا بــا  کــه 
دانش آموختــگان  ز  نیــا یــا  و  می کننــد؟  پیــدا  شــغلی ای  آینــدۀ 
رشــته ها و گرایش هــای مرتبــط بــه جانورشناســی و  حیات وحــش 
ز دانش آموختــگان علــوم و مهندســی محیط زیســت گرفتــه تــا  ا
زیست شناســی و دامپزشــکی کــه بایــد در زمینه هــای تخصصــی 

ر شــوند، چــه می شــود؟  خــود مشــغول بــه کا
باغ وحــش داری حرفــه ای ســخت، پرمســئولیت و پراســترس اســت 
ایــران  ر  د اســت.  ر  مســتم عملکــرد  پایــش  و  نظــارت  نیازمنــد  کــه 
ر ها بایــد ســازمان های دولتــی، نیمه دولتــی و یــا  ر کشــو ماننــد ســای
ر قالــب سیســتم  ــر باغ وحش هــا را د خصوصــی مســئولیت نظــارت ب
ــا  ــد ب ــران بای ر ای ر د ــاختا ــن س ــد. ای ــده بگیرن ــر عه ــه  ب ــی یکپارچ نظارت
و  دامپزشــکی  محیط زیســت،  حفاظــت  ســازمان های  مشــارکت 
ــال  ــن و فع ــی تدوی ــی تخصص ــب کارگروه ر قال ــازمان ها د ــر س دیگ

ــود.   ش
ر العمل های بین الملــی بررســی  ر ایــن کارگــروه نظارتــی بایــد دســتو د

ــود«. ــابقه ب ــی بی س ر فارس ــع ر ش ــر د ــرون اخی ــا ق ــت ت طبیع
 
ً
هــرگاه شــعرهای نیمــا را بخوانیــم نزدیکــی او را بــه طبیعــت کامــال
ر عیــن حــال می فهمیــم کــه رابطــۀ او بــا طبیعــت  درک می    کنیــم و د
ر نیمــا انعــکاس  ر شــع شــکل خاصــی دارد. در واقــع طبیعــت د
ر مــورد نــگاه نیمــا  ر هســتند و نکتــۀ کلیــدی د حــاالت عاطفــی شــاع
ز  ز طبیعــت ســخن می رانــد ا بــه طبیعــت همیــن اســت. او هرجــا ا
خــود و احساســات درونــی خــود ســخن می    گویــد. ایــن نــوع برخــورد 
ــم«   ــم در راه ــن چش ــو را م ــروف »ت ر مع ــع ر ش ــت د ــا طبیع ــا را ب نیم
ر خدمــت  ــز د ر همــه چی ر ایــن شــع نیــز بــه وضــوح می    بینیــم. د
ر اســت؛ انتظــار، انــدوه، امیــد و ناامیــدی در بیــان  حــاالت درونــی شــاع
ــی«  ــرو کوه ــای س ــر« و »پ ــت نیلوف ر »دس ــن« و د ــاخه    های »تالج ش

 مشــهود اســت.
ً
کامــال

ــر  عناص دارد.  ســویه  چنــد  کارکــرد  نیمــا  شــعرهای  ر  د طبیعــت 
ــاد  ــال نم ــن ح ر عی ــی و د ــی و عین ــم واقع ــعرش ه ر ش ــت د طبیع
ایجــاد  حــس  و  فضــا  اینکــه  همــه  ز  ا ــر  مهم ت و  هســتند  هــم 
ــن  ــی را ببی ــط معن ــاره می گوید:»فق ــن ب ر ای ــود د ــا خ ــد. نیم می کنن
ــده  ــع ش ــوع واق ــرت مطب ر نظ ــه د ــره ک ــالن منظ ز ف ــف ا ــرای وص و ب
ــی  ــر کن ــی فک ز آن می توان ــس ا ــده، پ ــان ب ــت را نش ــت اول طبیع اس
ــوت و  ــدن ق ــع ش ــر واق ــرای نوت ــت را ب ــیله آن طبیع ــه وس ــه چ ــه ب ک

و منابع انسان ســاخت، شامل:
وســایل  قبیــل  ز  ا منبعــی  هرگونــه  منابع متحــرک:   الــف( 
ایجــاد  حرکــت  ــر  اث ر  د کــه  غیرموتــوری  و  موتــوری  نقلیــۀ 

)1 می کند.)شــکل  آلودگــی 

شــکل 1. اهم منابع انسان ســاخت  متحرک آالینده هوا

ــات  ــع، عملی ــل صنای ز قبی ــی ا ــه منبع ــت: هرگون ب( منابع ثاب
اداری  تجــاری،  خدماتــی،  بخش هــای  کشــاورزی،  معدنــی، 
آالینده هــا  ر  انتشــا ســبب  ثابــت  محلــی  ر  د کــه  خانگــی  و 

. د می شــو
آالیندۀ هوا

آالینده هــای  ــر ســطح  ر ســال های اخی آنجــا کــه د ز  متأســفانه ا
ز حــدود خطرنــاک و  ز و ا ز حــد مجــا ــر ا ر فرات کالنشــهرهای کشــو
ز می کــرد، مــردم مــا بارهــا عبــارت موقعیــت  ــز تجــاو ر نی هشــدا
جمعــی  ارتبــاط  رســانه های  ز  ا را  هــوا  آلودگــی  اضطــراری 
شــنیده اند، کــه اغلــب ایــن اعــالم بــا درخواســت خــارج نشــدن 
ر متــن قانــون  ز منــزل و کاهــش تــردد همــراه بــوده اســت. د ا
ــراری  ــع اضط ز مواق ــی ا ــادۀ 1، تعریف ــۀ م ر ادام ــاک د ــوای پ ه

ــر آورده شــده اســت:  بــه شــرح زی
ر پایــداری جــوی )براســاس  »مواقعــی اســت کــه بــا اســتمرا
اعــالم ســازمان هواشناســی( و یــا افزایــش میــزان غلظــت 

ر  ــر تمــام باغ وحش هــای کشــو ز بومی ســازی تــا حــد امــکان ب  و پــس ا
ــای  ــاغ وحش ه ــون ب ــاید هم اکن ــود. ش ــری ش ــب پیگی ــال و مرت اعم
نداشــته  را  بین المللــی  ســازمان های  ر  د عضویــت  شــرایط  ایــران 
باشــند امــا ایجــاد و تقویــت یــک سیســتم درســت نظــارت ملــی 
ــر مرگ هــای  ز اتفاقــات ناگــواری نظی  ایــن امــر را تســهیل و ا

ً
یقینــا

ر جلوگیــری خواهــد  مشــکوک جانــوران در باغ وحش  هــای کشــو
وب ســایت های  در  دســتورالعمل ها  ــر  اکث آنکــه  دلیــل  بــه  کــرد. 
ــتم  ــن سیس ــاد ای ــت، ایج ــده اس ر داده ش ــرا ــط ق ــازمان های مرتب س
آن  اجــرای  هرچنــد  بــود.  نخواهــد  ســختی  چنــدان  ر  کا نظارتــی 
ر باشــد، امــا بــا تــالش رســیدن بــه اســتانداردها  ممکــن اســت دشــوا

ــود.  ــد ب ــترس خواه ــل دس ــده قاب ر آین د
ر ایــن راســتا الزم اســت بــا آگاهی بخشــی بــه کنشــگران کــه نگــران  د
ــه  ــا ب ــازیم ت ــد س ــا را متقاع ــتند آن ه ــات هس ــوق حیوان ــث حق مباح
ــر  ــر اســت بــه بهت رِ »نــه بــه بــاغ وحش هــا« بهت ــر دادن شــعا جــای س
ز  ر ا شــدن وضعیت شــان کمــک کننــد؛ زیــرا بــاغ وحش هــا بیشــت

ر بدهــی«. اقتــدا
ــت و  ــوده اس ــده ب ــاب ش ــیده و حس  اندیش

ً
ــال ــا کام ــای نیم نوآوری ه

بــه همیــن دلیــل هــم بــود کــه او توانســت تحولــی بنیادیــن ایجــاد 
ــه  ــد ک ــان ببین ــت چن ــد آورد. او می خواس ــن پدی ــی نوی ــد و فضای کن
ــن  ــد: »م ــه می گوی ــت ک ــن اس ــد، ای ــده باش ــون او ندی ــس چ ــچ ک هی
ــورۀ  ــالن ک ــا ف ــم ی ــگاه می کن ــدا ن ــک گ ــه ی ــر ب ــت س ز پش ــا ا مدت ه
ــا  ز آن ه  ا

ً
ــورا ــه ف ــرای اینک ــه ب ــم. ن ــا می کن ــر را تماش ــتعل آهنگ مش

ــه  ــکات را ب ز ن ــی ا ــد جزئ ــن می توان ــگاه م ــر ن ــه ه ــم؛ بلک ــف کن وص
ــه  ــد ب ــت می توانن ــک وق ــکات ی ــن ن ــوع ای ــد. بالمجم ــداء کن ــن اه م
ر مشــاهدات دیگــران  آنچــه می نویســیم تکــرا ــا  مــن کمــک کننــد ت
ر اول بایــد مطالعــه داشــته  ر ایــن صــورت شــاع ــر نیایــد. د بــه نظ
ــا قــدرت ذهنــی خــود آن مطالعــات را تجزیــه و  ز آن ب باشــد و پــس ا

ــن«. ــف ک توصی
ر شــعرش بــا طبیعــت یگانــه می شــود و خواننــده فاصلــه ای  نیمــا د

آنچــه را کــه توصیــف می کنــد، نمی بینــد: بیــن او و 
هست شب یک شب دم کرده و خاک

رنگ رخ باخته است
ر کوه ز ب ر ا باد نو باوه اب

سوی من تاخته است

و  درمــان  بهداشــت،  وزارت  اعــالم  )براســاس  آالینده هــا 
آمــوزش پزشــکی و بــا همــکاری ســازمان( شــرایط به گونــه ای 
ر  دچــا را  محیط زیســت  و  انســان  ســالمت  کوتاه مــدت،  ر  د

بنمایــد.« جــدی  مخاطــره 
تمامــی  تمکیــن  الــزام  صراحــت  بــه  قانــون  ایــن   2  مــادۀ 
و  دولتــی  ز  ا اعــم  و  مؤسســات  دســتگاه ها  اشــخاص، 
ر مناطــق آزاد تجــاری  ر د غیردولتــی و تمامــی اشــخاص مســتق
نواحــی  و  شــهرک ها  اقتصــادی،  ویــژۀ  مناطــق  صنعتــی،  ـ 
ــر کــرده و وظیفــۀ نظــارت  صنعتــی بــه مفــاد ایــن قانــون ذک
حفاظــت  ســازمان  عهــدۀ  ــر  ب قانــون  ایــن  اجــرای  ر حســن  ب
ــرا  ــت اج ــه کیفی ــه البت ــت، ک ــده اس ــته ش ــت گذاش محیط زیس

ر دارد!  ز ابهــام قــرا ر هالــه ای ا و نظــارت آن د
ر مواقــع اضطــرار،  ر مــادۀ ۳ آمــده اســت کــه د همچنیــن د
وزارت  همــکاری  بــا  بایــد  محیط زیســت  حفاظــت  ســازمان 
یــا  ممنوعیت هــا  وزیــران  هیــأت  تصویــب  و  ر  کشــو
بــرای  را  نوعــی  و  مکانــی  زمانــی،  موقــت  محدودیت هــای 
ــدۀ  آلوده کنن ــع  ــا مناب ــه ب ر و مقابل ــا ــرات زیانب ز اث ــگیری ا پیش
ز طریــق رســانه های  ر نمایــد و بالفاصلــه مراتــب را ا هــوا برقــرا
ــرایط  ــدن ش ــا برطرف ش ــاند. ب ــوم برس ــالع عم ــی، به اط همگان
آلودگــی هــوا، ســازمان نســبت بــه رفــع  اضطــراری و کاهــش 
ممنوعیــت و محدودیــت برقرارشــده، اقــدام و مراتــب را بــه 

نحــو مقتضــی بــه عمــوم اطــالع می دهــد. 
ز مــردم ماســت،  ــز راهبــردی آشــنا بــرای بســیاری ا ایــن مــورد نی
کــه البتــه بایــد بــه آن بیشــتر بــه عنــوان مســکنی موقــت امــا 
ر  ــت د ــت محیط زیس ــتم مدیری ــه سیس ــت ک ــروری نگریس ض
ر شــده اســت. ایــن  ز آن بــه نوعــی افــراط دچــا بهره گیــری ا
ر تــالش بــرای  آلودگــی و د ــر ناتوانــی اصــل بحــران  ــر اث افــراط ب

ــرد.  ــورت می گی ــدت ص ــاه م ر کوت ــات آن د ر تبع ــا مه
ر شــمارۀ بعد به ادامۀ بحث پرداخته خواهد شــد. د

بــه  دسترســی  بــرای  می تواننــد  عالقه منــدان   .1 پیوســت: 
ــه تارنمــای  ر ب ر قوانیــن کشــو متــن اصلــی ایــن قانــون و ســای

فرماینــد.  مراجعــه   /https://rc.majlis.ir

ــد.  ــک می کنن ــش کم ــات وح ــه حی ــد، ب ــر می رس ــه نظ ــه ب آنچ
ر ایــران بایــد ابتــدا  در پایــان بایــد گفــت در راســتای بهبــود وضعیــت د
ــر شــدن شــرایط نگهــداری جانــوران  بــا پیگیری هــای مســتمر بــه بهت
ــر  ــای جدی ت ــا نظارت ه ــپس ب ــت. س ــران پرداخ ــای ای ــاغ وحش ه در ب
بایــد راه هــای ســالِم درآمدزایــی را در باغ وحش هــا نهادینــه کــرد. 
طوالنــی   بحثــی  توصیه هــا  ایــن  اجــرای  شــیوۀ  چگونگــی  البتــه 
ــت.  ــاه نیس ــب کوت ــن مطل ر ای ــه آن د ــن ب ــت پرداخت ــه فرص ــت ک اس
ز تقویــت ابعــاد اجرایــی و تدویــن و تحکیــم چارچوب هــای  پــس ا
ــی  ــت حفاظت ــه فعالی ــد ب ــران می توانن ــای ای ــاغ وحش ه ــی، ب نظارت
بپردازنــد کــه مســتلزم برنامه ریــزی دقیــق، مدیریــت و مشــارکت 

جــدی ســازمان حفاظــت محیط زیســت و دانشــگاه ها اســت. 
ر  د برداشــتن  گام  بــا  باغ وحش هــا،  تاریــک  پیشــینۀ  وجــود  بــا 
ــر گــردد، می توان  ر ایــن مقالــه ذک مســیری کــه ســعی شــد شــرح آن د
ر  ر بــود کــه بــه آینــده ای روشــن ت ر مثبتــی امیــدوا بــه تغییــرات بســیا

ــد. ــک کن ــن کم ــرۀ  زمی ــتی ک ــوع زیس ــت و تن ــرای محیط زیس ب

ر استاده هوا هست شب همچو ورم کرده تنی گرم د
ر گمشده ای راهش را ز این روست نمی بیند اگ هم ا

ز با تنش گرم و بیابان درا
ر گورش تنگ مرده را ماند د

به دل سوختۀ من ماند
ز هیبت تب به تنم سوخته که می سوزد ا

هست شب آری شب
ــت  ــب اس ــک ش ــده، ی ــف ش ــا توصی ر نیم ــع ــن ش ر ای ــه د ــبی ک ــا ش آی
ــر  ــز و نفس گی آلــود، رازآمی ر هــوای دم کــرده، گرفتــه، شــرجی، مــه  د
ر نیســت و در واقــع ایــن  ر کا  شــبی د

ً
شــمال و یــا ایــن کــه اساســا

ر در پیــش چشــم مــا  ر اســت کــه بــا تنــی عرق کــرده و تــب دا شــاع
ر آمیختــه  ر ایــن شــعر، ســراینده بــا شــب د ــر شــده اســت. د ظاه
ایــن  ــر  ب ر هســتند. عــالوه  و ویژگی هــای تــب حــاالت خــود شــاع
ــانی  ــت انس ــخیص هوی ــه تش ــدد آرای ــه م ــز ب ر نی ــع ــر ش ر عناص ــای س
ــر  ز خــالل آن هــا می توانیــم تصوی ا ایــن اســت کــه مــا  یافته انــد، 

واقعــی شــاعر را ببینیــم.
 ایــن نبــود کــه توانســت 

ً
ر مهمــش صرفــا ر مــورد نیمــا بایــد گفــت کا د

بــه گونــه ای متفــاوت طبیعــت را توصیــف کنــد، بلکــه موضــوع 
ــر  ــر ایــن بــود کــه او موفــق شــد مــا را بــه بطــن ســوژۀ مــورد نظ مهم ت
ز ایــن تــا حــد زیــادی فاصلــه را بــا طبیعــت کــم  خــود ببــرد و گذشــته ا

کنــد.
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عبدخدایی: جناح ها نتوانستند جذب حداکثری داشته باشند

دبیــرکل جمعیــت فداییــان اســالم گفــت: مــردم بــا طیــف چــپ و راســت کاری ندارنــد جناح هــا هــم نتوانســتند جــذب حداکثــری داشــته باشــند و دعــوای 

ــر پســت و مقــام اســت. ــر س اصالح طلبــان و اصولگرایــان نــه خدمــت بــه مــردم بلکــه ب

ــخص  ــک ش ــاب ی ــه انتخ ــبت ب ــردی نس ــر ف ــا ه ــانیم ت ــی برس ــه بالندگ ــه را ب ــتیم جامع ــت: نتوانس ــا گف ــا  ایرن ــو ب ــت و گ ر گف ــی د ــدی عبدخدای محمدمه

ــانیم. ــی برس ــه بالندگ ــردم را ب ــتیم م ــند؟ نتوانس ــا را بشناس آنه ــد  ــی خواهن ــا م ز کج ــردم ا ــد م ــه می دهن ــره ارای ــت ۳۰ نف ــی لیس ــد. وقت ــوول باش مس

دبیــرکل جمعیــت فداییــان اســالم ادامــه داد: مــردم بایــد خودشــان تشــخیص دهنــد و بــه نمایندگانــی رای دهنــد کــه خودشــان انتخــاب می کننــد. مــن 

بــا ایــن موضــوع  مخالفــم کــه یــک شــخصیت یــا جریانــی ۳۰ نفــر را معرفــی کنــد بگویــد بــه ایــن افــراد رای دهیــد.

نگــاه ویـژه
ر اندیشۀ سیاسی ماکیاوللی، هابز و الک ماهیت و مبانی فلسفی دولت مدرن د

ر نوری مختا
ر گروه روندهای فکری پژوهشکدۀ   مدی

مطالعات استراتژیک خاورمیانه

دنیــای  ر  د مضامیــن  پرکابردتریــن  ز  ا یکــی  عنــوان  بــه  دولــت 
ــر  ــی عص ــاد سیاس ــن نه ــن و مهم تری ــان بزرگ تری ــت همچن سیاس
بررســی تحلیلــی نهــاد دولــت می  توانــد  ر می آیــد.  بــه شــما مــا 
ــر مــا روشــن  ز کارکردهــای ایــن نهــاد سیاســی را ب زوایــای جدیــدی ا
ز متفکــران، علــم سیاســت را بــه معنــای دقیــق  ســازد. برخــی ا
ایــن  ر  د می  داننــد.  دولــت  بررســی  بــه  مختــص  علمــی  کلمــه، 
دیــدگاه سیاســت دربــارۀ چرخ  دنده  هــای ماشــین دولــت اســت. 
ــر خــالف دیســیپلین جامعه  شناســی سیاســی کــه زمینه هــای  ب
اجتماعــی قــدرت و مناســبات میــان نیروهــای اجتماعــی و دولــت 
ز پاییــن بــه بــاال می  ســنجد، علــم سیاســت علمــی اســت کــه  را ا
ز بــاال بــه پاییــن بــه بررســی تأثیــرات نهــاد دولــت و  ر فرآینــدی ا د

ــر جامعــه می پــردازد. ر قــدرت سیاســی ب ســاختا
ز  ر تکامــل تاریخــی خــود مراحــل مختلفــی را ا  مفهــوم دولــت د
ر معنــای مــدرن آن بــرای اولیــن  ســرگذرانده اســت؛ امــا دولــت د
ر گردیــد  ر اروپــای ســده  های پانزدهــم و شــانزدهم پدیــدا ر د بــا
بــه  عینــی  شــکل   1648 ســال  ر  د وســتفالیا«  در»معاهــدۀ  و 
ــراد  ــت م ــوم دول ز مفه ــروزه ا ــا ام ــه م آنچ ــن  ــت. بنابرای ــود گرف خ
بیــش  کــه  اســت  مــدرن«  مفهوم»دولــت  همــان  می  کنیــم، 
دولــت  البتــه  اســت.  سیاســی«  محصول»مدرنیتــۀ  ــز  هرچی ز  ا
پدیــده  ای  شــکل  گیری،  ریشــه  های  و  زمینه  هــا  حیــث  ز  ا مــدرن 
نظــام  ز  ا خاصــی  شــکل  بلکــه  نمی  شــود  تلقــی  جهان شــمول 
جامعه شناســی  حیــث  ز  ا اســت.  اروپــا  فرهنگــی  و  سیاســی 
 جدیــدی اســت کــه مقدمــات 

ً
تاریخــی، دولــت مــدرن پدیــدۀ کامــال

ر نیمــۀ دوم قــرون وســطی فراهــم شــد و  نظــری و عینــی آن د
ر قالــب دولت هــای مطلقــه و ســپس  ز قــرن هفدهــم ابتــدا د ا
اســت،  بدیهــی  آنچــه  یافــت.  تکامــل  دموکراتیــک  اشــکال  ر  د
ر ظهــور و برآمــدن دولــت مــدرن متفکــران و  ایــن اســت کــه د
ایــن  ر  د بوده  انــد.  نقش  آفریــن  مختلفــی  سیاســی  فیلســوفان 
ــر  ــز و الک ه میــان فالســفۀ سیاســی مــدرن ماننــد ماکیاوللــی، هاب
ــوص  ر خص ــردازی د ــه نظریه  پ ــود ب ــاص خ ــای خ ــا دیدگاه ه ــک ب ی

پرداخته  انــد. آن  توجیــه  و  مــدرن  دولــت 
ز می  کنیــم؛ چراکــه برخــی  بــا ماکیاوللــی )Machiavelli( بحــث را آغــا
ر کتــاب درخشان»اســطورۀ  ر د ز محققــان ماننــد ارنســت کاســیر ا
دولــت« معنــای مــدرن دولــت را بــه نیکولــو ماکیاوللــی نســبت 
ر  ــیر ــت کاس ــه و ارنس ــش ماینک ــه فردری ــی ک ــد. دیدگاه می  دهن
معنــای  بــه  دولــت  لفــظ  کاربــرد  نخســتین  کرده انــد،  عرضــه  
ر بــه  جدیــد Lo Stato را بــه ماکیاوللــی نســبت می  دهــد. کاســیر
ر  ــکا ــخند آش ــر و ریش ــا تحقی ــی  ب ــد ماکیاولل ــان می  کن ــت بی صراح
ــد  ــه دارن ــرع تکی ــل ش ــا اص ــض ی ــنت مح ــر س ــه ب ــی ک ز دولت  های ا
ســخن می  گویــد. چــه موافــق چــه مخالــف باشــیم، بــا ماکیاوللــی 
ر گرفته  ایــم و غایــت مطلــوب حاصــل  ر آســتانۀ جهــان مــدرن قــرا د
ــر  ز عناص شــده اســت؛ زیــرا دولــت جدیــد اســتقالل کامــل خــود را ا
ــۀ  ــی هم ــۀ ماکیاولل ــز اندیش ــغ تی ــت. تی ــت آورده اس ــنتی بدس س
ر نســل  های پیشــین  آن رشــته  هایی را قطــع کــرده اســت کــه د
بــا  انســانی متصــل می  ســاختند.  آلــی وجــود  بــه کل  را  دولــت 
ــا  ــن ی ــا دی ــط ب ــه فق ــود را ن ــاط خ ــت ارتب ــاِن سیاس ــی جه ماکیاولل
اخالقــی  حیــات  شــکل های  ــر  دیگ بــا  بلکــه  مابعدالطبیعــه  بــا 

انــدرو  رو،  ایــن  ز  ا اســت.  داده  دســت  ز  ا ــز  نی ــر  بش فرهنگــی  و 
وینســنت مدعــی اســت کــه ماکیاوللــی نخســتین اندیشــمندی 
ر سیاســی جدیــد را بــه خوبــی دریافــت  بــود کــه معنــای ســاختا
را  اروپــا  آینــدۀ  ر اندیشــۀ خــود کل فرآینــد زندگــی سیاســی  و د

کــرد.  پیش  بینــی 
ــری  ــات نظ ــه توجیه ــت ک ــوفانی اس ــر فیلس ز دیگ ــز ا ــاس هاب توم

دولــت  خصــوص  ر  د
فراهــم  را  مــدرن 
ــز  هاب اســت.  ســاخته 
در زمانــه  ای می  زیســت 
بحران  هــای  کــه 
و  متعــدد  سیاســی 
میــان  داخلــی  جنــگ   
و  پارلمــان  طرفــداران 
ر  د ســلطنت  طلب  ها 
همیــن  و  بــود  جریــان 
را  را  انگلســتان  ــر  ام
و  ضعــف  ســمت  بــه 
مــرج  و  هــرج  و  زوال 
ــر  ب بــود.  کشــانده 
ــن  ــاس، یافت ــن اس همی
ز  ا دوری  بــرای  راه  حلــی 
ــن  ــی و تأمی ــگ داخل جن
و  ثبــات  و  امنیــت 
مهم  تریــن  بــه  آرامــش 
ــز  ــی هاب ــۀ سیاس دغدغ
ــز  هاب شــد.  تبدیــل 
متفکرانــی  جملــه  ز  ا
اســت کــه بــرای کســب 
برقــراری  و  امنیــت 
ثبــات و نظــم سیاســی 
صحیــح، در پــی توجیــه 
بــود.  مطلقــه  دولــت 
حکومــت  مدافــع  او 
ر  د و  بــود  ســلطنتی 
ــر شــد  ســال 1640 ناگزی
بگریــزد.  فرانســه  بــه 
ــر  اث معروف تریــن 
یعنی»لویاتــان«  هابــز 
عنوانــی اســت کــه بــه 
او  مطلــوب  دولــت 
برگرفتــه  و  دارد  اشــاره 
غــول  حیوانــی  نــام  ز  ا
ر کتاب»ایــوب«  ــر د پیک
عظمتــش  کــه  اســت 
بیــن  ز  ا را  تردیــدی  ــر  ه
ر  ایــن شــاهکا می  بــرد. 
دیــدگاه  فلســفی 

می  کنــد.  منعکــس  را  ســلطنتی  حکومــت  ر  اقتــدا دربــارۀ  او 
ــز ایــن بــود کــه چگونــه  مســئلۀ محــوری فلســفۀ سیاســی هاب

و بــه چــه دلیــل دولــت تأســیس می  شــود و چــه اقتــداری بایــد 
برقــرای نظــم و  ــز ضــرورت  ز دیــدگاه هاب ا آن داده شــود؟!  بــه 
ر  ــه د ــد ک ــه را می  نمای ــی مطلق ــای دولت ــوب اقتض ز آش ــری ا جلوگی
ر  ــوردا ــود برخ ــاع خ ــه اتب ــبت ب ــق نس ــارات مطل ز اختی ــاه ا آن پادش
باشــد و هیــچ گونــه قــدرت رقیبــی، جهــت محدودیــت اختیــارات او 
وجــود نداشــته باشــد. بنابرایــن، امیــد بــه صیانــت در یــک جهــان 
پیوســتن  پرمخاطــره، 
روی  یکدیگــر،  بــه 
حاکــم  یــک  کارآوردن 
قــوی  حکومــت  یــا 
دربــارۀ  توافــق  و 
بــه  بــودن  متعهــد 
ــر  عناص ز  ا آن  ر  اقتــدا
فلســفۀ  اصلــی 
ــز  هاب سیاســی 
دولــت  توجیــه  ر  د
ر  شــما بــه  مــدرن 
ــر  ه بــه  می  آینــد. 
ــز  هاب نظریــه  حــال، 
عقالنــی  توجیــه  ر  د
دولــت مطلقــه برخــی 
دولــت  ــر  عناص ز  ا
خــود  ر  د را  مــدرن 
مشــروعیت  دارد. 
حکومــت  انحصــاری 
ز  ا اســتفاده  ر  د
بــودن  مطلــق  زور، 
انقیــاد  حاکمیــت، 
ــر حاکــم  کلیســا در براب
و  آزادی  مدنــی، 
ــری طبیعــی افــراد  براب
ــروعیت  ــه و مش جامع
حکومــت بــر رضایــت 
مهم تریــن  ز  ا اتبــاع 
تأثیرگــذاری  مــوارد 
ــر دولــت مــدرن  ــز ب هاب
اســت. قــدرت دولــت 
ایجــاد  بــا  مــدرن 
وســیلۀ  بــه  شــدن 
بــرای  مــردم  توافــق 
صیانــت  و  حمایــت 
متقابــل، مشــروعیت 
نهایــت  ر  د می  یابــد. 
دســتگاه  ر  د آنکــه 
ــن و  ــز اولی ــری هاب فک
وظیفــۀ  مهم تریــن 
دولــت مــدرن حمایــت 
ر  د جامعــه  افــراد  ز  ا
اســت.  خارجــی  و  داخلــی  ز  ا اعــم  زندگــی،  تهدیدهــای  ــر  براب
ز  ز نــدارد. او نی ز لحــاظ زمانــی تفــاوت چندانی بــا دورۀ هاب جــان الک ا

ر دورۀ   جنگ هــای داخلــی انگلســتان می زیســت.  ــز د ماننــد هاب
ــی  ــرد؛ هنگام ــتقبال ک ــال 1688 اس ــکوهمند س ــالب ش ز انق الک ا
ر حکومــت ســلطنتی مشــروطه  بــرای اســتقرا رانــژ 

ُ
ا کــه ویلیــام 

ــز دوم بــه فرانســه مهاجــرت کــرد و  وارد انگلســتان شــد و جیم
ــزی  ــدون خون ری ــم، ب ــک حاک ــر ی ــزل و تغیی ــه ع ــد ک ــخص ش مش
ــی  ــگ داخل ــوب  های جن ــا آش ر ب ــکا ــاد آش ر تض ــی، و د ــیب مل ــا آس ی
ــم  ــن و علی رغ ــود ای ــا وج ــت. ب ــر اس ــرن امکانپذی ــن ق ــل ای ر اوای د
ــت  ــا دول ــادی ب ــاوت زی ــت تف ز دول ــل الک ا ــرایطی، تحلی ــن ش چنی
هابــزی دارد. بــا توجــه بــه تشــابه نســبی زمانــه، ریشــۀ ایــن تفــاوت 
ر مبانــی معرفت شناســی و انسان شناســی ســراغ گرفــت.  را بایــد د
ــر  ــت بش ز ذات و طبیع ــر  ا ــن دو متفک ــای ای ــه فرضیه ه ــا ک آنج ز  ا
ــز متفــاوت اســت  متفــاوت اســت، قراردادهــای اجتماعــی آن هــا نی
 متفــاوت تأســیس 

ً
ر نتیجــه دو نوع»تنــواره سیاســی« کامــال و د

مطلقــه  دولــت  ر  طرفــدا ــز  هاب کــه  میزانــی  ــر  ه بــه  می کننــد. 
ــرد.  ــاع می  ک ــون دف ــه قان ــد ب ــروطه و مقی ــت مش ز دول ــود، الک ا ب
ر ســنت لیبرالیســم و  ر اندیشــۀ سیاســی الک ســهم بــزرگ او د د
ر  د او  مشــروطه  خواهانه  ایده  هــای  ــر  تأثی و  مــدرن  دموکراســی 
ر  قانــون اساســی فرانســه و آمریــکا قابــل مشــاهده اســت. محــو
رضایــت  اســاس  ــر  ب بایــد  دولــت  کــه  اســت  ایــن  الک  اســتدالل 
آنچنــان  ز ایــن رو پاســخگو باشــد؛  مــردم قوانیــن را وضــع کنــد و ا
ر  ــز د ــرد. الک نی ر گی ــرا ــون ق ز قان ــر ا ــد فرات ــی نتوان ــچ حاکم ــه هی ک
ــری قراردادگراســت امــا  توجیــه دولــت مــدرن و تأســیس آن متفک
ــز  ر مــورد وضــع طبیعــی و مواضــع انسان  شناســی بــه انــدازۀ هاب د
ــر الک نهادهــای دولــت عامــالن اجــرای  ز نظ منفــی نمی  اندیشــد. ا
قانــون هســتند؛ بــه جــای اینکــه دارای قــدرت مطلــق بــرای وضــع 
ــزی اســت کــه موضــع الک  ــر قانــون باشــند. ایــن همــان چی و تغیی
ــر سیاســی جــان  ــز می  ســازد. مهم تریــن اث ــز متمای ز موضــع هاب را ا
ز  الک»دو رســاله دربــاره حکومــت« اســت کــه بــه مثابــه یکــی ا
ــت. الک  ــده اس ــناخته ش ــرب ش ــی غ ــفۀ سیاس ــاهکارهای فلس ش
ــر در پــی نشــان دادن ایــن موضــوع اســت کــه حکومــت  ر ایــن اث د
ر  ر حکومتــی مشــروع چگونــه قابــل دســتیابی اســت. د و اقتــدا
ز فرمانروایــی سیاســی بایــد ایــن درک را  ــر کــه ا واقــع ایــن نــوع تفک
ر نتیجــه  ر دوران مــدرن و د ــر رضایــت اســت د داشــت کــه مبتنــی ب
ــز و الک بــا اقبــال فراوانــی روبــه رو شــده  ر سیاســی امثــال هاب افــکا
و بنیــاد نوعــی توجیــه سیاســی دولــت مــدرن اســت کــه »نظریــۀ 

قــرارداد اجتماعــی« خوانــده می  شــود.
ــر  مختص هرچنــد  تصویــری  شــد  گفتــه  آن چــه  شــکل،  ــر  ه بــه 
اندیشــه  های ســترگ ســه فیلســوف سیاســی دنیــای مــدرن  ز  ا
ر خصــوص ماهیــت و مبانــی فلســفی دولــت مــدرن اســت.  د
تاریــخ  و  مــدرن  دولــت  تکویــن  گفــت  می  تــوان  مجمــوع  ر  د
ــی و  ــه سیاس ر اندیش ــش د ــام و چال ز ابه ــر ا ــاط پ ز نق ــش آن ا پیدای
ــخ  ــارۀ تاری ــران درب ــن و متفک ز محققی ــیاری ا ــت و بس ــی اس حقوق
تکویــن ایــن پدیــده بــه تأمــل نشســته و نظریه  هــای مختلفــی 
ــن  ــزء اولی ــز و الک ج ــی، هاب ــر، ماکیاولل ــن منظ ز ای ــد. ا ــه داده  ان ارائ
فیلســوفان هســتند کــه بــه عنــوان پایه  گــذاران اولیــۀ دولــت 
ــز محســوب می  شــوند. درحقیقــت، آن چیــزی کــه امــروزه  مــدرن نی
ــر شــناخته می  شــود بیــش  ر جهــان معاص بــه عنــوان دولــت د
ز متفکــران اســت.  ــر چیــزی مرهــون اندیشــۀ ایــن دســته ا ز ه ا
ر هــر یــک بــا اســتدالل  های مختلــف خــود بــه  متفکــران مذکــو

زمینــی کــردن دولــت و گســترش دولــت ســکوالر پرداختنــد.

ر چنددولتی ایران؛ بازنمایی چندفرهنگی د
مهیار واعظی

دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی

ز ملتــش هــم  ز دولــت کــردن بــرای کشــوری کــه قبــل ا صحبــت ا
گونه هــای  بــه  می تــوان  تنهــا  اســت.  ســخت  داشــته،  وجــود 
حکــم  ایــران  خــاک  ــر  ب کــه  پرداخــت  حکمرانــی  ز  ا پیشــامدرنی 
بدانیــم  کــه  می نمایــد  مهــم  وقتــی  ایــن،  می رانده انــد. 
ــد  ــیاری، همانن ــص بس ر خصای ــم د ــی ه ــدرن ایران ــای م دولت ه

هســتند. و  بــوده  پیشینیان شــان 
اســت.  ایرانــی  تمــدن  دیرینــۀ  جــزء  فرهنگــی،  چندگونگــی 
ــز  نی ر ســاخت سیاســی  را د ایــن چندگونگــی فرهنگــی، خــود 
ر چنددولتــی  بازنمایــی نمــوده اســت. بدیــن ترتیــب کــه ســاختا
سیاســی  دســتگاه های  ســاخت  علی االغلــب  فدرالیســتیک،  و 
ر  ر کشــو ر ایــن ســاختا ز دولــت مــدرن( بوده انــد. د ایرانی)تــا پیــش ا
ــته  ــیم گش ــاتراپ تقس ــا س ــتان ی ــا اس ــت ی ــا والی ــت ی ــد ایال ــه چن ب
ز امــورات ملی)پادشــاهی، پرچــم، تمامیــت  ــز ا کــه هرکــدام بــه ج
ر خودمختارنــد.  ر باقــی امــو ارضــی، دفــاع ملــی و ماننــد اینهــا( د
و  انتصابــات  ر  امــو تمامــی  ــر  ب مشــتمل  خودمختــاری  ایــن 
ــه  ــت. ب ــوده اس ــالد می ب ــات آن ب ــات و قضائی ــات و دفاعی اجرائی
ــر ســاتراپ و والیتــی را شــاهی بــوده کــه  بیانــی ایرانشــهری، ه
ــپاری  ــران سرس ــاه ای ــا شاهنش ــاهان ی ــاه ش ــگاه ش ــه پیش ــا ب تنه

داشــته اســت.

بــا  و  ســال  ر  هــزا چنــد  ر  گــذ ر  د سیاســی  ر گــی  چندپا ایــن 
وجــود  زمیــن  ایــران  ر  د گوناگــون  نام هــای  بــه  شناخته شــدن 
ر خــالل زمــان  آنچــه کــه تغییــرش د ر داشــته اســت.  و اســتقرا
ر  ســاختا شــناخت  ر  د سیاســی  علــوم  شــاخص های  حیــث  ز  ا
ــزی  ر دولــت مرک حکمروایــی قابــل توجــه می نمایــد، میــزان اقتــدا
ر ممالــک محروســه اســت. بدیــن صــورت کــه  و نفــوذ کالمــش د
ر کمرنــگ  نبــود دولــت مرکــزی مقتــد ر  ایــران د اتحــاد  گاهــی 
ز ملــوک طوایــف، مالک الرقــاب ملــک خویــش  شــده و هرکــدام ا
ــرن ســکوت« و یــا  گشــته اند؛ مثــال ایــن حالــت را می تــوان»دو ق

ر دانســت. ســال های مابیــن حمــالت چنگیــز و تیمــو
گاهــی هــم امیــری بــه ضــرب شمشــیری ایــران را درنوردیــده و 
ــادی  ــدار، اتح ــۀ اقت ر نتیج ــوده و د ر نم ــا ــود را تاروم ــر خ ــان ب یاغی
و  رعّیــت  نســبی  امــان  آن،  دســتاورد  حداقــل  کــه  آورده  پدیــد 
ــرت«،  ــن کث ر عی ــدت د ــن گونۀ»وح ــال ای ــت؛ مث ــوده اس ام ب

ّ
ــک ح

اوایــل  و  ر  افشــا نادرشــاه  اول،  عبــاس  شــاه  زمــام داری  دوران 
ر اســت. قاجــا

قابــل  ایــران  ر  د پیشــامدرن  دوران  غالــب  ر  د کــه  آنچــه  ولــی 
ر میانــۀ دوســوی»طیف اقتــدار«  مشــاهده بــوده، ســاختاری د
ــی  ــه ای، حاکم ــر ناحی ر ه  د

ً
ــوال ــر، معم ــت ام ر واقعی ــت. د ــاال اس ب

ز  ا نــه  خطــه،  آن  امــورات  عمــوم  و  می کــرده  حکومــت  ر  زورآو
خودجــوش  خدمــات  ــر  خی ز  ا کــه  مرکــزی  دولــت  ــر  س صدقــۀ 

اســت. می یافتــه  سروســامان  اهالــی 
بــه  ر کــه منتهــی  اواســط قاجــا ر  بــا طلــوع مفاهیــم مــدرن د
ــه  ــرم باژگون ــن ه ــد، ای ــای آن ش ر انته ــدرن د ــی م ــیس دولت تأس
ر بــا اســتقالل و مرکزیــت تصمیــم کــه جــز یــک  شــد؛ دولتــی مقتــد
ز دولــت  ــام ا ر اطاعــت ت ــا ــرای نواحــی قایــل نیســت: اختی ر ب ــا اختی

ــزی! مرک
ــون  ــز و پیرام ــات مرک ــدرت و ارتباط ــرم ق ــدرن، ه ــت م ر دول ــو ظه
ــخص  ر ش ــدا ز آن اقت ــش ا ــا پی ــر ت ــرد. اگ ــف ک ــس و بازتعری را برعک
ــر  درب را  پایتخــت(  نــه  )و  کاخ  دروازه هــای  دم  تــا  مملکــت  اول 
ز واگــذاری)و حتــی فــروش( والیــات،  می گرفــت، و شــاه پــس ا
ــر جدیــد بــا  ر عص ز والــی جــز وفــاداری چیــزی نمی خواســت. د ا
ــر معیشــت  ر براب ز حکومــت روبــه  رو بودیــم کــه خــود را د نوعــی ا
مســئول  ســابق(  شــهروندان)رعیت  ــز  چی همــه  و  عــزت  و 
می دانســت و می بایســت بســتر برنامه ریــزی و تأمیــن همگــی 
ــر  ــن ام ــد. ای ــم نمای ــت را فراه ــی الزم اس ــت اهال ــرای زیس ــه ب آنچ

ر جغرافیــای قــدرت بــود. نیازمنــد تغییراتــی د
ر عصــر پیشــامدرن، قــدرت بــه صــورت عرضــی تقســیم  ــر د اگ
حاکــم  یــا  شــاه  مقابــل  ر  د مســئولین  همگــی  و  می گشــت 
قــدرت  فلوچــارت  جدیــد  زمانــۀ  ر  د بودنــد،  ر  مســلوب االختیا
ــر اســاس تناســب وظایــف، اختیــارات  طولــی بــوده، هــرم قــدرت ب
ادغــام  حکومــت  ســازمان  سلســله مراتب  ر  د مســئولیت ها  و 

گشــته بــود.
ز سلســلۀ پهلــوی  ر ایران زمیــن تــا پیــش ا ــر د ز نظرگاهــی دیگ ا
و  می شــد  تعییــن  مکان منــدی  براســاس  قــدرت  جغرافیــای 
ر  د بــود.  منطبــق  عینــی  جغرافیــای  ــر  ب سیاســی  جغرافیــای 
اســاس  ــر  ب سیاســی  جغرافیــای  ولــی،  مــدرن  حکومت هــای 
مفاهیــم، تعاریــف و کارکردهــا تعییــن شــده و امــری ذهنــی 

اســت.
ر قالــب ســامانه هایی مجتمــع  ــر مــدرن، قــدرت د ر ایــران عص د
ر  ز دانــش برمی آینــد، ســاختار، کارگــزا ز دل گونــه ای ا گردیــده کــه ا
و فرآینــد خــود را می ســازند و موجبات»حکومت منــدی« نظــام 

سیاســی را فراهــم می آورنــد.
تجریدشــان  و  اســت  ز  حکومت ســا ســامانه ها  ایــن  تجمیــع 

. ز ا نــد ا مت بر حکو
ــوی و  ــاهی پهل ــدرن ایرانی)پادش ــی م ــلۀ حاکمیت ــر سلس ــرای ه ب
جمهــوری اســالمی( می تــوان ســاخت های متفاوتــی قائــل بــود؛ 
ــوان  ــران می ت ــر ای ــالۀ اخی ــت چهل س ر حکوم ــال د ــرای مث ــی ب ول
و  دموکراتیــک  بوروکراتیــک،  تئوکراتیــک،  ســاخت  ر  چهــا
میلیتاریــک را تشــکیل دهندۀ حاکمیــت دانســت. همان گونــه 
ــر ســاخت، سلســله مراتبی و طولــی  ر ه کــه بیــان شــد، ســاختا
بــا  هم بود گــی  ر  د کــه  قدرت انــد  ز  ا والیتــی  یــک،  هــر  بــوده، 

برســاخته اند. را  ایــران  سیاســی  جغرافیــای  یکدیگــر، 
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کاخ سفید: برداشتن تحریم، بخش اصلی مذاکرات وین است

ر نخست مذاکرات برجام که در وین جریان دارد، مدعی شد ایران به  ر نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره دو به گزارش ایرنا، جن ساکی د

ز مذاکرات منجر به برجام آمد. واسطه تحریم های دوره اوباما-بایدن به می

آنها بخش های  ر داریم که  ز نشست وین خودداری کرد و افزود: گفت وگوها با همتایان و شرکای اروپایی ما جریان دارد، انتظا ز ارائه ارزیابی ا وی ا

ر و فرایندی طوالنی را داشته باشند. دشوا

ز آن بهره مند می شوند.  ر درستی برای حرکت به جلو است و همه طرف ها ا ر دیپلماسی، مسی ر این باوریم که مسی سخنگوی کاخ سفید ادامه داد: ب

ر ساخت و اینکه بازرسان نتوانند بفهمند ایران تا دستیابی به  ر دو ز دیدن توانایی هسته ای ایران بسیا ز این توافق خارج کرد، ما را ا وقتی ترامپ ما را ا

ر نزدیک است. سالح اتمی چقد

بازبینی یک روایت همیشگی؛ دولت فصل مشترک ماست
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درک مفهــوم دولــت هــم ســهل اســت، هــم ممتنــع. تعاریــف 
ر  د یــک  هــر  کــه  سیاســی  علــوم  اندیشــمندان  گوناگــون 
رهیافتــی متفــاوت اقــدام بــه تعریــف ایــن نهــاد کرده انــد 
اواســط قــرن نوزدهــم  ر  را تصدیــق می کنــد. د ایــن گفتــه 
ــزه  ــیک، جای ــرال کالس ز لیب ــردا ــتیا، نظریه پ ــک باس ــود فردری کل
بتوانــد  کــه  گرفــت  ــر  درنظ شــخصی  بــرای  میلیونــی  یــک 
ز مفهــوم دولــت ارائــه بدهــد. )بار،رمون.  تعریــف قابــل درکــی ا
و  اول  جلــد  سیاســی  اقتصــاد  فرهنــگ،  ــر  منوچه ترجمــه 
ایــن  ر  دوم،انتشــارات ســروش،چاپ دهــم۱۳۷۵، تهــران.( د
ز کارکــرد نهــاد دولــت مــدرن اســت کــه هــم  ر صحبــت ا نوشــتا

ز داریــم. ز اســت و هــم بــه وجــود آن نیــا مشکل ســا
کلــی  فرآینــد  ز  ا جزئــی  دولــت  پیدایــش  پارســونز  دیــدگاه  ز  ا
تنــوع ســاختاری و نهادمندشــدن جامعــه و غیرشــخصی شــدن 
دورکیــم  ز  ا تبعیــت  بــه  پارســونز  سیاسی ســت.  روندهــای 
ر  د ر  کا تقســیم  گســترش  ز  ا دولــت  کــه  می کــرد  اســتدالل 
ر نتیجــه گســترش  جامعــه اســت. ســازمان های تخصصــی د
ــد.  ــکل می گیرن ــت ش ــول دول ــد و ح ــد می آین ر پدی ــیم کا تقس
کارویــژۀ آن نیــز، تقلیــل منازعــه و کشــمکش میــان بخش هــای 
ــن  ــدرن کامل تری ــت م ــر وی دول ز نظ ــت. ا ــه اس ــف جامع مختل
شــکل نظــام سیاسی ســت کــه بــرای رســیدن بــه مرحل ــۀ کمــال 
ر  ز دارد. منظــو خــود بــه شــکوفایی اقتصــادی جامعــه نیــا
ز شــکل گیری  ز دولــت یــک دولــت حقوقی ســت کــه ا ز ا پارســون
ز اصــل  یــک نظــام حقوقــی منتــج شــده و مشــروعیت خــود را ا
نمی توانــد  دولتــی  چنیــن  می کنــد.  اخــذ  قانــون  حاکمیــت 
چیــزی جــز یــک دولــت دموکراتیــک باشــد کــه توســعه آن 
ر خواهــد  ــر نهــاد پارلمــان و اصل»شــهروندی« اســتوا نیــز ب
برجامعه شناســی  درآمــدی  احمــد)۱۳۸۰(،  بود.)نقیــب زاده، 

سیاســی، انتشــارات ســمت، تهــران.(
ر خصــوص شــکل مــدرن دولــت بایــد گفــت دولت هــای  د
ــتند.  ــت هس ــتقل و دارای حاکمی ــتفالی مس ــا پساوس ــدرن ی م
اقدامــات و فعالیت هــای ایــن نهــاد مــدرن مدنیــت تــازه ای 
ــز نســبت  نی را  نقــش شــهروندان  و  آورد  بــا خــود همــراه  را 
ــر  ــر داد. دولــت پساوســتفالیایی بــا عناص بــه گذشــته تغیی
ر  ــت د ــی ، حاکمی ــهروندی جهان وطن ــرزمینی، ش ــی س حکمران
حکمرانــی چنــد ســطحی ) الیــه الیــه ( و دموکراســی پســا ملی 
ــز  حائ تنظیمــی  دولــت  بــه  رفــاه  دولــت  ز  ا نقــش  ــر  تغیی و 

اهمیــت و توجــه اســت.
نقــش  نادیده گرفتــن  عملــی  و  واقع بینانــه  لحــاظ  بــه 

ر  ــن د ــت؛ ای ــن اس ــری ناممک ــهروندان ام ــی ش ــت در زندگ دول
ز مــردم  ــر جهــان همــواره بخشــی ا ر سراس حالی ســت کــه د
ز  ا و  می برنــد  اعتــراض  بــه  دســت  خــود  دولت هــای  علیــه 
ز  ا آن ناراضــی هســتند. شــهروندان اغلــب، بخــش اعظمــی 
ر نــگاه  ز اقدامــات دولــت می داننــد و د مشــکالت را ناشــی ا
ــر  ر دولــت بایــد تــا حــد ممکــن کم رنگ ت آنــان حضــو ز  بخشــی ا

ــز کاســته شــود. ز حجــم مصائــب نی باشــد تــا ا
ــت  ر نهای ــهروند د ــت و ش ــان حکوم ــکاف می ــن ش ــه ای چنان چ
ــر دو گــروه  بــه جدایــی مبــدل گــردد، ادامــة حیــات بــرای ه
بی اعتمــادی  بــا  دولــت  نهــاد  ــر  اگ شــد.  خواهــد  ســخت 
ــل  ــه دلی ــت ب ــن اس ــر ممک ــن ام ــد) ای ــه رو باش ــهروندان روب ش
و  فعالیت هــا  خصــوص  ر  د آنــان  بــه  آگاهی بخشــی  عــدم 

ایجــاد عدالــت اجتماعــی  ر  اقدامــات غیرمســتقیم دولــت د
و شــرایط بهتــر زندگــی رخ دهــد( در پیش بــرد کارویژه هــای 
خــود در زمینه هــای گوناگــون سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی 
ر  ــد د ــن رون ــه ای ــرده و ادام ــورد ک ــددی برخ ــع متع ــا موان و ... ب

نهایــت مجریــان را بــا شکســت مواجــه می کنــد. 
ــت  ــاد دول ر نه ــو ــدون حض ــز ب ــهروندان نی ــر ش ــویی دیگ ز س ا

ــر تمــام  ز پیــش روبــه رو خواهنــد شــد. اگ بــا مشــکالتی بیــش ا
خدمــات ارائه شــده توســط ایــن نهــاد برچیــده شــود، تمــام 
ر  ر خواهــد داد و درســت د ــر قــرا ابعــاد زندگــی مــا را تحــت تاثی
ــت  ــه دول ز ب ــا ــاس نی ــترین احس ــه بیش ــت ک ــه اس ــن نقط همی

ــود. ــده می ش دی
ــت های  ــه سیاس ــرش ب ــگاه و نگ ــر ن ــوارد تغیی ز م ــیاری ا در بس

عمومــی اتخــاذ شــده توســط دولــت شــهروندان را متوجــه 
ــه  ــر ک ــن تفک ــد. ای ــت ها می کن ــن سیاس ز ای ــل ا ــات حاص خدم
ــت،  ــد ماس ــر ض ــات ش ب ــمنی دارد و تصمیم ــا دش ــا م ــت ب دول
ــر جهــان  ر سراس اندیشــة غلطــی اســت کــه دموکراســی ها را د
ر  ــر می انــدازد. چــرا کــه وابســتگی دو طرفــه د بــه وادی خط

ــود. ــته می ش ــده انگاش ــان نادی ــن می ای
ــز  نی رفــاه  دولــت  مفهــوم  بــه  بایــد  خصــوص  همیــن  ر  د
پرداختــه شــود. دولــت رفــاه بــــه معنــی وجـــود سیاســت های 
حداقــل  تامیــن  زمینــه  در  هوشـــمندانه ای  و  ســـنجیده 
ــای  ر فرصت ه ــری د ــا براب ــه و ارتق ــرای هم ــی ب ــتاندارد زندگ اس
ــز  ــرورت تمرک ــزوم ض ــر ل ر آن هیــچ تردیــدی ب زندگــی اســت و د
ــی  ــات همگان ــن خدم ــر تامی ــمی ب ــای رس ــه نهاده ــه هم توج
ــاه  ــه دولــت رفـ ــی کــ ــر اســت؛ نقشـ ــه ذک وجــود نــدارد. الزم بـ
ر دیگــر و حتــی در یــک  ز کشــوری بـــه کشــو عمومــــی داشــــته ا

ر دوره هــای زمانــی مختلــف متفــاوت اســت. ر د کشــو
ــاه،  ــت رف ــر دول ــی ب ــرمایه داری مبتن ــام س ــی نظ ــدف اساس ه
ــای  ــه نیازه ــت ک ــه ای اس ــی آبرومندان ز زندگ ــه ا ــوداری هم برخ
ز مصونیت هــــای  ر آن تامیــن شــود و ا اساســی افــراد جامعــه د
و  بیمـــاری  ورشکســــتگی،  حــــوادث،  مقابــــل  ر  د معینــــی 
ز کارافتادگـــی بهره منــــد شــــوند. دســـتیابی بــــه برابـــری و  ا
بـــرآوردن نیازهــــای اساســــی همــــه اعضــــای جامعــــه بــــه 
مــــدد کارکــــرد اساســــی دولــــت رفــــاه یعنــــی »مداخله گــری« 
ــتدار،حسین)۱۳۹۲(  ــن، پشـ ــق می گــردد. ) بادینــی، حسـ محقــ
ز دولـت رفـاه بـه ایـده  ر ا نظـــام حقـوقی تـأمین اجتماعی؛ گـــذا
حکمرانــی مطلــوب ، فصلنامــۀ علمــی ـ پژوهشــی تحقیقــات 

حقوقــی، دوره شــانزدهم، شــماره1.(
ز طریـــق نظام هایــی همچــون تأمیـــن  ایــــن مداخله گــری ا
اجتماعـــی، نظـــام آمـــوزش، نظـــام درمـــان و بهداشــــت و... 
ر  نقشـــی توزیعـــی بــــه دولـت می دهــــد کــه موقعیـــت نابرابـ
ر ایــن  شـــهروندان را تنظیـــم و حمایــت می کنــد. پرسشــی کــه د
ر دولــت  میــان مطــرح اســت ایــن اســت کــه آیــا کیفیــت حضــو
ــت  ــوان گف ــخ می ت ــه؟ در پاس ــت مداخل ــا کمی ــت ی ــر اس مهم ت
ر  ر مرحلــة هدایتــی و نظارتــی قــرا ــر دولــت د ر دوران معاص د
ر نهادهــا و شــرکت های خصوصــی  دارد کــه باتوجــه بــه ظهــو
ــر عهــده می گیرنــد، نقش هــای تولــی  ب و نقش هایــی کــه 
ــی  ــی و تنظیم ــش هدایت ــد و نق ــش می یاب ــدی آن کاه و تص
ــدون  ــد. ب ــدا می کن ــش پی ــادی افزای ــانی و م ــع انس ــر مناب آن ب
ــر  ز نظ ر غیرممکــن اســت. ا وجــود دولــت کارآمــد، توســعه پایــدا
ر اســت امــا بــا ایــن  ز اندیشــمندان توســعه دولت مــدا بســیاری ا
حــال وجــود دولــت نــه بــه عنــوان فراهم کننــده مســتقیم 
رشــد و تحــول، بلکــه بــه عنــوان یــک شــریک، عامــل تســریع و 

تســهیل کننده در رونــد توســعه ضــرورت دارد.

داستان دولت در روابط بین الملل
ر  امیرحاجی یوسفی دکت

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
چــه  چیســت؟  دولــت  کــه  اســت  ایــن  اصلــی  ســوال 
چــه  بین الملــل  روابــط  ر  د و  دارد؟  انواعــی  و  ویژگی هــا 
اســت  بین الملــل  روابــط  آیــا  اصــال  می کنــد؟  ایفــا  نقشــی 
روابــط بین الــدول؟ اگــر بــا دیــدی رئالیســتی بــه ماجــرا  یــا 
آن چــه  و  اســت  بین الــدول  روابــط  واقــع  ر  د کنیــم،  نــگاه 
ــر  رئالیســم دورت ز  ا ــر چــه  مهــم اســت »دولــت« اســت. ه
ــر   پررنگ ت بازیگــران  دیگــر  اهمیــت  و  نقــش  می شــویم 
ر معنــا پیــدا  می شــود و بــه همیــن ترتیــب بین الملــل بیشــت
بــه  دولــت  پساپوزیتویســتی  دیدگاه هــای  ر  د می کنــد. 
ــارت  ــه عب ــدارد. ب ــی ن ــی خارج ــت عین ــک واقعی ــه ی هیچ وج
ــکل  ــه ش ــوان ب ــه بت ــت ک ر نیس ر کا ــی د ــر و ذات ــر جوه دیگ
روایتی ســت کــه برســاخته شــده  تجربــی نشــان داد بلکــه 
اقتضایــات  براســاس  ز  نظریه پــردا و  نظریــه  ــر  ه و  اســت 
زمــان و مــکان و بســته بــه منافعــی کــه دارد خصوصیاتــی 

می شــود. قائــل  آن  بــرای 
زی مفهــوم دولــت می پــردازد  ر واقــع ایــن نــگاه بــه واســا  د
سابتکســت  یــا  متــن  ــر  زی یعنــی  متــن  عمــق  بــه  را  مــا  و 
راســتی  وامی نمایانــد.  را  دولــت  عریــان  چهــرة  و  می بــرد 
دولــت  یعنــی  می شناســیم  کــه  معنایــی  بــه  دولــت 

بین المللــی  چگونــه  اســت؟  شــده  پیــدا  کجــا  ز  ا رن  مــد
یــک  رن  مــد دولــت  چــرا؟  و  اســت؟  شــده  ر  جهان گســت و 
و  ســاله   30 جنگ هــای  ز  ا بعــد  و  روپایی ســت  ا پدیــده 
ــه  ــربرآورد و ب ــا س روپ ر ا ر ۱۶۴۸ د ــتفالی د ــح وس ری صل ــرا برق
ر شــد لــذا  روپاییــان جهان گســت ری ا ســبب قــدرت اســتعما

شــود. قیــد  آن  بــودن  وســتفالی  همیشــه  اســت  ــر  بهت
دولــت  همــان  زی  امــرو رن  مــد دولــت  ایــن  واقــع  ر  د  
جهــان  تاریــخ  ر  د زمــان  آن  تــا  و  روپایی ســت؛  ا وســتفالی 
والرســتین:  قــول  بــه  نداشــت.  وجــود  پدیــده ای  چنیــن 
ایــن  ری هــا«.  امپراطو یــا  بودنــد  دولت هــا  خــرده  »یــا 
ــر جهــان تحمیــل شــده  دولــت بــه معنــای وســتفالی آن ب
ســبب  بــه  کــه  حاکمیــت  حــق  دارای  دولــت  یــک  اســت. 
ــی  ــر جهان ــت فراگی ــک حکوم ــود ی ــی نب ــی یعن آنارش ــود  وج
ــز  ج چــاره ای  و  کــرده  ــر  گی خودیارانــه  مخمصــه  یــک  ر  د

نــدارد. خــود  بقــای  حفــظ  بــرای  زی  ر خشــونت و
کــه  اســت  رئالیســم  نظریــة  ــر  مدنظ دولــت  همــان  ایــن   
ر  ــم د ــی رئالیس ــدارد. یعن ــف ن ــا تعری ــت ام ــم اس ر مه ــیا بس
تعریــف  دولــت  قالــب  ر  د را  دولت هــا   بین الملــل  روابــط 
بیرونــی  عینــی  واقعیــت  یــک  را  دولــت  بــس.  و  می کنــد 
ر  انــگا کــه  می کنــد  قلمــداد  تاریخــی  ــر  غی و  غیرزمان منــد 

همیشــه بــوده و اینجــا هســت کــه بمانــد. 

چالــش  بــه  حــدی  تــا  را  دیــدگاه  ایــن  جهانی شــدن  البتــه 
ــن  ــد و چنی ــخن راندن ــت« س ــرگ دول ز »م ــی ا ــه برخ ــید ک کش
افــراد  ایــن  شــده،  جهانــی  دنیــای  ر  د کــه  کردنــد  ر  تصــو
ســازمان های  و  چندملیتــی  شــرکت های  و  گروه هــا  و 
بین المللــی هســتند کــه اهمیــت دوچندانــی می یابنــد و 
ــر می شــود؛  دولــت رفته رفتــه کــم رنگ تــر و کــم اهمیت ت
حالــت  شــد  موجــب  فناورانــه  انقــالب  کــه  خصــوص  بــه 
ز  ــود را ا ــت خ ز اهمی ــر ــود و م ــف ش ــت تضعی ــرزمینی دول س
ــر چنــد اصــل حاکمیــت پابرجــا مانــد امــا بــه  دســت بدهــد، ه

ر دولــت تضعیــف شــد.  یــک معنــا حاکمیــت و اقتــدا
دولت هایــی  بــه  را  توجهــات  جهانــی  وقایــع  و  حــوادث  
ر  مجبــو ر  انــگا ســرد  جنــگ  ســبب  بــه  کــه  کــرد  جلــب 
موجــب  ســرد  جنــگ  پایــان  امــا  بودنــد.  تــداوم  بــه 
نــام  بــه  پدیــده ای  بــا  و  شــد  آن هــا  ازهم گســیختگی 
دولت هــای شکســت خورده و فرومانــده مواجــه شــدیم.
ر  را بــه خوبــی ترســیم کــرد  و د ایــن امــر  ر داعــش   ظهــو
داد  را  اجــازه  ایــن  گروهکــی  بــه  بی دولتــی  خــال   واقــع 
ــر خواســتة های افراط گرایانــه بــرای خــود دولــت  کــه  بناب
اســالمی  »دولــت  بــه  موســوم  نمایــد  تاســیس  جدیــدی 
ر  ــز د عــراق و شــام« و البتــه کــه آمــال بلندپروازانه تــری نی

ــر داشــت.  س

دولــت  نهــاد  بــه  بازگشــت   ۱۹ کوویــد  همه گیــری  اخیــرا 
گرفته انــد.  جشــن  را  ایــن  برخــی  و  اســت  زده  رقــم  را 
پاندمــی دوبــاره  ر طوفــان  ر د ناامیــد و گرفتــا چشــم های 
ــر  ز آن پررنگ ت ا ر کمــک  بــه ســوی دولــت دوختــه و انتظــا
شــد. بــه راســتی دولــت چیســت و چــه اهمیــت و نقشــی 
برســاخته  یــک  یــا  بیرونی ســت  واقعیــت  یــک  آیــا  دارد؟ 
ــر چــه کــه باشــد چــه  ر حــال تغییــر؟ ه اســت و ســیال و د
اصالــت  ملــی  دولــت  آیــا  اختیاراتــی؟  چــه  و  دارد  نقشــی 
دارد یــا دولــت جهانــی؟ و صدهــا آیــای دیگــر. شــاید بتــوان 
ــر دولــت بــه معنــای آن چــه رئالیســت ها  گفــت اکنــون دیگ
ر بــه  ر حــال گــذا می گفتنــد وجــود خارجــی نــدارد بلکــه د
نیســت  مشــخص  البتــه  کــه  هســتیم  جدیــدی  وضعیــت 
ــود  ر خ ــی ر مس ــدن د ــی ش ــروژة جهان ــد. پ ــه باش ــدة آن چ آین
ــری نپاییــد.  ــز دی ــروژة داعــش نی بــا شکســت مواجــه شــد و پ
ر هســتیم؟ دنیــای  ر حــال گــذا راســتی بــه کــدام جهــان د
معنــای  بــه  جهانــی،  حکومــت  بــا  دنیــای  پساوســتفالی؟ 
کانتی)فدراســیون جهانــی( ؟ بــه معنــای مارکســی)دولت 
ــا بــه معنــای اســالمی)حکومت  سوسیالیســتی جهانــی( ؟ ی
رقــم  آنچــه آینــده را  جهانــی اســالم( ؟ بایــد توجــه کنیــم 

ماســت. ز  امــرو تصویرهــای  می زنــد 
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 The( ــرا ــگ فق ــه جن ــوان ب ــه می ت ز آن جمل ــه ا ــت ک ــاره اس ر ق ــا ز چه ری ا ــا آث ــامل  ــال ش ــی امس ــر بین الملل ــزه بوک ــای جای ــاه نامزده ــت کوت فهرس
روس،  ــر ماریــا اســتپانووا نویســنده  اث  )In Memory of Memory( یــاِد خاطــره بــه  ر نویســنده فرانســوی،  اریــک ویــال ز  ا  )War of the Poor
 )Minor Detail( ــی ــات فرع ــن و جزئی رژانتی ز آ ــز ا ــا انریک ــر ماریان ــواب )The Dangers of Smoking in Bed( اث ر تختخ ــیدن د ر کش ــیگا ــرات س مض

نوشــته آدانیــا شــیبلی نویســنده فلســطینی اشــاره کــرد.  

ر  ــا آث ــن  ر بی ــب د ــگ غال ــی، پیرن ــر بین الملل ــزه بوک ز جای ــن دوره ا ــات داوران ای ــس هی ــت )Lucy Hughes-Hallett(، رئی ــو هل ــی هی ــه لوس ــه گفت ب
ــود. رن ب ــد ــای م ر دنی ــد د ــتگی مفی ــن بهم پیوس ز آن و همچنی ــی ا ــج ناش ــرت و رن ــوع مهاج ــب، موض منتخ

زی معرفــی  ر یــک مراســم مجــا ژوئــن )۱۲ خــرداد( د فهرســت کوتــاه نامزدهــا ۲۲ آوریــل )۲ اردیبهشــت ۱۴۰۰( اعــالم می شــود و برنــده نهایــی دوم 
خواهــد شــد.

ر قاره ز چها بوکر بین المللی ۲۰۲۱؛ نامزدهایی ا

حاجی فیروز؛

ز درخشان درون توست یک چی جمهوری جهانی ادبیات
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ر  ــود دارد. د ــف نم ر مختل ــاطی ر اس ــش د ــروع روی ر و ش ــا ــدن به آم
ر  ــا ــل به ــا فص ــیاوش را ب ــطورۀ س ــم اس ــی آن می توانی ــۀ ایران نمون
ر اســاطیر یونــان ســراغ »کورئــا و هــادس«  مرتبــط بدانیــم و د

ــم. بروی
ر نــوروز«  ر مقالــۀ » آییــن ســوگ ســیاوش د ــر مهــری ادریســی د دکت
ز ایــن  درمــورد اســطورۀ ســیاوش توضیــح داده اســت. دربخشــی ا
ایــن مقالــه می پــردازم.  ر  نــکات مطــرح شــده د بــه  یادداشــت 
ابتــدا ســراغ ایــن نکتــه می رویــم کــه ســیاوش کیســت؟ ســیاوش 
ــت و  ــرای تربی ــی ب ر کودک ــود. او د ــران، ب ــاه ای ــر کاووس، پادش پس
آمادگــی زیســت همــراه رســتم بــه سیســتان مــی رود و هنگامــی 
بازمی گــردد.  کاووس  نــزد  می شــود  خردمنــد  پهلوانــی  کــه 
او  شــیفتۀ  کاووس،  ــر  همس ســودابه،  ســیاوش،  بازگشــت  بــا 
می شــود، امــا ســیاوش اعتنایــی بــه ایــن عشــق نمی کنــد و همیــن 
ــد.  ــت بزن ــیاوش تهم ــه س ــودابه ب ــود س ــث می ش ــی باع بی اعتنای
او کــه گناهــی مرتکــب نشــده بــود بــرای اثبــات بی گناهــی اش 
آتــش  ــر ایــن بــود کــه  آتــش می گذشــت؛ چــرا کــه اعتقــاد ب ز  بایــد ا
آتــش  ز  بــه بی گناهــان آســیب نمی رســاند. ســیاوش بــه ســالمتی ا
ر همــان روزها، افراســیاب که  گذشــت و بی گناهــی او ثابــت شــد. د
پادشــاه تــوران زمیــن بــود بــه ایــران حملــه کــرد و ســیاوش راهــی 
ز روزهــای جنــگ، افراســیاب خوابــی  جنــگ بــا او شــد. در یکــی ا
ز ادامــه دادن جنــگ بترســد. او نــزد  می بینــد کــه باعــث می شــود ا
ــد و  ــان ببندن ــح پیم ــرای صل ــد ب ز او می خواه ــی رود و ا ــیاوش م س
جنــگ را تمــام کننــد. ســیاوش قبــول می کنــد و جنــگ بــه پایــان 

بــرای  انســان  کــه  باشــد  اســتعاره ای  پرتکرارتریــن  ســفر،  شــاید 
ر بــرده  ــر ایــن کــرة خاکــی بــه کا تحــّوالت گوناگــون زیســت خــود ب
ز درون بــه  ز خــود بــه خــود، ا ز خــود بــه دیگــری، ا ر ا باشــد. ســف
ــل  ــوزف کمب ــس. ج ر انف ــاق و د ر آف ــه درون، د ــرون ب ز بی ــرون، ا بی
الگــوی اســتعاری  ایــن  بــه  نبــود کــه  اولیــن کســی  آمریکایــی 
ــان او،  ر قهرم ــف ــوی س ــا الگ ــرد اّم ــه ک ــر توج ــات بش ر حی ر د ــرا پرتک
ــن  ــطوره های ذه ــی اس ــه بازخوان ــه ب ــوده ک ــی ب ــن الگوی مؤثرتری
ــان  ر قهرم ــف ــّول س ر تح ــی ــل س ــت. کمب ــه اس ــر پرداخت ــی بش جمع
تشــّرف،  جدایــی،  می کنــد:  تقســیم  عملــی  مرحلــة  ســه  بــه  را 
ر مــورد ایــن الگــو بحــث  ر نیســت د ر ایــن یادداشــت قــرا بازگشــت. د
کنیــم اّمــا تنهــا بــه اشــاره ای بســنده می کنیــم تــا دریچــه ای بــرای 
ایجــاد حــس هم دلــی بــا اندیشــة محــوری ایــن یادداشــت فراهــم 
هنــری  ــر  اث صدهــا  بــه  و  ببندیــد  را  چشــم هایتان  حــاال  شــود. 
ر اصلــی آن هــا را تشــکیل  ــر کنیــد کــه ایــن ســه مرحلــه، ســاختا فک

می دهنــد.
نیوزلنــدی  ــز  اتکین کربــی  ســاختة   )Mosley( موزلــی  انیمیشــن 
آثــاری اســت کــه بــا چنیــن  ر  ز ایــن بی شــما ر ســال 2019، یکــی ا د
می کشــاند.  روشــن  مقصــدی  بــه  را  مخاطــب  اندیشــة  طرحــی 
تفاوتــی   

ً
ظاهــرا کــه  هســتند  عجیبــی  موجــودات  تورِفنت هــا 

ــدرت  ز ق ــان ا ــد انس ــت مانن ــا درس ــد ام ــش ندارن ــان بارک ــا چهارپای ب
نطــق برخوردارنــد. هــم ســخن می گوینــد و هــم می اندیشــند. 
 موردپســند اربابــان انســانی آن هــا نیســت. موزلــی 

ً
چیــزی کــه اصــال

ز  ر همــان دقایــق نخســت انیمیشــن، را ز آن هاســت. د هــم یکــی ا
روی  ز نقش هایــی کــه  جهــاِن دیگــر برمــال می شــود و موزلــی ا
ر کشــیده شــده اند بــا جهــان دیگــری آشــنا می شــود  ر غــا دیــوا
ــر تورفنت هــا بــرده هیــچ اربــاب انســانی نیســتند و  ر آن دیگ کــه د

باشــند. »ایســتاده«  می تواننــد 
ر همــان اعتقــاد بــه وجــود جهــان  نقش هــای درون غــار، یــادآو
فالســفه  ز  ا بســیاری  اندیشــه  ر  د آن  ردپــای  کــه  اســت  مثالــی 
ز دنیــای مــادی  نخســتین دیــده می شــود. جهانــی کــه پیــش ا
ــام افالطــون بــه  ــا ن آفریــده شــده اســت. بســیاری ایــن نظریــه را ب
ــه«،  ــان ثابت ــون »اعی ــی هم چ ــا عناوین ــه ب ــه البت ــد ک ــر می آورن خاط
»عالــم مثــل معلقــه« وارد فلســفه و عرفــان اســالمی هــم شــده 
ــری  ر هن ــا آث ر  ــه د ــه فاضل ــا مدین ــاف ی ــوان ق ــا عن ــی ب ــت و گاه اس
ــه  ــن اندیش ــه ای ــرد ک ــادآوری ک ــد ی ــه بای ــت. اگرچ ــده اس ــر ش ظاه
ر اندیشــه زرتشــت بــا عنــوان »جهــان  ز این هــا د ــر ا بســیار پیش ت
ر قهرمــان،  ــر نظریــه ســف ر داشــته اســت. عــالوه ب َروشــی« حضــو

َ
ف

کــه  اســت  پرتکــراری  الگوهــای  ز  ا نیــز،  مثلــی  جهــان  نظریــة 
آثــاری آفریده انــد. ر آن  ر مختلــف در بســت ر اعصــا هنرمنــدان د

خــارج  خفتگــی  و  خمودگــی  ز  ا پســرش  جملــة  ایــن  بــا  موزلــی 
داریــم؟«.  دســت  مــا  یعنــی  واقعــی ان؟  اینــا  »بابــا،  می شــود: 

کازانــووا  پاســکال  نوشــتۀ  ادبیــات  جهانــی  جمهــوری  کتــاب 
ــر  ر در ســال 1392 بــا ترجمــۀ شــاپور اعتمــاد توســط نش نخســتین با
ز  مرکــز بــه چــاپ رســید. در ایــن کتــاب، نویســنده بــا اســتفاده ا
ــعی دارد  ــاد س ــا و اقتص ــه تاریخ،جغرافی ــوط ب ــتعاره هایی مرب اس
ــاحت  ــدن« را در س ــازی« و »جهانی ش ــون »جهانی س ــی چ مفاهیم
و  ادبــی  ر  آثــا نقــش  کتــاب  هم چنیــن،  کنــد.  بررســی  ادبیــات 
ــز مســألۀ زبــان -بــه  شــاهکارها در میــراث فرهنگــی ملت هــا و نی

آثارادبــی- را مــی کاود. عنــوان مــادۀ خــام و اولیــۀ 
بــه  پرداختــن  بــدون  جهانــی  ادبیــات  دربــارۀ  نوشــتن   

ً
طبیعتــا

ز کتــاب  تاریــخ ممکــن نیســت. بنابرایــن، بخــش قابــل توجهــی ا
بــه مباحــث تاریخــی در شــکل گیری جمهــوری جهانــی ادبیــات 
اختصــاص دارد. ارتبــاط میــان ملت هــا و در نتیجــۀ آن در میــان 
زبان هــای گوناگــون، مســألۀ ترجمــه و نقــش آن در ایــن جمهــوری، 
ــر  ز دیگ ــز ا ــه آن نی ــرایط ورود ب ــات و ش ــوری ادبی ــای جمه ویژگی ه

مباحــث طرح شــده در ایــن کتــاب اســت.
چند نکته دربارۀ این کتاب:

ز  ــری ا     1. تشــبیه جامعــۀ ادبــی جهانــی بــه یــک جمهــوری و بهره گی
ز جغرافیــای سیاســی )ماننــد  مفاهیمــی بــه عاریــت گرفتــه شــده  ا
ز اســتعاره های اقتصــادی )مثــل  ــز اســتفاده ا پایتخــت ادبــی( و نی
ــر کــرده اســت و هــم بــه  بانــک مرکــزی ادبیــات( هــم متــن را جذاب ت

ــر خواننــده کمــک می کنــد. ر شــدن مطالــب و فهــم بهت روشــن ت
    2. نبــرد میــان زبان هــای عامیانــه و زبــان التیــن، ارتبــاط میــان زبــان 
و ملیــت و نقــش مهــم زبــان در شــکل گیری یــک »دولت-ملــت« 

ر گرفتــه اســت. در کتــاب بــه خوبــی مــورد توجــه قــرا
هــم  آن  ــز  تناقض آمی دوگانــۀ  و  ترجمــه  بحــث  بــه  کتــاب   .3    
جهــان  بــا  ادبــی  ــر  اث یــک  ارتبــاط  عامــل  ترجمــه  می پــردازد؛ 
انــواع  ایجــاد  عامــل  هم زمــان،  و  آن  زبانــی  مرزهــای  ز  ا خــارج 
ــری هــم هســت  ســوءتفاهم های دریافتــی اســت. مســائل دیگ
ــر را ترجمــه کنــد یــا مترجــم؟  ــر اســت مؤلــف اث ز جملــه ایــن کــه بهت ا

اثــری ترجمه ناپذیــر؟ اثــری قابــل ترجمــه اســت و چــه  چــه 
جملــۀ  ز  ا کــه  اســت  شــده  مطــرح  تقابل هایــی  کتــاب  در   .4    
ملی/نویســندۀ  نویســندۀ  بــه  می تــوان  آن هــا  جذاب تریــن 
ــزرگ و ادبیــات مدرن/ادبیــات  جهانــی، ادبیــات کوچک/ادبیــات ب

کهنــه اشــاره کــرد.
بــا  را  ادبــی  اکنــون  یــا  بــودن  معاصــر  مفهــوم  نویســنده   .5    
ر گرینویــچ ادبــی« توضیــح داده  ز اســتعارۀ »نصف النهــا اســتفاده ا
و بــا جعــل ایــن اصطــالح، تکلیــف مخاطــب را بــا پدیــدۀ مدرنیســم 

ــت. ــرده اس ــن ک روش
ــر ادبیــات جهــان به ویــژه ادبیــات اروپــا هــم      6. احاطــۀ نویســنده ب
قابــل تحســین اســت و هــم در ارائــۀ مطالــب کتــاب مفیــد و کارآمــد 
ــر نمونــه هــای دقیــق تاریخــی نیــز بــه فهــم  واقــع شــده اســت. ذک

ــر مباحــث کمــک کــرده اســت. بهت

ســیاوش  ز  ا می شــود  ــر  باخب صلــح  ز  ا کاووس  وقتــی  می رســد. 
ــیاوش  ــکند. س ــح را بش ــد و صل ــه کن ــاره حمل ــه دوب ــد ک می خواه
افراســیاب  راهنمایــی  بــا  کنــد  پیمان شــکنی  نمی خواهــد  کــه 
ازدواج  افراســیاب،  ــر  دخت »فرنگیــس«،  بــا  و  مــی رود  تــوران  بــه 

ــیاب  ر افراس ــراد ــد. ب می کن
ز صمیمیــت ســیاوش  کــه ا
ترســیده  خــود  ر  بــراد و 
افراســیاب  کم کــم  بــود 
ســیاوش  بــه  نســبت  را 
ر  د و  می کنــد  بدبیــن 
می شــود  باعــث  نهایــت 
کشــته  ســیاوش  کــه 
ز خــون  شــود. نقــل اســت ا
بــر زمین ریختــۀ ســیاوش 
کشــته  بــا  روییــد.  گلــی 
شــدن او جنگ هایــی بیــن 

ایــران و تــوران رخ داد.
افراســیاب  حمــالت  ر  د
ســال  هفــت  ایــران  بــه 
را  ایــران  خشکســالی 
ز  گرفــت تــا اینکــه یکــی ا
ر خــواب دیــد  پهلوانــان د
کــه چــارۀ رفــع خشکســالی 

دنبــال  بــه  ایرانیــان  اســت.  ســیاوش  فرزنــد  کی خســرو،  آمــدن 
ارتبــاط  ایــران شــد.  او پادشــاه  فرنگیــس و کی خســرو رفتنــد و 

دســت  دو  غــار،  ر  دیــوا روی  نقش هــای  همــان  ایســتاده ها، 
ــده  ــا دی ــبیه آن نقش ه ــه ش ــش اگرچ ــی و هم نوعان ــد. موزل دارن
ر کمرشــان  می شــوند امــا تفــاوت اصلی شــان ایــن اســت کــه انــگا
شــده  تبدیــل  ــر  دیگ پــای  دو  بــه  دست هایشــان  و  شــده  خــم 
ــرزمین افســانه ای  ر ابتــدا، قصــة ایســتاده ها و س اســت. موزلــی د
منجیــان  آوردن  بــرای  می شــود  ر  مجبــو امــا  می کنــد  ر  انــکا را 
ــه  ر س ــف ــن س ر ای ــیرند. د ــای مس ــب تاب ها راهنم ــود. ش ــی ش راه
ر ابتــدای مســیر بــا موزلــی همــراه می شــوند و  ــر ایســتاده د نف
ر افســانه ای آپرایــت کــه بهشــت گمشــدة اوســت،  او را بــه شــه
راهنمایــی می کننــد. موزلــی بــرای ایســتاده شــدن بایــد بــه درخــت 
ر آپرایــت  زندگــی برســد تــا نــگاه غریبــة مــردم رو بــه  انقــراض شــه
ز  ــواده اش را ا ــردد و خان ــد بازگ ــود و بتوان ــوض ش ــه او ع ــبت ب نس
ر مصائــب گوناگونــی  ر مســی مزرعــة اربــاب نجــات دهــد. موزلــی د
 
ً
ر نزدیکی هــای درخــت، تقریبــا ــر می گــذارد و حتــی د را پشــت س

می میــرد و راهنماســت کــه او را شــفا می دهــد. موزلــی ســفر را 
ــودش  ــا خ ــودش، تنه ــود و خ ــل می ش ــاند، کام ــان می رس ــه پای ب
می شــوند  شــمرده  ر  ســف ایــن  محصــول  کــه  میوه هایــی  بــا 
ر  خانــواده اش را نیــز بــه ایــن کمــال می رســاند. گویــی این کــه د
ر درون خــودش  ر جســت وجوی قهرمانــی د ر د تمــام ایــن ســف

ر شــهر پیــران نیافتــه اســت. بــوده و منجــی ای د
ر زبــان بــه ســخن گفتــن  ر منطق الطیــر وقتــی هدهــد عطــا د
ر حقیقــت  ز قــاف و ســیمرغ ســخن می گویــد، د ا و  می گشــاید 
ر دعوت نامــه ای می فرســتد بــرای  بــرای تک تــک جان هــای اســی
تنهــا  اســت.  ر  روشــن گ و  منجــی  کــه  پرنــدگان  پادشــاه  یافتــن 
اولیــه مبــارزه  ر  انــکا بــا  کــه  را همراهــی می کننــد  او  پرندگانــی 
پشــت  یک به یــک  را  آزمون هــا  می شــوند،  راه  مــرد  و  می کننــد 

نهایــت: ر  د و  می گذارنــد  ــر  س
چــون نگــه کردنــد آن ســی  مــرغ زود/ بی شــک ایــن ســی مــرغ آن 

ســیمرغ بــود
ر اســت   آشــکا

ً
ارتباطــی کــه بیــن ایــن دو اثــر وجــود دارد کامــال

هــدف  البتــه  و  نیســت  ایــن  ز  ا ــر  بیش ت توضیحــی  بــه  ز  نیــا و 
بپــردازد.  اقتبــاس  مســئلة  بــه  کــه  نبــود  ایــن  یادداشــت  ایــن 
ر تمــام  ــر موفــق هــم د ز ایــن اســت کــه حتــی یــک اث تأســف برانگی
ــاهکارهای  ر دل ش ــی د ــان غن ــن جه ــه ای ــه ب ــا تکی ــال ها ب ــن س ای
ر خــود  ر تولیــد نشــده اســت کــه بتوانــد ایــن الگوهــا را د عطــا
منعکــس کنــد و آموزه هــا را بــه نســل جدیــد منتقــل کنــد. گاهــی 
ز شــاهکارهای ادبــی مــا را بــه  دیگــران ظرفیت هــای شــگفت انگی
ز هــم بــا بی توجهــی بــه ایــن ظرفیت هــا،  رخ مــا می کشــند تــا مــا بــا

شــویم. تهی کاســه 
باشــد.  ر  اعصــا تمــام  شــب تاب  می توانــد  نیشــابوری،  ر  عطــا
ز  پــروا بتوانیــم  تــا  باشــیم  داشــته  ایمــان  او  بــه  اســت  کافــی 
ــابوری  ر نیش ــا ر عط ــا آث ــی  ــتانی و نمایش ــای داس ــم. ظرفیت ه کنی
خاک خــوردة  پایان نامه هــای  در  فقــط  کــه  سال هاســت 

دارد. معنــا  دانشــجویان 

ــر  ب را  جهانــی  ادبیــات  متــن  جای جــای  در  کتــاب  نویســندۀ   .7    
می کشــد و ادبیــات ملــی را -البتــه بــه صــورت تلویحــی- در ســطح 
ــر  ــووا نظ ــم کازان ــد خان ــر می رس ــه نظ ــد. ب ر می ده ــرا ــری ق پایین ت
ز کتاب چنین برداشــت  مســاعدی نســبت بــه ادبیــات ملــی نــدارد و ا
بــرای پذیرفتــه شــدن در »جامعــۀ جهانــی  می شــود کــه گویــا 
ادبیــات«، بایــد ادبیــات ملــی را بــه کنــاری نهــاد، جهانــی اندیشــید 

ــت. ــی نوش و جهان
الکترونیــک،  و  صوتــی  کتاب هــای  مثــل:  پدیده هایــی   .8    
ایــن  در  مجــازی  فضــای  و  اینترنــت  شــدن  ــر  همه گی رســانه ها، 
کتــاب مغفــول مانــده اســت. البتــه بــه هنــگام نــگارش کتــاب 
ــروز  ــد ام ــوارد مانن ــن م ز ای ــدام ا ــالدی( هیچ ک ــۀ 90 می ــر ده )اواخ
اینترنــت  نقــش  پیش بینــی  عــدم  امــا  نبوده انــد  توجــه  مــورد 
ز نــکات  در آینــدۀ »جمهــوری جهانــی ادبیــات« به عنــوان یکــی ا

منفــی کتــاب خودنمایــی کنــد.
ــن  ــا در مت ــت ام ــات « اس ــی ادبی ــوری جهان ــاب »جمه ــوان کت     9. عن
شــده  پرداختــه  جهــان  ز  ا بخش هایــی  ادبیــات  بــه  تنهــا  کتــاب 
اســت. ادبیات هایــی ماننــد: فارســی، یونانــی، جهــان عــرب و خــاور 
 حضــور ندارنــد یــا تنهــا اشــاره ای گــذرا بــه 

ً
دور یــا در متــن اصــال

ز متــن کتــاب چنیــن برمی آیــد کــه گویــا بایــد  آن هــا می شــود. ا
برتــری ادبیــات اروپــا نســبت بــه بقیــۀ جهــان را بــه عنــوان یــک 

پذیرفــت. پیش فــرض 
ــک  ــا ی ــورد ادع ــوری م ــرای جمه ــنده ب ــد نویس ــر می رس ــه نظ     10. ب
ــن  ــی ای ــاظ تاریخ ــه لح ــت! ب ــرده اس ــاب ک ــم انتخ ــمی ه ــان رس زب
ــر اصــل  ابتــدا فرانســه و بعــد انگلیســی اســت. حتــی اگ زبــان 
ــث  ــرف و حدی ــی ح ــوری را ب ــن جمه ــمی در ای ــان رس ــک زب ــود ی وج
را چــه  زبانــی  پیــش می آیــد کــه چنیــن  پرســش  ایــن  بپذیریــم 
ز فراینــد  کســی و چگونــه انتخــاب می کنــد؟ بخــش عمــده ای ا
مســلط شــدن زبان هــای فرانســه و انگلیســی در جهــان و تثبیــت 
ر  آن هــا به عنــوان زبان هــای علمــی و ادبــی در جریــان اســتعما
کشــورهای آســیایی و افریقایــی شــکل گرفتــه اســت. آیــا بایــد 
دورۀ  بالفصــل  و  قطعــی  نتیجــۀ  به عنــوان  را  انگلیســی  زبــان 
ــل  ــات مل ــواع ادبی ــت تکلیفان ــن اس ــر چنی ــم؟ اگ ــتعمار بپذیری اس

می شــود؟ چــه 
زیــادی ســخت خوان و فهــم آن  تــا حــد  ــر  اث     11. ترجمــۀ  فارســی 
دیریــاب اســت. مشــخص نیســت ایــن امــر بــه دشــواری متــن 
اصلــی برمی گــردد یــا دلیــل دیگــری دارد امــا بــه هــر روی متــن 
فارســی کتــاب، روان نیســت و همیــن مســئله ســرعت مطالعــه و 

لــذت آن را میکاهــد.
نظریــه  به کارگیــری  و  انتخــاب  ز  ا خــوب  نمونــه ای  کازانــووا،  ــر  اث
میــان  اثــری  کتــاب  ایــن  همچنیــن،  اســت.  ادبیــات  مقولــۀ  در 
اقتصــاد،  جامعه شناســی،  تطبیقــی،  ادبیــات  و  اســت  رشــته ای 
تاریــخ، جغرافیــا، علــوم سیاســی، زبان شناســی، مطالعــات ترجمــه 
بــرای  آن  مطالعــۀ  و  می گیــرد  ــر  ب در  را  فرهنگــی  مطالعــات  و 
خواهــد  ســودمند  رشــته ها  ایــن  عالقه منــدان  و  دانشــجویان 

ــود. ب

ر ایــن اســت کــه ایــن اســطوره  ر د اســطورۀ ســیاوش و فصــل بهــا
بیــن  تقابــل  صــورت  بــه  باســتان  عصــر  کشــاورزان  ذهــن  ر  د
ر و زمســتان درآمــده بــود. ســیاوش،  سرســبزی و خشکســالی و بهــا
خــزان  شــروع  او  مــرگ  کــه  می شــود  محســوب  گیاهــی  ایــزد 
فرزنــدش  آمــدن  و  اســت 
آمــدن  نویــد  کی خســرو 
ــر  نظ می دهــد.  را  ر  بهــا
اســت  ایــن  ر  بهــا اســتاد 
کــه شــاید بتــوان اســطورۀ 
بــا  پیونــد  در  را  ســیاوش 
ز  حاجی فیــرو شــخصیت 
ــر گرفــت، رنگ ســیاه  ر نظ د
بــه  حاجی فیــروز  چهــرۀ 
ز دنیــای  نشــانۀ برگشــت ا
تاریــک مــردگان و لبــاس 
خــون  یــاد  بــه  او  ــز  قرم

اســت. ســیاوش 
ر نمونــۀ یونانــی، کورئــا  د
یــا پرســفونه، اســطوره ای 
ــول.  ــا فص ــط ب ــت مرتب اس
ر اســطورۀ  ر د رد پــای بهــا
ایــن  هــادس«  و  »کورئــا 
»دمتــر«  کــه  اســت  ر  طــو
کــه خدابانــوی کشــاورزی اســت و طــراوت زمیــن بــه او وابســته، 

دختــری دارد بــه نــام کورئــا.

ادبــی
فرهنــگی 
و هنـــری

بــه  را  کورئــا  بداننــد  دختــرش  و  دمتــر  اینکــه  بــدون  زئــوس 
همســری »هادس«کــه فرمانــروای دنیــای مــردگان و زیرزمیــن 
دنیــای  بــه  بی خبــر،  کورئــای  اینکــه  بــرای  مــی آورد.  ر  د اســت 
ــه  ــد؛ آن حیل ر می دهن ــرا ــر راه او ق ــه ای س ــود حیل ــادس وارد ش ه
ــا  ــد ت ر می کن ــا را وادا ــی اش کورئ ــه زیبای ــت ک ــس اس ــک گل نرگ ی
بــا چیــدن گل، هــادس  را بچینــد.  ز کنــد و گل  را درا دســتانش 
راه  و  کــرده  ر  ســوا ســیاهش  ارابــۀ  ــر  ب را  کورئــا  و  می رســد  ــر  س
می افتــد، هــادس بــا فرشــته ای دریایــی کــه می خواهــد مانــع 
فرشــته  ایــن  دســت  ز  ا ر  فــرا بــرای  و  می کنــد  برخــورد  شــود  او 
ــر  ضربــه ای بــه زمیــن می زنــد و همــراه بــا کورئــا بــه دنیــای زی
ر ایــن دنیــا نــام »پرســفونه« می گیــرد و  زمیــن می رود.کورئــا د
ایزدبانــوی تاریکــی می شــود. ایــزد خورشــید کــه شــاهد ماجــرا 
ــر کــه می فهمــد دختــرش  ــر می دهــد؛ دمت ــر خب بــود بــه دمت
ــم  ــت ه ــانی او طبیع ز پریش ــود و ا ــان می ش ــده پریش ــده ش دزدی
می کشــند.  دســت  رویــش  ز  ا گیاهــان  و  می شــود  خشــکیده 
ــه  ــان دادن ب ــرای پای ــرد و ب ــالی می گی ــا را خشکس ــم همه ج کم ک
ز هــادس می خواهنــد کــه کورئــا را بازگردانــد امــا  خشکســالی ا
ر دنیــای هــادس شکســته بــود و بــه همیــن  کورئــا روزۀ خــود را د
ز دنیــای هــادس بــرای همیشــه خــارج شــود؛  ــر نمی توانســت ا خاط
ــر  ز ســال را پیــش مــادرش دمت ــر ایــن شــد کــه مدتــی ا ر ب پــس قــرا
ــر  ر دمت بمانــد و مدتــی بــه دنیــای هــادس بازگــردد. مدتــی کــه کنــا
ــه  ــی ب ــد؛ وقت ز می ش ــب ــا سرس ــود و همه ج ــاد ب ــادرش ش ــود م ب
و  سرمی رســید  خشــکی  و  ســرما  برمی گشــت  هــادس  دنیــای 
ر  ــا ــا، به ــدن کورئ ــا آم ر ب ــا ــر ب ــت و ه ــم گرف ــا نظ ر فصل ه ــو این ط

می آمــد. سرســبزی  و 
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ر  ــر د ز خانــواده تئات ز می کننــد. هنــو ز هشــتم فروردیــن ســال  ۱۴۰۰ آغــا ــر نمایشــی اجــرای خــود را رو ــر اســفند مــاه اعــالم شــد چنــد اث ز اواخ بــه گــزارش ایســنا، ا
ز زرد بــه  ــر بــا ۲۷ مــارس( بودنــد کــه ناگهــان خبــر رســید بــه دلیــل تغییــر وضعیــت تهــران ا ــر )۷ فروردیــن براب ز جهانــی تئات ر تبریــک ســال نــو و البتــه تبریــک رو کا
ــر هــم جــزو آن بودنــد، تــا اطــالع ثانــوی  ــر تصمیــم ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا تمــام مشــاغل گــروه ســه کــه ســینما و تئات نارنجــی )افزایــش شــیوع کرونــا(، بنــا ب
ر کل ســال ۱۳۹۹ بارهــا فعالیت شــان تعطیــل شــده بــود، چــه حالــی پیــدا کردنــد ولــی خوشــبختانه  ر کــرد کســانی کــه د تعطیــل اســت. طبیعتــا می تــوان تصــو
ز یــک ســال بــه مشــاغل گــروه دو منتقــل شــدند و دســت کم  ــر بعــد ا بــا پیگیری هایــی کــه انجــام شــد، شــامگاه ۱۱ فروردیــن مــاه مشــخص شــد ســینما و تئات

ــر می رســد. فعــال شــرایط کمــی مســاعدتر بــه نظ

ز فــردا،  ز ایــن نمایش هــا ا ر اســت تعــدادی ا ز جابــه جایــی روی صحنــه برونــد و حــاال قــرا البتــه همیــن تعطیلــی کوتــاه مــدت ســبب شــد نمایش هــا بــا چنــد رو
ز کننــد. یکشــنبه ۱۵ فروردیــن مــاه اجــرای خــود را آغــا
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ر جان می گیرد ر دیگ صحنه با

ر رنسانسی به نام تئات
ر دگرگونی ادبیات نمایشی ر سی نگاهی ب

فرهنــگی 
و هنـــری

علیرضا هنگوال
منتقد

مهم تریــن  ز  ا همــواره  ادبیــات  کــه  نیســت  پوشــیده  کســی  ــر  ب
ز  ا اقتبــاس  و  بــوده  »درام«  شــکل گیری  زمینه هــای  و  بســترها 
ر و بیــان  ــر افزایــش ظرفیت هــای دراماتیــک، ســاختا ب آن عــالوه 
ر مدیــوم »تئاتــر« را هــم تقویــت کــرده اســت. همچــون  نمایشــی د
ز منابــع غنــی داســتانی و شــعری، کــه همــواره  اقتبــاس دراماتیــک ا
عرصــۀ  ر  د نمایش نامه نویســی  متــداول  شــیوه های  ز  ا یکــی 
ر می آیــد. امــا گرته بــرداری  ــر جهــان بــه شــما ادبیــات نمایشــی سراس
ــه« و  ــالح »نمایش نام ــه س ــی، یگان ــت مایۀ ادب ــک دس ز ی ــی ا نمایش

ر خلــق »درام« نخواهــد بــود. »متــون اجرایــی« د
ر  د ــر  جداناپذی رکنــی  »نــوآوری«  و  »تألیــف«  گزاره هــای  چراکــه 
بــدو  همــان  ز  ا می آینــد.  به  حســاب  نمایشــی  متــون  آفرینــش 
نــام  ســلطۀ  ــر  زی در  همــواره  درام  یــت 

ّ
کل تئاتــر،  ــر  هن پیدایــش 

نام هایــی  اســت.  می رفتــه  صحنــه  روی  نمایش نامه نویســان 
کــه دوش کــش واالتریــن القــاب و فرنام  هایــی همچــون »مؤلــف  
ر  ــاختا ــاظ س ــه لح ــر ب ــر تئات ــه، هن ــن هم ــا ای ــد. ب ــره« بوده ان بالفط
دگرگونی هــای  نمایشــی  متــون  ســایۀ  ــر  زی در  اجــرا  ر  د فــرم  و 

اســت. ســرگذرانده   ز  ا را  چشــم گیری 
ز ایــن دگرگونی هــا، همــان روی آوردن بــه گرایــش فکری  مقصــود ا
ر  و رفتــاری نســبت بــه پدیده هــای فرهنگــی نــو و پیشــرفته  و یــا کنــا
ــۀ  ــا عرص ــط ب ــیک مرتب ــد کالس ــنت ها و قواع ز س ــی ا ــتن برخ گذاش
ر  ر متــون نمایشــی و بــه طــو ــر اســت. در واقــع جریــان نوگرایــی د تئات
ز فرآیندگســترش  ر شــیوۀ اجــرای تئاتــر برآمــده ا کلــی تحــوالت د
ز  ا اســت.  مدرنیتــه  ر  بســت در  آن  تحقــق  و  جامعــه  ر  د خردگرایــی 
ر میــان اندیشــه های خــرد بــاوران و  ســویی جریــان واقع نمایــی د
ز  ــرو ــه ام ــری ک ر تئات ــی را د ــاختاری نوین ــای س ــاوران، الگو ه تجربه ب

ــت. ــم زده اس ــم، رق ــه می بینی روی صحن
ــرای  ــره« ب ــان بالفط ــالح »مولف ــری اصط ــت به کارگی ــن جه ــه همی ب
ز دســت  ــر آن کارکــرد پیشــین خــود را ا خالقــان متــون نمایشــی دیگ

داده اســت.
ــر الهامــی نیســت و همچــون موهبتــی  ــروزه، مقولــۀ هن چراکــه ام
ز آســمان فــرود نمی آیــد؛ بلکــه تــا حــد زیــادی اکتســابی   الهــی ا
اســت و روی زمیــن و بــا قوانیــن زمینــی کشــف و نــه اختــراع شــده 
به دســت  تجربــه  و  شــناخت  مشــاهده،  گزاره هــای  طریــق  ز  ا و 
ــر مــدرن منــادی خردگرایــی- تجربه گرایــی  می آیــد. نوگرایــی هن
ــا  ــی دارد ت ــادی تجربه گرای ــع من ــت در واق ــد گف ــد بای ــت. هرچن اس
ر مــواد قضایــای عقلــی بــه مــواد تجربــی،  خرد گرایــی؛ زیــرا بــا انحصــا

ــت. ــرده اس ــاه ک ــی کوت ــادی عقل ز مب ــود را ا ــت خ دس
همــواره  مدرنیســم  ــر  عص ر  د نمایشــی  متــون  آورنــدگان  پدیــد 
ز شــهود، جریان هــای واقعــی یــا فراواقعــی، تصویــری  می کوشــند ا

نســبت  بــه  مــدرن  نمایش نامه هــای  کننــد.  خلــق  کالم  ر  د را 
ر فــرم، تکنیــک  ز خالقیــت د همتایــان کالســیک خــود، ترکیبــی ا
ر  ــز تجربه گرایــی د ز هرچی ر ا چیدمــان، مهندســی ترکیــب و بیشــت
ــی  ــت نمایش ــا قابلی ــر ب ــک اث ــش ی ــرلوحۀ آفرین ــتان را س ــق داس خل
ــر  ــوم دیگ ــینی عل ــر هم نش ــد تأثی ــن نبای ــن بی ر ای ــد. د ر داده ان ــرا ق
ر نمایشــی و  آثــا ز قلــم انداخــت. نویســندگان  بــه حــوزۀ تئاتــر را ا
ر خلــق  نمایش نامــه نویســان بــه مؤلفانــی بــدل شــده اند کــه د
ــون  ــون »آزم ــمند همچ ــیوه هایی روش ــه ش ــی ب ــۀ نمایش ــک قص ی
و خطــا« و »تجربه گرایــی« روی می آورنــد. بــه بیانــی دیگــر، اینهــا 
ز راه تجربــۀ اکتســابِی آن، یعنــی خــود نوشــتن پیــدا  نوشــتن را ا

 . می کننــد
ــر فــرم و محتــوا(  ز منظ ر روایــی متــون نمایشــی کالســیک)ا ســاختا
ــه  ر آن همیش ــل د ــت و تخی ــق اس ــتدالل و منط ــل و اس ــۀ عق برپای
ر  د همچنیــن  نمایش نامه هــا  ایــن  اســت.  کران منــد  و  محــدود 
ــکال  ــظ رادی ــتارها ی غلی ز جس ــتند و ا ــه رو هس ــدل و میان ــرا معت اج
ــا و روان  ــاده، زیب ــون س ــن مت ز ای ــده ا ــر برآم ــد. تئات ــه  می گیرن فاصل
اســت و دارای قهرمــان غیرعــادی نیســت بلکــه افــراد برجســته و 

ــد. ر دارن ــرا ر آن ق ــروه د ــک گ ــدۀ ی نماین
وحــدت  قانــون  هــم  »روایــت«  ــر  منظ ز  ا ایــن،  ز  ا جــدای 
ز  ا مــکان(  وحــدت  و  زمــان  وحــدت  موضــوع،  ســه گانه)وحدت 
ر مــی رود.  ــر متــون نمایشــی کالســیک بــه شــما اصــول جدایی ناپذی
 بــا رونــد تعــادل 

ً
ــر ایــن، مخاطــب معمــوال ــزون ب )روایــت خطــی( اف

اولیــه- عــدم تعــادل- رخــداد و ســپس تعــادل ثانویــه روبــه رو 
ر ایــن متــون همــواره بــا پایــان بســته و خــوش روبــه روییــم  اســت. د
ــر بیــان دغدغه هــای  و توجــه بــه بیــان حــوادث و اتفاقــات بیرونــی ب

دارد. ارجحیــت  تک ســویه  و  فــردی 
ــر امــا، برگه هــای تاریــخ نمایــش بــا نــام مؤلفانــی  ر مدرنیســم تئات د
به نــام »کارگردانــان« مزیــن شــده اســت، بــه نحــوی کــه تفکــرات و 
ز پشــت پــردۀ نمایــش را رهبــری  اســلوب نویســندگان بالفطــره کــه ا
می کردنــد و نمایــش را فرزنــدان بالقیــد متــن می دانســتند، بــه 
ــان و  ــروزه کارگردان ــت ام ــد گف ــیدند. بای ــود رس ــی خ ــان هژمون پای
گــروه اجرایــی دیگــر بــردگان تفکــرات نویســندگان متــون نمایشــی 
و  خلــق  ظرفیت هــای  جابه جایــی  ر  د دگرگونــی  ایــن  نیســتند. 
ز تحــوالت  ز نویســنده بــه کارگــردان، برآمــده ا ــر نمایشــی، ا تألیــف اث

ــت. ــروزی اس ــر ام ر تئات ــی د ــون نمایش ر مت ــمگی ــاختاری چش س
ــی  ــه فرم ــمت ارائ ــه س ــه ب ــۀ نمایش نام ــه عرص ــم ک ز می بینی ــرو ام
ــر  ب قــدم  غیرنمایشــی  قصه هــای  بازنمایــی  ز  ا ــز  گری رویکــرد  بــا 

مــی دارد. 
ــت  ــه ای اس ــه گون ــدرن ب ــای م ــر نمایش نامه ه ــب ب ــرم قال ــه ف چراک
کــه زبــان و موقعیت هــا بــه خــودی خــود موضــوع را تشــکیل 
ــر درونیــات شــخصیت ها باشــند،  آنکــه بیانگ ز  ر ا می دهنــد و بیشــت
خــود بــه بیــان و پرداخت هــای روایــِی تمامــا نمایشــی روی آورده و 

ز  ــرو ر می گیرنــد. ام ر قــرا ر معــرض تماشــاگ بــه شــیوه ای قصه  گــو د
ــر بــه اصــل  متــون نمایشــی بهتریــن شــیوه بــرای پایبنــد مانــدن تئات
ر  ــات را د ــۀ ادبی ــه حیط ــزش ب ز گری ــری ا ــش و جلوگی ــی خوی نمایش
ــر  ــر دو عنص ــد ب ــن و تأکی ر مت ــی د ــای نمایش ــری مؤلفه ه ر گی به کا
ــاذ  ــون اتخ ــرا همچ ــی اج ر روای ــاختا ر س ــا« د ــان« و »فض ــی »زم حیات
ــا زمــان و مــکان، خلــق  شــیوه های نــو در روایــت بــه طریــق بــازی ب
ــر خلــق موقعیــت تــا شــخصیت و فاصلــه  فضاهــای ســیال، تمرکــز ب

ــد. ــظ می دانن ــی غلی ــوه احساس ز وج ــن ا گرفت
ر  د دســتاویزی  آنچنــان  مــدرن،  نمایش نامه هــای  آنکــه  نتیجــۀ   
راســتای شــرح و بســط مطالــب فلســفی و اخالقــی نداشــته و یــا بــه 
ر اضطــراب و تردید هــای«  جوالنــگاه توجیــه و تحلیــل و کاوش د
»انســان« تبدیــل نمی شــوند. چــه بســا مــواردی چــون ایــن دســت 
آنکــه بخواهنــد تنهــا بــه شــیوۀ  را بــه »نمایــش« می گذارنــد تــا 

ــوند.  ــدود ش ــت« مح ــِی »پرداخ درون
ــردازی،  ــه )نورپ ــت مایه های صحن ــا دس ــم ب ــردان ه ــویی کارگ ز س ا
ــتقل  ــی مس ــۀ نگرش ــراه تعبی ــه هم ــن و...( ب ــی، میزانس صحنه آرای
ز رویکــرد نویســنده نســبت بــه متــن نمایشــی، توانســته بــه فــرم  ا

ایدئــال نمایــش دســت یابــد. روی هــم رفتــه 
دگرگونی هــا،  همیــن  گفــت  می تــوان 
ز یک ســرگرمی  کلیــت ســاختاری »نمایــش « را ا
ــدل  ــی« ب ــی »فرهنگ ــه واقعیت ــه« ب »فاضالن

کــرد.
ابعــاد  ز  ا نمایشــی  ادبیــات  امــروزه 
نمی شــود؛  غافــل  ــر  هن »فولکلوریــک« 
ــن  ــیاق نوی ــبک و س ــا س ــر ب ــر تئات ــه هن چراک
بازنمایــی  بــا  تنگاتنــگ  ارتبــاط  ر  د خــود 
فرهنــگ تــوده ایــن ظرفیــت را بــرای ادبیــات 
و متــون نمایشــی فراهــم ســاخته. جریــان 
ز دل همیــن داســتان ها،  »اقتبــاس« هــم ا
باورهــا،  آیین هــا،  افســانه ها،  اشــعار، 
ر عامیانــه  ــاو قصه هــا، رســم و رســوم ها در ب
هرچــه  ســازِی  نمایشــی  ر  د و  می خیــزد  ــر  ب
پیــدا  نمــود  نمایشــی  ادبیــات  ــر  باورپذیرت
ــر  آنجــا کــه ادبیــات نمایشــی و هن ز  می کنــد. ا
ر  ر دل یــک فرهنــگ شــکل می گیرنــد و د د
بطــن آن بازنمایــی شــده و زاییــده می شــوند، 
می تــوان ادبیــات نمایشــی فولکلوریــک را 
ز ایــن  فرزنــد فرهنــگ فولکوریــک دانســت. ا
رو بــه علــت تعلــق فرهنــگ عامــه بــه مــردم، 
ــز   تئاتــر و ادبیــات نمایشــی عامــه نی

ً
قطعــا

بــا  انکارناپذیــری  و  عمیــق  پیونــدِی  ارتبــاط 
ــر  ــته و هن ــوده داش ــی ت ــای زندگ واقعیت ه

هیپ هاپ؛ سر و صدایی که سوگواری می کند
علی کرمی

کارشناسی فلسفۀ غرب ورودی ۹۷

ر  ر جهــان شــنیداری امــروز و تبــادل اطالعــات بــه شــکلی بســیا د
مــردم  عمومــی  ســلیقۀ  شــدن  تنیــده  هــم  ر  د شــاهد  ســریع، 
هســتیم  آن  شــاهد  کــه  آنچــه  هســتیم.  جهــان  ــر  سراس ر  د
ــرده  ــعۀ خ ــد و توس ــه در بازتولی ــت ک ــلط اس ــی مس ــود فرهنگ وج
ر توانــا عمــل کــرده اســت و بــه واســطۀ چنیــن  فرهنگ هایــش بســیا
ــر ناهماهنگــی را بــا خــود هماهنــگ می کنــد. ــر ام تولیداتــی ه

ر مواجهه با این فرهنگ چگونه است؟ اما وضعیت ما د
خــرده  بــا  مــا  مواجهــۀ  بررســی  بــرای  مجالــی  یادداشــت  ایــن  ر  د
نمونــۀ  یــک  بررســی  بــه  امــا  نــدارد؛  وجــود  غــرب  فرهنگ هــای 
جنبشــی  هــم  آن  و  کــرد  خواهــم  اشــاره  موســیقی  ر  د کوچــک 
ز  سیاســی و اجتماعــی اســت. بــه عنــوان مثــال هیــپ هــاپ کــه ا
ــی  ــی غرب  محصول

ً
ــال ــت، کام ــکل گرف ــکا ش ر آمری ــۀ ۶۰ د ــر ده اواخ

ز آن بــه  ز دل سیاه پوســتان آمریکایــی اســت. اینکــه چــرا ا و برآمــده ا
عنــوان محصــول یــاد می کنــم هــم عامدانــه اســت؛ چراکــه اقتصــاد 
ــاف  ــا انعط ــی ب ــراض را به خوب ز اعت ــکلی ا ــر ش ــرب ه ر غ ــرمایه د و س
بــه ســمت و ســویی خواهــد کشــاند تــا مســئله را بــرای مخاطــب بــه 
ر  آنجاســت کــه ایــن فرهنــگ د ــروش تقلیــل دهــد. نکتــۀ جالــب  ف
ر آمریــکا شــکل گرفــت.  ر کــرد کــه د ایــران بــا همــان شــیوه ای ظهــو
ر ایــران خــود را »زیرزمینــی« معرفــی  داعیــه داران ایــن فرهنــگ د
ــد.  ــی پرداختن ــی و سیاس ــای اجتماع ــد و اعتراض ه ــه نق ــد و ب کردن
ــر نگارنــده  ایــن فرهنــگ خــود را معتــرض معرفــی کــرد امــا بــه نظ
ــز نفهمیدیــم اعتــراض آن هــا چــه بــود و آن هــا خــود هــم  هرگ

ــد! ــئله دارن ــزی مس ــه چی ــه چ ــبت ب ــه نس ــتند ک نمی دانس
ر مــکان  ــز همانــی کــه د ســرانجام ایــن فرهنــگ چیــزی نشــد ج
ز شــاخصه های موســیقایی  آنجــا کــه ا ز  ظهــورش اتفــاق افتــاد. ا

و  شــد  خویــش  ر  د ر  تکــرا ر  دچــا اســت  ر  برخــوردا پایینــی  ر  بســیا
ز آن اســتفاده کــرد تــا  مخاطــب بــرای اعتیــاد بــه مصــرف، مــدام ا
ر صــدای رو بــه زوالــی بشــنود کــه  ناله هــای محتــوم خویــش را د
ر بــه دلیــل نداشــتن  ر اســت. ایــن تکــرا ــرق شــدن دچــا آن هــم بــه غ
ر خــود دارد و هیــچ نســبتی  ظرفیتــی اســت کــه ایــن نــوع فرهنــگ د
ز موســیقی اســت نــدارد. ســرمایه داری نســبتی بــا  بــا ســکوت کــه آغــا
ر اســت بفروشــد؛ همچنــان کــه فرهنگــی بــه  مســئله نــدارد امــا قــاد
ر کــرد  ر اعتــراض بــه خــودش ظهــو ماننــد هیپ هــاپ را هــم کــه د
ــع  ــاپ مجم ــپ ه ز هی ــرو ــال ام ــرد. ح ــل ک ــود ح ر خ ــل داد و د تقلی
جوانــان و نســلی  اســت کــه بــه دنبــال تخلیــۀ هیجانــی صدایــی بــا 

ــتند.  ــد، هس ــی کن ــوگ را همراه ــا س آن ه
ر  ز نظــر زبانــی چنــان تقلیــل می یابــد کــه قــاد چنیــن فرهنگــی ا
ــه  ــت. چراک ــم نیس ــد ه ــد بگوی ــه می خواه ــه ک آنچ ر  ــه د ــه اندیش ب

ــگ  ــن فرهن ــه ای ــاخصه هایی ک ــه ش ز جمل ــدارد. ا ــیقی ن ــان موس زب
ــرور زمــان پیــدا کــرد می تــوان بــه ســرگرمی  ــه م ــا پیدایــش خــود ب ب
ــات  ز جه ــیاری ا ــه در بس ــرگرمی ک ز س ــی ا ــرد. نوع ــاره ک ــدن آن اش ش

ز خودبیگانگــی را همــراه نداشــته اســت. ــز ا نتیجــه ای ج
ز خودبیگانگــی کــه بــه شــدت رنــگ فردگرایــی افراطــی  مدلــی ا
پیــدا  جمــع  ز  ا فهمــی  فضایــی  چنیــن  ر  د اشــخاص  و  می گیــرد 
ز همــان  ر فردیــت کــه حاصــل بخشــی ا نخواهــد کــرد. ایــن انــزوای د
فرهنــگ اســت، مخاطــب را بــه ســمت و ســویی خواهــد کشــاند کــه 
ز عقالنیــت  ز پذیــرش واقعیــت امتنــاع خواهــد کــرد و طنــاب فــرد ا ا
ــۀ  ــی درجامع ــه خوب ــا را ب ــن گزاره ه ــۀ ای ــد. نتیج ــد ش ــده خواه بری
هیــپ هــاپ مشــاهده خواهیــد کــرد و مصداق هــای فــراوان آن 
ــزی  ــر چی ز ایــن اوام بــه خوبــی قابــل ردیابــی اســت. نتیجــۀ حاصلــه ا
ر جامعــه مفهومــی بــه عنــوان »جمــع«  ــز آن نخواهــد بــود کــه د ج
و  جمــع  نفهمیــدن  دلیــل  بــه  اشــخاص  و  شــد  خواهــد  توهــم 
ــد. ــد ش ــی خواهن ــش خال ز کن ــت ا ــزوا اس ــۀ ان ر نتیج ــه د ــی ک انفعال

ــر مخاطــب  ر پ آنچــه کــه یــاد شــد بســیا ــر خــالف  ایــن فرهنــگ امــا ب
ــر  ــای درگی ــه متخصص ه ــد ب ــر را بای ــن ام ــی ای ــیب شناس ــت! آس اس
ر جهــت کنــدوکاو  ر کــرد امــا ایــن نوشــته فقــط د بــه ایــن حــوزه واگــذا
ر  فراخــو بــه  آن  نتایــج  کــه  اســت  اجتماعــی  ــر  فراگی موضوعــی 
ــس   لم

ً
ــال ــی کام ــی جمع ــی در زندگ ــی و سیاس ــای اجتماع بازتاب ه

ر جهانــی کــه مخاطب ســاالری حــرف اول را می زنــد بایــد  می شــود. د
ــت  ــئله اینجاس ــود. مس ــکوک ب ــت مش ــر اس ــه همه گی ــری ک ــه هن ب
ر جهــت ســلیقه انجــام می دهــد یــا خیــر؟  کــه آیــا مخاطــب کنشــی د
ز وضــع  آنچــه کــه بــه عنــوان ســلیقه مطــرح می شــود برســاخته ا یــا 
حاکــم و موجــودی نیســت کــه ابژه هــای انســانی را هــم بــه فــروش 

ــد؟ ــل می ده ــرف تقلی و مص
ر  ر ســای آیــا برآمــدن خــرده فرهنگ هــای اجتماعــی مشــابه بــا غــرب د
ــع  ر جوام ــای ــر س ــلط ب ــی مس ــت وضع ز حاکمی ــان ا ــان نش ــاط جه نق

نیســت؟ نقــش رســانه چیســت؟ رســانه متعلــق بــه چــه کســانی 
ــت؟ اس

ر فهــم وضــع موجــود یــاری  ز ایــن دســت بــه مــا د ســوال هایی ا
ر  ــر شــدن بــا ایــن مســائل شــاید روزنــه ای را د خواهــد رســاند امــا درگی
بیــن فرهنگــی مســلط کــه نتیجــه ای جــز زوال فرهنگــی و اجتماعی 
ــری آن  ــاپ و همه گی ــپ ه ــودن هی ــب ب ــر مخاط ــد. پ ز کن ــا ــدارد ب ن
ــه  ــه هم ــدارد؛ چراک ر آن ن ــه د ــد نهفت ــای مفی ــه ظرفیت ه ــی ب ربط
ز  ــرو ــز بایــد اول فروختــه شــود و بعــد مصــرف! انســان مــدرن ام چی
ر خویــش  ر د ز تکــرا ر ا آنجــا کــه قربانــی اســت ناچــا ز  قربانــی اســت و ا

ــت. ــان اس ــی هراس ز پیچیدگ ــرد و ا ــذت می ب ل
ز مارکــت  ــر را هــم می شــود بــه ماننــد کوکاکــوال ا چراکــه وقتــی هن
ز  ر طوالنــی مقــداری بی هوشــی ا ز ســاعت ها کا تهیــه کــرد و پــس ا
ز ســکوت کــه برآمــدن اندیشــه  ــر ا وضــع موجــود را تجربــه کنــد ناگزی
ز در پــی ســر و صداهــای  اســت بیــزاری می جویــد. انســان مــدرن امــرو
ز  ا را  او  بــی وقفــه اســت، ضرب هــای تنــد و ریتمیــک کــه مــدام 
ــیقی  ر موس ــود د ــادگی موج ــد. س ــرت کن ــرون پ ــه بی ــود ب ــان خ ج
ز رســوم زندگــی محلــی آن  ــر فولــک کــه بازتــاب شــیوه ای ا و هن
ــان  ــه گم ــت چراک ــه اس ــگ باخت ــر رن ــت دیگ ــی اس ــط جغرافیای محی
ــری ارتباطــات ســریع جزئیــات را  مــی رود فرهنــگ مصــرف و همه گی
ــر  ــر س ــی ب ــان توافق ــر جه ر سراس ز د ــرو ــال ام ــت. ح ــرده اس ــن ب ز بی ا
 
ً
خواســته ها و تمایــالت یکســانی شــکل گرفتــه اســت کــه کامــال
ــن  ــه ای ــوان ب ــا بت ــن گزاره ه ــان ای ــا بی ــاید ب ــت . ش ــده اس ــت ش هدای
ــای  ــرده فرهنگ ه ــدن خ ــا برآم ــه آی ــی داد ک ــخی اجمال ــوال پاس س
ز حاکمیــت  ر نقــاط جهــان نشــان ا ر ســای اجتماعــی مشــابه بــا غــرب د

ــت؟  ــع نیس ر جوام ــای ــر س ــلط ب ــی مس وضع
ــر نیســت کــه بگوییــم ســلیقه ســاخته شــده اســت؟ یــا  آیــا بهت
ــوغ  ــر ی ــاپ در زی ــپ ه ــد هی ــه مانن ــی ب ــرده فرهنگ های ــدن خ برآم
ر جهــت فــروش ظهــور پیــدا می کننــد؟ بردگــی انســان مــدرن د

ــی  ــی اجتماعی-فرهنگ ــاب زندگ ــع بازت ــوری، در واق ــش فولک نمای
عالیــق،  عواطــف،  احساســات،  بینــش،  رفتــار،  شــاخص های  ر  د
ــود. ــد ب ــه خواه ــک جامع ــردم ی ــص م ز خصای ــیاری ا ــالق و بس اخ
ــت:  ر اس ــتوا ــی اس ــل اساس ــر دو اص ــک ب ــِی فولکوری ــاد نمایش ابع
ر ایــن میــان شــکل و  »رئالیســم« و »سورئالیســم«. البتــه کــه د
ز زندگــی  ــر اســاس برداشــت های ســاده و بی پیرایــه ا محتــوا هــم ب
نمایــش  صحنــه  روی  بــه  اصــل  دو  همیــن  وســیلۀ  بــه  مــردم 

مــی رود. 
ــی و  ــات نمایش ــه ادبی ــد ک ــث ش ــوارد باع ــن م ــام ای ــت تم ر نهای و د
ــر  ز ایــن نظ ر تضــاد بــا یکدیگــر بودنــد- ا صحنــه کــه مدتــی مدیــد د
 بــرای واژگان ارزش قائــل 

ً
کــه متــون نمایشــی و نویســندگان صرفــا

ز طرفــی صحنــه تنهــا بــه تجلــی آن هــا اکتفــا می کــرد  بودنــد و ا
ر حرکــت کننــد و بــا  ر ســاختا ر درآمیختگــی و ســازش د ر مســی د
ــر  دگرگونــی  و نوگرایی هــای به وجــود آمــده، جریــان مدرنیســم تئات

را رقــم زننــد.
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“The noblest pleasure is the joy of under-

standing” said Leonardo da Vinci, one of 

the great figures of the Renaissance and one 

of the greatest ever polymaths, who consid-

ered himself more of a scientist than an artist.

“Leonardo da Vinci” is a name you might have 

heard of as the creator of several masterpieces 

like Mona Lisa, The Last Supper, Vitruvian Man, 

and a bunch of others, but while his artistic eye 

opened up new ways of looking and thinking 

about the world, his scientific studies allowed him 

to depict the world in deeply naturalistic ways.

The well-known painter, strange to relate, appeared 

to be a capable anatomist and psychologist. His 

childhood obsession with anatomy led him to cre-

ate stunningly accurate depictions of the human 

body. To better achieve his ambition, da Vinci filled 

his notebooks with studies of muscles and tendons. 

He got off the tram, put his leather-bound note-

book in his coat pocket and proceeded to walk. 

To him, the notebook was like an old chest full 

of gold the key to which was only accessible to 

him. In it, he wrote the details of the cases in 

a handwriting that only he and 1% of Sweden 

were able to decipher. Its sheets gained more 

karats with the new information that Kilian 

had added into it. The information he received 

in the morning from that young officer on the 

tram. As he walked, he felt raindrops fall on his 

hat and shoulders. He remembered; it rained 

that day too. Fifteen years ago, on such a day; 

the day the law enforcement came to their 

house to inquire about Alma’s disappearance. 

Their faces formed a cloudy sky together above 

Kilian’s train of thoughts. The only thing the 

law enforcement could find was the courage to 

escape from Mrs. Vandenberg’s tear-filled bul-

lets, which rested on Mr. Vandenberg’s shoul-

ders. Hours later, Mrs. Vandenberg discovered 

something strange while arranging pillows; in-

side Alma’s pillow was filled with cicadas made 

out of paper...

 Alma’s disappearance was the beginning of a 

dark period in Kilian’s life. He did not talk to 

anyone for months, except for one person; an 

As delicate as his work was, he was to be certain 

in need of further details, therefore he dissected 

dozens of bodies to reach the intricacies of skel-

eton, skull, and bones. He also made wax molds 

of the brain and heart to better understand how 

blood flows through the vascular system. He cre-

ated some of the first drawings of human organs, 

including the appendix, reproductive organs, and 

lungs. Not only did he make these works of art flaw-

lessly, but also, he endowed the human race by giv-

ing them the opportunity to understand the human 

body better. His drawing of the “Vitruvian Man” is 

a model of the human body in perfect proportion.

What Da Vinci has done thorough his lifetime is 

not limited to art or medical research. Another pre-

cious work of his, which is surprisingly before his 

time, is foreseeing the age of flight. He was about 

to fulfill mankind’s ancient dream to conquer the 

skies more than 400 years before the Wright Broth-

ers took flight at Kitty Hawk. He designed one of the 

first parachutes, which allowed people to leap from 

any height without inflicting any injury; what once 

anonymous, a passerby; Kilian himself no lon-

ger remembered him. He only remembered one 

thing, an ugly shadow engraved on the surface of 

the house’s frosted glass. He saw it everywhere 

he went, as if the shadow was stalking him. The 

shadow even found its way to his dreams and 

haunted him every night. The raindrops became 

heavier and were like a flip for Kilian to go back 

to the present. It had been fifteen years since 

Kilian had last seen that origami, until he was 

confronted with its ominous imagve in the pa-

pers and tabloids in that morning, which woke 

a creature up inside him from a hibernation; a 

hibernation that lasted for many years... 

He continued to walk. The image of the wom-

an lying on the bridge came before his eyes. He 

knew her; Betty Jansen owned a shoe shop in 

front of the café. Her husband was on death 

row for first-degree murder. As it seemed, and 

according to rumors, Betty was a stingy wom-

an who refused to pay for a bunch of staff and 

filled the vacancies with her son; she starved 

him almost from dusk till dawn and in order 

not to lose her slave, she avoided sending him 

to school. Despite her cruelty, she was remem-

bered as a lively and friendly figure through 

the public’s eyes, and it was strange to Kilian 

why Betty was killed. The body was on the 

Skeppsholmen Bridge and, according to Egon 

Falk, most likely died because of suffocation; 

the origami was also on Betty’s chest. Kilian re-

membered the point Egon had made. The body 

was located exactly in parallel to the Eugenia 

Catholic Church and was placed in a way that it 

was facing the church. Although Egon regarded 

this point only as a worthless hypothesis, Kilian 

wrote it among the main issues of the case; why 

should the body be directly facing the church? 

What exactly does that origami mean? Who 

were Betty’s enemies...?

His train of thoughts took him home and he 

had to get off. He took out his keys. His eyes 

and body froze in surprise as he tried to insert 

the key into the hole. The light emanating from 

below the door revealed a shadow. It was as if 

someone was standing behind the door, staring 

at him through the lens. He carefully inserted 

the key into the hole and turned it gently. Then 

he opened the door as quickly as possible. There 

was no one; only him and the room...

people thought would take at least three centuries 

to be built. Da Vinci’s design was finally tested in 

2000 — and it worked. He also did extensive stud-

ies on the problem of gravity for human flight and 

left behind designs for several human gliders. His 

work influenced the later study of aerodynamics.

Nothing could seem to satisfy da Vinci’s athirst soul. 

One of his other greatest passions was engineering. 

He worked for several patrons and city leaders, 

creating bridges, fortifications, and weapons. De-

spite his apparent detestation of war, his designs 

include the first machine gun, which like many of 

his designs was never built. He even succeeded to 

combine his military and scientific interests by cre-

ating a design of a robotic knight, operated by gears 

and cables. A working model using da Vinci’s de-

sign was finally built in 2002 by a NASA roboticist.

Last but not least, he has demonetized the word 

boundary by entering the infinite shore of mathe-

matics through his art. Leonardo’s Last Supper is a 

prime example of the use of the mathematics of per-

spective. The architecture of the building around Je-

sus and the 12 apostles, as well as lines on the floor 

beneath the table, create a “vanishing point”, pro-

viding a subconscious focal point for the painting.

All in all, many of da Vinci’s designs seem far-

fetched today, but let’s not forget his ingenuity 

for the time he was living in. In a chaotic medi-

eval society, which was on the verge of the Re-

naissance during the 14th century, Leonardo’s 

extraordinary powers of invention, creation, and 

inspiration resonated through the hearts of thou-

sands, to be immortalized in minds still after hun-

dreds of years. From the mysterious Mona Lisa, 

the heart-moving depiction of Jesus and his dis-

ciples at The Last Supper, to something as primi-

tive as the scissors we use today. So, let’s celebrate 

the 15th of April in honor of the great Leonardo 

da Vinci, the unrepeatable legend of all time.

Sources:
https://www.biography.com
https://www.weforum.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci

I remember when the first wave of Covid-19 hit 

us back in the Esfand of 1399. Fear, despera-

tion, and panic had gotten ahold of my family 

and me. The fear of this unknown virus, which 

was ravaging the world at an alarming speed, 

had become the dominant factor in not only 

our own lives but also lives of those we knew. 

No one knew what we were facing, and medical 

experts worldwide were sprawling all over the 

place to find clues on what exactly it was. With 

no vaccine or effective medication to fight the 

pandemic, the only possible solution at hand 

was quarantine; thus began the long and ardu-

ous journey of hundreds of thousands of fami-

lies all around Iran and that of ours in near-to-

tal self-isolation.

At the time of its initial spread, quarantine on 

such a global scale had not yet been seen, and 

very few thought it would continue to some 

extent very well into 1400. Hence not much 

research had been done in the field as well. 

This is not to say that no study on quarantine 

and its effects on humans had been conduct-

ed, but the studies were on quarantines with 

a much smaller time-frame and scale. That is 

why it is crucial for us today when information 

regarding quarantining has reached its apex to 

constantly remind ourselves of the effects of 

quarantine, both long-term and short-term, on 

the human condition in the wake of the fourth 

wave of covid-19.

One of the serious effects of quarantine that 

we instantly begin 

to feel is the lack of 

tangible social life. 

We, humans, are ex-

tremely social beings, 

and not only do we 

thrive in society, we 

actively depend on it. 

The isolation brought 

upon us by quaran-

tine effectively de-

prives us of day-to-day interactions we require 

to function properly, be it friendly interactions 

with acquaintances, strictly professional inter-

actions with co-workers, strangers or anything 

in-between. This loss of social interaction itself 

can be a stepping stone for further psychological 

issues with severe effects on the psyche (depres-

sion, stress, and alike), which would, in turn, 

require extensive care to get us back on track. 

As time passes on, the mounting pressure of 

having too much leisure time at hand (if not 

appropriately managed) and the uncertainty of 

outcome and end date of the quarantine bol-

stered by extensive obsession over following 

health guidelines and preventative measures 

can cause stress disorders and anxiety which 

may eventually develop into a form of Post-Trau-

matic Stress Disorder (PTSD). Personally, in the 

eighth month of extreme self-quarantine, when 

I had limited my contact with the outside world 

to the bare minimum, I finally began to show 

overt signs of severe depression, which I could 

no longer ignore. I could barely even get out of 

bed as I had no purpose and preferred to keep 

sleeping throughout the day. I kept talking to 

the bare minimum and had lost all appetite for 

food. To make things worse, I began to show 

physical symptoms, and my general health be-

gan to decline. Stomach aches became preva-

lent, and it turned out that I had a minor case of 

ulcer. All of this happened in two months, and 

it took me three to relatively get back on track.

It must be noted the aforementioned side ef-

fects of quarantine only scratch the surface, 

and what we may face in the period of self-iso-

lation or long after it is over might have many 

different shapes or forms: domestic violence, 

economic hardship, and obesity are a few to 

name. All in all, while quarantine is necessary 

to combat the raging 

pandemic, great care 

must be taken both 

by the government 

and health authorities 

alongside ourselves 

to make the process 

as comfortable and 

bearable as possible. 

If we are not careful, 

the long-lasting side 

effects of this worldwide quarantine can greatly 

overshadow the devastating loss of life Covid-19 

has had so far, and we might very well face a 

crisis in the years to come.
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Capitol Police Officer William F. Evans was killed and a second officer was injured after being rammed 
by a vehicle at the heavily guarded northern entrance to the U.S. Capitol on Friday 2nd April, the act-
ing chief of the Capitol Police said. The suspect was shot and killed. After ramming the officers, the 
attacker “exited the vehicle with a knife in hand” and began “lunging” at the officers, Ms. Pittman said 
at the news conference. The suspect has been identified as Noah Green, 25, of Indiana. Investigators 
do not yet know the motive for the attack, but do not believe it was “terrorism-related” at this time, 
Chief Robert J. Contee III of Washington’s Metropolitan Police Department told reporters. The Capitol 
was locked down around 1 p.m., and the police declared the threat “neutralized” about an hour and a 
half later. President Biden also was not in Washington, having left earlier in the day for Camp David. 

- New York TimesBroad Board


