
ر غیرســیال جنســیتی  ر گذشــته دو عامــل باعــث تقســیم کا د

می شــد. بــه ایــن معنــی کــه زنــان اساســا بــه عنــوان یــک 

یــک  عنــوان  بــه  مــردان  و  مشــخص  وظایــف  مجموعــه  زن 

بــه  داشــتند.  را  خــود  خــاص  وظایــف  مجمــوع  ــز  نی مــرد 

و  بــودن  موثــر  عامــل  دو  گفــت  می تــوان  مشــخص  ر  طــو

انجــام  و  تعامــات  مــراودات،  ر  د فیزیکــی  قــدرت  اهمیــت 

تقســیم  عــدم  ــر  دیگ ســوی  ز  ا و   یکســو  ز  ا فعالیت هــا 

و  بــود  جمعیتــی  تراکــم  محصــول  خــود  کــه  پیچیــده  ر  کا

ر  د بتواننــد  افــراد  کــه  می ســاخت  فراهــم  را  امــکان  ایــن 

باعــث  شــوند،  شــریک  گســترده   ر  کا تقســیم  فرآینــد  یــک 

ز خانــه و  ا بیــرون  ــر فعالیت هــای  می شــد کــه مــردان درگی

ری را بــه  ری شــوند و زنــان فعالیــت و وظایــف خانــه دا نــان آو

باشــند.  داشــته  عهــده 

بــا  امــا  اســت.  داشــته  وجــود  گذشــته  ر  د رونــد  ایــن 

 
ٔ

نتیجــه ر  د کــه  جامعــه   معیشــتی  و  مــادی  شــرایط  ــر  تغیی

نیروهــای  گرفتــن  اســتخدام  بــه  و  ارتباطــی  ری هــای  فناو

ز  ا حاصــل  ژی  انــر درآوردن  ســلطه  بــه   ( فســیلی  فیزیکــی 

ز  ز بــه رو رو بــود،  و...(  بــرق  ژی  انــر فســیلی،  ســوخت های 

انســانی  فعالیت هــای  انجــام   ر  د فیزیکــی  قــدرت  جایــگاه 

ــر امــکان ایــن  ــر شــد. بــه ایــن ترتیــب کم ت و اجتماعــی کمت

ز  ا بیــرون  ری  کا ــر  اگ بگوییــم  کــه  داشــت  وجــود  توجیــه 

زن  منــزل وجــود دارد کــه نیازمنــد قــوای فیزیکــی اســت، 

ز عهــده انجــام آن بربیایــد. بــا رشــد و توســعه  نمی توانــد ا

انســانی  نیــروی  بــه  ز  نیــا ر  جوامــع و گســتردگی تقســیم کا

بــه  را  زیــادی  ر  بــا زنــان  گرفتــن  نادیــده  و  یافــت  افزایــش 

رو  ایــن  ز  ا می نمــود.  تحمیــل  جوامــع  توســعه  و  اقتصــاد 

ایــن  فــراوان  ر  کا نیــروی  بــه  ز  نیــا و  ری  بهــره و باالرفتــن  بــا 

عرصــه  ر  د ر  بیشــت بتواننــد  زنــان  کــه  آمــد  پدیــد  امــکان 

 
ٔ

عرصــه ر  د و  یابنــد  ر  حضــو منــزل  ز  ا رج  خــا فعالیت هــای 

تنهــا  فعالیت هــا  ایــن  امــا  باشــند.  فعــال  ر  بیشــت جامعــه 

زنــان ختــم  ز  ا بــه تامیــن نیــروی انســانی توســط اســتفاده 

زنــان  ر  ر جامعــه امــکان حضــو بــا افزایــش امنیــت د نشــد. 

ــر  بیش ت اقتصــادی  و  اجتماعــی  مختلــف  عرصه هــای  ر  د

حــوزه  ایــن  ر  د آنــان  آســیب پذیری   و  ناامنــی  بحــث  و  شــد 

ر  حضــو ایــن  رفتــه  رفتــه  نیــز  جامعــه  گشــت.  ــر  کم رنگ ت

بــرای  چنــد  ــر  ه پذیرفــت.  را  مــردان  ر  کنــا ر  د زنــان  پایاپــای 

و  زنــان  میــان  عادالنــه  منافــع  و  موقعیــت  بــه  دســتیابی 

روســت. پیــش  زی  درا راه  مــردان 

کــه  هســتیم  زیســت  مشــغول  زمانــه ای  ر  د مــا  امــروزه 

ر  کا تقســیم  یعنــی:  شــده   ــر  ذک عوامــل  ایــن  دلیــل  بــه 

پیچیــده، تراکــم مــادی و ارتباطــی فــراوان و بــه اســتخدام 

ژی هــای غیرانســانی بــرای انجــام فعالیت هــای  درآمــدن انر

بــه  ر  نســبت  برابــری بیشــت زنــان  نیــروی فیزیکــی،  نیازمنــد 

و  فرزنــدان  تربیــت  آن  ــر  ب عــاوه  کرده انــد.  پیــدا  مــردان 

تنهــا  ســنتی   صــورت  بــه  ایــن  ز  ا پیــش  کــه   ری  امــو برخــی 

پخــت  مثــل  می گرفــت:  انجــام  زنــان  توســط  و  منــزل  ر  د

ــر  دیگ نهادهــای  بــه  می تــوان  را  و...  شست و شــو  پــز،  و 

ــر  ــاوه ب ــان ع ز زن ــادی ا ــش زی ــم بح ز ه ــو ــد هن ــپرد. هرچن س

ر داخلــی منــزل  فعالیت هــای اقتصــادی خارجــی، بایــد امــو

مختلــف  نهادهــای  ر  حضــو امــا  کننــد.  ســاماندهی  هــم  را 

را پوشــش  بــه منــزل  ر مربــوط  امــو ز  ا بخــش قابل توجهــی 

منــزل  داخــل  فعالیت هــای  ز  ا زنــان  بنابرایــن   اســت.  داده 

آزاد شــدند  ر کامــل می گرفــت،  بــه طــو را  کــه وقــت آن هــا 

شــد.  فراهــم  اجتمــاع   
ٔ

عرصــه ر  د آنــان  ر  حضــو امــکان  و 

ر  مســی ر  د بیش تــری  قدم هــای  اینکــه  بــرای  نیــز  جامعــه 

ر  بــازا ر  د زنــان  انســانی  نیــروی  نیازمنــد  بــردارد  توســعه 

ــر  دیگ زیــادی  حــد  تــا  زمانــه  و  عرصــه  ایــن  ر  د بــود.  ر  کا

شــده  ــر  کم رنگ ت زنانــه  و  مردانــه  ســنتی  کارهــای  تقســیم 

ــر اســاس توانایــی افــراد گزینــش و بــه کارگیــری افــراد  و ب

تــا  می گیــرد   انجــام  متفــاوت  اجتماعــی  نقش هــای  ر  د

و  اجتماعــی  فعالیت هــای  ری  بهــره و اســاس  همیــن  ــر  ب

یابــد. افزایــش  جامعــه  ر  د انســانی  خدمــات 
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خبـرنامـــه
قرارداد ایران و چیــن؛ علیه یک جانبه گرایی

ز ظریف کلید می خورد؟ ر ا عبــو

ر فاطمه محروق دکت
عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی

در وجــه ســاختاری، اکنــون جهــان شــاهد اســت کــه هیاهــوی 

ز پایــان جنــگ ســرد و  ز هژمونــی امریــکا پــس ا ز آغــا برخاســته ا

ــتیالی  ــخ« و اس ــان تاری ــوروی که»پای ــر ش ــاد جماهی ــی اتح فروپاش

ــر می شــد،  ر سیســتم بین الملــل تعبی دائمــی نظــم لیبرالیســتی د

ر چالشــگری نویــن بــه نــام چیــن  ز دو دهــه نپاییــد و بــا ظهــو بیــش ا

ر نظــم بین الملــل  ز ایــن تحــول د فــرو نشســت. شــوک برآمــده ا

ز  تــا بــدان حــد بــود کــه فرانســیس فوکویامــا بــا عقب نشــینی ا

نظریــۀ پیشــین خــود، از»بــه تعویــق افتــادن پایــان تاریــخ« و نظــم 

ر  ز آن بــه گــذا ر آن ســخن رانــد. تعویقــی کــه ا ر د لیبرالــی مســتت

ــر از»قــرن امریکایــی« بــه »هــزارۀ آســیایی«  ر قــرن 21 و تغیی قــدرت د

ر نیم قــرن گذشــته بــا  ــر می شــود؛ بنابرایــن، نظمــی کــه د تعبی

آن  تنظیمــی  قواعــد  و  هنجارهــا  و  امریــکا  هژمونیــک  رهبــری 

شــدت  به خصــوص  و  چیــن  قدرت یابــی  بــا  می شــد،  هدایــت 

ر حــال  ر ســال های اخیــر، د یافتــن تنش هــای چیــن و امریــکا د

ز نظــم سلســله مراتبی متصلبانــه بــه ســاختاری منعطــف  ر ا گــذا

بــا  نمی تــوان  ز  هنــو اگرچــه  اســت؛  دوگانــه  سلســله مراتب  و 

ــی  ــع قدرت)دوقطب ر توزی ــر د ــن تغیی ــۀ ای ــورد نتیج ر م ــت د قطعی

ــر ایــن دوگانگــی کانــون قــدرت،  یــا چندقطبــی( ســخن گفــت، تأثی

ر  د متوســط  قدرت هــای  بــرای  را  فرصت هایــی  و  چالش هــا 

مناطــق مختلــف جهــان ازجملــه خاورمیانــه بــه همــراه دارد و ایــران 

ــگری  ــای کنش ــد فض ــت و می توان ــتثنا نیس ــده مس ــن قاع ز ای ــز ا نی

جدیــدی را تجربــه کنــد. نکتــۀ قابــل  تأمــل آن اســت کــه ایــران حتــی 

ز  ــر ا ر دیرت ر چنیــن همــکاری پیش قــراول نبــوده و حتــی بســیا د

کشــورهای خاورمیانــه چنیــن مشــارکت راهبــردی را امضــا کــرده 

اســت. کشــورهایی کــه حتــی دوســت و متحــد ایاالت متحــده و 

ر  ــز د هم پیمانــان آن هســتند. درنتیجــه منطــق اتحــاد و ائتــالف نی

 بــا 
ً
ر گرفتــه اســت و لزومــا هــزارۀ جدیــد دســت خوش دگرگونــی قــرا

منطــق پیشــین خودســازگاری نــدارد. 

ــدرت  ــز ق ــه تجهی ــت ک ــف اس ــت واق ــن واقعی ــه ای ــن ب ــون چی اکن

به تنهایــی  بین المللــی  و  منطقــه ای  معــادالت  ر  د اقتصــادی 

ــر قاطــع بــر پویش هــای سیاســی- امنیتــی  ز نیســت و اث کارســا

منطقــه نخواهــد داشــت. اتــکای صــرف بــه قــدرت اقتصــادی نافی 

ر چنیــن شــرایطی همچنــان  نقــش منفعالنــۀ آن نخواهــد بــود و د

ملــزم بــه پذیــرش نظــم منطقــه ای و جهانــی باقــی خواهــد مانــد. 

ــر نقــش منفعالنــه و تعریــف نقشــی فعــال،  بــرای تغیی چیــن 

شــده  منطقــه ای  و  بین المللــی  رقابت هــای  وارد  به طورجــدی 

اســت و درصــدد بازتعریــف قواعــد و هنجارهــای نظــم مســتقر و 

شــکل دهی دوبــاره بــه محیــط اقتصادی-امنیتــی بــرای ایفــای 

ر ایــن شــرایط  نقشــی متناســب بــا قــدرت رو بــه رشــد خــود اســت. د

ر اهمیــت خاورمیانــه بــرای چیــن و ســفر وانــگ  دو مســئله را بایــد د

ــر گرفــت:  ر نظ یــی، وزیرامورخارجــۀ ایــن کشــور، بــه خاورمیانــه  د

ر ایــن  ــر شــرق آســیا بــرای مهــا ــز امریــکا ب نخســت، بــا توجــه بــه تمرک

ر چارچــوب ژئوپلیتیــک  هژمــون بالقــوه منطقــه ای و محاصــرۀ آن د

ر  ر میان مــدت قــاد ایــن منطقــه، چیــن آگاه اســت کــه حداقــل د

ز ایــن منطقــه نیســت و بــرای شکســتن  ــرون رانــدن امریــکا ا بــه بی

ر تبدیــل نفــوذ  ر حــال شــکل گیری، بهتریــن مســی ایــن محاصــرۀ د

ــم  ــاس و مه ــق حس ر مناط ــای ر س ــی د ــوذ سیاس ــه نف ــادی ب اقتص

ایاالت متحــده  اقدامــات  کــردن  پرهزینــه  و  خاورمیانــه  ازجملــه 

ز طریــق دســت کاری دینامیک هــای ژئوپلیتیــک  ر شــرق آســیا ا د

اگرچــه  دوم،  بــود.  خواهــد  مناطــق  ر  ســای ژئواکونومیــک  و 

کاهش یافتــه  خاورمیانــه  انــرژی  بــه  ایاالت متحــده  وابســتگی 

اســت، بــه دلیــل وابســتگی اقتصــاد جهــان و متحــدان آن بــه 

انــرژی ایــن منطقــه و اهمیــت روزافــزون نفــت خاورمیانــه بــرای 

بــه  نســبت  نمی توانــد  چیــن،  همچــون  نوظهــوری  قدرت هــای 

رقبــای  بــه  را  آن  و  باشــد  بی تفــاوت  منطقــه  ایــن  پویایی هــای 

ــک  ز ی ــش ا ــده در بی ــه ایاالت متح ــذارد. درنتیج ــود واگ ــردی خ راهب

ــی  ر حال ــن د ــود. ای ــد ب ــن خواه ــا چی ــی ب ــه رویاروی ــر ب ــه ناگزی جبه

ــر امریــکا نــه تــوان و ارادۀ الزم بــرای ارائــۀ کاالهــای  اســت کــه دیگ

عمومــی و نــه متحــدان راهبــردی جهانــی و منطقــه ای را هماننــد 

ــر تــوان و ارادۀ چیــن بــرای  ر مقابــل، روزبــه روز ب گذشــته دارد. د

ارائــۀ کاالهــای عمومــی و نهادســازی مــوازی افــزوده می شــود 

ــرم آن می افزایــد و دامنــۀ شــراکت  ــر قــدرت ن ــه  نوبــۀ خــود ب کــه ب

می شــود.  ر  گســترده ت آن  راهبــردی 

ــر آن رفــت ایــن مســئله منطــق اتحــاد و ائتــالف  همان گونــه کــه ذک

ــای  ــرد قدرت ه ــر راهب ــرد و ب ــاق می ب ــه مح ــته را ب ــیاق گذش ــر س ب

ــری  ــه تأثی ــک منطق ــط و کوچ ــورهای متوس ــی کش ــه و حت منطق

منطقــه  کشــورهای  ارزیابــی  کــه  آنجــا  از می گــذارد.  متفــاوت 

قدرت هــای  رقابــت  ز  ا ــر  متأث به شــدت  راهبــردی  محیــط  ز  ا

روســیه خواهــد بــود، ترجیحــات  بــزرگ ازجملــه امریــکا، چیــن و 

بــا  همنوایــی  ــر  ب مبتنــی   
ً
لزومــا ــر  دیگ آن هــا  راهبردهــای  و 

ــرق  ر ش ــه د ــه ک ــع، همان گون ــود. درواق ــد ب ــده نخواه ایاالت متح

ــرق آســیا شــاهد شــکل گیری راهبــرد» مصون ســازی«  و جنــوب ش

رقابــت  درنتیجــۀ  منطقــه  ایــن  کوچــک  و  متوســط  قدرت هــای 

ر چنیــن ترجیحاتــی  ز ظهــو چیــن و امریــکا هســتیم، نشــانه هایی ا

ر  در راهبردهــای منطقــه ای متحــدان و شــرکای ایاالت متحــده د

خاورمیانــه نیــز وجــود دارد.

ر دارد،  ر میانــۀ دو طیــف موازنــه و همنوایــی قــرا ایــن راهبــرد کــه د

ز  ر می ســازد تــا بــا انتخــاب راه میانــه ا دولت هــای منطقــه را قــاد

ر مقابــل دیگــری  ز دو قــدرت چیــن یــا امریــکا د انتخــاب یکــی ا

ــن،  ــد؛ بنابرای ــظ کنن ــود را حف ــبی خ ــتقالل نس ــد و اس ــاب ورزن اجتن

ــکا را  ــا امری ــود ب ــی خ ــی- امنیت ــای دفاع ــه پیمان ه ــود اینک ــا وج ب

ر تعامــالت اقتصــادی بــا چیــن به عنــوان رقیــب  حفــظ می کننــد، د

ر  ــز مشــارکت می کننــد. چنیــن راهبــردی د و دشــمن امریــکا نی

صــورت تحقــق، دامنــه و قــدرت اثرگــذاری ائتالف هــا و اتحادهــای 

ر  د و  می کنــد  بی ثبــات  و  داده  ر  قــرا تحت الشــعاع  را  امریــکا 

ر خاورمیانــه می افزایــد؛ چراکــه  ــر نفــوذ منطقــه ای چیــن د مقابــل ب

ــی  ــوذ سیاس ــه نف ــج ب ــود را به تدری ــادی خ ــوذ اقتص ــد نف می توان

ر ایــن منطقــه را بــه چالــش  تبدیــل کنــد و راهبــرد موازنــۀ امریــکا د

ــد  ــتقلی همانن ــدرت مس ــر ق ــوص اگ ــئله، به خص ــن مس ــد. ای بکش

گیــرد،  ر  قــرا چیــن  ر  کنــا ر  د راهبــردی  جامــع  مشــارکت  بــا  ایــران 

ــد و  ــش ده ــه افزای ر منطق ــران را د ــگری ته ــوان کنش ــد ت می توان

ز عادی ســازی  اقــدام بــه توازن ســازی یــا کاهــش تهدیــدات ناشــی ا

ورزد.  آن هــا  احتمالــی  پیمان هــای  و  اعــراب  و  اســراییل  روابــط 

بــه همیــن خاطــر بی علــت نیســت کــه همــکاری امنیتــی ایــران 

ز نگرانی هــای عمــدۀ امریــکا  و چیــن و پیامدهــای آن بــه یکــی ا

ــر  ــه نظ ــن، ب ــت؛ بنابرای ــده اس ــل ش ــه ای آن تبدی ــدان منطق و متح

ر  ــکا ــت آش ــه و رقاب ر خاورمیان ــن د ــر چی ر فعال ت ــو ــا حض ــد ب می رس

ر نظــم امنیتــی  ر ایــن منطقــه، شــاهد تحــول د قدرت هــای بــزرگ د

ــود.  ــم ب ــه خواهی ــن منطق ای

ــت،  ــر آن رف ــه ذک ــه ای ک ــتمی و منطق ــوالت سیس ــه تح ــه ب ــا توج ب

ز  اکنــون ایــن واقعیــت کــه ایــران به عنــوان قــدرت منطقــه ای ا

ر بــوده و درصــدد تعدیــل نقش هــا  توانمنــدی نســبی برخــوردا

متناســب بــا قــدرت خــود اســت، کفایــت نخواهــد کــرد؛ بلکــه بایــد 

ر عمــل چگونــه درصــدد اجــرای ایــن نقش هــا برمی آیــد  دیــد د

پارامترهــای  تغییــر  یــا  حفــظ  ر  منظــو بــه   را  راهبردهایــی  چــه  و 

ز انقــالب اســالمی تحــت  ز بعــد ا منطقــه ای دنبــال می کنــد. ایــران ا

ر گرفتــه  ز جایــگاه هژمونیــک ایاالت متحــده قــرا فشــارهای ناشــی ا

ر سیاســت خارجــی  اســت. تحریم هــا نیــز بــه ابــزاری راهبــردی د

ر تقابــل بــا رقبــا  ر ایــران و هــم د ر ارتبــاط بــا مهــا ر هــم د ایــن کشــو

شــده  تبدیــل  روســیه  و  چیــن  هماننــد  آن  راهبــردی  شــرکای  و 

ر محیــط  اســت. بــه همیــن دلیــل ایــران بــا یارگیــری راهبــردی د

ــر اســت.  ایفــای نقــش فعال ت امنیتــی پیرامــون خــود درصــدد 

امضــای ســند همــکاری راهبــردی جامــع 25 ســاله بیانگــر بلــوغ 

راهبــردی  اقدامــی  اتخــاذ  ر  د ایــران  سیاســی  حاکمیــت  فکــری 

ر نــگاه بــه شــرق یــا غــرب  ز جهت گیری هــای پاندولــی د ر ا بــه  دو

ــود  ــم موج ــا نظ ــل ب ر تقاب ــران د ــه ته ــی ک ــا زمان ــن ت ــت. بنابرای اس

سیاســت  هــدف  کــه  زمانــی  تــا  و  می کنــد  عمــل  بین المللــی 

ر دارد، امضــای ایــن ســند  ر قدرت هــای غربــی قــرا ر و فشــا مهــا

ــردی  ــارکت راهب ــای مش ــرای برنامه ه ــال راه را ب ــد درعین ح می توان

ز کنــد تــا بــا  ــر هماننــد روســیه بــا آتــی بــا قدرت هــای مهــم دیگ

ــری راهبــردی بــا شــرکایی کــه در رقابــت بــا نظــم لیبرالیســتی  یارگی

ر عرصــۀ ژئوپلیتیــک و  غــرب هســتند یــا مــوازی آن بــه کنشــگری د

ر ایــن میــان اهمیــت دارد  آنچــه د ژئواکونومیــک جهانــی بپــردازد. 

ر ذیــل ایــن ســند ایــران  آتــی د ایــن اســت کــه امضــای قراردادهــای 

ر ندهــد.  ر ناخواســته وابســتگی قــرا ر مســی را د

ز اهمیــت سیاســی و امنیتــی ایــن ســند، بــا توجــه بــه شــرایط  جــدا ا

ر  ــر حضــو ــر تأییــدی اســت ب ــز مه تحریمــی در بعــد اقتصــادی نی

تــا بتوانــد بــه تحــرک اقتصــاد  ایــران  ر اقتصــاد  ــر چیــن د پایدارت

ر  ر بــودن تحریم هــا د ر کمــک کنــد. بــا فــرض پایــدا ملــی کشــو

آینــدۀ قابــل پیش بینــی، ســند همــکاری 25 ســالۀ تهــران- پکــن، 

کاهــش  را  ایــران  ر  د چینــی  شــرکت های  ســرمایه گذاری  ریســک 

اقتصــادی  همــکاری  همچنــان  تحریم هــا  البتــه  می دهــد. 

را بــه دلیــل وابســتگی چیــن بــه اقتصــاد جهانــی و  دو کشــور 

ر می دهــد، امــا راه را  شــبکۀ مالــی بین المللــی تحت الشــعاع قــرا

ر ایــران  بــرای ورود شــرکت های کوچــک و متوســط چیــن بــه بــازا

ســوی  ز  ا می کنــد.  ز  بــا ایــران  اقتصــاد  بــه  بخشــیدن  تحــرک  و 

ر  ر معــرض تحریم هــای امریــکا قــرا ــز د آنجاکــه چیــن نی دیگــر، از

ــز  ــر دامنــۀ ایــن تحریم هــا نی ــر می رســد ب گرفتــه اســت و بــه نظ

ــا  ــه ب ــرای مقابل ــف ب ــق مختل ر مناط ــرکایی د ــه ش ــود، ب ــزوده ش اف

دارد.  ز  نیــا چندجانبه گرایــی  تقویــت  و  امریــکا  یک جانبه گرایــی 

بــه همیــن خاطــر، ایــران بایســتی درصــدد جــذب همــکاری چنیــن 

ز  کشــورهایی برآیــد و بــا ایجــاد باشــگاه کشــورهای تحریم ســتی

تقویــت  و  ضدتحریمــی  بلندمــدت  همکاری هــای  حداقــل  یــا 

ایــن عرصــه  ر  بــه کنشــگری فعــال د سیاســت چندجانبه گرایــی 

ر  ــی ــن مس ر ای ــی د ــد گام ــند می توان ــن س ــای ای ــود. امض ــل ش تبدی

ر ایــن زمینــه واقع بینانــه عمــل کــرد؛  تلقــی شــود. البتــه بایــد د

ــیه  ــن و روس ــد چی ــزرگ همانن ــای ب ــط قدرت ه ــق رواب ــه منط چراک

ــمنی  ــت و دش ــکاری، رقاب ز هم ــی ا ــر ترکیب ــی ب ــه مبتن ــکا ک ــا امری ب

ــران  ــون ای ــوری چ ــدرت نوظه ــاری ق ــق رفت ز منط ــاوت ا ــت، متف اس

اســت کــه بــا دشــمنی بــا امریــکا مواجــه اســت و ایــن مســئله 

و  چیــن  بــا  ایــران  همکاری هــای  شــکل  ــر  ب را  خــود  پیامدهــای 

روســیه خواهــد داشــت.

ــد و  ــل می کن ــود عم ــی خ ــع مل ــتای مناف ــن در راس ــلم چی ر مس ــد ق

ر حداکثــری آمریکایی هــا  بــرای تحقــق منافــع خــود هرکجــا بــا فشــا

ــب  ــران عق ــن ای ر ای ــکاری د ــای هم ز پروژه ه ــت، ا ــده اس ــه ش مواج

ــاط و  ــز ارتب ــا هرگ ــت، ام ــرده اس ــازی ک ــران ب ــا کارت ای ــا ب ــیده ی کش

ز گذشــته  تعامــل خــود را بــا مــا قطــع نکــرده اســت و اکنــون بیــش ا

ز  در رقابــت بــا امریــکا بــه همــکاری کشــورهایی هماننــد ایــران نیــا

ــوالت  ز تح ــه ا ــت و فعاالن ــام فرص ــا اغتن ــد ب ــران بای ــون ای دارد. اکن

بین المللــی جــاری اســتفاده کــرده و بــا گســترش دامنــۀ چنیــن 

و  جهانــی  بــزرگ  قدرت هــای  ر  ســای بــه  راهبــردی  مشــارکت های 

ــی  ــع مل ــری مناف ــق حداکث ــا تحق ــم قرارداده ر تنظی ــه ای، د منطق

ر  نامتقــارن د ز وابســتگی  ا و  ر دهــد  قــرا ر  ر کا ر دســتو را د خــود 

ــد.  ــن بکاه ــا چی ــود ب ــی خ ــط فعل رواب

ــر نقشــۀ راه همــکاری  اگرچــه ســند مشــارکت جامــع 25 ســاله بیانگ

و  ماهیــت  ز  ا درســتی  درک  و  شــناخت  ز  هنــو اســت،  طرفیــن 

ــترین  ــدارد. بیش ــود ن ــند وج ــن س ــوب ای ر چارچ ــکاری د ــۀ هم دامن

ایــن  امنیتــی  پیامدهــای  بــه  آن  متحــدان  و  امریــکا  نگرانــی 

اقتصــادی  بعــد  در  واقف انــد  چراکــه  برمی گــردد؛  همــکاری 

ــر تحریم هــا علیــه ایــران و تأثیرگــذاری رژیــم  ز عملکــرد مؤث اگرچــه ا

همچنــان  چیــن  می کاهــد،  بین الملــل  سیاســت  ر  د تحریم هــا 

ز تحریم هــا بــه دلیــل وابســتگی بــه شــبکۀ مالــی  ز پیــروی ا ــر ا ناگزی

ر ســطح داخــل، واکنش هــا  البتــه د و اقتصــادی جهــان اســت؛ 

تاریخــی  تجربیــات  بــه  توجــه  بــا  ســند  ایــن  بــه  مخالفت هــا  و 

ســابقۀ  بازمی گــردد.  آن  اقتصــادی  ابعــاد  بــه  بیشــتر  پیشــین، 

توافقــات مالــی و اقتصــادی چیــن بــا کشــورهای درحــال  توســعه 

ــه  ــبت ب ر نس ــو ــردم کش ز م ــی ا ــل  توجه ــش قاب ــی بخ ــبب نگران س

ر ذیــل ایــن ســند شــده اســت.  آتــی د ماهیــت انعقــاد قراردادهــای 

ــاد  ــر ابع ــل و تغیی ــتم بین المل ــول سیس ــرایط تح ر ش ــوع، د درمجم

دانــش(  و  امنیتــی  اقتصــادی،  قدرت)مالــی،  ر  ســاختا چهارگانــۀ 

ر هماننــد چیــن و کاهــش نســبی  بــه نفــع قدرت هــای نوظهــو

ــردی  ــارکت راهب ــعه یافته، مش ــورهای توس ــادی کش ــدرت اقتص ق

امــا  بــود؛  خواهــد  مثبــت  نوظهورگامــی  قدرت هــای  بــا  جامــع 

ــن  ــل ای ر ذی ــه د ــی ک ــۀ قراردادهای ــت و دامن ــناخت ماهی ــرای ش ب

مشــارکت بــه امضــا می رســند و پیامدهــای آن بــرای ایــران بایــد 

ــود. ــان ب ــر زم منتظ

ــر اســاس اظهــارات  ــر خارجــه کــه ب فایــل صوتــی محرمانــه وزی
ر حافظــه ســازمانی بــود  ســخنگوی وزارت خارجــه بــرای ثبــت د

درآورد. بیگانــه  رســانه های  ز  ا ــر  س

ر ۸ســالۀ  ر خارجــه رونــد حضــو ــر امــو ر ایــن فایــل صوتــی وزی د
ز و فرودهــا و پرونده هــای آن  خــود در وزارت امورخارجــه و فــرا
را روایــت می کنــد. البتــه روایتــی کــه در برخــی مقاطــع همــراه 
ر  امــو محتــرم  ــر  وزی شــخصی  هــای  برداشــت  و  تحلیل هــا  بــا 
خارجــه اســت. محتــوای ایــن فایــل صوتــی هنگامــی کــه بــه 
ر  ر ســلیمانی د موضــوع برجــام و مســائل منطقــه و نقــش ســردا
ــش  ــه چال ــت ک ــی اس ــان جای ــد هم ــه می رس ــات منطق موضوع
ر  ر امــو را برانگیختــه اســت.وزی هــا دربــاره ایــن فایــل صوتــی 
ز دوکلیــدواژه میــدان  ز روایــت خــود بارهــا ا ر ایــن بخــش ا خارجــه د
ز  و دیپلماســی اســتفاده می کنــد کــه رســانه ها بــا اســتفاده ا
ــۀ  ــدت اولی ــی م ــازی را ط ــنگین دوگانه س ــایه س ــب، س ــن مطل ای

ــتردند. ــری گس ــات خب ــر جریان ــر س ــی، ب ــل صوت ر فای ــا انتش

ــر  مســئله بعــدی، واکنش هــا نســبت بــه فایــل صوتــی منتش
شــده بــود کــه متوجــه دو حــوزۀ داخلــی و خارجــی می شــد.

ــخنگوی  ــب زاده، س ــعید خطی ــخص س ــش ش ــه واکن ــه ب ــا توج ب
ر فایــل کامــل ۷ســاعتۀ گفت وگــو  ر خارجــه  و انتشــا وزارت امــو
ــواد  ز محمدج ــده ا ــوت منتشرش ــه ص ــود ک ــه ب ــن نکت ــاب ای ،بازت
ز یــک گفت وگــوی  ظریــف یــک فایــل تقطیع شــده و گزینشــی ا
داخلــی اســت کــه بــه هیچ وجــه منعکس کننــدۀ میــزان احتــرام، 
ر ادامــۀ گفت وگــو بــه  تعاریــف مفصــل و تقدیرهایــی کــه وی د

ر  ز تدبیــر، خــرد، رشــادت و نقــش منحصــر بــه فــرد ســردا تفصیــل ا
ایــران  اســالمی  جمهــوری  منطقــه ای  توفیقــات  ر  د ســلیمانی 

دارنــد، نیســت.
ر جنــاح  ر داخــل کشــو طــی ایــن جریــان بســیاری معتقدنــد کــه د
ــام  ــرد اول برج ــون م ــد. چ ــود می برن ــاق س ــن اتف ز ای ــام  ا ضدبرج
ــروم  ــات مح ر انتخاب ــزدی د ــال نام ز احتم ــی ا ــد و او را حت را می زنن
می کننــد. و همچنیــن بســیاری بــا چنیــن نگاهــی بــه جامعــۀ 
 اســرائیل 

ً
ر خــارج کشــور، مشــخصا بین الملــل می نگرنــد کــه د

ز شــکراب  ــر آن کــه بــه اهــداف ضــد برجامــش می رســد، ا عــالوه ب
شــدن روابــط ایــران و روســیه خرســند می شــود. اســرائیل کــه 

داخــل  ر  د را  هســته ای  خرابــکاری  و  تــرور  و  جاسوســی  بارهــا 
ز  ر فرآینــد اخیــر یــک امتیــا کشــور بــا موفقیــت انجــام داده حــاال د

ــت. ــت آورده اس ــه دس ــم ب ــزرگ ه ب
نقطــۀ کانونــی بحث هــا دربــاره ایــن فایــل صوتــی، بخش هایــی 
ر  ر آن د ز محتــوای آن اســت کــه بــه اعتقــاد برخــی شــنوندگان د ا
ر ســلیمانی جفــا شــده اســت. مهم تریــن ســوال ایــن  حــق ســردا
اســت کــه هــدف منتشــرکنندگان ایــن فایــل صوتــی چــه بــوده 
ــای  ــاد فض ــی ایج ــداف اصل ز اه ــی ا ــد یک ــر می رس ــه نظ ــت؟ ب اس
اختــالف و درگیــری اســت تــا زمینــۀ انســجام ملــی بوجــود نیایــد.

ــر  چنــد نکتــه مهــم در بــاب ایــن فایــل صوتــی و اهــداف منتش
کنندگانــش وجــود دارد کــه قابــل بررســی اســت:

ر مذاکــرات  نکتــه اول اشــاره ظریــف بــه نقــش منفــی روســیه د
ز توافــق ایــران  برجــام اســت؛ توزیــع ایــن صــوت آن هــم پــس ا
ر  ــا ــرده انتش ــت پ ــت های پش ــه دس ــد ک ــان می ده ــن نش و چی
ایــن مصاحبــه قصــد دارنــد بــه مــردم القــا کننــد کــه شــرق 
ایــاالت  و  غــرب  بــا  مذاکــره  بازهــم  و  نیســت  اعتمــاد  قابــل 

ــت.  ــیه اس ــن و روس ــا چی ــل ب ز تعام ــر ا ــده بهت متح
ر خصــوص  نکتــۀ دوم ایــن صــوت )نســخۀ تقطیــع شــده آن( د
ــد  ــت؛ تاکی ــره اس ــا مذاک ــت ی ــی مقاوم ــازی دوقطب برجسته س
ــر اینکــه مقاومــت اجــازه نــداد تــا  ر ایــن صــوت مبنــی ب ظریــف د
مذاکــرات بــه نتیجــه برســد قابــل توجــه اســت، ظریــف بی پــرده 
ر  ر ســوریه د ادعــا می کنــد کــه میدان)نیروهــای نظامــی( د
ر صــوت کامــل، محمدجــواد  خدمــت دیپلماســی نبــود؛ امــا د
ر ســال های ۲۰۰۱  ظریــف بــه موافقــت میــدان، بــا دیپلماســی د
ــل  ــخن های کام ــوان  س ــه می ت ــد ک ــاره می کن ــز اش و ۲۰۰۳ نی

ــاره شــنید. ر این ب ر فایــل صوتــی ۷ســاعته د او را د
روزهایــی کــه  ر ایــن صــوت در  ر مــورد انتشــا نکتــۀ ســوم د
ــد  ــر کرده ان ــت گی ــی حمای ــر دو راه ــر س ــاال ب ــان احتم اصالح طلب
ر  عبــو قصــد  افشــاکنندگان  احتمــاال  کــه  می دهــد  نشــان 
ر ایــن فایــل نفــع  ز انتشــا ز ظریــف را دارنــد. قطعــا ظریــف ا ا
ر فضــای مــردم  سیاســی نخواهــد برد)ممکــن اســت اندکــی د
ر فضــای حکمرانــی و سیاســی نفعــی  منفعــت ببــرد، امــا د

ــز خواهدشــد. نخواهــد بــرد( و متحمــل هزینــه نی
ر ایــن صــوت  بی شــک توجــه بــه پشــت پــردۀ اهــداف انتشــا
کمــک می کنــد کــه ســبک مواجهــۀ مــا بــا ایــن مســئله روشــن 
شــود کــه ناخواســته پــازل منتشــرکننده ها را تکمیــل نکنیــم.

امید مالیی
کارشناسی ارشد ارتباطات ۹۸
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ــکیل  ز تش ــال ا ــی ح ــت نظام ــان حکوم ــت. مخالف ــده اس ــته نش ــی کاس ــای خیابان ز اعتراض ه ز ا ــو ر هن ــا ــی میانم ــای نظام ز کودت ــاه ا ــد م ــت چن ــا گذش ب
ــر می دهنــد. »نیروهــای مدافــع مــردم« خب

ز اعــالم  ر بــا خشــونت تمــام جــواب معترضیــن و تظاهرکننــدگان را می دهــد. پــس ا ر میانمــا ز دویچــه ولــه، حکومــت نظامــی د بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل ا
ر و ۴۰۰ نفــر را نیــز بازداشــت  ز ۳ هــزا ز ۷۶۰ نفــر را بــه گلولــه بســته اند و بیــش ا حکومــت نظامــی در روزهــای نخســت مــاه فوریــه، نظامیــان تاکنــون بیــش ا

کرده انــد.
ــال  ر ح ــا د ر خیابان ه ــن د ز معترضی ــاع ا ــرای دف ــه ب ــرد ک ــالم ک ــنبه اع ز چهارش ــده رو ــکیل ش ــی تش ــای نظام ــان کودت ز مخالف ــه ا ــی« ک ــدت مل ــت وح »دول

ــت. ــردم« اس ــع م ــای مداف ــلح »نیروه ــای مس ــازی واحده آماده س
ــر در بخــش امنیتــی بــرای پایــان  ر ایــن بیانیــه همچینــن آمــده اســت: »ایــن نخســتین گام بــرای تشــکیل ارتــش فــدرال بــا هــدف انجــام  اصالحــات موث د

دادن بــه جنــگ داخلــی هفتــاد ســاله اســت«.
ر کماکان ادامه دارد. ر میانما اعتراض به حکومت نظامی د
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اپوزیسیون میانمار برای مقاومت مسلحانه آماده می شود

خبـرنامـــه

رابطه جرایم یقه  سفیدها و یقه آبی ها

حسین میرانصاری
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اصطالح هــای جرایــم اقتصــادی ، فســاد اقتصــادی، مفاســد 
اداری  و  مالــی  فســاد  و  ســفیدها   یقــه  جرایــم  اقتصــادی، 
ــر متفــاوت بــرای ابــالغ مفهــوم واحــد هســتند.   تعابی

ً
معمــوال

ز لطــف  ز پرداختــن بــه اهمیــت جرایــم اقتصــادی، خالــی ا قبــل ا
ــان  ــی را بی ــم مال ــا جرای ــادی ب ــم اقتص ــاوت جرای ــه تف ــت ک نیس

ــم. کنی
 مرتکــب جرایــم اقتصــادی یقــه ســفید ها و مرتکــب 

ً
 معمــوال

ــن  ــن و اصلی تری ــتند؛ مهم تری ــا هس ــه  آبی ه ــی یق ــم مال جرای
ر موضــوع جــرم  تفــاوت ایــن جرایــم آن اســت کــه بــه اعتبــا
دارد.  بزه دیــده  یــک   

ً
صرفــا مالــی  جرایــم  می شــود.  بررســی 

ــرقت تعزیــری  به عنــوان مثــال وقتــی کیف قاپــی کــه نوعــی س
مــال  معلــوم  ر  مقــدا  

ً
صرفــا می پیونــدد  وقــوع  بــه  اســت 

شــخص معیــن ربــوده می شــود؛ امــا جرایــم اقتصــادی ماننــد 
ز و... بزه دیدگان وســیع دارد. با  اختــالس، ارتشــا، قاچــاق کاال و ار
انــدک تأمــل می بینیــم کــه جرایــم اقتصــادی نظــام اقتصــادی 
ایــن خصیصــه  را بــه ورطــۀ نابــودی می کشــاند درحالی کــه 
ر جرایــم مالــی وجــود نــدارد.  پرســش مهــم و کلیــدی ایــن  د
ــادی  ــم اقتص ــه جرای ــن ب ــرورت پرداخت ــوص ض ر درخص ــتا نوش
اســت  ؛ علــت اهمیــت جرایــم اقتصــادی چیســت؟ اولیــن علــت 
ــر خواننــدگان محتــرم گذشــت، ایــن اســت  ز نظ کــه به اجمــال ا
کــه اقتصــاد رکــن رکیــن قــوام جامعه اســت. حــال آنکــه جرایم 
اقتصــادی ضربــۀ مهلکــی بــه نظــام اقتصــادی وارد می کنــد. 
ــر ایــن اســت کــه جرایــم اقتصــادی اعتمــاد را  علــت مهــم دیگ
ر جامعــه مخــدوش می کنــد؛ یعنــی اعتمــاد عمومــی را ســلب  د
ــرمایه های  ز س ــی ا ــی یک ــاد عموم ــه اعتم ــد. درحالی ک می نمای
ــن  ــر ای ــت دیگ ــود. عل ــوب می ش ــا محس ــمند حاکمیت ه ارزش
اســت کــه جرایــم اقتصــادی فاصلــۀ طبقاتــی ایجــاد می کنــد؛ 
ــوند.  ــر می ش ز غنی ت ــه  رو ــا روزب ــر و اغنی ز فقیرت ــه رو ــرا روزب فق

ایــن شــکاف طبقاتــی شایســتۀ ممالــک نیســت.
ــر مهــم پرداختــن بــه جرایــم اقتصــادی ایــن  ز دالیــل دیگ  ا
ــراد  ــادی اف ــام اعتق ــه نظ ــر ب ــتند و فق ــر زا هس ــه فق ــت ک اس
ــر نقــل شــده اســت کــه ایشــان  ز پیامب ضربــه می زنــد. حدیثــی ا
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ــر  ز دیگ ــر اشــاره می کنــد. ا بــه قرابــت و نزدیکــی فقــر بــا کف
علت هــای مهــم پرداختــن بــه جرایــم اقتصــادی ایــن اســت کــه 
ر  جرایــم یقــه آبی هــا، یعنــی افــراد معمولــی جامعــه، ریشــه د
ــادی  ــتی و اقتص ــکالت معیش ــفیدها دارد. مش ــه س ر یق ــا رفت
ر مضیقــه  آنچنــان افــراد را د ز جرایــم اقتصــادی گاهــی  ناشــی ا
ر مرتکــب جــرم می شــوند.  ر می دهــد کــه ناچــا و تنگنــا قــرا
بزهکاری هــای  زمینــۀ  فقــر  و  اقتصــادی  مشــکالت  امــروزه 

ــی  ــاید یک ــت. ش ــرده اس ــم ک ــی را فراه ــر مال ــی غی ــی و حت مال
ر  ــا ز رفت ــی ا ــر ناش ــز فق ــرآزاری نی ــودک آزاری و همس ــل ک ز دالی ا
یقــه ســفیدها باشــد؛ بــا ایــن توضیــح کــه مشــکالت اقتصــادی 
ر درهــم ریختگی هــای روانــی و عصبــی کــرده  مــردم را دچــا
رفتــاری و کالمــی می شــود  بــه خشــونت های  کــه منتهــی 
ــع  ــا مناب ــود ت ــث می ش ــفیدها باع ــه س ــادی یق ــم اقتص .جرای
ز افــراد جامعــه  ــروه خاصــی ا ر دســت گ موجــود در یــک کشــو
صــورت  اجتماعــی  منابــع  توزیــع  ر  د ناعدالتــی  و  بیفتــد 
مــردم  کــه  می شــود  باعــث  طبقاتــی  فاصلــۀ  ایــن  بگیــرد. 
احســاس بزه دیدگــی کننــد و جــرم ارتکابــی خــود را توجیــه 
ز  ا بــا خــود بگوینــد حــق مــن  افــراد جامعــه  کننــد؛ یعنــی 
ر  ز بودجــۀ عمومــی کشــو نفــت کشورکجاســت؟ حــق مــن ا
ــا  ز آن ه ــی ا ــه حق ــد ک ــاس می کنن ــه احس ــت؟ و این گون کجاس
شــاید  درونــی)و  گفتمــان  ایــن  ر  د لــذا  اســت؛  شــده  ضایــع 
ــم  ــد حق ــم بای ــن ه ــند که)م ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــی( ب بیرون
رابگیــرم(؛ جــرم را توجیــه می کننــد و مرتکــب جــرم می شــوند. 
ر جرم شناســی بــه  مقدمــۀ ارتــکاب جــرم توجیــه جــرم اســت. د
ــر جــرم  ایــن فرآینــد شکســتن نیروهــای درونــی مقــاوم در براب
نظریــۀ خنثــی ســازی جــرم می گوینــد. پــس اهمیــت مقابلــه بــا 
ــر عدالــت اجتماعــی، در پیشــگیری  مفاســد اقتصــادی عــالوه ب
ــع  ــد. توق ــا می کن ــده ای ایف ــن کنن ــش تعیی ــم نق ــم ه ز جرای ا
مــی رود دســتگاه عدالــت کیفــری مقابلــۀ جــدی بــا فســاد 
ر بدهــد تــا مبــارزه  ر اصلــی خــود قــرا ر کا ر دســتو اقتصــادی را د

ــا«! ــه دزده ــا »دل ب
ــازی  ــادی، آگاه س ــم اقتص ــه جرای ــن ب ــر پرداخت ــت دیگ ــک عل ی
ر مــردم نســبت بــه ایــن جرایــم اســت.  و ایجــاد حساســیت د
متأســفانه بــه دالیــل پیــدا و پنهــان مــردم فقــط بــه گــروه 
ز جرایــم واکنــش نشــان می دهنــد؛ مثــل ســرقت،  خاصــی ا
ر جــرم شناســی بــه جرایــم خیابانــی  تجــاوز، قتــل و... کــه د
ــم  ــم جرای ــه کردی ــه مالحظ ر ک ــو ــان  ط ــا هم ــد، ام ــهرت دارن ش
ــد؛  ــل می کن ــه تحمی ــه جامع ــنگین تری ب ــات س ــادی تبع اقتص
ــرات  ــم و اث ــن جرای ــه ای ــبت ب ــردم نس ــازی م ــا آگاه س ــد ب ــذا بای ل
وحشــتناک آن، یــک گفتمــان ســازی و جریــان ســازی شــکل 
بگیــرد.  ایــن امــر باعــث می شــود انــرژی اخالقــی الزم بــرای 
بــا  برخــورد  و  قضایــی  دســتگاه  قاطــع  و  جــدی  پیگیــری 
ر عمومــی علــت  ایــن جرایــم  فراهــم بشــود. مطالبــۀ افــکا
قضایــی  دســتگاه  ســریع  و  قاطعانــه  پیگیری هــای  عمــدۀ 
کــه  پیداســت  ناگفتــه  البتــه  اســت.  خــاص  پرونده هــای  در 
ســفیدها  یقــه  همــان  کــه  اقتصــادی  جرایــم  مرتکبیــن 
ر ارکان دولتــی  هســتند بــه دلیــل نفــوذ و حاکمیتــی کــه د
ــر  ــز تأثی دارنــد، در رونــد دادرســی های عادالنــه و محاکمــه نی
ــک  ــت و در ی ــارج اس ر خ ــتا ــن نوش ــۀ ای ز حوصل ــه ا ــد ک می گذارن

را می طلبــد. مجــال مقتضــی دیگــر بحــث مبســوطی 

ر فرهنگی چه می گذرد؟  ر دنیای اخبا د

پوتین؛ قابل اعتماد به اندازۀ اسلحۀ کالشینکف 

ر آغوش رسانه انتخابات د
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ویــروس  ایــن  کــرد.  دگرگــون  را  انســان ها  زندگــی  کرونــا 
ــر ســالمتی بشــر، زندگــی اجتماعــی  ابعــادی داشــت کــه عــالوه ب
ــز مــورد هــدف قــرارداد. آن هــا کــه واکســن می زننــد  او را نی
ز ضربــۀ  و آن هــا کــه کرونــا نگرفتــه و نخواهندگرفــت هــم ا

نخواهندمانــد. امــان  ر  د ویــروس  ایــن  اجتماعــی  مهلــک 
ــت  ــادی داش ــداران زی ــران طرف ر ای ــه د ــی ک ــر هفتم ــینما، هن س
ر اوضــاع بــدی  ایــن ویــروس دچــا رود  روزهــای و ز نخســتین  ا
اســت.  شــده  ــر  وخیم ت حالــش  ز  ز بــه رو رو نیــز  تاکنــون  و  شــد 
نتیجــه  بــه  فیلم هــا  آنالیــن  اکــران  بــا  آن  فرهنگــی  احیــای 
هــم،  بلیــت  قیمــت  افزایــش  بــا  آن  اقتصــاد  درمــان  نرســید. 
بــود  فجــر  جشــنوارۀ  بــه  امیــد  نبــود.  مناســبی  درمــان  راه 
ری  ــزا ــا برگ ــد ام ــراه باش ر هم ــا ــن بیم ــۀ ای روحی ــش  ــا افزای ــه ب ک
ســرانجام  ــز  نی بــد  خبرهــای  بــا  همــراه  ــر  فج بی رنگ و لعــاب 

نداشــت. روشــنی 
ــر ماندنــد  ــا منتظ فیلم هــای خــوب جشــنواره دو ســال پیــش ی
اکــران  شــرایط  همیــن  ر  د یــا  و  شــوند  اکــران  و  بــرود  کرونــا 
»شــنای  نکردنــد.  کســب  هــم  مطلوبــی  نتیجــۀ  و  شــدند 
ــگی  ــت همیش ــد وب ا آف ــن ش آنالی ــران  ــۀ اک ــه« وارد عرص پروان
ایــن پلتفــرم یعنــی قاچــاق، زخم خــورده کرونــا شــد. مدیــران 
ر بلیــت ســینماها  فرهنگــی بــرای کمــک بــه ایــن وضــع اســف با
ر  ــر کردنــد. ایــن اقــدام یعنــی همــان ســالن هایی د را دو براب
نخواهنــد  مخاطــب  ــر  دیگ داشــتند  اکــران  ز  مجــو ایــام  ایــن 

ــت. داش
نیســت.  اکــران  ز  ا ــر  بهت وضــع  نیــز  ســینمایی  تولیــد  ر  بــازا ر  د
کــه  داشــت  دفــاع  قابــل  فیلــم  چنــد  تنهــا  ــر  اخی جشــنوارۀ 
ر  رونــد اکــران دارنــد .بــازا ر  ــز سرنوشــت نامعلومــی د آن هــا نی
ــال  ــا دنب ز کرون ــه ا ــرس و واهم ــا ت ــراه ب ــا هم روزه ــن  ــد ای تولی
ر  ــو ــا مجب ــتند، ی ر نیس ــه کا ــغول ب ــا مش ــدان ی ــود؛ هنرمن می ش
ری  فیلم بــردا هســتند.  پاییــن  ر  بســیا ســرعت  بــا  ر  کا بــه 
ز اوضــاع معمــول  ر ا ر بیشــت ر ایــن دوره بســیا تولیــدات هنــری د

می کشــد. طــول 

ستاره ها افول 
چنــدان  وضعیــت  هــم  خانگــی  نمایــش  شــبکه  ر  بــازا ر  د
رچ گونــه ســریال های ایــن پلتفــرم  مناســبی نداریــم. رشــد قا
ز کیفیــت کاســته و بــه کمیــت و هزینــۀ اشــتراک پلتفرم هــا  ا
ــتقبال  ــورد اس ــه م ــدود ک ــه مح ــد  برنام ــز چن ــت! ج ــزوده اس اف
ر مــورد انتقــاد شــدید  آثــا ر گرفتــه اســت، بقیــه  مخاطــب قــرا
مخاطبیــن و منتقدیــن اســت. دو ســریال کمــدی دراکــوال و 
ری اســت کــه مــردم  ز انتظــا ــر ا ر پایین ت مــردم معمولــی بســیا
رامبــد جــوان و مهــران مدیــری  یعنــی  ز دو کمدیــن مطــرح،  ا

روســیه  ســاخت  کرونــای  واکســن  دربــارۀ  پوتیــن  والدیمیــر 
کالشــنیکف«  »اســلحۀ  انــدازۀ  بــه  واکســن  ایــن  بــود  گفتــه 
ــز لــوادا،  قابــل اعتمــاد اســت. نظرســنجی هایی کــه توســط مرک
روســیه، انجــام  ر  تنهــا بنــگاه نظرســنجی مهــم باقی مانــده د
ز محبوب تریــن و  شــده اســت، نشــان می دهــد پوتیــن هنــو

اســت. روســیه  ر  سیاســت مدا مورداعتمادتریــن 
ــردم  ــد م ــه ۶۴درص ــان داد ک ــه ۲۰۲۱، نش ــاه فوری ــنجی م نظرس
ر تاییــد  را بــه عنــوان رئیــس جمهــو روســیه اقدامــات پوتیــن 
۲۹درصــد  این بــاره،  ر  د بررســی ها  تازه تریــن  ر  د می کننــد. 
ر  سیاســتمدا قابل اعتمادتریــن  را  او  روســیه  شــهروندان 
مــردم  درصــد   ۱۲ نظرســنجی  همیــن  ر  د کردنــد.  توصیــف 
ــد  ــا ۵ درص ــیه و تنه روس ــت وزیر  ــتین، نخس ــل میشوس میخائی
قابــل  ری  سیاســت مدا عنــوان  بــه  را  ناوالنــی  آلکســی  مــردم 

می شناســند. اعتمــاد 
ری  جمهــو رئیــس  سرســخت  مخالفــان  ز  ا ناوالنــی  الکســی 
اختــالس  اتهــام  بــه  و  دارد  ســن  ســال   ۴۴ او  اســت.  روســیه 
ــیه  روس ــر  ر سراس ــر د ر نف ــزا ــون صدهاه ــت. تاکن ــدان اس ر زن د
ر تظاهــرات شــرکت کردنــد.  ر اعتــراض بــه دســتگیری وی د د

ــم  ــر ه ــد نف ــتگیر و چن ــان دس ز معترض ری ا ــما ش
ر  د گرفتنــد.  ر  قــرا پلیــس  شــتم  و  ضــرب  مــورد 
مخالفــان  ــر  ب وارد  ر  فشــا گذشــته  هفتــۀ  چنــد 
رســیده  بی ســابقه ای  حــد  بــه  پوتیــن  والدیمیــر 

اســت.
البتــه دشــمنی ها بــا پوتیــن معمــوال ســرانجام 
کــه  مشــترکی  سرنوشــت  داشــته اند،  مشــترکی 
آن  رخــداد  بین المللــی   فشــارهای  علی رغــم 
ر نیســت.  ز انتظــا ر ا بــرای آقــای ناوالنــی هــم دو
ــال های  ــول س ر ط ــن د ــدان پوتی ز منتق ری ا ــیا بس
ز  ا رفته انــد؛  بیــن  ز  ا وی  نشســتن  قــدرت  بــه 
 ۲۰۱۵ ســال  ر  د کــه  نمتســف،  بوریــس  جملــه 

بــه ضــرب گلولــه کشــته شــد. بیــرون کرملیــن 
ر منتقــدان، ماننــد میخائیــل خودوُرفســکی،  ســای
ز گذرانــدن ۱۰ ســال  غــول نفتــی ســابق کــه پــس ا

شــدند  ر  ناچــا شــد،  رج  خــا روســیه  ز  ا  ۲۰۱۳ ســال  ر  د زنــدان، 
هــم  منتقــدان  ز  ا برخــی  کننــد.  انتخــاب  را  تبعیــد  ر  د زندگــی 
آلکســی ناوالنــی، پشــت میله هــای زنــدان هســتند. او  ماننــد 
ز مسموم شــدن بــا  ر اوت ۲۰۲۰ ا ز بــه زنــدان افتــادن د قبــل ا
ر  ســم نویچــوک کــه مصــرف نظامــی دارد، جــان ســالم بــه د

ــود. ــرده ب ب
ــما برهنه است پادشاه ش

ــر دادگاه بــرای رســیدگی  ر جلســه تجدیــد نظ ر ۲۹ آوریــل، د د
ــر  آقــای ناوالنــی، او کــه تکیــده و نحیــف بــه نظ بــه پرونــده 

ــر  س ــر  ب اطالعــات  گنجینه هــای  ر  انفجــا و  ارتباطــات  ــر  عص ر  د
کــه  بودنــد  جمعــی  ارتبــاط  رســانه های  ایــن  مــدرن،  انســان 
ــد. ــود یافتن ــان خ ــی خالق ــد زندگ رون ر  ــش د ز پی ــش ا ــی بی نقش
مســتقیم  ر  به طــو کــه  بارگاهــی  به عنــوان  مجــازی،  فضــای 
ــث  ر مبح ــگ د ــری پررن ــت، امروزعنص ــی اس ر عموم ــکا ــرای اف پذی
تاثیرگــذاری،  بــه  ر  قــاد چراکــه  می شــود،  شــناخته  قــدرت 
فنــون  ز  ا اســتفاده  بــا  مخاطبیــن  اقنــاع  و  جریان ســازی 

اســت. خــود  منحصربه فــرد 
ــاهد  ــی، ش ــای واقع ــر فض ــانه ها ب ــش رس ــی نق ــه بررس ر نتیج د
ــر عرصــه ای ورود پیــدا  آن هســتیم کــه فضــای مجــازی بــه ه
ــر افــراد زیــادی خواهــان اســتفاده  ز ســویی دیگ کــرده اســتا
ز چنیــن ابــزاری بــا قابلیــت تاثیرگــذاری بــاال، بــا هــدف تحقــق  ا
ــوان  ــه عن ــدرت، ب ــا ق ــت هرکج ــتند. بدیهی س ــود هس ــع خ مناف
ر داشــته باشــد، پــای اصحــاب آن  ــر اصلــی سیاســت، حضــو عنص

ــت. ــان اس ر می ــز د نی
روال  ــز بــه همیــن  ر همیــن حــوزه، ارتبــاط رســانه و انتخابــات نی د
ــن  ــا، اصلی تری ــی کاندیداه ــتادهای انتخابات ر س ز د ــرو ــت. ام اس
روانــی علیــه  ز جنــگ  ر ســه زمینــه تبلیغــات، آغــا بخشــی کــه د
ر جریــان انتخابــات منســوب  ــر د رقیبــان و رصــد جبهه هــای حاض

ــت. ــازی اس ــوای مج ــد محت ــانه و تولی ــناس رس ــود کارش می ش
تمــام  ر  تــا د را می دهــد  اجــازه  ایــن  بــه شــما  فضــای مجــازی 
شــعارهای  و  کاندیداهــا  برنامه هــای  شــاهد  ز  رو طــول 
ــی  ــا و تهدیدهای ــر فرصت ه ــن ام ــه ای ــید، ک تبلیغاتی شــان باش

را بــرای مــا مطــرح خواهــد کــرد.
فضــای  ــر  ب حاکــم  شــرایط  و  قواعــد  کــه  گفتنی ســت  البتــه 
ــز حاکــم  ــر فضــای مجــازی نی واقعــی، بــه شــکلی متفــاوت، ب
را  جوامــع  فضــای  جمعــی،  ارتبــاط  رســانه های  آیــا  امــا  اســت. 
مــا  کــه  انتظاری ســت  تنهــا  ایــن  یــا  کرده انــد  ــر  دموکراتیک ت

؟ یم شــته ا ا د
گیرنــده  و  فرســتنده  اساســی  بخــش  دو  شــامل  رســانه ها 
بــه  را  خــود  ــر  مدنظ پیــام  یــا  فرســتنده ها  عمومــا  هســتند؛ 
فنونــی  ز  ا اســتفاده  بــا  یــا  و  کــرد  خواهنــد  مطــرح  وضــوح 
کــرد.  خواهنــد  خــود  پروپاگانــدای  تلــه  ــر  درگی را  مــا  مختلــف 
کــه  می بینیــم  را  چیــزی  آن  تنهــا  قضیــه  ــر  ظاه ر  د مــا  لــذا 

بوده انــد. آن  شفاف ســازی  خواهــان  فرســتنده ها 
برمی گردیــم.  انتخابــات  و  رســانه  مبحــث  بــه  مجــدد  اکنــون 
ر پیشــگاه رســانه تقدیــم  کاندیداهــا دقیقــا چــه مــواردی را د

می کننــد؟ مخاطبــان 
ــط  رواب ز  ــی ا ــاد پنهان ــی ابع ــته ایم، یعن ــا خواس ــه م ــه را ک آنچ ــا  آی
ــه  ر عمومــی، ب ر انظــا سیاســی و اجتماعــی و حتــی مالیشــان را د

نمایــش خواهنــد گذاشــت؟

خواهــد  پنهــان  همــواره  پنهــان،  ابعــاد  کــه  اســت  مشــهود 
رقیــب، بــا  مانــد، البتــه تــا هنگامــی کــه مســئوالن رســانه ای 
ــاری  ــام عی ــی تم روان ــگ  ــد، جن ــه نبای آنچ ــتن  ــش گذاش ــه نمای ب
ــان  ــال ۹۶ می ر س ــه د ــد. آن چ ــه راه اندازن ــر ب ــل یکدیگ ر مقاب را د
ــی و  ــی، رئیس ــان روحان ــی آقای ــات، یعن ــرح انتخاب ــزد مط ــه نام س
ــت. ــث اس ــن بح ــرای ای ز ب ر ــا ــی ب ــاد، مصداق ــاق افت ــاف اتف قالیب
ر آســتانۀ انتخابــات بــود کــه صوتــی  ر ســال۹۵، د همچنیــن د
ــر شــد و دو کاندیــدای  ــر علیــه آقــای رئیســی منتش محرمانــه ب
ــد. ــتفاده کردن ــب اس ــت تخری ر جه ــت د ــن فرص ز ای ــب وی، ا رقی
ر ماجــرای صــوت محمدجــواد ظریــف،  حتــی اکنــون، بــا انتشــا
و  ر  کشــو ز  ا رج  خــا رســانه های  توســط  خارجــه،  ر  امــو ــر  وزی
ــویه  ــون دو س ــت تریب ــه قابلی ــوان ب ــانه ای آن، می ت ــش رس پوش
ــتین  ــن نخس ــه ای ــت، چراک ــاره داش ــی اش ر ارتباط ــزا ــن اب ــودن ای ب
ــت و  ــوده و نیس ــران نب ــات ای ــخ انتخاب ــازی تاری ر و افشاس ــا انتش

ــر خواهدگذاشــت. ــز تاثی بــر رای مردمــی نی

رســانه ها و ترغیب به مشارکت
ز ســوی دولتمــردان مــورد توجــه  فعــل دیگــری کــه امــروزه، ا
ر  امــو ر  د مشــارکت  بــه  ملــت  کــردن  ترغیــب  می گیــرد،  ر  قــرا
رسانه هاســت.  به وســیله  انتخابــات  خصــوص  بــه  اجتماعــی 
رقابت هــای انتخاباتــی و ترغیــب مــردم بــا  پوشــش رســانه ای 
الگــوی  و  مشــارکت  میــزان  ــر  ب می توانــد  رســانه ای  بازی هــای 

رای دهــی موثــر باشــد.
فضــای  و  رســانه ها  نقــش  توســعه  بــا  امــروزه  آن کــه  فرجــام 
ــز  ر حائ ر عمومــی، ابــزا ــر افــکا ر تاثیرگــذاردن مســتقیم ب مجــازی د
جهــت  ر  د قــدرت  صاحبــان  و  سیاســت مداران  بــرای  توجهــی 
ژ افعــال خــود گردیــده اســت کــه  ــا ــر رپورت پیشــبرد منافــع و نش
ــات،  ــام تبلیغ ــات و انج ــر اطالع ــون نش ــی همچ ــه فعالیت های ک
درگاه ارتباطــی بــا مخاطبــان و ترغیــب آن هــا را بدیــن وســیله 

می بخشــند. تحقــق 

ســاخته  »هیــوال«  ادامــۀ  ر  د کــه  دراکــوال  ســریال  داشــتند. 
شــده اســت بــه لحــاظ کیفیــت  بــا فصــل قبلــی فاصلــه زیــادی 
ــریال های  ــول س ــای معم رق و برق ه ز ز  ر ا ــا ــوال سرش دارد. دراک
بــه  ز کمــدی اش خبــری نیســت. قســمت  ا امــا  مدیــری اســت 
تماشــا  بــه  مخاطــب  رغبــت  ز  ا مــی رود،  پیــش  کــه  قســمت 
قســمت های  ر  د شــاید  می شــود.  کاســته  ســریال  ــز  طن و 
بــه صحنــه و تیپ هــا  زنــده  بــاغ وحــش  یــک  آوردن  ابتدایــی 
را شــوکه می کــرد و  آرایش هــای عجیــب و غریــب مخاطــب  و 
این هــا دالیلــی  لــب می نشــاند ولــی  ــر  ب یــا احتمــاال لبخنــدی 
زنــده  را  کمــدی  ســریال،  پایــان  تــا  آن  بــا  بتــوان  کــه  نیســتند 
اســت.  فیلمنامــه  ر  د دراکــوال  اصلــی  ضعــف  داشــت.  نگــه 
ر برنامــه دورهمــی حــاال قالــب  نریشــن های مهــران مدیــری د
فیلمنامــه بــه خــود گرفتــه اســت. ویشــکا آســایش و بهنــام 
ر  د امــا  دارنــد،  کمــدی  ر  آثــا ر  د خوبــی  تجربه هــای  ر  تشــک
ــابه  ــال مش ــه ح ــا ب ــد. ت ــرآورده نمی کنن ــات را ب ــوال« توقع »دراک
ــر  ــرگرم ظواه ــاده لوح و س ــی س ــوان زن ــه عن ــه« را ب ــش »ژال نق
ــم  ــایش ه ــکا آس زی ویش ــا ــم و ب ــری دیده ای ر مدی ــا آث ــر  ر دیگ د
رفتــن  راه  ز  طــر بــا  می کنــد  ســعی  او  نــدارد.  ویــژه ای  نکتــه 
خنــده  ر  تماشــاگ ز  ا بی صــدا  گریه هــای  و  خنــده  و  غیرعــادی 
می شــود.  ری  تکــرا ر  مــرو بــه  هــم  حــرکات  ایــن  امــا  بگیــرد، 
ر  ــو ــود، حض ــاص خ ــن خ ــا لح ــرده ب ــعی ک ــز س ر نی ــک ــام تش بهن
ــوذی  ــل م ــش وکی ر نق ــد و د ــته باش ــریال داش ر س ــی د متفاوت
ــر  زی بــدی نداشــته، امــا نمی تــوان گفــت ایــن بازیگ »کامــرا« بــا

ــر شــده اســت. ر ظاه ر حــد انتظــا باتجربــه، د
ــری  ــت بهت ــم وضعی ــوان ه ــد ج ــی رامب ــردم معمول ــریال م س
اســتفاده  ثابــت  لوکشــین  یــک  ز  ا کــه  ســریال  ایــن  نــدارد. 
رد  فقــط  و  اســت  کمــدی  موقعیت هــای  ز  ا ری  عــا می کنــد 
ــروه تولیــد ســریال مــی توانیــم بیابیــم!  ر ســابقۀ گ کمــدی را د
ر ایــن ســریال  هرچنــد هماننــد دراکــوال ســتاره های زیــادی د
و  خــوب  فیلمنامــۀ  خالــی  جــای  امــا  می کننــد  نقش آفرینــی 

می شــود. دیــده  ســریال  ر  د کارگردانــی 
نمایــش  شــبکۀ  نــام  بــه  پلتفرمــی  افتــادن  راه  ابتــدای  ر  د
پخــش  ز  ا خبــری  ز  هنــو کــه  زمانــی  درســت  یعنــی  خانگــی 
کیفیــت  شــبکه  ایــن  ر  آثــا نبــود،  ســریال ها  اینترنتــی 
ز ســریال های تلویزیونــی  قابل توجهــی داشــت و کــم و بیــش ا
ــود؛  ــخص ب ــم مش ــت ه ــتند. عل ــری داش ــت بهت ــان کیفی آن زم
ز عــدم اســتقبال مخاطــب باعــث می شــد ســازندگان،  تــرس ا
مثــل  ســریال هایی  دهنــد.  ارائــه  با کیفیــت  محصــول  یــک 
ــریال های  ــه س ز جمل ــهرزاد« ا ــی«، »ش ــب یخ ــخ«، »قل ــوه تل »قه
همه گیــری  بــا  ر  مــرو بــه  امــا  بودنــد  پلتفرم هــا  ایــن  موفــق 
ــبکه  ــن ش ــن ای ــریال، مخاطبی ــی س ــش اینترنت ــای پخ پلتفرم ه
بســازند  چــه  ــر  ه می داننــد  ســازندگان  ر  انــگا و  رفــت  باالتــر 
ــروش و بازگشــت  ز ف یــک مخاطــب حداقلــی را دارنــد و ترســی ا

ســرمایه خــود ندارنــد.

خــودش  ز  ا دفــاع  بــه  این گونــه  سرســختی  بــا  رســید  مــی 
داســتان  بــه  است.)اشــاره  برهنــه  شــما  پرداخت:»پادشــاه 
یــک  فقــط  را  حــرف  ایــن  پادشــاه(  جدیــد  لبــاس  کالســیک 
را  حــرف  ایــن  فریــاد  بــا  نفــر  میلیون هــا  نمی زنــد،  پســربچه 

اســت«. واضــح  کامــال  چــون  می زننــد 
و  ناولنــی  اعتراضــات  ز  ا حاصــل  بحرانــی  وضعیــت  ایــن 
روپــا  روســیه بــا اتحادیــه ا ــر خصمانه شــدن رابطــه  پیروانــش ب
و  روســیه  روابــط  ر  اســفبا  

ً
نســبتا اوضــاع  بــود.  ر  اثرگــذا ــز  نی

شــدن  زندانــی  بــا  رابطــه  ر  د تحریم هایــی  بــه  روپــا  ا اتحادیــه 
ــر شــد و  اوضــاع  الکســی ناوالنــی، وبــالگ نویــس مخالــف منج
ــم  ــه ه ر خارج ــو ــر ام روف، وزی ــرگئی الو ــه س ــید ک ــی رس ــه جای ب
ــر میــخ ایــن سیاســت، تهدیــد کــرد  ــری ب بــا کوبیــدن ضربــه دیگ
ــد و  ــاد کن ــا ایج ــاد م ــرای اقتص ــی ب ــا خطرات ــم ه ــر تحری ــه »اگ ک
را  آن  حســاس  بخش هــای  جملــه  ز  ا بخش هــا،  ز  ا بعضــی  ر  د
روپــا قطــع خواهــد شــد«. ر بینــدازد، رابطــه بــا اتحادیــه ا ز کا ا
همــۀ  و  کــرده  خــو  تحریم هــا  بــه  مســکو  می آیــد  ــر  نظ بــه 
نوعــی  را  ناوالنــی  آزادی  کســب  بــرای  خارجــی  فشــارهای 
 ٣ اخــراج  بــا  را  امــر  ایــن  پوتیــن  می کنــد.  ــر  تعبی مداخلــه 
ر  ســف هنــگام  ر  د آلمانــی  و  ســوئدی  لهســتانی،  دیپلمــات 
بــه  روپــا  ا اتحادیــه  خارجــی  سیاســت  مســئول  رل،  بــو ژوزف 

داد.  نشــان  مســکو، 

را  روســیه  سیاســی  فضــای  ناوالنــی  آقــای  زندانی کــردن 
ایــن تالطــم  ــر  براب ر  متالطــم کــرده اســت. واکنــش دولــت د
ــردا،  ــت و ف ــام« اس ز نظ رج ا ــیون»خا ــل اپوزیس ری عم ــگا جرم ان
ــر اپوزیســیون قانونــی  ر بــه اخــراج ناآرام تریــن عناص شــاید کا
هــم بکشــد. بــا آن کــه آقــای پوتیــن، براســاس امکانــی کــه 
تابســتان  همه پرســی  آخریــن  ر  د جدیــد  اساســی  قانــون 
ر  د  2٠٣6 ســال  تــا  می خواهــد  آورده،  وجــود  بــه  گذشــته 
ــرای  ر ب ــا ــرد فش ــا کارب ــه تنه ــد ک ــر نمی آی ــه نظ ــد، ب ــدرت بمان ق

باشــد. کافــی  ر  کا ایــن 
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ز معاینات نزاع پزشکی قانونی مربوط به زنان مدعی همسرآزاری ۱۴ درصد ا

ــر روی زنــان مدعــی همســرآزاری انجــام شــده اســت کــه نســبت  ر و ۶۲۴ معاینــه جســمانی نــزاع ب ر ایــران، ۸۱ هــزا ــز آمــا ر مربــوط بــه ســال ۹۸ مرک مطابــق بــا آمــا

ر ســال ۹۸ رســیده اســت. ایــن معاینــات بــه تعــداد کل معاینــات نــزاع پزشــکی قانونــی بــا افزایــش ۵ واحــدی نســبت بــه ســال ۹۷ بــه ۱۴ درصــد د

ر ســال ۹۸ بــه کل معاینــات پزشــکی قانونــی ۳۲.۹ درصــد بــوده اســت.  ر ایــران، نســبت معاینــات زنــان د ــز آمــا ر منتشــره مرک بــه گــزارش ایســنا، مطابــق بــا آمــا

ر بــا رشــد دو درصــدی بــه  ر ســال ۹۷ انجــام شــده اســت کــه ایــن آمــا ــر روی زنــان مدعــی همســرآزاری د ر و ۴۸۴ معاینــه جســمانی نــزاع ب همچنیــن ۷۹ هــزا

ر ســال ۹۸ رســیده اســت.  ر و ۶۲۴ معاینــه د ۸۱ هــزا

اقتصـــادی و 
اجتمـــاعـی

قربانی، برندۀ میدان بازنده ها است

مژده مقیسه
کارشناسی حقوق  ۹۸

ر هیــچ  در پایــان یــک فینــال فرضــی بیــن دو تیمــی کــه طرفــدا

ر  کدامشــان نیســتیم؛ نزدیکــی احساســی مــا بــه کــدام تیــم بیشــت

ــدرت  ــوق و ق ــر ش ز س ــای ا ــده، لبخنده ــت های گره ش ــت؟ مش اس

ز خواســتن و نتوانســتن؟ مــا  تأثیرگذارترنــد یــا اشــک های برآمــده ا

ــر  ــه ازای ه ــه ب ــا ک ــم؟ م ــتقبال می کنی ر اس ــت ــا بیش ــداِم این ه ز ک ا

ر تنــی  بــرد در زندگــی، دســت کــم ســه باخــت نصیبمــان شــده، بــراد

ز  شکســت خورده ها هســتیم و آن زمــان کــه برنده هــا برایمــان ا

ر دســت تــکان می دهنــد، می توانیــم زانــو بــه زانــوی بازنده هــا  دو

نمی شــوند  تمــام  کــه  شکســت هایی  انــدوه  ر  د و  بنشــینیم 

اشــک بریزیــم. حتــی برنده هایــی کــه دوستشــان داریــم هــم 

بــه  و  برآورده انــد  ســر  بســیاری  ر  عیــا تمــام  باخت هــای  پــس  ز  ا

 
ً
ــر اســت کــه حواشــی زندگــی برنده هــا کــه عمومــا همیــن خاط

ــر جلــوه  برایمــان جذاب ت پیداســت،  آن هــا  ر  شکست هایشــان د

ــده  ر آم ــو د ــر ق ز الی پ ــه ا ــص ک ــل بی نق ــدۀ کام ــک برن ــد. ی می کنن

ر نهایــت  ــر همــۀ قله هــا کوبیــده و د ــر س ب را  پرچمــش  باشــد، 

ــا داده  ــل دوربین ه ــفید تحوی ــای س ــف دندان ه ــا ردی ــدی ب لبخن

ــزد؛  ر را برانگی ــا ــادت و انزج ــس حس ــد ح ــش می توان ــه ته ــد، ت باش

ــت ها.  ر شکس ــه د ــی نهفت ز معان ــی ا ــی ناش ــات متعال ــه احساس ن

ــر  ز طرفــی نمی توانیــم منک مــا بازنده هــا را دوســت داریــم امــا ا

ر   مایــل اســت فاتــح باشــد و قــدرت را د
ً
شــویم کــه انســان ذاتــا

دســت بگیــرد. ایــن تعارضــی کــه میــان تمایالتمــان بــه وجــود 

ــه  ــی ک ــن رقابت ــه راه انداخت ــا ب ــم؟ ب ــل می کنی ــه ح ــده را چگون آم

ر آن، مــدال طــال بــه گــردن کســی کــه توانســته میــان بازنده هــا  د

ر  د باختــن  کــه  آنجایــی  ز  ا می شــود.  آویختــه  باشــد،  برنــده 

ــدان  ر می ــودن د ــده ب ز بازن ــر ا ر دردناک ت ــیا ــا بس ــابقۀ بیچاره ه مس

ر ایــن یــک نبــردی  شایسته هاســت، ســعی می کنیــم کــه الاقــل د

کــه مــا را بــه عنــوان شــرکت کننده قبــول کــرده اســت ســربلند 

ر جــواب دوســتمان کــه گفته»دیشــب فقــط ســه  باشــیم. پــس د

ســاعت خوابیــده ام« بــا صدایــی رســا می گوییم»اینکــه چیــزی 

ز یــک ســاعت بخوابــم« و  ا ر   نمی توانــم بیشــت
ً
نیســت، مــن کال

ــکین او،  ــرای تس ــه ب ــرف ن ــن ح ــه ای ــم ک ــوب می دانی ــان خ خودم

ر چنیــن نبــردی،  ر مبــارزۀ بازنده هاســت. د ــروزی د ــر پی کــه بــه  خاط

برنــده آن کســی اســت کــه بتوانــد نقــش قربانــی را بــه خوبــی ایفــا 

ــت  ــکل گیری ذهنی ــه ش ــر ب ــد منج ــد می توان ــن رون ر ای ــرا ــد. تک کن

ر  قربانــی شــود و مــا را بــه ســمتی ســوق دهــد کــه بــا فــرو رفتــن د

ــام  ــی، تم ز مظلوم نمای ــتفاده ا ــا اس ــی ب ــه نوع ــی و ب ــش قربان نق

گــردن  را  ر هــا  تقصی و  برداریــم  خــود  دوش  ز  ا را  مســئولیت ها 

کوفمــن_  بــری  اســکات  بیندازیــم.  خودمــان  ز  ا ــر  غی دیگرانــی 

روی یــک گــروه یهودیــان اســرائیلی  ز محققانــی کــه  بــه نقــل ا

تحقیقــات خــود را انجــام داده انــد_ نوشــته اســت کــه تمایــل بــه 

ر بعــد اصلــی تشــکیل  ز چهــا قربانــی بــودن در روابــط بیــن فــردی ا

ــر  قربانــی  بــودن  ر تــالش باشــید تــا ب شــده: الــف( اینکــه همــواره د

شــما صحــه بگذارنــد. ب( اینکــه خــود را دارای اخالقــی بی  عیــب 

انســان هایی غیراخالقــی قلمــداد کنیــد.  را  و نقــص و دیگــران 

ــر  ــی در براب ــزم دفاع ــی مکانی ــوان نوع ــه  عن ــب ب ــئله اغل ــن مس ای

ر مثبــت   دردنــاک و راهــکاری بــرای حفــظ تصــو
ً
احساســات عمیقــا

ز خــود شــکل می گیــرد. ج( نبــود احســاس همدلــی بــا درد و  ا

ر گذشــته قربانــی  رِ مــواردی کــه د ــر مکــر رنــج دیگــران د( نبــش قب

ــا  ــه ب ــان در رابط ــارۀ رنجش هایت  درب
ً
ــا ــه دائم ــده اید؛ اینک ــع ش واق

دیگــران و علــل و پیامدهــای ایــن رنــج صحبــت کنیــد و تجــارب تلــخ 

ــد. ر نمایی ــرو ــه م ــر لحظ ــود را ه خ

ر زیــادی دارد و هم چنــان کــه مــا   قربانــی ســازی ظرفیــت بســیا

بــرای  راهــی اســت  ز گزنــد ســرزنش شــدن نجــات می دهــد،  ا را 

کــه  آنجاســت  جالــب  دیگــران.  روی  گنــاه  احســاس  فرافکنــی 

افــراد  کــه  اســت  زیــاد  قــدری  بــه  قربانیــان  ز  ا جامعــه  حمایــت 

ز گروه هــای  ــر چــه ســریع تر بــه عضویــت یکــی ا مشــتاقند تــا ه

قربانــی در بیاینــد. بــه عنــوان مثــال، وجــود مطالــب گســتردۀ 

محصــوالت  درســی،  برنامه هــای  در  هولوکاســت  بــه  مربــوط 

فرهنگــی و گفتمــان سیاســی یهودیــان اســرائیلی، طــی ســال ها 

امــروزی  یهــودی  اســرائیلی های  اگرچــه  اســت.  یافتــه  افزایــش 

ر  ــو ــه ط ــا ب ــتند، ام ــت نیس ــتقیم هولوکاس ــان مس  قربانی
ً
ــا عموم

ــت و  ــت اس ــه هولوکاس ــوف ب ــان معط ــر و ذکرش ــده ای فک فزاین

روی آن انگشــت می گذارنــد و همــه را می ترســانند کــه ایــن اتفــاق 

ــود. ر ش ــرا ــاره تک ــادا دوب مب

همــان    آموخــت؛  جامعــه  ز  ا می تــوان  را  قربانــی  بــودن  ر  بــاو

ز طــرق  ــز چنیــن اســت. ا ــر انســان نی ر کــه همــۀ عقایــد دیگ طــو

مختلفــی- ماننــد تحصیــل، برنامه هــای تلویزیونــی و رســانه های 

بگیرنــد  یــاد  اســت  ممکــن  گــروه  اعضــای  آنالیــن-  اجتماعــی 

قــدرت  بــازی  در  ابــزاری  به منزلــۀ  قربانی بــودن  ز  ا می تــوان  کــه 

اســتفاده کــرد، و اگــر بــه کســی ظلمــی رفتــه باشــد، چــه بســا 

پرخاشــگری اش قانونــی و عادالنــه باشــد. افــراد ممکــن اســت یــاد 

می توانــد  »قربانی بــودن«،  ذهنیــت  درونی ســازی  کــه  بگیرنــد 

ز هرگونــه پیامــد قلــدری و توهین هایــی کــه بــه دیگــران  آن هــا را ا

کنــد. محافظــت  می کننــد، 

ــر مواجــه  بــا تغیی ارزش گــذاری پدیده هــا  ز کــه  امــرو ر جهــان   د

ر ســال های قبــل مــورد ظلــم و بی توجهــی  شــده ، اقشــاری کــه د

ــی،  ــای جنس ــتان، اقلیت ه ــتند)مثل رنگین پوس ر داش ــرا ــه ق جامع

ر حــال احیــای هویــت خــود هســتند و بــه  گونــه ای  زنــان و ...( د

عنــوان  بــه  گذشــته  ر  د بودنشــان  قربانــی  و  ضعیــف  ایــن  ز  ا

تبلیغــی بــرای کســب حمایــت و بــه دســت آوردن قــدرت اســتفاده 

. می کننــد

ــن  ــی بی ــو نامحسوس ــه نح ــتراتژی ب ــن اس ــه ای ــد ک ــر می رس ــه نظ ب

همــۀ اعضــای جامعــه رواج پیــدا کــرده. بــه ایــن ترتیــب کــه افــراد 

ر قالــب قربانــی، حمایــت مــردم را جلــب می کننــد  ر گرفتــن د بــا قــرا

ــر خــود دسترســی می یابنــد. ــه قــدرت مــورد نظ ز ایــن طریــق ب و ا

ر قربانیــان، پزشــکی  ر کتــاب کشــو ــز ســایکس د ز چارل بــه نقــل ا

جامعــۀ  و  مــی رود  پیــش  جریــان  ایــن  بــا  همــگام  امــروزه  ــز  نی

ــرای  ــی ب ــی منطق ــوان توجیه ــه عن ــاری« را ب ر ما»بیم ــو ــان مح درم

ر اشــتباه پذیرفتــه اســت و بــه  بــه عهــده نگرفتــن مســئولیت رفتــا

ــر تعــداد بیماری هــا بــه شــکل تصاعــدی افزایــش  همیــن خاط

ــن  ــاری، جایگزی ــد بیم ــن رون ر ای ــت. د ــده اس ــر ش ــد براب ــه و چن یافت

ر  رفتــا مســئول  را  فــرد  آنکــه  ز  بیــش ا جامعــه  و  می شــود  ــر  ش

اشــتباه دانســته و مجازاتــش کنــد، بــه درک و هــم دردی بــا او 

ز  ر مــی ورزد. بــه عنــوان مثــال ریچــارد برنــدزن، رییــس یکــی ا اصــرا

ــای   ــر تماس ه ــه خاط ــه ب ــکا ک ــده آمری ــاالت متح ــگاه های ای دانش

ر خــود را  ر گرفــت، رفتــا تلفنــی مســتهجن مــورد بازخواســت قــرا

ر  ر کودکــی دیــده بــود مربــوط دانســت و خواســتا بــه آزاری کــه د

ــم  ــه چش ــه او را ب ــت ک ــه خواس ز جامع ــت ا ر حقیق ــد. د ــان ش درم

ــر و مســئول عمــل قبیحــی کــه مرتکــب  ر ببینــد و مقص یــک بیمــا

ــد. ــی نکن ــده تلق ش

ادامــۀ ایــن فرآینــد منجــر بــه شــکل گیــری جامعــه ای خواهــد 

ز شــرایطی کــه تحــت  ر آن، همــه خــود را آســیب دیــده ا شــد کــه د

قبــال  ر  د مســئولیتی  بنابرایــن  می داننــد،  نیســت  کنترلشــان 

ز گــردن یکــی بــه  رفتارشــان بــه عهــده نمی گیرنــد، تقصیرهــا ا

ــه  ــی ک ــرد اجتماع ــش ب ــت و پی ــوند و هدای ــل می ش ــری منتق دیگ

تمــام اعضــای آن بــدون قبــول هیــچ تکلیفــی خــود را محــق تلقــی 

ر همــه ی حوزه هــا بــا اختــالل مواجــه خواهــد شــد.  می کننــد، د

ــی و  ــود را قربان ــه خ ــراد جامع ــه ی اف ــه هم ــرایطی ک ــن ش ر چنی د

ــر شکســت و باخــت معانــی متعالــی گذشــته  بازنــده بداننــد، دیگ

را تداعــی نخواهنــد کــرد و بــه مفاهیمــی لــوث و دســتمالی شــده 

بــدل خواهنــد شــد. شکســِت انتخابــی، یــک شکســت پــوچ و 

ز معناســت کــه بــه همــان انــدازه ۀ برنــدۀ بــی  توخالــی و تهــی ا

ر جهانــی  ــر قــو، منزجرکننــده خواهــد بــود. د عیــب و نقــص الی پ

کــه می دانیــم مثــل یــک ماراتــن بی انتهــا ادامــه دارد و باختــن 

ــر مــا ایســتاده اســت تــا  ر هــم شکســتن، یــک جایــی منتظ و د

ــر آن اســت  طــی مراســمی باشــکوه، خــرد و خمیرمــان کنــد، بهت

ــده  ــال برن ــه دنب ــته، ب ــت های گذش ز شکس ــی ا ــای زخم ــا پاه ــه ب ک

شــدن بدویــم و بــا باخت هــای تقلبــی نبردمــان را بــی ارزش نشــان 

ــم. ندهی

عشــق سیال؛ ناپایداری روابط انسانی
وجیهه شاملی

 کارشناسی جامعه شناسی۹۷

ز مهم تریــن ویژگی هــای دوران مــدرن، اهمیــت یافتــن  یکــی ا

ر دنیــای کنونــی  روابــط عاطفــی و مخصوصــا مقولــۀ عشــق د

ز آن ســاحت پیچیــده  ر دنیــای مــدرن ا ر واقــع عشــق د اســت. د

ر  و غیرقابــل دســترس جامعــۀ ســنتی فاصلــه گرفتــه و بســیا

می شــود. دســت یافتنی  و  ســاده 

ز داغ تریــن بحث هاســت و انســان ها  ر دنیــای امــروز، رابطــه ا د

امــا  هســتند  رابطــه  برقــراری  بــه  عالقه منــد  و  نیازمنــد 

هــراس  باشــد  همیشــگی  ارتبــاط  ایــن  اینکــه  ز  ا درعین حــال 

را  آن هــا  همیشــگی  ارتبــاط  ایــن  کــه  می ترســند  زیــرا  دارنــد، 

ز آن هــا ســلب نمایــد. آزادی را ا ر کنــد و  ر بــه تحمــل فشــا مجبــو

ــن  ر تری ــی، متأخ ز جامعه شناس ــردا ــز، نظریه پ ــی گیدن آنتون ــر  ز نظ ا

شــکل عشــق کــه مشــخصۀ دوران مــدرن اســت »عشــق ســیال« 

اســت.

عشــق ســیال بــه ایــن موضــوع اشــاره دارد کــه فــرد بــه جــای 

ــه  ــردی ب ــع ف ــر مناف ــه ب ــع دگرخواهان ــی مناف ــم و جایگزین ترمی

ــن  ــان ممک ــن زم ر کوتاه تری ــه د ــت ک ــی اس ــط کوتاه ــال رواب دنب

ز  ا را  او  بــه نیازهــای عاطفــی و جســمی وی پاســخ دهــد ولــی 

ر آینــده محــروم نکنــد. تنهایــی  ــر د عشــق های احتمالــی و بهت

روابــط  ز برقــراری  مضاعــف، افســردگی، نگرانــی و عــدم لــذت ا

ــه  ــف ب ــراد مختل ــن اف ر بی ــق د ــیالیت عش ــوان س ــی را می ت عاطف

ــرد. ــداد ک ــق قلم ــژه عش ــوان اب عن

ــز معتقــد اســت کــه جهــان  زیگمونــت باومــن، جامعــه  شــناس نی

افســون زدایی  و  محاســبه گر  عقالنی شــده،  جهانــی  مــدرن، 

سســت،  شــکلی  بــه  عاشــقانه  روابــط  آن  ر  د کــه  اســت  شــده 

موقتــی، غیرقابــل اعتمــاد و کاالیی شــده تعریــف می شــوند و 

ــر  ر عشــق، تحــت پیامدهــای مخــرب مدرنیتــه ب نوعــی ناپایــداری د

ر جامعــۀ  کنونــی مســتولی اســت. انســان د

ــر بــه مقولــه عشــق نگاهــی داشــته  حــال می توانیــم بــا نــگاه وب

باشــیم. وبــر، فرآینــد مدرنیتــه را »همگانی شــدن عقالنیــت« و 

ز توهمــات« می دانــد و می تــوان  ا »افســون زدایی« و »رهایــی 

ــری داد؛ گویــی  ــز تس همیــن خصیصه هــا را بــه مقولــۀ عشــق نی

درحالــی  ایــن  می شــود.  »عقالنــی«  عشــق  مــدرن،  دنیــای  ر  د

و  »عقــل«  بیــن  بلنــدی  ر  دیــوا ســنتی  جامعــۀ  ر  د کــه  اســت 

عاقــل  نمی توانســت  عاشــق،  و  شــده  کشــیده   »احســاس« 

ــوغ   »نب
ً
ــا ــدرن، اساس ــای م ر دنی ــه د ــت ک ــی اس ر حال ــن د ــد؛ ای باش

ر عشــق اســت. عقــل« د

ر عشــق  ــه نوعــی د ــز ب ــا عقالنیــت را نی بنابرایــن، مدرنیتــه آمــده ت

ر دوران مــدرن بــا عشــقی عقالنــی  تزریــق کنــد. بــه تعبیــری، مــا د

ــه  ــده و ب ــی ش ــون زدایی و تقدس زدای ــه افس ــتیم ک ــه هس مواج

موضوعــی »واقعــی« بــرای مطالعــه بــدل گشــته اســت.

ز انســان های امــروزی  ــر ایــن اســاس می تــوان گفــت برخــی ا ب

مزایــای  بــرای  تنهــا  امــا  هســتند  عاطفــی  رابطــه  ر  خواســتا

مخصــوص آن، و تحمــل مشــکالت وچالش هــای آن را ندارنــد. 

ر قالــب چهارچوب هــای تعییــن شــده  یعنــی افــرادی کــه روابــط د

، حمایــت،   رابطــه، عشــق  ر  رعایــت نمی کننــد، می خواهنــد د را 

محبــت و روابــط جنســی داشــته باشــند امــا فشــارها ، الزامــات و 

ــی  ــه نوع ــرد و ب ــا را نگی ــن آن ه ــه دام ــن رابط ــئولیت های ای مس

نکنــد. محدودشــان 

ر اینجــا بــا ایــن مســئله مواجــه می شــویم کــه چــه عواملــی  امــا د

ــده  ــروزی ش ــع ام ر جوام ــی د ــن نگرش ــدن چنی ــث به وجودآم باع

ر بــه  اســت و ایــن شــکل روابــط چــه ویژگی هــا و پیامد هایــی را د

ز بــا اهمیت تریــن  ر ادامــه بــه دو مــورد ا دنبــال خواهــد داشــت. د

ایــن عوامــل خواهیــم پرداخــت :

اخالق مصرفی و تســری آن به همۀ شــئون زندگی

ز مــا کالن  پدیده هایــی وجــود دارد کــه زندگــی  ر جهــان امــرو د

ز جملــه  ر داده اســت، ا ــر قــرا ر وســیعی تحــت تاثی مــا را بــه طــو

آنالیــن. مــا  ر و ارتباطــات شــبکه ای  فرهنــگ مصرفــی، منطــق بــازا

منطــق این هــا را درونــی کرده ایــم و ایــن پدیده هــا ارزش هــا، 

طــوری  بــه  داده انــد  ــر  تغیی عمیقــا  را  مــا  ر  رفتــا و  نگرش هــا 

ــر  ــز تحــت تاثی کــه ایــن امــر برخــورد مــا بــا ســایر پدیده هــا را نی

قــرارداده  اســت.

بــا وجــود همیــن  ر یــک فروشــگاه  ز شــما د امــرو بــرای مثــال 

ــا  ــی کااله ــی و کیف ــاده کم ــوع فوق الع ــود، تن ــای موج تحریم ه

ر  ــزی د ــر قصــد خریــد داشــته باشــید تقریبــا هرچی را می بینیــد. اگ

ــوند.  ز می ش ــه رو ــرعت ب ــه س ــا ب ــالوه ،کااله ــت. به ع ــترس اس دس

ــی  ــرمایه دارانه مبتن ــای س ر اقتصاده ــادی د ــد اقتص ــق رش منط

ر بــا محصــوالت  ر بــازا ــر نــوآوری اســت. مصرف کننــده همــواره د ب

بــه خــود  بخــرد  تــا می خواهــد چیــزی  و  اســت  روبــه رو  جدیــد 

ــر باشــم چــون بــه زودی مــدل جدیــد  ــر اســت منتظ می گویــد بهت

ر انداختــه  ر می آیــد. کاالهــا بــه ســرعت و بــه راحتــی دو بــه بــازا

یــا تعویــض می شــود، یعنــی تعمیــر و نگهــداری و تعهــد بــه 

ــدارد. ــا ن ــن م ر بی ــی د ــگاه چندان ــروزه جای ــا ام ز کااله ــت ا مراقب

بــا  جهــان  ایــن  ر  د انســان ها  برخــی   گفــت  بتــوان  شــاید 

ــر هم چــون کاال برخــورد می کننــد و رابطه هــا  انســان های دیگ

ســرمایه گذاری  نــوع  ز  ا ســرمایه گذاری  نوعــی  آنــان  ــر  نظ ر  د

را  قبلــی  ســهام  ســربزنگاه  بایــد  آن  ر  د کــه  بورس انــد  ر  بــازا ر  د

ر  ــتگی د ــر ورشکس ــه خط ــد وگرن ــدی خری ــهام جدی ــت و س فروخ

اســت.  کمیــن 

ــروزه تجربــۀ مصرفــی مــا تجربــه ای کوتــاه، شــیرین و  بنابرایــن ام

ــن  ــۀ ذه ر پس زمین ــی د آگاه ــک  ــواره ی ــت و هم ــش اس لذت بخ

ــم  ــه داری ــی ک ز کاالی ــا ا ــد ی ــش آم ــکلی پی ــر مش ــه اگ ــت ک ــا اس م

ــرش  ــوع دیگ ــا ن ــم آن را ب ــی می توانی ــه راحت ــد ب ــان نیام خوش م

ر می گویــد  ر اســت، عــوض کنیــم. منطــق بــازا کــه خوشــایندت

ــه  ــد. ب ــد ارزش دارن ــا می دهن ــه م ــه ب ــی ک ــزان لذت ــه می ــا ب چیزه

آنهــا می بریــم ارزش دارنــد. یعنــی  ز  میــزان ســود و بهــره ای کــه ا

ر  ــد، د ــا می دهن ــه م ــه ب ــت ک ــی اس ــزان لذت ــه می ــا ب ــت آن ه اصال

ر گذاشــته می شــوند و بــه دلیــل تکثــری  ــر ایــن صــورت کنــا غی

ر مشــکل و دغدغــه زیــادی بــرای  ر وجــود دارد ایــن کا ــازا ر ب کــه د

مــا ایجــاد نمی کنــد.

ز روابط پنهانی رســانه های اجتماعی زمینه سا

و  ز  امــرو ــر  عص ر  د مجــازی  شــبکه های  ورود  بــا   طرفــی  ز  ا

بــه  روابــط  ر  د آزادی  تکنولــوژی،  ایــن  ز  ا همگانــی  اســتفاده 

شــکل قابــل مالحظــه ای افزایــش پیــدا کــرده اســت و چنیــن 

فراهــم  ارتبــاط  چندیــن  داشــتن  بــرای  را  شــرایط  موقعیتــی 

ــر شــوند زیــرا  ز ایــن موضــوع باخب می کنــد بی آن کــه دیگــران ا

ــود  ــد ب ــان نخواه ر می ــدی د ــی و قی ــد اجتماع ــزام ، تعه ــر ال دیگ

بــه  پاســخگویی  و  بــدون طی کــردن مراحــل طوالنــی  افــراد  و 

ــر جــدا شــوند بی آن کــه  ز یکدیگ اطرافیــان بــه راحتــی می تواننــد ا

باشــند. داشــته  دوش  ــر  ب مســئولیتی  ر  بــا

ــه  ــاال« را ب ــب ب ــه  »جی ــام رابط ــه ن ــی ب ــن اصطالح ــت باوم زیگمون

ــاه هســتند،  ر او تیــپ روابطــی اســت کــه کوت ــرد. منظــو ر می ب کا

قیــد  و  بیشــتر  عملــی  آزادی  نیســت،  زیــاد  آن هــا  ر  د تعهــد 

ز اســت  ر آن هــا وجــود دارد، بــه ایــن معنــا کــه درهــا بــا ــری د کمت

ر ایــن گونــه رابطــه،  ز رابطــه خــارج شــد. د ــر می تــوان ا و راحت ت

ر کوتاه مــدت بــه نیازهــای عاطفــی و جســمی هــم پاســخ  افــراد د

را  ــر آینــده  می دهنــد بــدون اینکــه فرصت هــای احتمالــی بهت

ز دسترســی پذیرتر و بــه  ز خــود ســلب کننــد. عشــق هــم امــرو ا

ر شــده اســت.  یــک معنــا زمینی تــر، ســاده تر و ســهل الوصول ت

ــای  ــد و تجربه ه ــود ندارن ــل وج ر عم ز د ــرو ــی ام ــای آرمان معیاره

متعــدد متوالــی یــا هــم زمــان عاشــقانه بــا تعهــد و پایــداری کــم 

وجــود دارد. 

ر تجربه های عاشــقانه : فرصت هــا و تهدیدهای تکرا

ز افــراد جریــان دارد  ر برخــی ا ــر ایــن اســاس همــواره ایــن حــس د ب

کــه شــاید گزینه هــای بهتــری وجــود داشــته باشــد و بــا تــرک 

رســید.  رضایت بخش تــری  گزینه هــای  بــه  بتــوان  رابطــه  ایــن 

ــای  ر تجربه ه ــرا ــه تک ــه هرچ ــده ک ــد آم ر پدی ــاو ــن ب ــن ای هم چنی

بــه  عشــق ورزی  ر  د بیشــتری  مهــارت  باشــد،  بیشــتر  عاشــقانه 

ــی  ــده و زندگ ر آین ــه د ــراری رابط ــود برق ــه بهب ــد و ب ــت می آی دس

ــرد  ــه ک ــد توج ــه بای ــی ک ر صورت ــرد. د ــد ک ــک خواه ــترک کم مش

روابــط خــود تهدیــدی بــرای تشــکیل یــک زندگــی  ایــن تعــدد 

ــۀ  ــراد تجرب ــاید اف ــه ش ــر اینک ــود، واضح ت ــوب می ش ر محس ــدا پای

ــت  ــه دس ــر ب ــر و بادوام ت ــای بهت ــراری رابطه ه ــرای برق ــتری ب بیش

ــط  ر رواب ــت د ــدازه شکس ــان ان ــه هم ــر ب ــرف دیگ ز ط ــا ا ــد. ام آورن

دســت  ز  ا را  مخالــف  جنــس  بــه  اعتمــاد  و  کرده انــد  تجربــه  را 

روابــط   کــه  نتیجــه گرفــت  این گونــه  پــس می تــوان  داده انــد. 

ــه  ــتری را ب ــی بیش آزادی و راحت ــاید  ــدد ش ــروزی و متع ــی ام عاطف

ــم   ــت ندهی ز دس ــر را ا ــای بهت ــه ه ــود گزین ــث ش ــد و باع ــا بده م

زندگــی  ر  د را  متعــددی  منفــی  نتایــج  روابــط  ز  ا نــوع  ایــن  امــا 

شــخصی و مشــترک  مــا برجــای خواهــد گذاشــت.

منابع: 

بیــن  انســانی  )رابطــه  عرفانــی, ســامان )۱۳۸۷(، عشــق ســیال 

زنــان و مــردان(، کتــاب مــاه علــوم اجتماعــی ، شــماره ۶

عیدگاهیــان, نــدا)۱۳۹۸(، عشــق ســیال و معشــوقه هــای دم 

دســتی، ســایت خبرگــزاری جمهــوری اســالمی، شــماره ۱۳۱۳
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ز خریدوفروش رمزارزها خودداری کنند مردم ا

ز خرید و فروش رمزارزها خودداری کنند.   ر مجدد به معامله گران رمزارزها، به هم میهنان توصیه کرد که ا ر هشدا بانک مرکزی د

ر طبــق ضوابــط  ر داخــل کشــو ــز ارزهــای اســتخراجی د ز روابــط عمومــی بانــک مرکــزی، طبــق مصوبــه هیــات دولــت تنهــا رم ز چهارشــنبه ایرنــا ا بــه گــزارش رو

ز نمــی باشــد. ز ایــن رو معاملــه ی دیگــر رمزارزهــا مجــا ر گیــرد و ا مــی توانــد مــورد اســتفاده قــرا

ــق  ز طری ــت واردات ا ــای ارزی باب ــام پرداخت ه ــه انج ــبت ب ــده نس ــاد ش ــط ی ــوب ضواب ر چارچ ــد د ــا می توانن ــک ه ز و بان ــا ــای مج ــاس صرافی ه ــن اس برای

ــت.   ز نیس ــا ــر مج ــای دیگ ــروش رمزارزه ــد ف ــه و خری ــا معامل ــد. ام ــدام کنن ر اق ــو ــل کش ر داخ ــده د ــتخراج ش ــای اس رمزه

ر عهده متعاملین است. ز صرفا ب ر نوع رمزار ر اساس مصوبه دولت، تمام مخاطرات و ریسک های انجام تبادل ه ر است ب در پایان الزم به ذک اقتصـــادی و 
اجتمـــاعـی

علی جلیلیان
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ــویم،  ــر می ش ــات نزدیک ت ــه انتخاب ــه ب ــه: هرچ پیش مصاحب
بیــن مــردم و  ر  ــز د نی تــاب جریانــات و حواشــی آن  تــب و 
ر ایــن میــان،  ر می شــود؛ د ر بیشــت جامعــه سیاســی کشــو
هــوس«  »کالب  عنــوان  بــا  جدیــدی  اجتماعــی  شــبکۀ 
گفت وگو هــای  و  بحــث  بــرای  جایگاهــی  اســت  توانســته 
فعــاالن  ز  ا زیــادی  تعــداد  ر  حضــو کنــد.  ایجــاد  انتخاباتــی 
ر ایــن فضــا و گروه هــای بحــث  سیاســی داخلــی و خارجــی د
ر  را د ایــن شــبهه  آنــان ایجــاد کرده انــد،  و مناظــره ای کــه 
اذهــان عمومــی ایجــاد کــرده کــه آیــا ایــن شــبکه اجتماعــی 
ر مصاحبــۀ پیــش  14٠٠ خواهــد بــود؟ د پدیــدۀ انتخابــات 
ــروه  ــی گ ــت علم ــو هیئ ــی، عض ــه  خان ــر آرش بیدال ــا دکت رو ب
نقــش  بــه  مشــهد،  فردوســی  دانشــگاه  سیاســی  علــوم 
 14٠٠ انتخابــات  جریــان  ر  د کالب هــوس  اجتماعــی  شــبکۀ 
خصــوص  ایــن  ر  د ملــی  رســانۀ  عملکــرد  ضعــف  و  ایــران 

یــم.  پرداخته ا

ر می تواننــد  شــبکه های اجتماعــی بــه صــورت کلــی چقــد
ــش  ــای نق ــال 1400 ایف ــی س ــای انتخابات ــدن فض ــرم ش ر گ د
مســائل  پیرامــون  شــبکه ها  ایــن  ز  ا اســتفاده  و  کننــد 
ــذارد؟ ــات می گ ــد انتخاب رون روی  ــر  ــی ب ــه تأثیرات ــی چ انتخاب
نقــش  ــر  اخی ســال  پنــج  ر  د اجتماعــی  رســانه های 
عمومــی  ر  افــکا بــه  شــکل دهی  ر  د انکارناپذیــری 
ر  بیشــت شــناختی،  جامعــه  ز  چشــم اندا بــا  داشــته اند. 
ز  ا خــود  عینــی  پندارهــای  و  ذهنــی  ــر  تصاوی مــردم 
ر  ز ذهنشــان را، به خصــوص د اشــخاص و دنیــای بیــرون ا
ز  روزمــره، ا رابطــه بــا ابعــاد اجتماعــی و سیاســی تعامــالت 
شــبکه های  می کننــد.  دریافــت  اجتماعــی  شــبکه های 
و  نگرش هــا  آورنــدۀ  به وجــود  و  ز  تصویرســا اجتماعــی 
هســتند.  پیرامونمــان  محیــط  بــا  رابطــه  ر  د مــا  نظــرات 

ــر  ری همه گی بــه شــیوع بیمــا بــا توجــه  ر دو ســال اخیــر  د
زندگــی  ر  د اجتماعــی  شــبکه های  ز  ا اســتفاده  کرونــا، 
اســت.  کــرده  پیــدا  افزایــش  مــا  اجتماعــی  و  خصوصــی 
و  اینترنــت  فضــای  تــا  شــده  باعــث  کرونــا  همچنیــن 
پلتفرم هــای  ز  ا یکــی  به عنــوان  اجتماعــی  شــبکه های 
ــی  ــائل سیاس ــوزۀ مس ر ح ــد. د ــرح باش ــی مط ــی انتخابات اصل
بــه  اجتماعــی  شــبکه های  اخیــر،  دهــۀ  یــک  ر  د ایــران 
بــه  محیــط اصلــی مباحــث سیاســی تبدیــل شــده اســت. 
رو،  پیــش  ری  جمهــو ریاســت  انتخابــات  ر  د می رســد  ــر  نظ
شــبکه های اجتماعــی و پلتفرم هــای اینترنتــی بــه مــکان 
رابطــه  ر  اصلــی مناظره هــا، تبلیغــات و کســب اطالعــات د
بــا نامزدهــا و برنامه هــای آن هــا تبدیــل شــود. بــا توجــه بــه 
میتینگ هــای  انتخاباتــی،  تجمعــات  امــکان  کرونــا  شــیوع 
اســاس  همیــن  ــر  ب و  دارد  وجــود  کمتــر  و...  تبلیغاتــی 
جملــه  ز  ا محبــوب  اجتماعــی  پلتفرم هــای  و  شــبکه ها 
کالب هــوس،  و  واتــس اپ  تلگــرام،  توئیتــر،  فیس بــوک، 
رزات انتخاباتــی و گــرم شــدن  ر هدایــت مبــا نقــش مهمــی د
رونــد گــردش  آن دارنــد. ماهیــت شــبکه های اجتماعــی و 
ز  ا خیلــی  شــده  باعــث  شــبکه ها،  ایــن  ر  د اطالعــات  آزاد 
مســائل و محدودیت هــای میتینگ هــای انتخاباتــی بــرای 
شــرکت کنندگان و اعضــا وجــود نداشــته باشــد. بــا توجــه 
ــی  رزات انتخابات ــا ــران و مب ر ای ــی د ــای سیاس ــه فض ــه اینک ب
ایــن  اجتماعــی  شــبکه های  بــوده،  محــدود  همیشــه 

رودربایســتی  فرصــت را ایجــاد کــرده کــه شــهروندان بــدون 
مباحثشــان،  سیاســی  و  حقوقــی  نتایــج  ز  ا تــرس  بــدون  و 
سیســتم  و  اســالمی  ری  جمهــو مختلــف  سیاســتمدران 
کاندیداهــای  ز  ا را  سؤاالتشــان  مســتقیم  و  کننــد  نقــد  را 
مختلــف  مســائل  بــا  رابطــه  ر  د و  کننــد  مطــرح  انتخابــات 
ز مجــازات، بحــث کننــد. ایــن  بــدون لکنــت زبــان و تــرس ا
نشــان  را  اجتماعــی  شــبکه های  مثبــت  ابعــاد  مســئله 
ر  د سیاســی  جریان هــای  ــر  اکث ایــن،  ــر  ب عــالوه  می دهــد. 
ر ســطوح هســتۀ ســخت قــدرت،  ری اســالمی حتــی د جمهــو
ز جملــه  رزشــمندی و اهمیــت شــبکه های اجتماعــی ا بــه ا
پــی  و...  کالب هــوس  اینســتاگرام،  فیس بــوک،  توئیتــر، 
بســیج  را  عظیمــی  جمعیــت  ــر  خاط همیــن  بــه  و  برده انــد 
ــی  ــی و اجتماع ــادالت سیاس ــث و مع ــا وارد مباح ــد ت می کنن

شــوند.  اجتماعــی  شــبکه های  ایــن  گفتمانــی  فضــای 

شــبکه های  نقــش  بــودن  مثبــت  بــه  اذعــان  البتــه 
نبایــد  انتخاباتــی،  فضــای  شــدن  گــرم  ر  د اجتماعــی 
بحــث  ر  د ر  ر گــذا تأثی عوامــل  بقیــۀ  گرفتــن  نادیــده  باعــث 
اقتصــادی،  مختلــف  عوامــل  شــود.  ایــران  ر  د انتخابــات 
فضــای  ــر  ب بین المللــی  سیاســی-  و  فرهنگــی  اجتماعــی، 
می گذارنــد.  ــر  تأثی ایــران  داخــل  انتخاباتــی  و  سیاســی 
می رســد  ــر  نظ بــه  مختلــف  عوامــل  ترکیــب  بــه  توجــه  بــا 
دارد؛  کمتــری  سیاســی  و  اجتماعــی  ر  شــو  14٠٠ انتخابــات 
چراکــه نارضایتــی سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی افزایــش 
ــت  ــک ماهی ــا ی ــی ب ــبکه های اجتماع ــت و ش ــرده اس ــدا ک پی
و  شــده اند  تبدیــل  نارضایتی هــا  بیــان  ر  ابــزا بــه  دوگانــه 
ــی  ــبکه های اجتماع ر ش ــم آن د ــات و تحری ــان انتخاب مخالف
باعــث  شــبکه ها  ایــن  و  کرده انــد  پیــدا  بلندتــری  صــدای 
ریاســت  مثــل  مهمــی  انتخابــات  بــه  توجــه  کــه  شــده اند 
ــان  ز مخالف ــی ا ــش اعظم ــه بخ ــود؛ چراک ــر ش ری کمت ــو جمه
تحریــم  بــا  رابطــه  ر  د آزادانــه  اجتماعــی  شــبکه های  ر  د
ــر  تغیی ر  د آن  بــودن  بی حاصــل  و  بی نتیجــه  و  انتخابــات 

می کننــد. گفت وگــو  کشــور،  کالن  سیاســت های 

ر سیاســتمداران و اعــالم   حضــو
ً
بــا توجــه بــه اینکــه اخیــرا

گرفتــه،  رونــق  کالب هــوس  ر  افــزا نــرم  ر  د آن هــا  مواضــع 
صــورت  بــه  ر  نرم افــزا ایــن  ز  ا اســتفاده  می کنیــد  ــر  فک
ر حــال  رقابتــی کــه د ر ایجــاد هیجــان و  خــاص می توانــد د
ــر عمــل  ر اســت مؤث ر دو ز فضــای انتخاباتــی کشــو ــر ا حاض
ر باعــث تبدیــل آن  ز ایــن نرم افــزا کنــد؟ چــه ویژگی هایــی ا

ر انتخاباتــی شــده اســت؟ بــه یــک بســت
کــه  اســت  جدیــد  صوتــی  فــرم  پلــت  یــک  کالب هــوس 
پیــدا  ایرانــی  مخاطبــان  بیــن  ر  د باالیــی  محبوبیــت   

ً
اخیــرا

و  زنــده  گفت وگــوی  امــکان  بــه  توجــه  بــا  اســت.  کــرده 
گرفتــن  ــر  نظ ر  د صــورت  ر  د کالب هــوس  ر  د مســتقیم 
ز  ا حقوقــی  حفاظــت  و  بیــان  آزادی  بــه  مربــوط  مســائل 
بــرای  خوبــی  فضــای  می توانــد  پلتفــرم  ایــن  شــهروندان، 
ــد.  ــم کن ــف آن فراه ــث مختل ــی و مباح ــای انتخابات رقابت ه
بــه قوانیــن محــدود کننــدۀ شــبکه های  بــا توجــه  البتــه 
ر  د کافــی  بیــان  آزادی  نبــود  و  مــا  ر  کشــو ر  د اجتماعــی 
ز اشــخاص و کیــش شــخصیت بــاال، کالب هــوس  انتقــاد ا
باشــد.  گفت وگــو  بــرای  مناســبی  محیــط  نمی توانــد 
کالب هــوس  ز  ا اســتفاده  گذشــتۀ  ماهــۀ  چنــد  تجربــۀ 
جریان هــای  کــه  داده  نشــان  ایرانــی  مخاطبــان  بیــن  ر  د
و  ندارنــد  را  یک دیگــر  ز  ا انتقــاد  تحمــل  و  تــوان  سیاســی 
ر ایــن رابطــه بــه شــدت تخریب گرایانــه عمــل می کننــد.  د

جریان هــای  رزشــی  ا و  حقوقــی  قانونــی،  پایبنــدی  نبــود 
آزاد  ایــران بــه مســئلۀ گــردش  ز  ا رج  سیاســی داخــل و خــا
ــای  ــا پلتفرم ه ــت ت ــده اس ــث ش ــان، باع آزادی بی ــات و  اطالع
یــک  بــه  تبدیــل  کالب هــوس  جملــه  ز  ا اینترنتــی  مختلــف 
و  گروه هــا  اشــخاص،  نظــرات  بیــان  بــرای  یک طرفــه  ر  ابــزا
ــد.  ــف باش ــائل مختل ــا مس ــه ب ر رابط ــی د ــای سیاس جریان ه
کشــور،  داخــل  جریانــات  و  شــخصیت ها  بــا  رابطــه  ر  د
ز  ا کــه  مختلفــی  ــز  قرم خطــوط  و  محدودکننــده  فضــای 
بــه وی  طــرف نهادهــای امنیتــی و جریــان سیاســی فــرد 
طرفــه  دو  و  برابــر  گفت وگــوی  امــکان  می شــود،  دیکتــه 
ز بیــن می بــرد و محیــط کالب هــوس را  ر کامــل ا را بــه طــو
تبدیــل بــه یــک پلتفــرم یــک طرفــه مونولوگــی می کنــد. 
ر بیــن جریان هــای ایــران بــا توجــه بــه پایبنــد  کالب هــوس د
مســئلۀ  بــه  داخلــی  سیاســی  جریان هــای  ــر  اکث نبــودن 
و  شــده  تبدیــل  مونولوگــی  ر  ابــزا یــک  بــه  بیــان،  آزادی 
ــا و  ز جریان ه ــوگ را ا ــا دیال ــه ی ــوی دوطرف ــکان گفت وگ ام
ــئله  ــن مس ــت و همی ــه اس ــب گرفت رقی ــی  ــای سیاس گروه ه
مــکان  اجتماعــی  پلتفرم هــای   

ً
اصــوال کــه  شــده  باعــث 

جریان هــای  بــرای  ایــده  تبــادل  و  بیــان  بــرای  مناســبی 
ر ایــن مســئله بایــد بــه ایــن  ر کنــا سیاســی داخلــی نباشــد. د
گروه هــای  ز  ا برخــی  مخالفــت  کــه  کــرد  اشــاره  ــز  نی نکتــه 
اینترنتــی  اجتماعــی-  پلتفرم هــای  بــا  امنیتــی  و  سیاســی 
ــد،  ــک می کن ــو کم ــات و گفت وگ آزاد اطالع ــردش  ــه گ ــه ب ک
ــرم  ــک پلتف ــت ی ــض محبوبی ــه مح ــه ب ــت ک ــده اس ــث ش باع
ایــن  عــادی،  شــهروندان  بیــن  ر  د اینترنتــی  و  اجتماعــی 
روی بیاورنــد.  جریان هــا بــه محــدود کــردن و فیلترشــدن آن 
ر  ــر و فیــس بــوک دچــا ــز بــه سرنوشــت توئیت کالب هــوس نی
محــدود  آن  بــه  دسترســی  گذشــته  مــاه  یــک  ر  د و  شــده 
ــر  ــز همیــن اتفــاق افتــاد. چراکــه ه ر چیــن نی شــده اســت. د
ــج  ــان را تروی آزادی بی ــات و  آزاد اطالع ــردش  ــه گ ــی ک پلتفرم
کنــد و باعــث امــکان گفت وگــوی مســتقیم و دوطرفــه) 
ــری( باشــد، مــورد  ز نــوع گفت وگــوی منب ــه یــک طرفــه ا و ن
چنــد  ــر  ه می شــود.  محــدود  و  می گیــرد  ر  قــرا غصــب 
ــر  ــه قدرتمندت ــود و ب ــد ب ــی خواه ــز منف ر نی ــن کا ــۀ ای نتیج
کــرد.  خواهــد  کمــک  نظــام  مخالــف  جریان هــای  شــدن 
ز  امــرو امــا  ر شــد،  بــه همیــن سرنوشــت دچــا نیــز  ــر  توئیت
ــر  ر توئیت ــر را د ــاال و برت ــت ب ــام دس ــف نظ ــای مخال جریان ه
ز  ا زی  گفتمان ســا و  سیاســی  هدایــت  عمــل  ر  د و  دارنــد 

گرفته انــد.  دســت  ر  د را  ایــران  سیاســت  حــوزۀ 

می توانــد  اجتماعــی  شــبکۀ  یــک  شــما  ــر  نظ بــه  آیــا 
اســتفاده  انتخاباتــی  مناظــرات  بــرای  پلتفرمــی  به عنــوان 
ــرای  ــبی ب ر مناس ــت ــد بس ر می توان ــزا ــن نرم اف ــا ای ــود؟ و آی ش

باشــد؟ اقدامــات  ایــن 
ر صورتــی کــه تمــام جریان هــا و گروه هــای سیاســی بــا  د
بیــان و جریــان دیالــوگ، پذیــرای  آزادی  بــه اصــل  احتــرام 
ــبکه های  ــند، ش ــان باش ز خودش ــاد ا ــف و انتق ــرات مخال نظ
بــرای  ر  ابــزا کاربردی تریــن  به عنــوان  می تواننــد  اجتماعــی 
عادی شــان  مخاطبــان  و  سیاســی  گروه هــای  بیــن  ارتبــاط 
آزاد  گــردش  بــه  توجــه  بــا  ایــران  مــورد  ر  د امــا  باشــند. 
ر حقوقــی و  ز طــرف ســاختا آزادی بیــان ا اطالعــات و اصــل 
ــی  ــش و جهت  گرای

ً
ــوال ــی معم ــبکه های اجتماع ــی، ش سیاس

ــر  ب عــالوه  کــرد.  خواهنــد  پیــدا  ســوگیرانه  و  یک طرفــه 
ری فعالیــت  ایــن مــا بایــد ظرفیت هــای حقوقــی و ســاختا
مســائل  بگیریــم.  یــاد  نیــز  را  اجتماعــی  شــبکه های  ر  د
ــائل  ــه مس ز جمل ــی و ... ا ــیتی، حقوق ــژادی، جنس ــف ن مختل

ر  د گفت وگــو  بــرای  کــه  هســتند  بشــری  حقــوق  مهــم 
ری را  رم هــای بیــن المللــی و هنجــا

ُ
رابطــه بــا آن هــا بایــد ن

رعایــت کنیــم.
شــدن  تبدیــل  ر  د تأثیــری  چــه  ملــی  رســانۀ  عملکــرد 
ر  بســت بــه  کالب هــوس  جملــه  ز  ا اجتماعــی  شــبکه های 

دارد؟ انتخاباتــی 
آزادی  اصــل  حقوقــی  و  قانونــی  نشــناختن  رســیمت  بــه 
ر ایــران باعــث شــده اســت تــا  آزاد اطالعــات د بیــان و گــردش 
ز جملــه تلویزیــون  اکثــر رســانه های اجتماعــی و اینترنتــی ا
ــدۀ  ــد نماین ــۀ آن نتوانن ــر مجموع ــف زی ــبکه های مختل و ش
ر عمومــی باشــند.  ز افــکا حقیقــی و حقوقــی بخــش زیــادی ا
رســانه های  اکثــر  دنیــا،  مختلــف  کشــورهای  ر  د امــروزه 
و  جریــان  ــر  ه و  شــده اند  خصوصــی  صوتــی  و  تصویــری 
را  خــودش  خــاص  رســانۀ  خــودش  بــرای  سیاســی  گــروه 
ــر  ز دیگ دارد. مفهومــی بــه نــام رســانۀ ملــی شــاید امــرو
ــر  ر عص ــد. د ــته باش ــود نداش ــا وج ز دنی ــه ای ا ــچ نقط ر هی د
ر عمومــی را یــک   اینکــه نمایندگــی افــکا

ً
ارتباطــات اصــوال

ر غیرممکنــی  ر باشــد،کا شــبکه و جریــان منفــرد عهــده دا
بــرای  ملــی  لفــظ  ز  ا نمی توانــد  شــبکه ای  هیــچ  و  اســت 
ز  ر اســتفاده کنــد. امــرو نمایندگــی شــهروندان یــک کشــو
خطــاب  دولتــی  را  ملــی  رســانه های  و  شــبکه ها  ر  بیشــت

. می کننــد
ر  منفــو دولتــی  رســانه های  دنیــا  کشــورهای  ــر  اکث ر  د
ــز  نی ایــران  ر  د دارنــد.  کمتــری  مخاطبــان  و  هســتند 
شــبکه ها و رســانه های دولتــی بــا اســتخراج بودجه هــای 
عظیــم همگانــی و بیت المــال، بــه تبلیــغ گرایــش و جریــان 
همیــن  ــر  خاط بــه  و  هســتند  مشــغول  خاصــی  سیاســی 
ــی  ــبکه های اجتماع ــه ش ــه ب ز جمل ــان ا ــه مخاطب ــه را ب عرص
ایــران  ر  را د امــروزه شــهروندان کمتــری  ر کرده انــد.  واگــذا
سیاســی  حــوزۀ  ر  د آن هــا  منبــع   کــه  کــرد  پیــدا  می تــوان 
و  ر  اخبــا کســب  بــرای   

ً
اکثــرا و  باشــد  دولتــی  رســانه های 

اطالعــات سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی بــه رســانه های 
منابــع  ایــن  ز  ا یکــی  کالب هــوس  می آورنــد.  روی  دیگــر 
آزاد گفت وگــو و اطالعــات را بــه  وجــود  اســت کــه جریــان 
آورده. هرچنــد مخاطبــان ایرانــی کالب هــوس بایــد نحــوۀ 
جملــه  ز  ا اجتماعــی  شــبکه های  ز  ا صحیــح  اســتفادۀ 
بیــان،  آزادی  بــه  احتــرام  کننــد.  تمریــن  را  کالب هــوس 
آزاد اطالعــات، گفت وگــوی دو طرفــه و دیالوگــی  گــردش 
ز  ر اصلــی فعالیــت و اســتفاده ا و نــه مونولوگــی بایــد محــو
پلتفرمــی  باشــد. هــر  اجتماعــی جدیــد  ر شــبکه های  بســت
ــادی  ــت زی ــد، محبوبی ــم می کن ر را فراه ــو ــه مح ــن س ــه ای ک
محبوبیــت  می کنــد.  پیــدا  مختلــف  کشــورهای  بیــن  ر  د
مســئله  همیــن  ــر  خاط بــه  توئیتــر  مثــل  فرم هایــی  پلــت 
ــن  ر بی ــده ای د ــتند و نماین ــدا هس ــه بی ص ــرادی ک ــت. اف اس
ز طریــق ایــن پلتفرم هــا  جریانــات رســمی سیاســی ندارنــد، ا
کننــد  تبلیــغ  را  خودشــان  ایده هــای  به راحتــی  می تواننــد 
کننــد  پیــدا  ارتبــاط  خــود  طرفــداران  و  همفکــران  بــا  و 
جدلــی  تعامــالت  و  مناظــرات  وارد  گروه هــا  ــر  دیگ بــا  و 
کــردن  فراهــم  همیــن  شــوند.  سیاســی  ــر  غی و  سیاســی 
آزادی بیــان مهمتریــن  آزاد اطالعــات و اصــل  ر گــردش  بســت
ــد.  ــم کرده ان ــی فراه ــبکه های اجتماع ــه ش ــت ک ــی اس مزیت
ــدۀ  ــه نمانی ــه اینک ــه ب ــا توج ــران ب ر ای ــی د ــانه های دولت رس
ایــن  نمی تواننــد  هســتند،  خاصــی  سیاســی  گرایش  هــای 
کننــد  فراهــم  سیاســی  گروه هــای  همــۀ  بــرای  را  بســتر 
آن هــا  مخاطبــان  تعــداد  ز  رو بــه  ز  رو خاطــر  همیــن  بــه  و 

می کنــد. پیــدا  کاهــش 

شبکه های اجتماعی ابزاری برای بیان نارضایتی ها
ر گفت وگو با آرش بیداله خانی مطرح شد: د

نگاهی کوتاه به اقتصاد کالسیک
فاطمه حسینی

 کارشناسی جامعه شناسی۹۶

ز  ا اقتصــادی  اندیشــۀ  بــرای  کالســیك«  »اقتصــاد  عنــوان 
ز  ر رفتــه اســت؛ زمانــی کــه گروهــی ا ســال 1776 تــا 1871 بــه کا
ر ماهیــت و  اقتصاددانــان، عمدتــا انگلیســی، کتــاب تحقیقــی د
ــع  ــد، توزی ــل تولی ــای تحلی ــمیت را مبن ــل آدام اس ــروت مل ــل ث عل
ــاد  ــد. اقتص ر دادن ــرا ــاد  ق ر اقتص ــات د ــا و خدم ــۀ کااله و مبادل
کالســیك، تمامــی نوشــته های اقتصاددانــان سیاســی ایــن دورۀ 
ر  ــری اســمیت د زمانــی را شــامل می شــود کــه طبــق اصــول فک

وهلــۀ اول و ریــکاردو در وهلــۀ دوم نوشــته شــده اســت.
مکتــب  نوزدهــم،  قــرن  اواســط  تــا  هجدهــم  قــرن  ــر  اواخ ز  ا
ر  ــا ر اوج اعتب ــود د ــتی خ ــرات لیبرالیس ــا تفک ــیک ب ــاد کالس اقتص
ر  ــاد د ــم اقتص ــت:» عل ــوان گف ــه می  ت ــی ک ــا جای ــت، ت ر داش ــرا ق
ر داده بــود  ــر همــۀ علــوم اجتماعــی را تحت  الشــعاع قــرا آن عص
اقتصــادی  علمــای  ــر  نظ اتخــاذ  بــدون  اجتماعــی  اصالحــات  و 
ــز تــا حــد زیــادی بــا اقتصــاد  ــر نبــود. حتــی فلســفه نی امکان پذی
اشــکاالت،  برخــی  به رغــم  ایــن دوران  ر  بــود. د آمیختــه شــده 
اقتصــاد کالســیک توانســته بــود خــود را بــه عنــوان یــک بنــای بــا 
عظمــت فکــری مطــرح ســازد. ایــن موضــوع چنــد دلیل مشــخص 
داشــت: اول، کالســیک ها هــا توانســته بودنــد دانــش جدیــدی 
ز اخــالق و حقــوق توانســته بــود  ــزی کننــد کــه مســتقل ا را پی ری
مســائل مربــوط بــه روابــط انســانی را بــه شــیوه ای علمــی تحلیــل 

کنــد.
ــته  ــت، توانس ــن طبیع ز قوانی ــری ا ــا الگوگی ــیک ها ب دوم، کالس
ــز مبتنــی  بودنــد ایــن تفکــر را جــا بیندازندکــه نظــام اقتصــادی نی

ــر قوانیــن طبیعــی مــی  توانــد بهتریــن کارکــرد را داشــته  ب
ــود.  ــع ش ــی من ــه دخالت ز هرگون ــت ا ــد دول ــن بای ــد، بنابرای باش
ــق و  ــف دقی ــتند تعاری ــیک توانس ــان کالس ــوم، اقتصاددان س
ز مفاهیــم ارائــه کننــد و مباحــث جدیــدی  ز برخــی ا جامعــی ا
ســازند  مطــرح  تولیــد  و  ثــروت  همچــون  عناوینــی  ــر  زی را 

کننــد. بیــان  تولیــد  عوامــل  ز  ا جالبــی  وطبقه بندی هــای 
آزاد و  رقابــت  ر شــرایط  چهــارم، کالســیک ها نشــان دادنــد د
بــدون دخالــت دولــت نظــام اقتصــادی می توانــد بهتریــن 

ــازد. ر س ــرا ــادل را برق ــد و تع ــت ده ــه دس ــج را ب نتای
اصول اقتصاد کالسیك

 لیبرالیســم اقتصــادی نامیــده شــده 
ً
ــا  اقتصــاد کالســیك غالب

اســت. پایه هــای آن: آزادی کســب و کار، مالکیــت خصوصــی 
ر  ــر اســت. د رقابــت، همگــی متکــی بــه دکتریــن  لســه ف و 
ــر  ب مرکانتیلیســتی  و  فئودالــی  محدودیت هــای  مقابــل 
ــیك،  ــای کالس ــارت، ایده ه ــن و تج ــال زمی ــغل، انتق ــاب ش انتخ
ر  لیبــرال بودنــد. ویژگی هــای اصلــی اقتصــاد کالســیك بــه طــو

خالصــه عبارتنــد از: 
یعنــی  اســت.  ــر  ف لســه  کالســیك،  اقتصــاد  اصــل  1-اولیــن 
ــاد را  ر اقتص ــت د ــن دخال ــه کمتری ــت ک ــت آن اس ــن دول بهتری
ر رقابتــی آزاد، تولیــد، مبادلــه و  داشــته باشــد. نیروهــای بــازا
نامریــی« هدایــت می کننــد. اقتصــاد،  بــا »دســت  را  توزیــع 
بــه  دولــت  مداخلــه  بــدون  و  اســت  شــونده  تعدیــل  خــود 

دارد.  گرایــش  کامــل  اشــتغال 
ــر وجــود هماهنگــی  2-کالســیك ها) بــه اســتثنای ریــکاردو(، ب
ــر شــخص، بــا  پیگیــری  منافعش،  منافــع، تأکیــد می کردنــد. ه

در واقــع منافــع جامعــه را تأمیــن می کنــد. 

ریــکاردو، مالتــوس، اســتوارت میــل و حتــی  آدام اســمیت، 
اقتصــاد،  ر  د جامــع  اندیشــه های  ز  ا همگــی  تقریبــا  بنتــام 

ر بوده انــد. برخــوردا اخــالق  سیاســت، فلســفه و 
ــردازش  ــیک، پ ــان کالس ــم اقتصاددان ــای مه ز نقش ه ــی ا یک
تدویــن  به صــورت  اقتصــاد،  متدولــوژی  اولیــه  بحث هــای 
ر  روش بــرای صورت بندی هــای نظریه هــا و تحلیــل علمــی د
ــر  اقتصــاد اســت. بــه ایــن صــورت کــه تقریبــا تمامــی عناص
ر آن  ر مــی رود، د ر علــم اقتصــاد امــروز بــه کا ابزارهایــی کــه د

زمــان تعریــف و اســتفاده شــده اند.
و  )مرکانتلیســت ها(  ســوداگرایی  صاحب نظــران  هرچنــد 
ــر  ب مقــدم  تاریــخ  ــر  نظ ز  ا طبیعت گرایی)فیزیوکرات هــا( 
کالســیک  عقایــد  شــکل گیری  ر  د و  هســتند  کالســیک ها 
مکتــب  صورت بنــدی  حــال،  عیــن  ر  د داشــته اند،  نقــش 
ر  برخــوردا ویــژه ای  خالقیــت  ز  ا مســتقل،  ر  به طــو کالســیک 

اســت.
ــیک  ــه نئوکالس ــیک، چ ز کالس ــس ا ــادی پ ــه های اقتص اندیش
و  نهــادی  مارکســی،  چــه  و  اســت  آن  تکامل دهنــده  کــه 
تاریخــی کــه منتقــدان آن هســتند، بــدون شــک، به نحــوی 
ره آورد  نیــز  )البتــه خــود  خوشــه چین کالســیک ها بوده انــد 

داشــته اند(. را  خــود  مخصــوص 

منابع:
مشــهدی، محمــود)۱۳۹۴(. اقتصادنئوکاســیک یــک روایــت تاریخــی 
متفــاوت. فصلنامــه علمی-پژوهشــی برنامه ریــزی و بودجــه، ســال 

ــماره۱، ص ۱۹۲-۱۶۱. ــتم، ش بیس
ر اقتصــاد.  میرجلیلــی، سیدحســین)۱۳۸۷(. مکتب هــای کاســیک د

ــتان ۱۳۸۷. ــمارۀ ۶۶، تابس ــگ، ش فرهن

ــادی  ــای اقتص ــام فعالیت ه ــت تم ــر اهمی ــا ب ــیك ه ٣- کالس
مرکانتیلیســت ها  می کردنــد.  تأکیــد  صنعــت،   

ً
خصوصــا

می آیــد،  دســت  بــه  تجــارت  ز  ا ثــروت  کــه  می گفتنــد 
ثروت هــا  تمــام  منبــع  را  کشــاورزی  فیزیوکرات هــا، 
و  تجــارت  بــه  را  صنعــت  کالســیك،  اقتصــاد  می دانســتند. 

آورد.  حســاب  بــه  مولــد  را  ســه  ــر  ه و  افــزود  کشــاورزی 
4- اقتصاددانــان کالســیك بــه اقتصــاد بــه عنــوان یــك کل 

داشــتند.  کالن  اقتصــاد  رویکــرد  یعنــی  می نگریســتند. 

اقتصاددانان کالسیک
بــه  را  کالســیک(  )لیبرالیســت های  کالســیک  اقتصاددانــان 
دو دســته می تــوان تقیســم کــرد. یــک دســته اقتصاددانــان 
خوش بیــن ماننــد: آدام اســمیت، ژان باتیســت ســه و باســتیا و 
یــک دســته بدبین هــا مثــل رابــرت مالتــوس، دیویــد ریــکاردو 

و جــان اســتوارت میــل هســتند. 
ابعــاد  ز  ا برخــی  در  کالســیک،  اقتصاددانــان  ز  ا هرکــدام 
اســمیت  آدام  داشــته اند.  بیشــتری  نســبی  نقش آفرینــی 
طراحــی  و  قبلــی  اقتصاددانــان  اندیشــه  دادن  پیونــد  در 
نظــام کلــی کالســیک، آغازگــر راه اســت و پایه هــای اولیــه را 
ــیک را  ــیک و کالس ز کالس ــش ا ــه پی ــد و حلق ــتحکم می کن مس
ــب را  ــم و مکت ــه عل ــوس بدن ــام و مالت ــکاردو، بنت ــازد. ری می س
ســاخته و تکامــل می بخشــند. اســتوارت میــل کالســیک را بــه 
ــر اســمیت  ز کالســیک پیونــد می زنــد. اگ اندیشــه های بعــد ا
ــه  ــام ب ــاننده پی ــل رس ــت، می ــیک اس ز کالس ــش ا ر پی ــذا حلقه گ

ز آن اســت. بعــد ا
متفکــران اصلــی تکامل دهنــده اندیشــه کالســیک به ویــژه 
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ر و  ز واردات گونه هــای حیــات وحــش بــه کشــو ــر اینکــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت نبایــد مجــو یــک فعــال حقــوق حیوانــات ضمــن تاکیــد ب
ــد،  ــر نده ــه تغیی ــن زمین ر ای ــود را د ــرد خ ــارت و عملک ــه نظ روی ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــه س ــا زمانی ک ــت: ت ــد، گف ر کن ــاد ــا را ص ــاغ  وحش ه ب

ــود. ــم ب ر خواهی ــو ــای کش ــاغ  وحش ه ر ب ــات د ــات حیوان ــاهد تلف ش

ر تمــام دنیــا علی رغــم ایــن ادعــا  ر کــرد: د ر اظهــا ــا اشــاره بــه وضعیــت نامناســب بــاغ  وحش هــای کشــو ــا ایســنا ب ر گفــت و گــو ب ر ســلیمی د ســپه
ــی  ــرگرمی دارد و تفاوت ــه س ــز جنب ــن مراک ــال ای ــا عم ــت ام ــش اس ــات وح ــای حی ز گونه ه ری ا ــدا ــت و نگه ــش حفاظ ــاغ  وح ــت ب ز فعالی ــدف ا ــه ه ک
ــاغ  وحــش داران ندارنــد چراکــه ماننــد  ــرای ب ــز تلــف می شــوند و ایــن مســاله هیــچ اهمیتــی ب ر ایــن مراک ــز د ــات نی ــارک ندارنــد. حیوان ــا ســینما و  پ ب

ــود. ــه می ش ــده گرفت ــان نادی ــن می ر ای ــه د ــت ک ــات اس ــان حیوان ــا ج ــد و تنه ــن می کنن ــی رود آن را جایگزی ــن م ز بی ــه ا زی ک ــهربا ــتگاه ش ــک دس ی

ر نکند یک فعال حقوق حیوانات: محیط زیست مجوز واردات حیات وحش را صاد

محیـط زیسـت
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ر قدیمــی کاهگلــی  ر یــک دیــوا ر کنــا صبــح زود بــود. ماشــین را د

ســروالیت  منطقــه  ر  د حیــدری  دهانــۀ  نزدیکــی  ر  د روســتایی 

ــوردم  ر همن ــا ــراه چه ــه هم ــا ب ز همان ج ــردم. ا ــارک ک ر پ ــابو نیش

کوهنوردی مــان  نزدیکــی  همــان  ر  د کوهــی  قلــۀ  ســمت  بــه 

ر  ز محیــط زیســت د ا یــک پاســگاه حفاظــت  را شــروع کردیــم. 

ــم،  ــازش بودی ر آغ ــا د ــه م ــان دره ک ــه هم ــرف ب ــه ای مش ــاالی تپ ب

جلــوه می نمایانــد. بی آنکــه بدانیــم بــرای ورود بــه آن منطقــۀ 

ز بــه هماهنگــی بــا پاســگاه اســت راه خویــش  حفاظت شــده نیــا

ر طــراوت بی مثــال دره ای کــه آب کمــی  ر پیــش گرفتیــم و د را د

ســوی  بــه  را  خــود  ــز  گ درختچه هــای  البــالی  ز  ا آن   تــه  ر  د هــم 

روســتا می کشــاند بــه ســمت باالدســت حرکــت کردیــم.

ر مســیر، آبشــارهای زیبایــی بودنــد کــه دلبــری مــی کردنــد.  د

ــر  ــه ب ــفرۀ صبحان ــرد و س ــر ک ــا را زمین گی ــا م ز آن ه ــی ا ــره یک باالخ

ر میانــۀ ترنــم صــدای آب قوتــی بــه  کنــارش پهــن کردیــم تــا د

ــر کنیــم. ز آب گــوارا ت خویــش رســانیم و لبــی ا

چــرای  بــه  هــم  کوهــی  بزهــای  ز  ا کوچکــی  گلــۀ  ر  آن ســوت

انســان هایی  مــا  ز  ا بی هــراس  بودنــد،  مشــغول  صبحگاهــی 

بودیــم. شــده  محیط زیست شــان  وارد  کــه 

ز ایــن  ــر هــم تجربــۀ همجــواری بــا حیواناتــی ا ر دیگ چندین بــا

ز  ــه گــرا ــا یــک گل ر همراهــی ب ــا دســت نصیبــم شــده اســت. یک ب

ر  هم مسیرشــدن بــا یــک خانــوادۀ کوچــک  ۱۱ راســی و دیگربــا

ر  ــی. د ــق طوالن ــک درۀ کم عم ر ی ــی د ــوچ کوه ز ق ــی ا ر راس ــا چه

فصــل  طبیعــت،  آرایــش  فصــل  زیبایی هــا،  رویــش  فصــل 

فرارســیده  پرنــدگان  ز  آوا فصــل  ــر  مهم ت همــه  ز  ا و  جوانه هــا 

ر ایــن فصــل بــه تماشــای طبیعــت بپردازیــد  اســت. اگــر بــا دقــت د

زدن  جوانــه  جانــوران،  وصــف  غیرقابــل  جنب و جــوش  متوجــه 

ــر  درختــان و رویــش گل و گیاهــان بهــاری خواهیــد شــد. ولــی اگ

ــر  ــه تغیی ــد متوج ــگاه کنی ــری ن ــت بیش ت ــر و بادق ــی عمیق ت کم

ر  ــا ز خوانــدن و رفت ر شــیوۀ آوا ــر د ــر پرنــدگان و تغیی ــال و پ رنــگ ب

ز مــا گریختــه بودنــد و نــه  ز ایــن مــوارد نــه آن هــا ا هیچ کــدام ا

گویــا  می گفتــم  همنوردانــم  بــه  بودیــم.  متعرض شــان  مــا 

ــی  ــای خطرناک ــه آدم ه ــد ک ــند، فهمیده ان ــا را می شناس ــا م این ه

نمی گریزنــد. مــا  ز  ا و  نیســتیم  برای شــان 

چندیــن  قلــه  بــه  صعــود  ر  مســی ر  د صبحانــه،  ز  ا بعــد  ز  رو آن 

ــز کوهــی هــم دیدیــم کــه می چریدنــد و  ــر آهــو و ب گلــه دیگ

ــود.  ــرده ب ــدان ک ــا را دوچن ز زیب ــم اندا ــی آن چش ــان زییای حضورش

بــه قلــه کــه رســیدیم یــک محیط بــان را دیدیــم کــه نگهبانــی 

ر منطقــۀ حفاظت شــده بــه پاســگاه  ر مــا را د مــی داد و حضــو

چشــمه ای  ر  کنــا ر  د ر  ناهــا هنــگام  بــه  بــود.   کــرده  گــزارش 

آرمیــده بودیــم کــه محیط بــان دیگــری بــرای بازرســی رســید و 

ســفره مان  ر  کنــا ر  د مــا،  ــر  بی خط ر  حضــو ز  ا اطمینــان  ز  ا پــس 

بــه ناهارخــوردن نشســت و هم زمــان ســفره درددل هایــش را 

ز آن محیــط  ر حفاظــت ا ز تجریبــات تلخــش د برای مــان گشــود و ا

ز حیــات وحــش زیبــا گفــت. ر ا ــر سرشــا بک

ــختی  های  ــی و س ــای قانون ــوق و حمایت ه ــان حق ر جری ــی د وقت

ــدم  ــش دی ــم خوی ــه چش ــم و ب ر گرفت ــرا ــدازه کارش ق ــد و ان بی ح

ز جــان مایــه می گذاشــت تــا جــان طبیعــت را محافظــت  چگونــه ا

ــر جانــم خیمــه زد. کنــد، اندوهــی ســنگین ب

واقعیــت ایــن اســت کــه محیط زیســت مــا به خاطــر زیبایی هــا، 

ــت  ز اس ــه انگی ــواره وسوس ــارش هم ــع سرش ر و مناف ــیا ــع بس مناب

ر معــرض آســیب و  و بــه وســیله نابخــردان ســودجوی بســیاری د

ــرد. ر می گی ــرا ــر ق ــراوان  و جبران ناپذی ــای ف خطره

ــخت افزاری  ــات س ــت و امکان ــون هس ــه اکن ــن آن چ ــان م ــه گم ب

ز  و حمایت هــای قانونــی و اختیــارات ســازمانی بــرای حفاظــت ا

ارزشــمند  چنیــن منبــع عظیــم 

معــرض  ر  د حــال  درعیــن  و 

افــراد  ز طــرف  ا طمــع و آســیب 

ر اقصــی نقــاط  ر بســیاری د ــرو ش

ر کافــی نیســت. کشــو

ز  ا حفاظــت  اگرچــه 

اصــل  ر  د محیط زیســت 

اساســی  قانــون  پنجاهــم 

منــدرج  اســالمی  جمهــوری 

ر برنامه هــای توســعه  اســت و د

اشــاره  مــورد  صراحــت  بــه  نیــز 

متاســفانه  ولــی  گرفتــه  ر  قــرا

جملــه  ز  ا عدیــده ای  مشــکالت 

تصمیم گیــری،  ــز  مراک تنــوع 

عــدم  ســازمانی،  درون  ضعــف 

ز متوجــه بســیاری  تــا امــرو البتــه شــاید  ــز می شــوید.  آن هــا نی

ز ایــن تحــوالت نشــده باشــید. ایــن امــر بدیهی ســت چــرا کــه  ا

ــید.  ــنا نباش ــای آن آش ــری و مزای ــا  پرنده نگ ز ب ــو ــت هن ــن اس ممک

ــری بــه شــما کمــک می کنــد کــه تمــام تغییــرات رخ داده  پرنده نگ

ــگاه  ــن ن ــد و هم چنی ــان درک کنی ــق وجودت ــا عم ــت را ب ر طبیع د

ــد.  ــه می کن ــما هدی ــه ش ــت ب ــارۀ طبیع ــدن دوب ــرای دی ــدی ب جدی

ز ابهــام و  ر هالــه ای ا ز اولیــن تجربــۀ پرنده نگــری د شــما بعــد ا

ــر کــه ایــن تعــداد پرنــدۀ زیبــا  ز ایــن ام تعجــب فروخواهیــد رفــت  ا

ز  ر اطــراف شــهر و محــل زندگی تــان وجــود داشــته و ا و متنــوع د

ــد؟  ــا نبوده ای ــه آن ه ــت متوج ــرا هیچ وق ــد. چ ــر بوده ای آن بی خب

ر افــراد معمــوال تمــام پرنــدگان  بیشــت

و  ،کالغ   گنجشــک  دســتۀ  ســه  ر  د را 

درحالــی   می دهنــد؛  جــای  قمــری 

کــه مــا ۵۴۹ گونــه پرنــدۀ مختلــف و 

ز ۱۰۰۰۰گونه  ر ایــران و بیــش ا متنــوع د

داریــم.  آفرینــش  جهــان  ر  د پرنــده 

ــری  ــه پرنده نگ ــد ک ــت بدانی ــب اس جال

ز پرطرفدارتریــن و پردرآمدتریــن  یکــی ا

دنیــا  ر  د اکوتوریســم  شــاخه های 

ــت. اس

واژۀ  معــادل  نگــری  پرنــده   

اولیــن  کــه  اســت   birdwatching

ســلوس  ادمونــد  توســط  ر  بــا

ر ســال ۱۹۰۱ بــه  )Edmund selous( د

  james fisher آقــای  شــد.  بــرده  ر  کا

 ۱۹۴۰ ســال  ر  د پرنده شــناس(  و  طبیعت شــناس  )نویســنده، 

شــاید  می کند:»پرنده نگــری  توصیــف  ر  این طــو را  پرنده نگــری 

یــک موهوم پرســتی، شــاید یــک رســم، یــک هنــر، یــک علــم، 

ــا یــک تفریــح باشــد.« البتــه جنبــه ورزشــی، ســفر بــه  یــک لــذت ی

مشــترک  باعالقــۀ  دوســتان  یافتــن  بکــر،  و  جدیــد  مکان هــای 

ــز می تــوان بــه ایــن تعریــف اضافــه کــرد.  و تجربه انــدوزی را نی

ــه  ــرام ب ــۀ احت ــر پای ــی ب ــی- تفریح ــت علم ــک فعالی ــری ی پرنده نگ

اســت. پرنــدگان  ز  را و  پررمــز  دنیــای  ز  ا بــردن  لــذت  و  طبیعــت 

پیداکــردن  و  جســت وجو  بــه  ابتــدا  پرنده نگــری  فرآینــد  ر  د  

آن هــا  تماشــای  ز  ا  ، می پردازیــم  پرنــدگان  مختلــف  گونه هــای 

ر صــورت امــکان عکس بــرداری می کنیــم .  لــذت می بریــم و د

ــت  ــت و یادداش ــری ثب ر پرنده نگ ــم د ــای مه ز کاره ــر ا ــی دیگ یک

ســعی  ســفرها  ایــن  ر  د اســت  ــر  بهت اســت.  پرنــدگان  اســامی 

ــکان  ــده ، م ــای رکوردش ــوع گونه ه ــفر، ن ــات س ــام جزیی ــد تم کنی

ر دفترچــه ای یادداشــت کنیــد. بــا ایــن  مشــاهدۀ گونه هــا و.. را د

ــدا  ــا را پی ز گونه ه ــیاری ا ر بس ــو ــکان حض ــان و م ــد زم ر می توانی کا

ر ســفرهای بعــدی اســتفاده کنیــد  ز یافته هــای خــود د کنیــد و ا

و یــا حتــی  ایــن یافته هــا را بــا دوســتان خــود بــه اشــتراک بگذاریــد 

ز مهم تریــن  ا یکــی  ــر شــد،  ایــن ذک ز  ا پیــش  کــه  ر  . همان طــو

مزایــای پرنده نگــری یافتــن دوســتانی باعالقــه مشــترک اســت 

بعــدی  پرنده نگــری  ســفرهای  می توانــد  موضــوع  ایــن  کــه 

ــدن  ــرای دی ــت ب ــه الزم نیس ــه همیش ــد. البت ــر کن ــما را جذاب ت ش

ر شــوید و بــه یــک مــکان  ر خیلــی دو ز محــل زندگــی و کا پرنــدگان ا

خــاص برویــد پرنــدگان همه جــا هســتند و هــر زمــان کــه اراده 

کنیــد می توانیــد بــه تماشــای آن هــا بنشــینید. فقــط کافی ســت 

ز زیبای شــان لــذت ببریــد. ز شــنیدن آوا آن هــا را بشناســید و ا

ر  ر تصمیم گیــری و عــدم اجــرای قوانیــن مرتبــط د جامعیــت د

دارد. وجــود  محیط زیســت  ز  ا حفاظــت  زمینــۀ 

ــر  نظ ز  ا مــا  ر  کشــو کــه  اســت  ایــن  مشــکالتی  چنیــن  حاصــل 

محیطزیســت  ر  د پایــداری 

ــر  اخی ســال های  برخــی  ر  د

پایینــی  ر  بســیا رتبه هــای 

بــه  اســت.  کــرده  کســب  را 

میــان  ر  د نمونــه  عنــوان 

لحــاظ  ز  ا ر  کشــو  ۱۳۳

ــن  ــوا و همچنی ــی هـ آلودگ

ر انــرژی رتبــه  مصــرف پایــدا

ــر دسترســی بــه  ز نظ ۱۱۷ و ا

آب ســالم رتبـــه ۹۹ را داشــته 

ــت  ــی اس ر حال ــن د ــت. ای اس

ز لحــاظ منابــع طبیعـــی  کــه ا

ر مــا  و تنــوع زیســتی کشــو

میــان  ر  د  ۴۵ رتبــۀ  دارای 

کشورهاســت.  همیــن 

رقــم  همیــن چنــد عــدد و 

عمــق  کــه  کافی ســت 

ز  ا حفاظــت  ر  د را  فاجعــه 

ز  ر بدانیــم. واقعیــت ایــن اســت کــه امــرو محیط زیســت کشــو

معلــوم اســت کــه مــا نمی توانیــم طبیعــت، محیــط پیرامــون 

خودمــان و حتــی حیوانــات و حیات وحــش را ابــزاری بدانیــم بــرای 

خویــش. امیــال  بــرآوردن 

ر مســتلزم  ســالم و مناســب  مــا بایــد بیاموزیــم کــه زیســتن پایــدا

ز اســت. تمــام منابــع کــرۀ  بــا همــۀ موجــودات زنــدۀ ایــن کــرۀ ســب

ــد  ــت. بای ــدود اس ــز مح ــا نی ز آن ه ــا ا ــهم م ــد و س ــن محدودن زمی

ر  ــکا ــم ش ــد بدانی ــم. بای ــی درک کنی ــا را به خوب ــن محدودیت ه ای

ز ضرورت هایــی باشــد  ــر ا ــر فرات حیوانــات یــک تفریــح نیســت و اگ

خوبــش  ر  شــکا روزی  مــا  می کنــد  دیکتــه  مــا  بــه  محیــط  کــه 

ــد. ــم ش خواهی

ــز قانون گــذاری و مقامــات بایــد بــا درک درســت  دولت هــا و مراک

آمــوزش  ر  کنــا ر  د کــه  کــه  بداننــد  موضــوع  ایــن  ز  ا صحیــح  و 

حیات وحــش  و  محیط زیســت  ز  ا حفاظــت  بــرای  مــردم  ــر  فراگی

ر پنــاه قانــون بتواننــد بــه آســانی  ضروری ســت کــه محیط  بانــان د

وظایــف خودشــان را انجــام دهنــد.

ز  ــر ــر م ــد اگ ــن باش ز مطمئ ــربا ــک س ــل ی ــد مث ــان بای ــک محیط ب ی

ــا تمــام  ر گرفــت می توانــد ب حفاظت شــده اش مــورد هجــوم قــرا

ز کیــان محیط زیســت دفــاع کنــد  قــدرت حتــی بــا شــلیک گلولــه ا

ــرد. ــت خواهدک ــل حمای ر کام ــو ز او به ط ــون ا و قان

ر تزلــزل و ابهــام اســت  اکنــون امــا ایــن حمایــت قانونــی چنــان دچــا

ر دادگاه هایی ســت  ز محیط بانــان د کــه پرونده هــای بســیاری ا

بــه  تحت حفاظت شــان  محــدودۀ  ز  ا حفاظــت  جــرم  بــه  کــه 

شــناخته   مجــرم  حــاال  و  کرده انــد  شــلیک  قانون شــکنان 

. ند می شــو

ز همیــن دادگاهــی شــدن چنــان  ز آن هــا بــه دلیــل تــرس ا برخــی ا

ــه  ــا را ب ــانی آن ه ر به آس ــکا ــان جنایت ــه خاطی ــوند ک ــاط می ش محت

بــه  را  تــا شکارشــان  را می گیرنــد  گلولــه می بندنــد و جان شــان 

ر برســانند و سوداگری شــان را بــه ســودهای کثیــف! اتفاقــی  بــازا

ر اســتان زنجــان بــرای دو محیط بــان شــهید آقایــان  کــه اخیــرا د

مهــدی مجلــل و میکائیــل هاشــمی رخ داد و سال هاســت بــرای 

ر می افتــد. ــر کشــو ر سرتاس محیط بانــان دیگــری د

ر منطقــۀ حفاظت شــده دهانــۀ  ز نزدیــک د آن چــه مــن خــود ا

ر  ــخت د ــا س ــه م ــود ک ــن ب ــدم ای ر دی ــابو ــروالیت نیش ــدری س حی

ز محیط زیســت یگانــه ای کــه اگــرش  تنگناییــم بــرای حفاظــت ا

ــز جایگزینــی نــدارد. بنابرایــن بایــد کاری  ز دســت بدهیــم هرگ ا

ــر شــود محیط زیســت بــه  ز آن کــه خیلــی زود، دی کــرد.  بایــد قبــل ا

ر تبدیــل شــود و برنامه هــای توســعه  اولویــت شــمارۀ یــک کشــو

ــت یازی های  ــوی دس ــوند و جل ــرا ش ــی و اج ــوب آن طراح ر چارچ د

ــت  ــه محیط زیس ــاوزان ب ــه متج ــه و جنایتکاران ــه و حریصان بی روی

بــا قــدرت تمــام گرفتــه شــود.
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ــه  ــش رو ب ــات پی ــرای انتخاب ــب ب ــزاب اصالح طل ــت اح ــی آورد: لیس ــب م ــالح طل ــان اص ــع زن ــو مجم ــردی عض ــرف بروج ــا اش ــو ب ــت و گ ر گف ــی د ــان مل ــه آرم روزنام
ــری صدرنشــین هســتند. هرچنــد  ــز چهره هایــی مثــل محمــد جــواد ظریــف و اســحاق جهانگی ر آن لیســت نی ز اصالح طلبــان ارائــه شــده کــه د نهــاد اجماع ســا
ر ســطح جامعــه و  ر فایــل صوتــی وی باعــث کاهــش محبوبیــت وی د ر خارجــه و واکنش هــا بــه انتشــا ــر امــو ــر پیرامــون وزی کــه برخــی معتقدنــد اتفاقــات اخی

حاکمیــت شــده اســت.

ر انتخابــات و  ــر ایــن باورنــد کــه ایــن اتفاقــات نــه تنهــا محبوبیــت ظریــف را کاهــش نــداده بلکــه موجبــات افزایــش محبوبیــت وی د ــا ایــن حــال بســیاری ب ب
ــر ظریــف و جهانگیــری و  ر ایــن راســتا بــرای بررســی کاندیداهــای مــورد بررســی جبهــه اصالح طلبــان، احتمــال اجمــاع ب رای آوری بــاالی او را فراهــم آورده اســت. د
ر انتخابــات »آرمــان ملــی« بــا اشــرف بروجــردی عضــو مجمــع زنــان اصالح طلــب و فعــال سیاســی اصــالح طلــب بــه گفــت و گــو پرداختــه اســت  مشــارکت مــردم د

ــد. ــه می خوانی ک

ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم / شماره هفتاد و پنج/ اردیبهشت 1400

مردم نگران تاثیر رای شان هستند که دلسرد شده اند

نگــاه ویــژه

زناِن آن جاهای دیگر؟!

ارزیابــی  را  بتوان»خــود«  تــا  اســت  مناســبی  ر  ابــزا مقایســه، 

ر جریــاِن  ــر گفتــه شــود د کــرد. و ســخن بــه گزافــه نیســت اگ

ــوالت  ــرات و تح ــۀ تغیی ــی هم ــه و حت ــای برابری خواهان جنبش ه

رِ عمیــِق »دیگــری«  اجتماعــی و سیاســی می تــوان اثــر و حضــو

ر افــکار،  را بــرای ایجــاد یــک مقایســه بــه مشــاهده نشســت. د

گفته هــا، نوشــته ها و جریان هــای فمینیســتی ایــن مقایســه 

ــی»مردان«  ــرِی جنس ــرف، دیگ ز یک ط ــری دارد. ا ر معنادارت ــو حض

هســتند کــه وضعیــت فعلــی زنــان بــا آن هــا مــورد ســنجش 

ــر  پایین ت موقعیت هــای  نابرابــر؛  فرصت هــای  می گیــرد.  ر  قــرا

دیگــرِی  بــه  خــوب  چیزهــای  همــۀ  اختصــاص  به طورکلــی  و 

ر اســت کــه البتــه  رویکردهــای زنانه محــو ز  مردانــه، نقطــۀ آغــا

ــر  ر رایــج ب محــِل منازعه هــا و مناقشــه های فراوانــی اســت. بــاو

ر نگه داشــتن  آن اســت کــه ساختارسیاســی مردســاالرانه بــا دو

آن هــا  اجتماعــی  و  سیاســی  عرصــۀ  ر  د نقش آفرینــی  ز  ا زنــان 

ر ایــن دو  ر د ر نگــه داشــته و بــا انحصــا ز قــدرت و دانــش دو را ا

ــی ورزد.  ــادرت م ــود مب ــرایط موج ــد ش ــد و بازتولی ــه تولی ــوزه ب ح

ــود دارد؛  ــی وج ر عموم ــاو ــن ب ر ای ــت د ز حقیق ــی ا ــه رگه های اگرچ

ــات  ــردن امکان ــع نک ــاختارها و توزی ــه س ــکالت ب ــام مش ــۀ تم احال

ر بازتولیــد  آنــان، بــا حــذف نقــش زنــان د ز ســوی  و فرصت هــا ا

مــداوم ایــن فرهنــگ و باورهــا، نادیــده گرفتــن و ساده ســازی 

تــا  مقایســه  ایــن  حقیقــت  ر  د اســت.  واقعیــات  حــد  ز  ا بیــش 

ایــن  تــداوم  و  ایجــاد  ر  د زنــان  نقــش  و  ســهم  بــه  کــه  زمانــی 

ــت.  ــی نیس ــق اجتماع ــدۀ حقای ــردازد، بازگوکنن ــر نپ ــۀ نابراب معادل

ــی  ــتم بودگ ــت س ز تح ــی ا ــِخ طوالن ــش تاری ــوان نق ــه نمی ت اگرچ

ــرای  ــد ب ــر می رس ــرد، به نظ ــوش ک ــان را فرام ــِی زن ر بودگ ــو و محج

ز حمایــت ضمنــی  ا بایــد  زنــان  ایــن وضعیــت  اصــالح و بهبــود 

چنیــن باورهایــی کــه بــه تــداوم، تثبیــت و نهادینــه شــدن آن هــا 

برداشــت.  دســت  می رســانند،  مــدد 

ر  د جســت وجو  و  هم تــرازی  بــه  مقایســه،  ایــن  ــر  دیگ ســویۀ 

ایــن  دارد.  اشــاره  دیگــر«  در»جاهــای  زنــان  زندگــی  کیفیــت 

ز توباگــو گرفتــه تــا  جاهــای دیگــر، می توانــد هرجایــی باشــد، ا

ر دیگــری  ز اســتونی تــا بنــگالدش و کشــورهای بســیا آلمــان؛ ا

ــاال را پذیرفته انــد.  ر رده هــای ب کــه نقش آفرینــِی سیاســی زنــان د

ــی  ــان زندگ ــورهایی زن ــن کش ر چنی ــه د ــت ک ــن اس ــه ای ــان اولی گم

ــرِی  ــا دیگ ــه ب ر مقایس ــد و د ــه می کنن ــری تجرب ــت بهت ــا کیفی را ب

می برنــد.  رنــج  کمتــری  تفاوت هــای  و  نابرابری هــا  ز  ا مردانــه، 

ــزی کــه ایــن گمــان اولیــه را تأییــد می کنــد؛ رجــوع بــه اعــداد  آن چی

آنــان گمراه کننــده  و شــاخص های کّمــی اســت؛ کــه اکتفــا بــه 

ــت.  اس

رویکردهــای  نتیجــۀ  ر  د وقتــی  ز  ا عددهــا  و  شــاخص ها 

انســانی  علــوم  بررســی های  و  تحلیل هــا  وارد  رفتارگرایانــه 

را  تفاوت هــا  کــه  هســتند  اعالنــی  تابلــوی  امــروز،  تــا  شــدند 

آمــاری  بررســی های  همــۀ  ر  د کــه  تاجایــی  می ســازد.  برجســته 

دو  میــان  کــه  تفاوت هایــی  بــه  توجــه  و  جنســیتی  تفکیــک 

اســت.  نمونه گیــری  اصلــی  پایه هــای  ز  ا دارد،  وجــود  جنــس 

ــیتی،  ــکاف  جنس ــاخص های ش ــز ش ــان که به ج ــه آن نش ــان ب نش

ر  ــو ــه به ط ــی ک آزادی های ــی و  ــق دموکراس ــه تحق ــوط ب ر مرب ــا آم

ــد،  ــی می کن ــان را بررس ــی زن ــت زندگ ــت و کیفی ــخص وضعی مش

و  خــوب  حکمرانــی  پایــدار،  توســعۀ  مثــل  شــاخص هایی  ر  د

حتــی محیــط زیســت، موقعیــت زنــان مهــم تلقــی می شــود. 

ــک  ــان ی ــت زن ــد وضعی ــان دهن ــا نش ــه عدده ــت، اینک ر حقیق د

کلــی  تحلیــل  ر  د می توانــد  شــده اند،  ــر  بدت یــا  بهتــر  جامعــه 

ر  ــذا ــوب، اثرگ ــای مطل ــمت چیزه ــه س ــا ب ــت آن ه ــورها و حرک کش

ــای  ر رده ه ــان، د ــارکت زن ــاخص مش ــداد، ش ــن اع ــود. ای ــی ش تلق

ز  ا برخــی  ر  د را  سیاســی  ِســَمت های  و  مناصــب  و  مدیریتــی 

ــداد  ــن اع ــوان ای ــا می ت ــا آی ــد. ام ــان می دهن ــر نش ــورها باالت کش

ر  ر ایــن کشــورها دانســت؟ د ــر زنــان د ز وضعیــت بهت را نشــانه ای ا

ر  ــر بــودِن نــرخ حضــو حقیقــت پرســش اساســی ایــن اســت کــه باالت

می توانــد  سیاســتمدار،  و  سیاســی  رهبــران  به عنــوان  زنــان، 

جامعــه  آن  ر  د زنــان  جامعــۀ  موفــِق  عملکــرد  نشــان دهندۀ 

ز ارائــۀ هرگونــه پاســخ بــه ایــن  به صــورت کلــی باشــد؟ قبــل ا

پرســش، بایــد یــادآوری کــرد کــه طــرح چنیــن پرسشــی، به معنــای 

ر ســطوح کالن سیاســت ورزی و یــا  ر زنــان د مخالفــت بــا حضــو

ــن  ــِت ای ــتاوردهای مثب ــن دس نادیده گرفت

ر نیســت. حضــو

ر ســطوح  ر زنــان د ز مزایــای حضــو یکــی ا

اســت  ایــن  تصمیم گیــری،  بــاالی 

ر  د آن هــا  ر  حضــو تجربــۀ  فقــداِن  کــه 

ر  بیشــت نظــر  دقــت  و  کالن،  عرصه هــای 

می توانــد  آن هــا،  عملکــرِد  پیرامــون 

ر  د ســاختاری  فســادهاِی  کاهــش  بــه 

ــی  ــود. نگاه ــر ش ــی منج ــتم سیاس سیس

نهادهــای  ر  د زنــان  ر  حضــو کارنامــۀ  بــه 

حکایــت  مختلــف،  کشــورهای  سیاســی 

ز  ا دوری  بــا  زنــان  ایــن  کــه  دارد  آن  ز  ا

توانســته اند  سیاســی  حاشــیه های 

ارائــه  خــود  ز  ا قبولــی  قابــل  کارنامــۀ 

چــه  زنــان،  سیاســی  کنش گــری  دهنــد. 

ر  د چــه  و  سیاســی  مدیــران  نقــش  ر  د

ــی  ــۀ مدن ر جامع ــر د ــران حاض ــگاه ناظ جای

ــژه ای  ــیل وی ــی، پتانس ــای اجتماع و نهاده

نتایــج  دارای  آن  ز  ا بهره گیــری  کــه  اســت 

ر زمانــه ای کــه  شــگرفی خواهــد بــود. د

چهره هــای  بــا  مبــارزه  هرچیــز،  ز  ا ر  بیشــت

دارد،  ضــرورت  فاســد  پلیــد  و  گوناگــون 

کوچکــی  گام  می توانــد  شایســته  و  کارآمــد  زنــان  ز  ا اســتفاده 

ــوان  ــن، می ت ــر ای ــزون ب ر رود. اف ــما ــی به ش ر طوالن ــی ــن مس ر ای د

ــل های  ــرای نس ــتمداران ب ــق و سیاس ــان موف ز زن ــری ا ــه الگوپذی ب

ــر صفحــۀ  ــر زنــان ب ــر می رســد دیــدِن تصوی آتــی اشــاره کرد.بــه نظ

ر  ز حضــو ر رســانه های جمعــی و ارائــۀ تصویــری ا روزنامه هــا و د

ر جامعــه، می توانــد محــرک خوبــی  چشــمگیر و موفــق زنــان د

ــن  ــه ای ــد. ب ــران باش ــان و دخت ــتر زن ــی بیش ــارکت سیاس ــرای مش ب

ــز اضافــه نمــود؛  مــوارد می تــوان دســتاوردهای عمــدۀ دیگــری نی

امــا آیــا توجــه بــه ایــن دســتاوردها می توانــد مــالک معتبــری 

یــک جامعــه  زنــان  ــر اســاس آن دربــارۀ وضعیــت  ب باشــد کــه 

کــرد؟  قضــاوت 

کــه  اســت  ایــن  ر  زنانه محــو رویکردهــای  اساســی  پیش فــرِض 

ز یک ســو می تواننــد مقتضیــات، خواســت ها ومطالبــات  زنــان ا

ــرای  ــری کننــد؛ درنتیجــه تــالش ب ــر درک کــرده و پیگی ــه را بهت زنان

ز ســوی  ر سیاســت، منطقــی و ضــروری اســت. ا آنــان د ر  حضــو

دیگــر، انگیــزۀ دســت یافتن بــه مــدارج عالــی و مناصــب سیاســی 

می توانــد زمینــۀ الزم را بــرای مشــارکت همگانــی فراهــم آورد. 

پیشــرو  کشــورهای  تجربه هــای  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت  امــا 

نمی توانــد  سیاســت،  صحنــۀ  ر  د جنســیتی  برابری هــای  ر  د

ــتن  ــا داش ــان ب ــوم زن ــِی عم ــود زندگ ــان بهب ــاداری می ــۀ معن رابط

و  ارقــام،  و  اعــداد  بــه  اتــکا  کنــد.  ر  برقــرا زن  سیاســتمداران 

ــاهده  ــا را مش ــطِح واقعیت ه ــا س ــه تنه ــی ک ــاخص های جهان ش

ــی  ــه بررس ــق ب ــق و دقی ــه ای عمی ــد به گون ــد و نمی توانن می کنن

ر الیه هــای زیریــن اجتماعــی وجــود دارد بپردازنــد؛ قابــل  آنچــه د

ــی و معلولــی 
ّ
ــر نمی رســد. عــدم وجــود ارتبــاط عل قبــول به نظ

میــان وجــود سیاســتمداران و رهبــران زن بــا ایجــاد جامعــه ای 

ر و یــا بی اهمیت بــودِن  ــر بــرای زنــان، بــه معنــای انــکا ــر وبهت امن ت

و  جوامــع  نمی تــوان  امــا  نیســت؛  زن  سیاســتمداران  وجــود 

ــوب و  ــرو، خ ــی، پیش ــن رهبران ــتن چنی ــرف داش ــه ص ــورها را ب کش

ــم.  ــی کنی ــان ارزیاب ــرای زن ــب ب مناس

مــوارد  و  تنگناهــا  بحران هــا،  پیچیدگی هــا،  جامعــه ای  ــر  ه

می توانــد  مقایســه  اگرچــه  دارد.  را  خــود  بــه  فــرد  منحصــر 

انگیــزه ای بــرای بهبــود و پیشــرفت باشــد، مقایســۀ ســاده انگارانه 

ناکامی هــای  و  ســرخوردگی ها  بــه  می توانــد  یک جانبــه  و 

ــر  ب پافشــاری  و  ر  اصــرا دیگــر،  طــرف  ز  ا شــود.  ــر  منج اجتماعــی 

ــدۀ  ــی ای ر ضمن ــو ــت، به ط ر سیاس ــهمی د ــق و س ــن ح درنظرگرفت

ــان را به رســمیت شــناخته و آن هــا را فاقــد  ــر و کمتربــودِن زن ِکهت

ــد.  ــت می دان ــۀ سیاس ر عرص ر د ــو ــرای حض ــتگی های الزم ب شایس

ر جاهــای خــوب،  ــر اســت به جــای مقایســۀ مــداوم زنــان د لــذا بهت

ز مــا بهترهــا، بــه نقایــص و البتــه اســتعدادها و امکانــات  همــان ا

ر گذشــته  ــر کنیــم. مطالعــۀ جوامــع دیگــر، چــه د درونــِی خــود نظ

ر روشــنگر و یاری دهنــده اســت؛ امــا تبدیــل  ر حــال بســیا و چــه د

ایــن ســرزمین ها بــه ُبــِت ســتودنی، نه تنهــا نمی توانــد عامــل 

ــر و تحــول اســت  پیشــرفت باشــد؛ بلکــه خــود مانــِع تحــرک و تغیی

ــردگی ،  ــون افس ــر همچ ــای دیگ ــه بحران ه ــد ب ــا می توان ز قض و ا

ــود.   ــر ش ــرت منج ــی و مهاج خودخاموش

ر عرصۀ سیاســت ر زنان ایرانی د چرخۀ فضیلت حضو

ر ساردویی سیمین حاجی پو
ر مدرس دانشگاه و پژوهشگ

ــر دموکراســی بــرای کاهــش فقــر،  حکمرانــی خــوب بــا تکیــه ب

ــت  ــراری عدال ــاد، برق ــالم اقتص ــت س ــر، مدیری ــوق بش ــت حق رعای

نتیجــه،  ر  د و  جنســیتی  شــکاف های  کاهــش  و  اجتماعــی 

ر ایــن میــان، مشــارکت  ر تــالش می کنــد. د ر توســعۀ پایــدا اســتقرا

ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــی ب ــی و عموم ــات سیاس ــه و حی ر عرص ــان د زن

ر ضــرورت می یابــد؛ زیــرا زنــان بازیگــران  اهــداف توســعۀ پایــدا

ر شــناخته شــده اند. بــا ایــن حــال،  کلیــدی جــادۀ توســعۀ پایــدا

ر تمــام  ــر جهــان د زنــان سراس یافته هــا نشــان می دهنــد کــه 

ــتیابی  ــا دس ــد و ت ــگ دارن ــوری کم رن ــری حض ــطوح تصمیم گی س

ــت.  ــادی اس ــۀ زی ــی فاصل ــی سیاس ر زندگ ــیتی د ــری جنس ــه براب ب

ر  ر عرصــۀ بین المللــی نشــان می دهــد زنــان فقــط د یافته هــا د

ر جهــان به عنــوان رئیــس دولت هــای منتخــب فعالیــت  22 کشــو

ــان  ــه زن ــت ب ــت دول ــکان هدای ــز س ر هرگ ــو ر 119 کش ــد و د می کنن

برابــری  بــه  دســتیابی  اســاس،  ایــن  ــر  ب اســت.  نشــده  ســپرده 

ر باالتریــن منصــب قــدرت یعنــی قــوۀ مجریــه تــا 1٣٠  جنســیتی د

ــر اســاس نقشــۀ  ــر محقــق نخواهــد شــد. بــه عــالوه، ب ســال دیگ

عرصــۀ  ر  د زنــان  ر  حضــو ز  ا بین المجالــس  اتحادیــۀ  شــدۀ  ارائــه 

ــر  ر سراس ز وزیــران د ر ســال 2٠2٠، فقــط 21 درصــد ا سیاســت، د

جهــان، زن هســتند و تــا کنــون فقــط در14کشــور، اعضــای هیئــت 

ــد.  ــت یافته ان ــی)5٠-5٠( دس ــیتی واقع ــری جنس ــه براب ــت ب دول

ر  ــر همیــن اســاس و بــا نــرخ افزایــش ســاالنه ٠/52درصــد، حضــو ب

ز ســال 2٠77 حاصــل  ر جایگاه هــای وزارتــی تــا پیــش ا ــر زنــان د براب

نخواهــد شــد.

ر متوســط فقــط 25 درصــد) یــک چهــارم(  ز ســوی دیگــر، بــه طــو ا

یافتــه  اختصــاص  زنــان  بــه  ملــی  پارلمان هــای  کرســی های  ز  ا

 5٣ 61 درصــد؛ کوبــا،  روانــدا،  ر جهــان)  4 کشــو ر  تنهــا د اســت. 

درصــد؛ بولیــوی، 5٣ درصــد و امــارات متحــدۀ عربــی، 5٠ درصــد( 

ز کل نماینــدگان  ز 5٠ درصــد ا نماینــدگان زن 5٠ درصــد یــا بیــش ا

ر  کشــو  9 جملــه  ز  ا دیگــر،  ر  کشــو  19 می دهنــد.  تشــکیل  را 

بیــش  و  گذاشــته اند  ــر  س پشــت  را  درصــد   4٠ ســهم  اروپایــی، 

جنســیتی  ســهمیه های  قانــون  کشــورها  ایــن  ز  ا ســوم  دو  ز  ا

را  شــده  رو  رز کرســی های  یــا  قانونــی  ســهمیه های  شــامل 

ر ســطح  اعمــال کرده انــد تــا فضــا بــرای مشــارکت سیاســی زنــان د

ر وجــود دارد کــه  ر جهــان 27 کشــو ز شــود. د پارلمان هــای ملــی بــا

ر دارنــد  ز 1٠ درصــد حضــو ــر ا ر پارلمان هــای ملــی آن هــا کمت زنــان د

ز آن کشــورها اســت. برآوردهــا نشــان می دهــد  و ایــران یکــی ا

ر  ــیتی د ــری جنس ــی، براب ــطح جهان ر س ــرفت د ــی پیش ــرخ فعل ــا ن ب

ز ســال 2٠6٣ حاصــل  نهادهــای قانون گــذاری ملــی تــا پیــش ا

نخواهــد شــد. ایــن بازنمایی هــای توصیفــی و عــددی می توانــد 

ر حداکثــری آن هــا  ر نتیجــۀ حضــو بازنمایــی ماهــوی منافــع زنــان د

ــان  ــات نش ــرا تحقیق ــد؛ زی ــر بکش ــه تصوی ــت را ب ــۀ سیاس ر عرص د

ــر  منج سیاســت  عرصــۀ  ر  د زنــان  بیشــتر  مشــارکت  می دهــد 

و  نگرانی هــا  نیازهــا،  بــا  متناســب  سیاســت های  انتخــاب  بــه 

می شــود. زنــان  دغدغه هــای 

ریاســت جمهوری  انتخابــات  دورۀ   12 کنــون  تــا  امــا،  ایــران  ر  د

ــت جمهوری،  ــات ریاس ــن 12 دوره انتخاب ر ای ــت. د ــده اس ر ش ــزا برگ

ــت.  ــده اس ــده نش ــدا دی ــوان کاندی ــان به عن ر زن ــو ــفانه، حض متأس

ــر  نف شــش  ر  حضــو ز  ا متشــکل  کــه  ــز  نی نگهبــان  شــورای  ر  د

ز  هنــو اســت،  حقوق دانــان  ز  ا ــر  نف شــش  و  عــادل  فقهــای  ز  ا

ز  ا ــر  نف یــک  حتــی  حقوقدانــان  ســهمیۀ  ز  ا اســتفاده  بــا  حتــی 

ــن  ــت. همی ــه اس ــورا راه نیافت ــن ش ــه ای ــران ب ــدان ای ــان حقوق زن

ــود.  ر می ش ــرا ــرگان تک ــس خب ــای مجل ــاب اعض ر انتخ ــوع د موض

ر قانــون اساســی بــرای شــرایط انتخــاب  ر حالــی اســت کــه د ایــن د

ــر نشــده  اعضــای ایــن ســاختارهای سیاســی مســئلۀ جنســیت ذک

ــت.  اس

ر  ر انتخابــات یازدهمیــن دورۀ مجلــس شــورای اســالمی کــه د د

ز کل  ز داوطلبان)1٠/9درصــد ا ــر ا ر شــد، 782 نف ســال 1٣98 برگــزا

ز منتخبــان مجلــس  داوطلبــان نهایــی( و حــدود 5/7 درصــد ا

تعــداد  میــان  کــه  وجــودی  بــا  بودنــد.  زن  اســالمی  شــورای 

قابــل  رابطــۀ  هیــچ  نماینــده  بانــوان  تعــداد  و  زن  داوطلبــان 

ــر کشــورها  ر اکث قبولــی مشــاهده نشــده اســت، امــا مســتندات د

انتخابــات  ر  د زنــان  پیــروزی  و  موفقیــت  کــه  می دهــد  نشــان 

ــای  ر عرصه ه ر د ــو ــرای حض ــان را ب ــس زن ــه نف ــاد ب ــد اعتم می توان

داوطلبــان  تعــداد  افزایــش  بــه  بخشــیده،  بهبــود  سیاســی 

افزایــش تعــداد داوطلبــان  ر صــورت   د
ً
ــر شــود و قاعدتــا منج

و  قانون گــذاری  سیاســت،  عرصــۀ  بــه  آن هــا  ورود  شــانس  زن، 

ــود  ــا وج ــالوه، ب ــه ع ــد. ب ــش می یاب ــای کالن افزای تصمیم گیری ه

افــراد  میــان  ر  د و  کاندیداتــوری  ر  د جنســیتی  بــزرگ  شــکاف 

ــکاف  ــه ش ــم ک ــت بدانی ــب اس ــت، جال ــۀ سیاس ــه عرص ــه ب راه یافت

ر ایــران وجــود نــدارد؛  جنســیتی معنــاداری میــان رأی دهنــدگان د

ر پایین تریــن  ایــن بــدان معناســت کــه زنــان همــگام بــا مــردان د

ــدوق رأی،  ــای صن ر پ ر د ــو ــی حض ــی، یعن ــارکت سیاس ــطح مش س

می کننــد. شــرکت 

ــت  ــۀ سیاس ر عرص ــان د ــگ زن ر کم رن ــو ــوان حض ــه می ت ــا چگون ام

مطــرح  آموزشــی  شــکاف  کشــورها  برخــی  ر  د داد؟  توضیــح  را 

می شــود. خوشــبختانه شــکاف آموزشــی و تحصیلــی معنــاداری 

ــان  ــن، زن ــود ای ــا وج ــدارد. ب ــود ن ــی وج ــردان ایران ــان و م ــان زن می

ر عرصــۀ سیاســت  بــا محدودیت هــای حرکتــی قابــل توجهــی د

ر عرصــۀ سیاســی  ز مهمتریــن عوامــل د روبــه  رو هســتند. یکــی ا

ــم  ــت خت ــۀ سیاس ر عرص ــان د ــگ زن ر کم رن ــو ــه حض ــه ب ــران را ک ای

کم رنــگ  ر  حضــو و  سیاســی  احــزاب  ر  د می تــوان  می شــود، 

ــرد.  ــو ک ــت و ج ــی جس ــزاب سیاس ــزی اح ــوراهای مرک ر ش ــا د آن ه

ر عرصــۀ  ر زنــان د ــر حضــو ر ب ز عوامــل مهــم تأثیرگــذا ــر ا یکــی دیگ

ایرانــی  مــردان  و  زنــان  نابرابــر  اقتصــادی  وضعیــت  سیاســت، 

اســت  اقتصــاد  عرصــۀ  ر  د ر  حضــو شــانس  و  درآمــد  تولیــد  ر  د

ر مشــارکت  ز شــکاف جنســیتی د کــه می توانــد ســهم بزرگــی ا

پشــتیبانی  مهــم،  عامــل  ســومین  دهــد.  توضیــح  را  سیاســی 

ر عرصــۀ سیاســت اســت. ر زنــان د ز حضــو رســانه ها ا

امــا آیــا می تــوان یــک چرخــۀ فضیلــت ایجــاد کــرد کــه بــه موجــب 

ر عرصــۀ سیاســت اعتمــاد  ــر د ر پررنگ ت ــا حضــو آن زنــان بتواننــد ب

هــرم  رأس  و  انتخابــی  سیاســی  مقامــات  بــرای  مــردم  عامــۀ 

قــدرت بــرای مقامــات سیاســی انتصابــی را جلــب کننــد؟ واقعیــت 

ر  ــر تصمیم گیرنــدگان سیاســی امــکان حضــو ایــن اســت کــه اگ

وزارت  ماننــد  انتصابــی  سیاســی  مقامــات  ر  د زنــان  پررنگ تــر 

آورنــد و مــا بــا کمــک رســانه ها شــاهد یــک تجربــۀ  را فراهــم 

ر عرصــۀ  زنــان د ر  بــه حضــو اعتمــاد  به تدریــج  باشــیم،  موفــق 

ــزاب  ــران اح ــب، رهب ــن ترتی ــه همی ــود. ب ــم می ش ــت فراه سیاس

ز مشــاهدۀ موفقیت هــای آن هــا، تمایــل  ا پــس  نیــز  سیاســی 

ــان  ــت نش ــۀ سیاس ــه عرص ــان ب ز ورود زن ــت ا ــرای حمای ــتری ب بیش

ر  ر پررنگ تــر زنــان د ر نهایــت، موجــب حضــو خواهنــد داد کــه د

ــز خواهــد شــد. مقامــات سیاســی انتخابــی نی

ر محدثه جزایی دکت
عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی
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ر گفــت وگویــی بــا ســخنگوی ســابق شــورای نگهبــان آورد: هرچنــد دغدغــه شــورای نگهبــان بــرای ســاماندهی انتخابــات مثبــت  روزنامــه ایــران د
ــر قانــون اساســی اســت. ــر مخالــف و مغای اســت، امــا مصوبــه اخی

ابــالغ شــد، دربــاره »ارتقــای شایســته گزینی - همــراه  انقــالب  ــر معظــم  ز ســوی رهب ا  ۹۵ ر ســال  انتخابــات کــه د ۱۰ سیاســت های کلــی  بنــد 
ــر »تعییــن دقیــق  ر تبصره هــای ایــن بنــد ب ری اســالمی ایــران« اســت. د ز شایســته جمهــو ر انتخــاب داوطلبــان تــرا زی مناســب - د بــا زمینه ســا
شایســتگی  و  توانایــی  اولیــه  »شناســایی  اساســی«،  قانــون  چارچــوب  ر  د داوطلبــان  اختصاصــی  و  عمومــی  شــرایط  و  شــاخص ها  و  معیارهــا 
ــرایط  ــا و ش ــالم معیاره ــف و اع ــت »تعری ــات« و درنهای ــر انتخاب ــا ه ــب ب ــی و متناس ــب قانون ــیوه های مناس ــه ش ــام ب ــه ثبت ن ر مرحل ــان د داوطلب
ری توســط شــورای نگهبــان« تأکیــد شــده اســت. ــر بــودن نامزدهــای ریاســت جمهــو ــر و مدب ــرای تشــخیص رجــل سیاســی، مذهبــی و مدی الزم ب

ز اینهــا، بــه چیزی که هــادی طحان نظیــف، عضو حقوقدان شــورای نگهبان گفته، اشــاره ندارد.  ر هیــچ یــک ا امــا د

ر انتخابات نیست مصوبه شورای نگهبان راه حل مناسبی برای ثبت نام د

نگــاه ویــژه

ر عرصه قدرت؛  ر زنان د موانــع حضو
نگرش های سیاســی یا مبانی فقهی؟

ر گفت وگو با الهه کوالیی مطرح شــد: د

سیده زهرا فاطمی
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ر عرصــه قــدرت  زنــان د ر  ز حضــو ا پیش مصاحبــه: هنگامی کــه 

ــر نیســت.  ر تنهــا دوران معاص صحبــت بــه میــان می آوریــم منظــو

ــر تاکنــون زنــان همــواره پابه پــای مــردان  ز شــروع زندگــی بش ا

ر داشــته اند امــا رهبــری مــردان نقــش  ر عرصــه قــدرت حضــو د

ر و فرهنــگ جوامــع  پررنگ تــری داشــته اســت. بســته بــه افــکا

ر عرصــه  ر د ــر ســر راه زنــان بــرای حضــو مخالــف همــواره موانعــی ب

ر ســطوح بــاال وجــود داشــته اســت کــه جامعــه ایــران  قــدرت و د

ــا  ــو ب ــن گفت وگ ر ای ــت. د ــوده اس ــتثنی نب ــع مس ــن موان ز ای ــز ا نی

ــر الهــه کوالیــی، اســتاد علــوم سیاســی دانشــگاه تهــران،  دکت

نماینــده مجلــس ششــم و عضــو شــورای هماهنگــی مجمــع 

ر  د زنــان  محدودیت هــای  و  موانــع  دربــاره  اصالح طلــب  زنــان 

ر جامعــه ایــران پرداخته ایــم.  عرصــه قــدرت سیاســی د

ر ســابقه طوالنــی دارد، امــا  ر عرصــه سیاســی کشــو ر زنــان د حضــو

ر دهــه هــای اخیــر بــه  ز نبــوده و د ر بــار ر تمامــی أدوا ر د ایــن حضــو

ــی  ــه دالیل ــما چ ــر ش ز نظ ــت، ا ــه اس ز یافت ــرو ــه ب ر زمان ــذ ــب گ تناس

ر عرصــه سیاســی شــد؟  ــر شــدن جایــگاه زنــان د ــر بــه پررنگ ت منج

ر فاصلــه داریــم و راه حــل کاهــش  آل، چقــد ز وضعیــت ایــده  ا

ایــن فاصلــه چیســت؟

ر  ــو ر کش ــر، د ــای اخی ــی دهه ه ــوالت سیاس ر تح ــان د زن

ر  ز انقــالب اســالمی، حضــوری تاثیرگــذا مــا به ویــژه پــس ا

ــالب  ــروزی انق ر پی ــم د ــا ه ــته اند. آن ه ــته داش و برجس

تحــوالت  ر  د هــم  و  بودنــد  ر  اثرگــذا ر  بســیا اســالمی 

ز  ا بیــش  ر  د کــه  مختلفــی  دوره هــای  ر  د آن  ز  ا پــس 

نقشــی  همــواره  شــکل گرفته،  گذشــته  دهــه  ر  چهــا

تعیین کننــده داشــته اند. امــا ایــن نقــش بیش تــر بــه 

شــکل تــوده ای، به شــکل ســیال و درواقــع به شــکل 

ر  ــا د ــت. ام ــوده  اس ــردان ب ــرای م ــدرت ب ــده ق ایجادکنن

ز  چارچــوب خوانــش رهبــری انقالبــی امــام خمینــی)ره( ا

ز  ر طــول ســال های پــس ا نقــش زنــان و جایــگاه زنــان د

ــه  ر عرص ــا د ــان نه تنه ر زن ــو ــر حض ــورد تاثی ر م ــالب، د انق

اجتماعــی  ر همــه عرصه هــای حیــات  کــه د سیاســت 

به طورقابل توجهــی  کشــورما،   ر  د زنــان  آگاهی هــای 

ــرد.  ــدا ک ــش پی افزای

زنــان،  نقــش  ز  ا دینــی  خوانــش  ایــن  اســاس  ــر  ب

ر جامعــه بــرای ایــن  زمینه هــای بهتــر و مناســب تری د

ــر  ر دیدگاه هــای دکت ر کنــا تاثیرگــذاری فراهــم شــد. د

عامــل  جنــگ  اســالمی،  انقــالب  رهبــری  و  شــریعتی 

قــوت  را  زنــان  اجتماعــی  ر  حضــو کــه  بــود  دیگــری 

زنــان  مــردان،  غیــاب  ر  د شــد  ســبب  جنــگ  بخشــید. 

جامعــه  یــک  ر  د کــه  بگیرنــد  برعهــده  را  نقش هایــی 

هشــت  امــا  نمی شــد.  پذیرفتــه  ســادگی  بــه  ســنتی 

بــا خســرت های فــراوان،  ســال جنــگ ســبب شــد کــه همــراه 

ر اجتماعــی زنــان هــم، فرصت هــای قابل توجهــی  بــرای حضــو

ــادی  ــای اقتص ــه حوزه ه ــی ب ر اجتماع ــو ــن حض ــد. ای ــود بیای بوج

ز پایــان جنــگ تــالش  و سیاســی هــم راه پیــدا کــرد. هرچنــد پــس ا

ــرود، امــا دورۀ ســازندگی، دوره  ز بیــن ب شــد تــا ایــن دســتاوردها ا

ر سیاســت  افزایــش ارتبــاط بــا جهــان و گســترش عمل گرایــی د

ر  آثــا خارجــی ایــران ســبب شــد امــکان تعامــل بــا جهــان و انتقــال 

ــل  ــه داخ ــان ب ــر جه ر سراس ــان د ــوق زن ز حق ــاع ا ــای دف و پیامده

ز دهــه ۱۳۷۰ شــاهد  ــز فراهــم شــود. برهمیــن اســاس ا ر نی کشــو

افزایــش توجــه بــه مســئله زنــان، حقــوق زنــان، مشــارکت سیاســی 

ر  ــو ــز ام ــکیل مرک ــتیم. تش ــان هس ــه زن ــه جانب ر هم ــو ــان وحض زن

ز ایــن توجــه  ر نهــاد ریاســت جمهــوری، نمــادی ا مشــارکت زنــان د

ــر افزایــش پیــدا کــرد. ر دوران اصالحــات بیش ت بــود. ایــن رونــد د

دموکراســی خواهی،  جنبــش  پیشــرفت  بــا  طبیعــی  ر  به طــو

اجتماعــی  مشــارکت  بــرای  بهتــری  فضــای  ــز  نی زنــان  بــرای 

رونــد تحــوالت یادشــده،  ر  سیاســی فراهــم شــد. بــه تدریــج د

ــۀ  ر عرص ــود د ــوق خ ــورد حق ر م ــری را د ــای بیش ت ــان تقاضاه زن

سیاســت و اقتصــاد مطــرح کردنــد. بــه ایــن ترتیــب کــه بــه دلیــل 

ز ســوی مقام هــای  ر مــورد حقــوق زنــان ا دیدگاه هایــی کــه د

ــز شــاگردان و رهــروان امــام خمینــی مطــرح  ر و نی عالــی کشــو

ــت. ــش یاف ــر افزای ــان بیش ت ــای زن ــا و انتظاره ــد، آگاهی ه می ش

زنــان  آن،  ز  ا برآمــده  انتظارهــای  و  آگاهی هــا  ایــن  افزایــش  بــا 

و  سیاســت  ر  د خــود  بــرای  هــم  بهتــری  موقعیــت  ر  خواســتا

ر اقتصــاد توفیــق زیــادی نداشــته اند.  اقتصــاد شــدند. البتــه د

ــگاه  ــدرت جای ــای ق ر حوزه ه ــان د ــا زن ــد ت ــبب ش ــوالت س ــن تح ای

ــر  ــوی دیگ ز س ــی و ا ــل داخل ــو عوام ز یک س ــد. ا ــدا کنن ــری پی بهت

ــوذ  ــل نف ــا به دلی ــرد. ام ــریع ک ر را تس ــو ــن حض ــی ای ــل خارج عوام

نظام هــای  حاکمیــت  قرن هــا  ــر  تاثی درواقــع  و  مردســاالری 

پدرســاالر، دســتیابی بــه ایــن حقــوق بــه ایــن ســادگی قابل تحقــق 

دوران  کــه  هســتیم  شــاهد  مــا  بنابرایــن  نیســت.  و  نبــوده 

بــرای بازگردانــدن  بــا شــیوه های گوناگــون  ز اصالحــات،  ا پــس 

می شــود.  تــالش  به خانه هــا  خصوصــی،  حــوزۀ  بــه  زنــان 

یــا  ر  انــکا درواقــع  اصالحــات  دوران  دســتاوردهای  ز  ا بســیاری 

سیســتماتیک  اعمــال  می شــود،  تــالش  آن  بین بــردن  ز  ا بــرای 

ــج  ــگاه ها و تروی ر دانش ــران د ــه دخت ــیتی علی ــهمیه های جنس س

ر ایــن راســتا اســت.  آنــان د ــر اقدامــات  ز جملــه دیگ چندهمســری ا

ز  ز دســتاوردهای دوران جنــگ و پــس ا ــر حــال بســیاری ا بــه ه

ر  ر ایــن دوره مــورد هــدف قــرا جنــگ تــا پایــان دوران اصالحــات د

ز عرصه هــا، موقعیت هایــی را کــه  می گیــرد. زنــان دربســیاری ا

ر دوران  ز دســت می دهنــد، هرچنــد د به دســت آورده بودنــد، ا

ــر زن هــم تجربــه شــد. امــا ایــن نمــاد  ز اصالحــات یــک وزی پــس ا

ر نمی آمــد. بلکــه نمــادی  ر بــه توانمندی هــای زنــان به شــما بــاو

ر پیش بــرد دیدگاه هــای  ز سیاســت های دوران احمــدی نــژاد د ا

ــود. ــود او ب ــاص خ خ

اعتــدال  دوران  بــا  نــژاد،  احمــدی  هشت ســاله  دوران  پایــان  ر  د

ــرای زنــان  ــاره ب ز ســال ۱۳۹۲ بــه بعــد فضــای جدیــدی دوب یعنــی ا

ز حقــوق خــود و رفــع تبعیــض علیــه  فراهــم شــد تــا بتواننــد ا

ــوط  ــداف مرب ــق اه ــرای تحق ــن ب ــد. هم چنی ــخن بگوین ــود س خ

را  جدیــدی  تــالش  مــردان  و  زنــان  حقــوق  انســانی  برابــری  بــه 

ز دســت رفتــه،  شــروع کننــد. البتــه بــا توجــه بــه فرصت هــای ا

را کــه قبــال  ز تالش هایــی  ا بایــد بخــش مهمــی  آن هــا دوبــاره 

ــه  ــه ک ــال آن چ ــر ح ــه ه ــد. ب ر می کردن ــرا ــد، تک ــام داده بودن انج

ز و نشــیبی اســت کــه ارتبــاط نزدیــک  ز شــاهد هســتیم، فــرا ــرو ام

ــئله  ــع مس ر واق ــران دارد. د ر ای ــی خواهی د ــش دموکراس ــا جنب ب

و  بشــر  حقــوق  بــه  مربــوط  مباحــث  ز  ا را  زنــان  حقــوق  و  زنــان 

دموکراســی خواهــی نمی تــوان جــدا کــرد.

تامیــن  ر  د مطلــوب  شــرایط  بــه  رســیدن  بــرای  اینکــه  نتیجــه 

ر بهبــود  حقــوق انســانی زنــان و رفــع تبعیــض علیــه آن هــا، د

ر عرصــه سیاســت، همچنــان راهــی طوالنــی  آنــان د موقعیــت 

ر ســطح  ر کــه د پیــش پــای زنــان ایرانــی وجــود دارد. همان طــو

ز تالش هایــی  جامعــه جهانــی هــم مــا شــاهد هســتیم بســیاری ا

ر  ــرن بیســتم بــرای بهبــود وضعیــت زنــان انجــام شــد، د ر ق کــه د

ر بســیاری  ــا شــواهد نگران کننــده و ناگــوا ــرن بیســت و یکــم ب ق

می کشــد.   چالــش  بــه  را  موفقیت هــا  ایــن  کــه  شــده  روبــه رو 

ــر  سراس ر  د بایــد  زنــان  می دهــد  نشــان  تحــوالت  ایــن  همــۀ 

انســانی  حقــوق  بــه  رســیدن  بــرای  ایــران  ر  د فقــط  نــه  جهــان 

ر  خــود، هم چنــان تــالش کننــد. هرچنــد بایــد بپذیریــم کــه د

ر جایــگاه و موقعیت هــای متفــاوت  آنــان د کشــورهای مختلــف، 

اروپــا،  شــمال  ماننــد  کشــورها  برخــی  ر  د تنهــا  دارنــد.  ر  قــرا

ر مقایســه بــا  شــرایط انســانی تر و قابل قبــول اســت. به ویــژه د

ر گرفته انــد. ر میــان کشــورهای اســالمی قــرا کشــورهایی کــه د

زنــان  نقــش  ارزیابــی  بــدون  مشــروطه  پرونــده  بازخوانــی 

ر جامعــه ۲۵0  ــر می رســد د ــر نیســت. هرچنــد بــه نظ امکان پذی

ــد  ــه بای ر ک ــو ــان آن ط ــروطه زن ر مش ر روزگا ــت د ــری پایتخ ر نف ــزا ه

ــروطه نیافتــه بودنــد.  ر بطــن جنبــش مش ر د مجالــی بــرای حضــو

مشــروطه  انقــالب  ر  د زنــان  نقــش  تاریخــی،  مقایســه  یــک  ر  د

پررنگ تــر بــود یــا انقــالب اســالمی؟

تــا حــدی می تــوان گفــت ایــن قیــاس مع الفــارق اســت. بــه دلیــل 

ر دوران انقــالب مشــروطه،  اینکــه ســطح آمــوزش و ســواد زنــان د

ــت و  ــکل گرف ــالمی ش ــالب اس ــه انق ــی ک ــا دوران ــه ب ــه هیچ وج ب

ز شــد، قابــل مقایســه نیســت. ــرو پی

آنــان  ر دوران پهلــوی بــرای آمــوزش زنــان بــرای باسواد شــدن  د

آن  حاصــل  کــه  گرفــت  صــورت  گوناگونــی  برنامه ریزی هــای 

ر  بــود کــه د ایرانــی  زنــان  ر میــان  آمــوزش د بــاال رفتــن ســطح 

ر شــد.  ر آن مشــخص ت آثــا ــروزی انقــالب اســالمی  شــکل گیری و پی

ــالب  ــکل گیری انق ر ش ــان د ــالمی، زن ــالب اس ــری انق ــان رهب ــه بی ب

ر تعیین کننــده ای داشــتند، چــه زنــان مذهبــی و چــه  نقشــی بســیا

ر مبــارزه بــا ظلــم ستم شــاهی و  زنــان غیرمذهبــی. همــه آن هــا د

ــد و  ــارزه کردن ــم مب ر ه ــا ر کن ــوی د ــم پهل ــت های رژی ــی سیاس نف

ر پیــروزی انقــالب اســالمی کــه  بــه خیابان هــا آمدنــد. نه تنهــا د

ــروزی انقــالب، هــم زنــان نقــش  ز پی ر دوره هــای مختلــف پــس ا د

ــد،  ــا کردن ــای رای ایف ــدوق ه ــای صن ر پ ــی د ــود را  حت ر خ ــذا تاثیرگ

ــا نیامــدن خــود. ــا آمــدن و چــه ب چــه ب

بررســی  امــکان  انتخاباتــی  فرم هــای  ــر  نظ ز  ا متاســفانه  البتــه 

ر دوره هــای مختلــف انتخابــات نداریــم. امــا  ــر جنســیت را د تاثی

ــطوح  ر س ــد د ــان می ده ــا نش ــاهده های م ــه مش ــه ک همان گون

بودنــد.  فعــال  ر  بســیا انتخاباتــی  دوره هــای  ر  د زنــان  مختلــف 

ز  ر پاســداری ا ر پیــروزی انقــالب اســالمی و چــه د بنابرایــن چــه د

نقــش  ر  زنــان بســیا ر جنــگ و دوره هــای مختلــف  آن یعنــی د

مشــروطه  انقــالب  ر  د مــا  کــه  حالــی  ر  د داشــتند.  تاثیرگــذاری 

ر حــد  می بینیــم کــه بــا وجــود فعالیت هــای محــدود زنــان، د

اساســی  قانــون  ر  د داشــت،  وجــود  آنــان  بــرای  کــه  امکانــی 

و  گرفتنــد  ر  قــرا محجــوران  و  ر  صغــا ر  کنــا ر  د زنــان  مشــروطه 

ر گرفــت. بــه مجلــس  ر قــرا انــکا حقــوق انســانی آن هــا مــورد 

ــال  ر س ــه د ــی ک ــا زمان ــد. ت ــدا نکردن ــم راه پی ــالمی ه ــورای اس ش

ز  ا زنــان  بــه آن هــا داده شــد،  ر دورۀ پهلــوی  ایــن حــق د  ۱۳۴۲

البتــه  بودنــد.   محــروم  انتخاب کــردن  و  انتخاب شــدن  حــق 

ر ایــن نهــاد انتخاباتــی ســهم  ز انقــالب اســالمی هــم مــا د پــس ا

ــان شــاهد هســتیم. کــه دالیــل آن بــه عوامــل  ــرای زن اندکــی را ب

ــاط  ــی ارتب ــت قانون ــه محدودی ــه ب ــود ک ــوط می ش ــی مرب مختلف

نمی کنــد. پیــدا 

مجلــس  ر  د پیــش  ســال   ۳۷ بهشــتی  شــهید  صحبت هــای 

ر می کنــد کــه  خبــرگان قانــون اساســی ایــن مســئله را روشــن ت

ز رجــل سیاســی فعــال مــردان هســتند  ر مجلــس خبــرگان ا منظــو

تــا زمانــی کــه بــا فقــه بــا توجــه بــه شــرایط و موقعیــت، تفســیری 

ز ســوی فقهــا جاری ســت،  ز آن ارائــه دهــد. بــا ســکوتی کــه ا ا

ــود؟ ــد ب ــه خواه ــان چ ــرای زن ــی ب ــل سیاس ــداق رج ــرانجام مص س

قانــون  مــورد  ر  د کــه  تفســیری  بــه  برمی گــردد  موضــوع  ایــن 

ایــن  کــه  زمانــی   ۱۳۵۸ ســال  ر  د می گیــرد.  صــورت  اساســی 

فضایــی  ایــران،  جامعــه  فضــای  می گرفــت،  صــورت  بحث هــا 

بــود کــه موضــوع جنســیت و تبعیــض جنســیتی بــه تبــع شــرایط 

می شــد،  مطــرح  کــه  بحث هایــی  ر  د بین المللــی  و  داخلــی 

جایــگاه تعیین کننــده نداشــت. این هــا بحث هایــی اســت کــه 

ر حــال گســترش بــود.  ر ســطح جهــان د ز دهــه ۷۰ به بعــد، د ا

ر گفتمــان ســنتی، زنــان به عنــوان موجــودات خانگــی دیــده  د

می شــدند. ایــن حرکــت را امــام خمینــی شــروع کــرد کــه زنــان 

ر شــرکت کننــد، رویکــرد جدیــدی  ر مقــدرات اساســی کشــو بایــد د

ر دیــدگاه  بــود کــه بــا ایــن خوانــش متفــاوت شــکل گرفــت. د

ــت  ــاد راه گشاس ــئله اجته ــیعه مس ــه ش ر فق ــی)ره( د ــام خمین ام

ر هــر زمــان و مــکان پاســخ  و می توانــد متناســب بــا تحــوالت د

مناســب بــرای نیازهــای انســانی را ارائــه کنــد.

ــروزی انقــالب  ز پی ر ایــن مســئله خــاص، بــا گذشــت چهل ســال ا د

ــا  ــت ب ــروری اس ــه ۱۳۵۰، ض ر ده ــدگاه د ــن دی ــرح ای ــالمی و ط اس

تحــوالت عظیــم و بنیادیــن کــه جامعــه ایرانــی تجربــه کــرده و 

ر موقعیــت و جایــگاه زنــان و نقشــی کــه نه تنهــا  دگرگونــی د

ر کشــورما داشــته اند،  ر دهه هــای اخیــر زنــان د ز بلکــه د امــرو

ر نویــن  پاســخ الزم و مناســب داده شــود. مــا نیازمنــد یــک تفســی

بــر پایــه فقــه پویــا هســتیم. یعنــی همــان چیــزی کــه امــام 

زمــان  عنصــر  ــر  تاثی یعنــی  داشــتند:  تاکیــد  آن  ــر  ب خمینــی)ره( 

ر احــکام دینــی کــه می توانــد ایــن گفتمــان  ر صــدو و مــکان د

ز  ا ــر اســاس بســیاری  ب ر دهــد.  ــر قــرا را هــم تحــت تاثی ســنتی 

ر ایــن  ز وجــود دارد و تفســیرهایی کــه د ــرو خوانش هایــی کــه ام

گفتمــان  اســاس  ــر  ب رجــل  ز  ا ر  منظــو می شــود،  مطــرح  زمینــه 

ر  د و  بــوده  حاکــم  مــا  ر  کشــو تاریــخ  ر  د کــه  مردانــه 

ر اســت، انســان اســت و  ایــن دوران هــم حاکــم برقــرا

ر  د وقتــی  مواقــع  ز  ا بســیاری  ر  د کــه  چــرا  مــرد.  نــه 

ز واژه رجــل یــا مــرد  مــورد انســان صحبــت می شــود، ا

ر انســان و نــه  ر اینجــا منظــو اســتفاده می شــود، کــه د

ــوع  ــن موض ر ای ــاص و د ــئله خ ــن مس ر ای ــت. د ــرد اس م

ــوع  ــن موض ــم ای ر ه ــو ــرایط رئیس جمه ــه ش ــوط ب مرب

مصــداق کامــل دارد. مــا نیازمنــد آن هســتیم کــه اراده 

ــر اســاس ایــن  سیاســی بــه ایــن مســئله تعلــق بگیــرد. ب

ــردن  ــرای انتخاب ک ــان ب ــی زن ــق طبیع ــی ح اراده سیاس

ــد  ــوری بای ــت جمه ــوزه ریاس ر ح ــدن د ــاب ش ــز انتخ و نی

ــد. ــدا کن ــی پی ــی و اجرای ــه عمل جنب

ر مجلــس شــورای  ر شــما د باتوجــه بــه ســابقۀ حضــو

مقننــه،  قــوه  ر  د نماینــده  یــک  عنــوان  بــه  اســالمی 

قــدرت  عرصــه  ر  د زنــان  پررنگ تــر  ر  حضــو موانــع 

؟ چیســت

ز ایــن  مجلــس جزیــره نیســت. مجلــس هــم بخشــی ا

ــان  ــا زن ــه م ــای جامع ــه بخش ه ر هم ــت. د ــه اس جامع

کــه  هســتند  روبــه رو  موانعــی  و  محدودیت هــا  بــا 

آن هــا  ز  ا بســیاری  اســت.  نانوشــته  آن هــا  ز  ا بســیاری 

فرهنگــی و تاریخــی اســت یــا ریشــه های اجتماعــی، 

ر  د دارد.  تربیتــی  ریشــه های  یــا  و  آموزشــی  هــای  ریشــه 

ــا  ــا محدودیت ه ــده ب ــان نماین ــاس زن ــن اس ــم برهمی ــس ه مجل

نهادهــای  همــه  ر  د زنــان  کــه  هســتند  روبــه رو  مانع هایــی  و 

ســمت های  ر  د ر  حضــو ماننــد  هســتند.  روبــه رو  آن  بــا  دیگــر 

کمیســیون ها  رئیســه های  هیئــت  ر  د ر  حضــو تصمیم گیــری، 

اشــاره  کــه  ر  همان طــو مجلــس.  رئیســه  هیئــت  ر  د حتــی  یــا 

ر پیشــرفت  ر کنــا ر دوران اصالحــات شــاهد هســتیم د کــردم، د

ــف  ــه های مختل ــت رئیس ر هیئ ــان د ــازی، زن ــک س ــوج دموکراتی م

را  مختلــف  نقش هــای  می کننــد.  پیــدا  راه  هــم  مجلــس 

ــی  ــه خوب ــوند، و ب ــرا می ش ــردان پذی ــا م ــر ب ــان براب ــوان انس به عن

هــم آن را انجــام مــی دهنــد.

ر دوران پــس  ــر می کنــد د  امــا وقتــی کــه ایــن نــگاه و نگــرش تغیی

ز دوران اصالحــات شــاهد آن هســتیم  ز مجلــس ششــم و پــس ا ا

می شــوند،  گذاشــته  ر  کنــا مدیریتــی  حوزه هــای  ز  ا زنــان  کــه 

ــن  ز ای ــس ا ــد. پ ــدا می کنن ــزل پی ــه دوم تن ــش درج ــه نق ــاره ب دوب

دوران یعنــی مجلــس هفتــم، هشــتم و نهــم، هم زمــان بــا طــرح 

ر  د کــه  هســتیم  شــاهد  توســعه،  و  اعتدال گرایــی  ایده هــای 

مجلــس دهــم هــم دوبــاره خیــزش زنــان شــروع می شــود. آن هــا 

ــر خــود را بدســت آورنــد و  تــالش می کننــد حقــوق انســانی براب

اســتفاده کننــد، بــه جامعــه هــم خدمــت کننــد. متناســب بــا 

ــدود  ــاده، مح ــان، گش ــرای زن ــا ب ــن فض ــا، ای ــن نگرش ه ــر ای تغیی

و مســدود می شــود. ایــن موضــوع برمی گــردد بــه نگرشــی کــه 

ر مجلــس اکثریــت دارنــد و مبلــغ و  جریان هــای سیاســی کــه د

ز آن کــه  ر ایــن زمینــه بیــش ا ــر می رســد د مــروج آن هســتند. به نظ

مبانــی فقهــی مانــع ایجــاد کنــد، نگرش هــای سیاســی و نگــرش 

ــر زنــان هســت کــه  انســانی نســبت بــه زنــان و حقــوق انســانی براب

ــت. ر اس ــذا ــت ها تاثیرگ ــن سیاس ــا و ای ــن رفتاره ــر ای ب
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ر ۲۰۲۲، »قهرمــان« فرهــادی را شــانس اصلــی شــاخه بهتریــن فیلــم بیــن المللــی معرفــی  ز برنــدگان اســکا نشــریه ورایتــی در پیــش بینــی زودهنــگام خــود ا
کــرد. 

ر گرفتــه، در پیــش  ر اختیــا ر آمریــکا کمپانــی آمــازون د ــر فرهــادی کــه اخیــرا حــق پخــش آن را د بــه گــزارش ایســنا، فیلــم »قهرمــان« جدیدتریــن ســاخته اصغ
ر بهتریــن فیلــم بیــن المللــی )غیرانگلیســی زبــان( معرفــی  ر ۲۰۲۲ بــه عنــوان بخــت اصلــی کســب اســکا بینــی زودهنــگام نشــریه ورایتــی دربــاره برنــدگان اســکا

شــده اســت.

ز  ر جشــنواره کــن امســال اســت ا ر د ز گزینــه هــای اصلــی حضــو ر دارد ا ز تولیــد قــرا ر مرحلــه پــس ا ز فیلمبــرداری شــده و هم اکنــون د ر شــیرا ایــن فیلــم کــه د
ــد.  ــت می کن ــینمایی ۲۰۲۲ رقاب ــز س ــل جوای ر فص ــازون د ــی آم ــوی کمپان س

ر بهتریــن فیلــم  ز ســیمین« و »فروشــنده« موفــق بــه کســب اســکا ر ا ر ســال هــای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ بــه ترتیــب بــا فیلم هــای »جدایــی نــاد ز ایــن و د فرهــادی پیــش ا
بیــن المللــی شــده اســت. 
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ز هــم.  ــر بی پایــان آدمیــان ا    ایــن فیلــم داســتانی اســت دربــارۀ تنف

ســیاه علیــه ســفید و ســفید علیــه ســیاه. پرســوناژهای اصلــی 

ــر آمریکایــی  ز همه جــا بی خب فیلــم نوجوانــان شکســت خــورده و ا

ــه  ــا علی ــتانۀ نئونازی ه ــد نژادپرس ــم عقای ــچ و خ ــه در پی ــتند ک هس

آمــوزش  برایــش  کــه  کاری  دارنــد  ر  بــاو و  گیرکرده  انــد  ســیاه ها 

ر مقابــل سیاه هاســت. ر ممکــن د می بیننــد بهتریــن کا

ر  بســیا شکســت  و  پیــروزی  حــس  ایجــاد  ر  د بازیگــران  بــازی     

ــر لحظــۀ فیلــم نشــان  ر ه فوق العــاده اســت و ذات انســانی را د

می دهــد. زمانــی را نشــان می دهــد  کــه انســان بــا دانــش کــم 

بــه  را  دیگــران  می خواهــد  و  می شــود  جاه طلــب  افــراد  ــر  درگی

بــرای  و  برســد  خــود  نژادپرســتانۀ  هدف هــای  بــه  تــا  ر  گیــرد  کا

ز ســبک پوشــش یکســان  ر خــود و گروهــش ا جامعه پذیرکــردن کا

اســتفاده می کنــد تــا بــه دیگــری ثابــت کنــد کــه مــا باهــم مســاوی 

آن هــا  مقابــل  ر  د بایــد  برتریــم؛  کاکاســیاه ها  ز  ا ولــی  هســتیم 

ــا  ــر آن ه ــتن و تحقی ــه کش ــی ب ــچ ترس ــدون هی ــیم و ب ــجاع باش ش

بپردازیــم. 

هــم  آن هــا  ننشســته اند.  ر  بیــکا نیــز  ســیاه ها  مقابــل  ر  د    

دارودســته ای علیــه ســفیدها تشــکیل داده انــد و شــبانه بــه خانــۀ 

سفیدپوســت ها حملــه می کننــد و چیــزی می دزدنــد. داســتان 

و  می افتــد  اتفــاق  ســرقت ها  همیــن  ز  ا یکــی  در  فیلــم  اصلــی 

ــه  ر گرفت ــرا ــیاه ها ق ــرقت س ــورد س ــه م ــتان ک ــی داس ژ اصل ــونا پرس

اســت بــا خشــونت تمــام آن هــا را بــه قتــل مــی رســاند و راهــی 

ــی  ــم زندگ ــفیدها باه ــیاه ها و س ــه س ــی ک ــود. جای ــی می ش زندان

می کننــد. البتــه در زنــدان هــم مرزبندی هــای نــژادی به خوبــی 

ز وســایل  ــژاد هم زمــان حــق اســتفاده ا  دو ن
ً
مشــخص اســت. مثــال

ــود  ر خ ــر ــان مق ــد در زم ــدام بای ــد و هرک ــی را ندارن ــات ورزش و امکان

ر  ــا ــیاه ها کن ر س ــا ــگام ناه ر هن ــه د ــا اینک ــردازد و ی ــت بپ ــه فعالی ب

برعکــس.  و  نمی شــینند  ســفیدها 

جامعه پذیــری  مقولــۀ  به خوبــی  دیگــر  ســوی  ز  ا فیلــم  ایــن     

ر  د آن  تعمیــم  همچنیــن  و  دیگــران  و  مــادر  و  پــدر  ز  ا کــودکان 

ر  بــراد اینکــه  می دهــد.  نشــان  را  همســاالن  گــروه  و  مدرســه 

کوچک تــر راه بــرادر بزرگ تــر را ادامــه می دهــد؛ همــان لباس هــا 

ــد  ر سیگارمی کش ــو ــان  ط ــرکات را دارد، هم ــان ح ــد، هم را می پوش

. و... 

ر طــول ســه ســال زنــدان بــا مســائل و     شــخصیت اصلــی کــه د

ــوده  ــه  رو ب ــفیدها رو ب ــه س ــفیدها ب ــتم س ــه س ز جمل ــکالتی ا مش

ز زنــدان می خواهــد  ز خــروج ا ــر کــرده اســت، بعــد ا به کلــی تغیی

ــا  ــد و ت ــرون بکش ــرده بی ــت ک ــه درس ــی ک ز منجالب ــواده اش را ا خان

ز نژادپرســتی فاصلــه بگیــرد؛ ولــی موفــق  جایــی کــه می توانــد ا

ــا  ر انتقــام ســتم هایی کــه کــرده اســت را ب نمی شــود. چراکــه روزگا

ز او می گیــرد.  ا ر کوچک تــرش  بــراد قتــل 

   ســکانس پایانــی فیلــم شــخصیت اصلــی داســتان را بــا لبــاس 

ســفید، کــراوات و کفش هــای واکــس زده نشــان می دهــد کــه بــه 

ر خــودش  ز آنکــه بــه کا ر آبرومنــدی رفتــه اســت. امــا قبــل ا دنبــال کا

ز خیلــی فاصلــه نگرفتــه  برســد بــرادرش را بــه مدرســه می بــرد. هنــو

کــه بــرادرش طعمــۀ یــک ســیاه می شــود و بــه قتــل می رســد. 

 
ً
درحالی کــه بــه ســمت بــرادرش مــی رود، لبــاس ســفیدش کامــال

ز آن کــه بایــد احســاس کســانی  ــز می شــود. نشــان ا ز خــون قرم ا

ر  کــه لباس هــای ســفید و تمیزشــان را خونــی کــرده اســت بــه طــو

کامــل درک کنــد تــا لکــۀ ایــن ننــگ پــاک شــود.

ر هــم کــه خــوب باشــی بایــد تقــاص  ــر تــو هرچقــد    بــه عبــارت دیگ

ــه  ــه ای ک ــه گون ــت ب ــا عدال ــی ت ــس ده ــرده ای را پ ــه ک ــی ک کارهای

ــود. ــا ش ــد برپ ــودش می خواه خ

دیجیتال مارکتینگ؛ ناجی کتاب و کتاب خوانی

سرگیجه ای که سرگیجه می آورد

ر  مهران محمد پو
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ر سلمان زاده امی
کارشناسی آموزش ابتدایی

ــر دیجیتــال، ارتباطــات نویــن و خیــل عظیــم کلمــات و عناویــن ایــن  عص

ــی  ــت. آدم ــه اس ــرا گرفت ــرن 21 را ف ــدرن ق ــالح م ــه اصط ــان ب ــی انس چنین

ز  ز زمــان بــرای اینکــه بتوانــد کوچک تریــن نیــا ر و برهــه ا روزگا ر ایــن  د

اجتماعــی اش را نیــز برطــرف کنــد ناخواســته بــه ســمت دنیــای وب روانــه 

می شــود. دنیایــی کــه بــا فضــای خــاص خــود تمــام وجــوه زندگــی 

ر داده اســت. در واقــع می تــوان گفــت  ــر قــرا انســان امــروزی را تحــت تأثی

ــی،  ــای واقع ــد؛ دنی ــی می کن ــی زندگ ــد ضلع ــک چن ــرن 21 در ی ــان ق انس

ــازی و ... . ــای مج دنی

ر ایــن بیــن کتاب خانه هــا بــرای اینکــه بتواننــد همچنــان زنــده بماننــد  د

ــد؛  ــختی دارن ر س ــند کا ــته باش ــان را داش ــران وفادارش ــب و کارب و مخاط

زندگــی  ســبد  ر  د به خصوصــی  جایــگاه  کتاب خانــه  و  کتــاب  چرا کــه 

ــدارد. ــروزی ن ــان ام انس

و  مجــازی  شــبکه های  اینترنــت،  ورود  بــا  کــه  نمانــد  ناگفتــه  البتــه 

 
ً
ر مــواردی کامــال رســانه بــه زندگــی مــا تغییــرات اساســی و گســترده و د

روابــط و محیــط کاری و ... مــا ایجــاد شــده  بجــا، مناســب و مفیــد در 

ــودش را  ــا خ ــب ب ر متناس ــازا ــه وب ب ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــی می ت ــت. یعن اس

ر آن ســرمایه گذاری کــرده اســت کــه ایــن مــورد  شناســایی و بــه خوبــی د

ــر کســب و  نمایــان می کنــد. ه را به خوبــی  بازاریابــی  بــاالی  اهمیــت 

ــه  ــبب اینک ــه س ــی و ب ــان کنون ر جه ــرفت د ــت و پیش ــرای موفقی کاری ب

ز ظرفیت هــای  ــر رقبــای خــود غلبــه کنــد بایــد بــه نحــو احســن ا بتوانــد ب

ــب  ــی و مناس ــات کاف ــۀ خدم ــان و ارائ ــنجی مخاطب ــرای نیازس ــی ب بازاریاب

ــرد. ــره گی به

ز زمــان بــا  ر ایــن مقطــع ا ر هــدف د ر طبیعــی پیــدا کــردن بــازا بــه طــو

و  علــم  روزافــزون  پیشــرفت های  و  اطالعــات  زیــاد  حجــم  بــه  توجــه 

را دارد. کســب و کارهــای مختلــف  وب، اصــول و قواعــد ویــژۀ خــود 

ــر  ر نظ ر د ــر جداگانــه ای بــرای ایــن کا تیــم تخصصــی و افــراد صاحــب نظ

ر اجتماعــی و  می گیرنــد. کتاب خانه هــا نیــز به عنــوان یــک کســب و کا

ز ایــن موضــوع مســتثنی نیســتند.  ــز فعالیــت فرهنگــی ا یــا یــک مرک

ر  کتابــداران و دانشــجویان رشــتۀ علــم اطالعــات و دانــش شناســی و ســای

ــایانی  ــک ش ــد کم ــه می توانن ــن زمین ر ای ــط د ــی مرتب ــته های فرهنگ رش

ــد. ــوزه کنن ــن ح ر ای ــده د ــم گیرن ــئوالن تصمی ــه مس ب

ر افــراد و  ر اختیــا ر مناســبی د ر کــه اشــاره شــد اینترنــت بســت همــان طــو

ــال  ــی فع ــوان ارتباط ــق آن بت ز طری ــا ا ــت ت ر داده اس ــرا ــا ق ــب و کاره کس

ر مربــوط تجربــه کــرد. ارتباطــی کــه  و پویــا بــا دنیــای بیرونــی کســب و کا

ر را تبلیــغ کــرد و هــم مشــتری  ز طریــق آن هــم کســب و کا می شــود ا

جــذب کــرد.

ر ادامــه بایــد گفــت بازاریابــی اجتماعــی یــک فرآینــد مدیریتــی  امــا د

ر  ــر د ر آن شــرکت ها، ســازمان ها و کتاب خانه هــا عــالوه ب اســت کــه د

ز مخاطــب، بــه اهــداف خودشــان و شــرایط جامعــه  ــر گرفتــن نیــا نظ

بــدون  چرخــه  ایــن  و  می کننــد  توجــه  هــم  اطرافشــان  محیــط  و 

سیاســت گذاری های کلــی و تکنیک هــای مخصــوص نتیجــۀ مثبتــی 

داشــت. نخواهــد 

فعالیت هایشــان  بتواننــد  کتاب خانه هــا  اینکــه  بــرای  ر  ابــزا بهتریــن 

ــِز قاب هــا و نماهــا  دقــت کنیــد کــه وجــه اشــتراک و همچنیــن وجــه تمای

ر اســت؟ محوریــت  ــز مربــوط و اســتوا ر مدیــوم ســینما بــه چــه چی د

قاب هــا و دســته بندی کردنشــان بــا اصطالحاتــی همچــون کلــوزآپ، 

را  انــدازۀ نماهــا  ــز  ر چیســت؟ چــه چی مدیوم شــات، النگ شــات و… د

ــه  ــا توج ــز ب ــن نی ژ و میزانس ــا ــش دکوپ ــه دنبال  ب
ً
ــا ــد و تبع ــن می کن تعیی

بــه آن تنظیــم و تبییــن می شــوند؟ جــواب تمامــی ایــن پرســش ها هــم 

ــان«. ــه است:»انس ــک کلم ــواب ی ــه ج ــده! بل ــم پیچی ــت و ه ــاده اس س

و  کوچک تریــن  به عنــوان  نماهــا)  تنهــا  هنگامی کــه  کنیــم  دقــت 

ز تکنیــک  ــر ا بدیهی تریــن اجــزاِی تکنیکــی_ کــه البتــه سرمنشــأش فرات

اســت(_ بــا محوریــت جســم و خصوصیــاِت آدمــی تقســیم و تبییــن 

ر خدمــت آدمــی و قصــۀ  رِ اجــزا و ابــزارآالِت تکنیکــی د می شــوند، چــرا ســای

ز ایــن مقدمــۀ کوتــاه  وجــودی اش نباشــد؛ حــال نتیجــه ای کــه می تــوان ا

ــت  ــر مدیوم شناسی س ــّدِم ب ــی مق ــه انسان شناس ــت ک ــن اس ــت ای گرف

ســینما:  ر  د  
ً
ذاتی اش)مثــال مقتضیــات  بــا  تناســب  ر  د مدیــوم  ــر  ه و 

محسوســاِت  و  شــاخصه ها  القــاِی  راســتای  در  می بایســت  تصویــر( 

ــد. ــان برآی ــتی انس زیس

نــه  باشــد،  فــرم  خدمــت  ر  د بایــد  تکنیــک  گفتیــم[  مثــال  ــر  ذک ]بــا 

ــرِ حاضر و بــا محوریت  ر عص فرانــی کــه د
ُ

بالعکــس و امــا متأســفانه چــه ک

ِز تکنیــک( و بــه بهانــۀ نمایــش و بازتــاِب واقعیــت  تکنیک پرســتی)ُپ

- انســان بــه حاشــیه رانــده 
ً
ــر حاضــر- غالبــا ر عص شاهدشــان نیســتیم؛ د

ــه و  ــه بهان ــان ب ــم. انس ز او می بینی ــری ا ــِت ظاه ــک ماک ــا ی ــده و تنه ش

ر میــان ایــن همــه  عروســِک خیمه شــب بازی ای مبــّدل شــده اســت کــه د

رِ  ــر مســی واقعیت نمایــی، نــه تنهــا حقیقتــی کشــف نمی کنــد بلکــه دیگ

ــر  ــن و منتش ــری تدوی ــوراک فک ــود خ ــب خ ــرای مخاط ــان داده و ب را نش

شــبکه های  رادیــو،  تلویزیــون،  قبیــل  ز  ا گروهــی  رســانه های  کننــد، 

وبالگ هــا،  اپلیکیشــن ها،  ســایت ها،  وب،  فضــای  ر  د اجتماعــی 

... هســتند. و  نشــریات 

ز ایــن مــوارد شــیوۀ خــاص خــودش را دارد  ــر کــدام ا ر ه بازاریابــی د

ز آن هــا متفــاوت اســت. چراکــه نــوع اســتفادۀ مــردم ا

ــظ  ز آن حف ــر ا ــب و مهم ت ــذب مخاط ــرای ج ــازمانی ب ــر س ــال ه ــه هرح ب

ــز  ــر خــود تمهیــدات ویــژه ای دارد کــه کتاب خانه هــا نی مشــتری و کارب

شــامل آن می شــوند. راه هایــی مثــل طراحــی بروشــور و کاتولــوگ بــرای 

نشــان دادن فعالیت هــای کتاب خانــه، ارائــۀ تســهیالت بــه کاربــران، 

ز  برگــزاری دوره هــای آموزشــی بــا توجــه بــه خواســت مخاطــب، بــه رو

رســانی مجموعــه، اردوهــای علمــی و ... همــۀ این هــا مــواردی هســتند 

ر قالــب  ز آن و د کــه مســئوالن و کتابــداران می تواننــد بــا اســتفاده ا

محتواهــای گوناگــون در رســانه ها بــه مخاطــب خــود ارائــه دهنــد. 

ز طریــق رســانه های اجتماعــی مزیت هــای مختلفــی بــرای  بازاریابــی ا

ــه  ــن کتا ب خان ــه بی ــی دو طرف ــه ارتباط ــه اینک ز جمل ــا دارد؛ ا کتابخانه ه

ــی  ــه راحت ــران ب ــنهادات کارب ــرات و پیش ــرد، نظ ــکل می گی ــب ش و مخاط

ر هزینه هــا و زمــان  ر می گیــرد، د ر مســئولین کتاب خانــه قــرا ر اختیــا د

مــکان  ز  ا ــر  فرات ارتبــاط  ایــن  و  می شــود  صرفه جویــی  طــرف  دو  ــر  ه

جغرافیایــی خواهــد بــود و مشــتریان و کابــران کتاب خانــه افزایــش 

چشــم گیری خواهنــد یافــت.

ر ایــن مســیر پیــش روی کتاب خانه هــا ،کــه یــک  ــز د امــا چالش هایــی نی

ــط  ــود خ ــه نب ز جمل ر دارد ا ــرا ــوند، ق ــوب می ش ــی محس ــازمان خدمات س

ــی  ــی، دسترس ــانه های اجتماع ــق رس ز طری ــی ا ــدون در بازاریاب ــی م مش

ــز گــم کــرده اســت؛ درحالیکــه فــرم حقیقتــی ا ســت  کشــف و شــهود را نی

ــت و  ــال حرک ر ح ــان د ــودآگاه و زندگانی هایش ر ناخ ــه د ــر ک ــّی و حاض ح

ر آن ناخودآگاهــی یافــت  جــوالن اســت اما»خــودی« ]دســت ســاز[ د

ــود. ــدا ش ــی پی ــر خودشناس ــتقیمی ب ــراِط مس ــا ص ــود ت نمی ش

ر هنــر-، مــا معجزاتــی عینــی داریــم تــا  ر ســینما -و د خوشــبختانه د

ــی  ــه آدم ــت ب ــگاِه درس ــه و ن ــُرق توج ــان و ُط ــِت حس هایم ــِد تربی فرآین

پیــِش  فیلــم  بگیریــم؛  یــاد  را  وجودی اش)باطنــی(  شــاخصه های  و 

ــدود  ــن مع ز همی ــی ا ــکاک یک ــرد هیچ ــرگیجۀ« آلف ــی »س ــان یعن رویم

ز مدخلــگاِه فــرم اســت و »آلفــرد هیچــکاک«  معجــزاِت شــناخت آدمــی ا

ر  ر را د ز معــدود فیلمســازان تاریــخ سینماســت کــه چندیــن شــاهکا ــز ا نی

کارنامــۀ هنری-ســینمایی خــود بــه جــا گذاشته اســت.

حــد  ر  د را  عشــق  مفهــوم  پیــش  ســال  شــصت  هیچــکاک  آلفــرد 

ــان،  ــک انس ــد ی ر کالب ــرده و آن را د ــب ک ــرگیجه« تدری ــا فیلِم»س ــالء ب اع

ــر مفهــوم عشــق را در یــک  معنایــی خــاص بخشــیده اســت. فیلــم حاض

ســرگیجگی بــه فــرم رســانده و انسانش)عاشــق( ذره ذرۀ وجــودش 

ر  ــت و د ــره زده اس ــوق( گ ــک زن)معش ــی ی ــمایل ظاهری-باطن ــه ش را ب

ز وجــوِد معشــوق بــه یــک خلســه ورود  یــک ســرگیجگی ســاطع شــده ا

ــه  ز جمل ــق)ا ر خل ــزا ــن اب ــوان بدیهی تری ــز به عن ــک نی ــد. تکنی ــدا می کن پی

ر خدمــت انســان   ذات شــناس د
ً
ر کامــال چینــِش میزانســن( در یــک بســت

و انگیزه هــای زیســتی او اســت.

حــال بــا نــکات جزئــی و تکنیکــی کــه به خوبــی بــا کاربلــدی و هنرمنــدی 

ر نهایــت به خوبــی یــک فــرم  ر هــم چیــده شــده تــا د هیچــکاک کنــا

ز  ا یکــی  بــه  کنــد  القــا  مخاطــب  بــه  را  عشــق  ز  ا خوش آمدگویــی 

ز  ســکانس های مهــم فیلــم اشــاره ای می کنیــم؛ سکانســی کــه آغــا

اســت: عاشــقانه-زاهدانه  خلســۀ  یــک  ناخــودآگاه 

نداشــتن مخاطــب بــه اینترنــت و سیســتم های کامپیوتــری، کمبــود 

ــه و ... . بودج

ر  کا ر  دســتو ر  د بایــد  نیــز  خانــواده  و  کــودکان  بــه  ویــژه  توجــه 

بــرای  بازاریابــی  به خصــوص  تکنیک هــای  ز  ا و  باشــد.  کتاب خانه هــا 

ر فعالیت هــای کتابخانــه اســتفاده کنــد. جــذب و مانــدگاری آن هــا د

ــا  ــی ب ــی اجتماع ــوزۀ بازاریاب ــتگذاران ح ــردازان و سیاس ــئوالن، ایده پ مس

انجــام دادن تمــام ایــن کارهــا بــه دنبــال ارتقــا ی رفــاه مشــتری و کاربــر و 

ــده اند. ــه ش ــهیالت ارائ ــا و تس ز فعالیت ه ــدف ا ر ه ــازا ــت ب رضای

ــر  ب مبتنــی  کــه  ارتباطــی  بازاریابــی  چــون  تکنیک هایــی  ز  ا آن هــا 

و  اتوماســیونی  بازاریابــی  اســت،  مخاطبــان  هوشــمند  گوشــی های 

ــی  ــان، بازاریاب ــای مخاطب ــا ایمیل ه ــای وب و ی ر فض ــی د ــی پلتفرم طراح

بــه  یــا مــچ بند هــا  اپلیکیشــن ها  ر قالــب  RFID کــه د مکانــی مثــل 

هــوش  و  داده کاوی  ز  ا اســتفاده  و  افــزوده  واقعیــت  مــی رود،  ر  کا

و  بهتــر  ارتبــاط  تــا  می کننــد  اســتفاده  اشــیا  اینترنــت  و  مصنوعــی 

بــا مخاطبــان خــود داشــته باشــند. بیشــتری 

وســیلۀ  یــک  به عنــوان  نیــز  تلفــن  ز  ا می تواننــد  کتاب خانه هــا  البتــه 

بازاریــاب اســتفاده کننــد. همیــن طــور بــه صــورت حضــوری و بــا کمــک 

زیــادی  مخاطــب  می شــود  ــز  نی دانشــجویان  و  کتابــداران  ز  ا گرفتــن 

ظرفیت هــای  ز  ا مــا  کتاب خانه هــای  ر  د حــد  چــه  تــا  کــرد.  جــذب  را 

رســانه های اجتماعــی و شــبکه های مجــازی بــرای پیشــبرد اهــداف، 

ارائــۀ خدمــات و تســهیالت اســتفاده می شــود؟ جــذب مخاطــب و 

ر مناســبی بــرای  خالصــه می تــوان گفــت رســانه های اجتماعــی بســت

ر  اختیــا ر  د را  مخاطــب  بــا  بهتــر  ارتباط گیــری  و  بازاریابــی  تبلیغــات، 

داده انــد. ر  قــرا شــرکت ها  و  کتاب خانه هــا  ســازمان ها، 

مدلین)کیــم  وجــوِد  پیش لرزه هــای  اولیــن  رســتوران  ســکانس  ر  د

ر دوربیــن در یــک حالــت ابژکتیــو  ر اولیــن بــا نــوواک( شــکل می گیــرد؛ د

ــز قــاب بــا لبــاس  ر مرک ز اســکاتی بــه مدلیــن تراولینــگ کــرده و او د ا

ــودِی  ــِف وج ــگ موتی ــن رن ــویم ای ــه می ش ــه متوج ر ادام ــبزش-که د س

جــذاب  تلفیــق  یــک  ر  دیــوا رِ  طــرح دا ــِز  قرم رنــگ  بــا  اســت-  مدلیــن 

ر آن میــان شــدید بــه چشــم می آیــد. در پــالن بعــدی  به وجــود آورده و د

ر نمــای مدیوم شــات می بینیــم کــه بــه مدلیــن خیــره شــده  اســکاتی را د

و دوربیــن بــه حالــت ســوبژکتیو تبدیــل می شــود و نمــای POV او را 

ر همــان حــال مدلیــن بــه اســکاتی و بــه مــا نزدیــک  بــه مــا می دهــد. د

ــا انــدازه  ــا یــک نمــای آی لــول ب ــا یــک پن-رایــت، او را ت شــده و دوربیــن ب

ر  ــو ــن  ط ــز همی ــکاتی نی ــگاِه اس ــت ن ــه حال ــرخ -ک ــت نیم ر حال ــوزآپ د کل

ــه  ــی ک ــاره گوی ــه یکب ــرده و ب ــث ک ــپس مک ــد س ــال می کن ــت- دنب اس

 
ً
ــال ــد کام ــرده باش ــرایت ک ــراوش و س ــن ت ــه میزانس ــودی اش ب ــۀ وج رایح

ز آن خــود می کنــد و بــه گونــه ای محیــط  رنــگ، نــور و کنتراســت قــاب را ا

ز او تبدیــل می شــود. همــۀ اینهــا بــه زبــان  رســتوران بــه فضــا و رایحــه ای ا

ر  میزانســنی اســت کــه زاویــۀ دیــد اســکاتی را نشــان می دهــد؛ یعنــی د

ر این چنیــن مجــذوب او  شــده اســت و این چنیــن میزانســن  اولیــن دیــدا

ــز کنجــکاو  بــه یــک فــرِم خوش آمدگویــی مبــدل می شــود و مخاطــب نی

ــینمایی. ــام س ــبیِت تم ــن نس ــۀ ای ــی ادام ز چگونگ ــذوب ا و مج

تــک ســکانس های فیلــم  تــک  ر  نــکات تکنیکال-فرمیــک د ایــن  ز  ا

ســرگیجه اســتفاده شــده اســت، ابتــدا خودآگاهانه)تکنیکــی( و ســپس 

شــاهکاری  هیچــکاک  آلفــرد  درنهایــت  تــا  ناخودآگاهانه)فرمیــک( 

ر و پــود  ــر تــا ز نیــز ب ر مدیــوم ســینما خلــق کنــد کــه تــا امــرو هنــری د

ر شــده و همچنــان بــرای مخاطــب زنــده و پویــا خــود را نشــان  زمــان ســوا

می دهــد.

فـرهنگـــی
و هـنــــری
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۱۸۸ پروژه وزارت علوم افتتاح شد

ر و ۲۶۴ میلیــارد تومــان و ۲ و  ر مجمــوع یــک هــزا بــه گفتــه محمدتقــی نظرپــور، معــاون اداری مالــی و مدیریــت منابــع وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری، د

ــز پژوهشــی و فنــاوری هزینــه شــده اســت . ر بــرای بــه بهره بــرداری رســیدن طرح هــای دانشــگاه ها، مراک ر اعتبــا نیــم میلیــون دال

ز ایــن طرح هــا کــه در زمینــه پژوهشــی یــا ارتبــاط دانشــگاه بــا جامعــه و صنعــت یــا طرح هــای فناورانــه  وی همچنیــن خاطرنشــان کــرد: بــا افتتــاح برخــی ا

ــر فراهــم می شــود. ر نف اســت، زمینــه اشــتغال حــدود یک هــزا

ــز پژوهشــی و فنــاوری هزینــه شــده و بــا افتتــاح  ز ایــن طرح هــای دانشــگاه ها، مراک ر بــرای بهــره بــرداری ا ر و ۳۷۵ میلیــارد تومــان اعتبــا درمجمــوع ۲ هــزا

ــر ایجــاد اشــتغال شــده اســت. آن بــرای ۹۰۵ نف

گزارش برگزاری اردوی جهادی مهر باران 

باران تویی

اردوی خیریــه مهــر بــاران ســازمان دانشــجویان جهــاد دانشــگاهی 

ر محــل روســتای  ز خیریه هــا د خراســان رضــوی بــا همــکاری یکــی ا

پایانــی  روزهــای  در  مشــهد  ر  شــه حاشــیه ای  مناطــق  ز  ا رقــی 
ُ

ق

ــد. ر ش ــزا ــاه ۱۳۹۹ برگ ــفند م اس

جهــاد  دانشــجویان  ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 

طــرح،  ایــن  ز  رو نخســتین  ر  د رضــوی،  خراســان  دانشــگاهی 

روی  نقاشــی  آمــوزش  کالس  جملــه  ز  ا مختلفــی  برنامه هــای 

ــای  ــی مهارت ه ــازی، دوره آموزش ــوزش جعبه س ــفال، کالس آم س

فرزندپــروری، دوره آموزشــی بهداشــت دهــان و دنــدان، کارگاه 

رنگ آمیــزی  طــرح  و  خریــد  لــذت  مــادران،  بهداشــت  آموزشــی 

ر اعضــای ســازمان دانشــجویان جهــاد  ســاختمان خیریــه بــا حضــو

شــد. ر  برگــزا مشــهد  دانشــگاهی 

ز  ا منطقــه  ایــن  کــودکان  ز  ا ــر  نف  ۵۰ طــرح  ز  ا مرحلــه  ایــن  ر  د

ز  ــر ا برنامه هــای اجــرا شــده اســتفاده کردنــد. هم چنیــن ۴۰ نف

ــر شــدند. ر دوره هــای مخصــوص بــه خــود حاض ــز د مــادران نی

دومین گام »باران تویی«

ز اردوی جهــادی مهــر بــاران ســازمان دانشــجویان  ر گام دوم ا د

ز  ا ــر  نف  ۴۰ تویــی(  )بــاران  رضــوی  خراســان  دانشــگاهی  جهــاد 

پیــدا کردنــد. دانشــجویان حضــور 

ز ایــن اردو، دانشــجویان داوطلــب عضــو ســازمان  رو ر دومیــن  د

رقــی برنامه هــای متنوعــی را 
ُ

ر در روســتای ق دانشــجویان بــا حضــو

بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی بــرای مــردم ایــن منطقــه اجــرا 

کردنــد.

ز ایــن اردو کــه بــا همــکاری خیریــه  ز جملــه برنامه هــای دومیــن رو ا

ر شــد، می تــوان بــه برگــزاری کالس هــای بــازی درمانــی  رویــش برگــزا

و روانشناســی کــودکان، کارگاه بهداشــت دهــان و دنــدان، کارگاه 

بیــن  ۸۰۰ غــذای گــرم در  توزیــع  روی ســفال، پخــت و  نقاشــی 

ــع  ــته بندی و توزی ــه، بس ــاختمان خیری ــزی س ــا، رنگ آمی خانواده ه

ر قالــب طــرح نقاشــی آرزوهــا  ز ۵۰ بســته اســباب بازی د بیــش ا

ز  ز ۲۰۰ کــودک ا ر مجمــوع ایــن طرح هــا بیــش ا و... اشــاره کــرد. د

ــدند. ــر ش ــق حاض ــن مناط ــای ای خانواده ه

ر پایانی قرا

ــجو  ر ۴۰ دانش ــو ــا حض ــانی ب ــن اردوی خدمت رس ــی ای ــۀ پایان  مرحل

ــن  ــی ای ــۀ نهای ر مرحل ــد. د ر ش ــزا ــاه برگ ــفند م ــه ۲۲ اس ز جمع در رو

اردو، دو کارگاه مهارت هــای بهداشــتی و همچنیــن مهارت هــای 

ر شــد. ــر برگــزا ر ۳۰ نف تربیــت فرزنــد بــرای مــادران بــا حضــو

ــز مرمــت و بهســازی فضــای داخلــی  نی اردو  ایــن  برنامــه  دیگــر 

ارائــه خدمــت  ــز اصلــی  ز مراک ا بــه عنــوان یکــی  رویــش  خیریــه 

ر  شــه حاشــیه  محــروم  مناطــق  ز  ا رقــی 
ُ

ق روســتای  مــردم  بــه 

مشــهد بــود کــه طــی آن اعضــای ســازمان دانشــجویان جهــاد 

دانشــگاهی خراســان رضــوی بــا مرمــت و رنــگ آمیــزی فضــای ایــن 

ــن  ز ای ــه ا ــن منطق ــردم ای ــر م ــتفاده بهت ــرای اس ــه را ب ــه، زمین خیری

محــل فراهــم کردنــد.

جــاری  ســال  مــاه  اســفند   ۲۲ تــا   ۲۰ روزهــای  در  تویــی،  بــاران 

ز ۱۲۰ دانشــجوی عضــو ســازمان  ر شــد کــه طــی آن بیــش ا برگــزا

ر  ر د دانشــجویان جهــاد دانشــگاهی خراســان رضــوی، بــا حضــو

رقــی بــه برگــزاری رویدادهــای هنــری، بهداشــت فــردی، 
ُ

روســتای ق

پرداختنــد. محرومیت زدایــی  و  روانــی  بهداشــت 

ز اهالــی  ــر ا ز ۵۰۰ نف ر مجمــوع بیــش ا ر ایــن طــرح د همچنیــن د

ــر  جهادگ دانشــجویان  خدمــات  و  برنامه هــا  ز  ا روســتا  ایــن 

شــدند. بهره منــد 

اردو  ایــن  ر  د شــده  اجــرا  برنامه هــای  بــا  بیشــتر  آشــنایی  ـــبرای 

ــاد  ــجویان جه ــازمان دانش ــتاگرام س ــه اینس ــه صفح می توانیددب

دانشــگاهی خراســان رضــوی )@sdjdm( هایالیــت اســتوری بــاران 

تویــی مراجعــه فرماییــد.

ز بین رفت دانشــگاه و انگیزه هایی که ا

سعیدرضا عطا شیبانی 
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ر  نیما فکو
دانش آموخته کارشناسی ریاضیات و کاربردها

ز همــان اول فاکتورهــای موفقیــت را  ز نخبــه اســت. ا دانش آمــو

این گونــه برایــش تشــریح کردنــد: مهمانــی نــرود، بیــرون نــرود، بــا 

ــرود  دوســتانش حــرف نزند،کــم تلویزیــون تماشــا کنــد، تفریــح ن

ــرود و فقــط ســاعات مطالعــه اش را بــاال ببــرد! قبــول  ــرود و ن و ن

اســت.

ــد؛  ــزی می کن ــزاران آرزو برنامه ری ــا ه ــن، ب ــده ای روش ــد آین ــه امی ب

برنامــه ای ســخت، طاقــت فرســا و منظــم. بــا تمــام توانــش درس 

می خوانــد. چندیــن ســال همــت و تالشــش نتیجــه می دهــد 

وارد  اســت،  شــده  ــر  نزدیک ت آمالــش  بــه  کــه  امیــد  ایــن  بــا  و 

می شــود.   دانشــگاه 

یکــی دو ســال اول ورود بــه دانشــگاه، بــه دلیــل هیجــان ناشــی 

ز تــرم  زود می گــذرد. ا ز تغییــرات محیــط آموزشــی و ســاختاری  ا

ــد  ــش می اندیش ــش روی ــدۀ پی ــه آین ــگاه ب ــم دانش ــارم و پنج چه

دانشــگاهی  افســردگان  عظیــم  خیــل  بــه  کــه  اینجاســت  و 

می پیونــدد و تنهــا انگیــزه بــرای ادامــه دادن درســش، می شــود 

ــدرک.  م

چرا ؟ 

ــن دارد. او  ر ذه ــن د ــگاه رفت ز دانش ــه ا ــاری غیرواقع بینان 1- انتظ

ــگاه  ر دانش ــه د آنچ ــه  ــبت ب ــود نس ــن خ ر ذه ــی د ــری خیال تصوی

ر نتیجــه بــا ورود بــه  ر اوســت ســاخته و د ر انتظــا ز آن د و بعــد ا

ــردد؛ و  ــه رو می گ ز آن رو ب ــاوت ا ــزی متف ــا چی ــگاه ب ــط دانش محی

ر اســتیصال و افســردگی می شــود. الجــرم دچــا

ر گرفتن  ر مواجهــه بــا جنــس مخالــف، مواجهــه با اســتاد، قــرا 2- د

موقعیت هــای  کــه  می شــود  متوجــه   ، و…  آزادتــر  فضایــی  ر  د

ــوزش  ــا آم ز آن ه ــیاری ا ــرای بس ــه ب ــت ک ــش روی اوس ــدی پی جدی

ندیــده و بــا آن ناآشناســت؛ مثــل روابــط میان فــردی. ایــن شــرایط 

ز انســان  نگــرش تــازه بــه مفاهیــم، منجــر بــه تحــول فهــم مــا ا

ز طرفــی بــا گســترش  و مســائل مرتبــط بــا آن شــده اســت. ا

ــر مفاهیــم،  ز بــه ایــن نگــرش تــازه ب علــم و تکنولــوژی نیــا

ر تمدنــی جدیــد  بــرای رشــد انســان و آمادگــی او بــرای زندگــی د

مهــم شــده اســت.

ر و بــی هــدف؛  نشــان داده انــد کــه جهــان فرآینــدی اســت کــو

ــر کاری  ــوان ه ــوچ. می ت ــچ و پ ــا هی ــو، ام ــم و هیاه ز خش ــر ا پ

ــر  ــز جهــل درگی کــرد بــه شــرطی کــه راهــش را پیــدا کــرد و بــه ج

اینجاســت  بــه نظــرم دشــواری  نبــود.  بنــدی  هیــچ قیــد و 

ر محــدوده ای کــه زندگــی  کــه هرکــس تــا همیــن لحظــه د

یــا حــذف کــرده بــدون  می کنــد، اقــدام بــه ایجــاد، تغییــر 

ر را بررســی کنــد.  ر آن کا اینکــه ابــزا

ر جایــی هســتیم کــه اکنــون واقعیــت دارد؛  ــر صــورت د بــه ه

نــه کــم و نــه زیــاد، و ایــن واقعیــت ســبب شــده امــروزه حــس 

ــت  ــه درون ماس ــم ک ــن زخ ــود و ای ــر ش ــی زنده ت ر همگ درد د

ــد.  ــرف نمی زن ــا ح ــا م ب

ــر صــورت مســئله اینجــا بــود کــه چگونــه بــرای هیــچ و  بــه ه

ــروع شــد؟ ر ایــن هیاهــو ش پــوچ معنــا ســاختیم؟ یــا چطــو

تحــوالت  ر  ســی و  علــم  فلســفه،  تمــدن،  تاریــخ  بررســی  بــا 

آینــده«  بــه  اعتمــاد  چرایــی،«  ایــن  عامــل  اولیــن  دریافتــم 

لحظــه  آن  تــا  آنچــه  شــد،  ــر  منج آینــده  بــه  اعتمــاد  اســت. 

ــز شــدنی باشــد. بــرای  ز پیــش رو نی ر چشــم اندا شــدنی بــود د

ــر دانــه ای می روییــد، رویــش مجــدد هــم داشــت.  مثــال اگ

ر بــه آینــده  ایــن اعتمــاد بــود کــه انســان را مطمئــن و امیــدوا

ســاخت. 

رشــد،  بــه  ر  بــاو بــا  بــود.  رشــد«  بــه  ر  »بــاو عامــل  دومیــن 

ر ابعــاد مختلــف  برنامه ریــزی و تصمیم گیــری بــرای آینــده د

ر هرکجــا کــه هســتید،  معنــی پیــدا کــرد. بــرای ایــن بــاور، د

می توانیــد مثال هایــش را ببینیــد؛ کافــی اســت بــه کارهایــی 

ــد  ــد، چن ــر داری ر نظ ــه د ــی ک ــا تصمیمات ــد ی ــام داده ای ــه انج ک

ر  بــاو آن هــا  ر تمامــی  نــگاه کنیــد؛ خواهیــد دیــد د لحظــه 

آنچنــان  رشــد  بــه  ر  بــاو را نشــان می دهــد.  رشــد خــود  بــه 

مهــم اســت کــه می شــود ادعــا کــرد» زمانــی یــک جامعــه 

ــد؛  ــی بکارن ــه درختان ــالخوردگان آن جامع ــه س ــرده ک ــد ک رش

درختــان  آن  ســایۀ  ر  د هیــچ گاه  می داننــد،  کــه  حالــی  ر  د

» . نمی نشــینند

ــا  ــه دنی ــود ک ــه ب ــن نکت ــه ای ــان ب ــه انس ــل، توج ــومین عام س

ــت  رقاب ــم زدن  ــر ه ــا ب ــد ب ــت و می توان ــت نیس ــک ثاب ــک کی ی

ر نظــام طبیعــی  بــا حاصــل جمــع صفــر)Zero-sum game( د

ر شــرایطی بــود، کــه  جایــگاه برتــری کســب کنــد؛ این هــا د

ــر می بــرد. ر حالــت تعــادل بــه س ر نظام هــای طبیعــی د بیشــت

ــز شــروع شــد؛ رونــد تکاملــی و بــه دنبــال آن  ســپس همــه چی

ــر و… . ــری معانــی یکدیگ پیگی

ــاد  ــه ی ــتر ب ــد بیش ــد ای کاش می ش ــرم می رس ــه نظ ــی ب گاه

ــا بــه دنبــال معنــای هــم.  هــم باشــیم ت

ــر  ر دوران دانشــجویی بــه س حــال اینکــه مــن و شــما کــه د

کاری  چــه  یــا  دهیــم  انجــام  می توانیــم  ر  کا چــه  می بریــم 

ــر  نظ بــه  نمی دانــم.  راســتی  بــه  دهیــم؟  انجــام  بایســتی 

ز  ا یــا  بــه کاری می خوانــد  را کورکورانــه  انســانیت یک دیگــر 

ــه  ــم ک ــوری می دان ــد منش ــگاه را مانن ــی دارد و دانش ز م ــا آن ب

ــود  ــذا می ش ــد؛ ل ــان می کن ــرد را نمای ــر ف ــی ه ــای رنگ طیف ه

ــر رنــگ ایــن  ز ه ر دانشــگاه شــناخت و ا ــر د خــود را خیلــی بهت

ــرد.  ــره ب ــف به طی

ــت.  ــی اس ــه عدم ــه ک آنچ ــز  ــه ج ــی رود ب ــن م ز بی ــز ا ــه چی هم

ــر  ــه نظ ــه ب ــت. امیدواران ــته اس ــن دس ز همی ــی ا ــل و نادان جه

ــر همــۀ انســان ها  می رســد کــه زمانــی بــا شــناخت هرچــه بهت

آن  بــه  احتــرام  و  زیســت  ز خودشــان، یک دیگــری، محیــط  ا

ــر کــردم التیــام بخشــند. ر ابتــدای یادداشــت ذک زخمــی کــه د

هرچنــد  »زمانــه ای اســت کــه، آری، کوتــه بانگــی الکنــان نیــز، 

ر اســت. المحالــه خیانتــی عظیــم بــه شــما

ــی  ر و آوائ ر کا ــان د ــی ام ــی وار، ب ــد ماه ــی می بین ــان و لب ده

نــه.

رِ آب و بلور…« عصمــِت نابه کا

ر Confidence اســت. ر اینجا منظو * د

ر Belief اســت. ر اینجا منظو ** د

ر نظریــۀ بازی هــا و علــم اقتصــاد، یــک بــازی مجمــوع- *** د

ز وضعیتی اســت کــه ســود)یا زیان(  صفــر، یــک مــدل ریاضــی ا

 معــادل بــا زیان های)ســودهای( 
ً
یــک شــرکت کننــده، دقیقــا

ــر اســت. شــرکت کننده)های( دیگ

ــردد.  ــردگی می گ ــۀ افس ــیب و زمین ــه آس ــر ب منج

کــه  می شــود  متوجــه  تــرم  چنــد  گذرانــدن  ز  ا بعــد   -٣

دانشــجویان  تــالش  هســتند.  ر  بیــکا زیــادی  فارغ التحصیــالن 

ر نهایــت بــه ایــن  ر را می بینــد و د ز کشــو تــرِم بــاال بــرای خــروج ا

ر مناســبی وجــود  ر کا بــازا ر  ایــن کشــو ر  نتیجــه می رســد کــه د

ز آن  ر ناامیــدی و ســپس افســردگی ناشــی ا ر نتیجــه دچــا نــدارد. د

ــجویان  ــۀ دانش ــه هم ــو ب ــد دومین ــه مانن ــی ک ــود. احساس می ش

متوجــه  مدتــی  ز  ا پــس  آن هــا  همــۀ  و  می گــردد  منتقــل 

نیســت. انتظارشــان  ر  د خوبــی  آینــدۀ  کــه  می شــوند 

ــر  ز ایــن جامعــه اســت و نمی تــوان اث 4-  دانشــجو هــم عضویــی ا

ــر را نادیــده گرفــت.  ــر یکدیگ متقابــل نهــاد دانشــگاه و جامعــه ب

هنگامــی کــه یــک جامعــه حــال خوبــی نداشــته باشــد، نبایــد 

ر داشــت کــه دانشــجوهای آن وضــع روحــی خوبــی داشــته  انتظــا

باشــند. 

5-  درحالــی کــه بایــد اســتادان و مدیــران دانشــگاه خــود منشــا 

متعــددی  مشــغولیت های  انگیزه انــد.   فاقــد  باشــند،  انگیــزه 

ــر بــه دانشــجویان  کــه اســتادان پیــدا کرده انــد، باعــث شــده کمت

ز دانشــجو بــه  ــر ایــن بی انگیزگــی ا توجــه نشــان دهنــد. بنــا ب

ز اســتاد بــه دانشــجو منتقــل می شــود. اســتاد و ا

ز چه کســی انگیزه بگیرد؟  ر این میان، دانشــجو باید ا د

نــه جامعــه بــه او انگیــزه می دهــد، نــه دانشــگاه و نــه اســتادان. 

نمی توانــد  کــه  اســت  وضعیتــی  شــاهد  او  اینکــه  نتیجــه،  ر  د

ــر دهــد و آینــده ای کــه برایــش مبهــم اســت او را بــه  آن را تغیی

ر نتیجــه افســردگی  ز آینــده و د اســتیصال، درماندگــی، ناامیــدی ا

می رســاند. 

چه باید کرد؟ 

ــرای  ــوزان ب ــوزش دانش آم ــه آم ــی ب ــر تحصیل ــع پایین ت ز مقاط 1- ا

میان فــردی،  روابــط  ر  د مختلــف   موقعیت هــای  بــا  مواجهــه 

ز  ا جلوگیــری  بــرای  بپردازیــم.  و....  مخالــف  جنــس  بــا  برخــورد 

و  تحصیلــی  بــاالی  مقاطــع  ر  د اجتماعــی  و  روانــی  آســیب های 

ــک پذیری  ــاب و ریس ــازۀ انتخ ــه او اج ــس، ب ــه نف ــاد ب ــاد اعتم ایج

بدهیــم تــا پیامدهــای مثبــت و یــا منفــی انتخابــش را درک کنــد.

ز دانشــگاه  آگاهــی بدهیــم کــه راه موفقیــت فقــط ا 2- بــه او 

ــت.  ــت نیس ــن موفقی ــن، تضمی ــگاه رفت ــا دانش ــذرد و تنه نمی گ

ــرای آینــده اش اتخــاب کــرده اســت  ــر رســیدن بــه شــغلی کــه ب اگ

ــر اســت، رفتــن  تنهــا بــا دریافــت علــوم دانشــگاهی امکان پذی

ز  بــه دانشــگاه انتخابــی هوشــمندانه اســت؛ امــا بــرای برخــی ا

ــر شــاید رفتــن بــه دانشــگاه همیشــه تنهــا گزینــۀ  مشــاغل دیگ

مناســب نباشــد. گرچــه دانشــگاه افــراد را بــرای داشــتن حرفــه 

ر  آمــاده می کنــد، فقــط تجربــه و کارآمــوزی می توانــد فــرد را د

ــاند. ــت برس ــه موفقی ــش ب کارهای

ر جهــت وفــاق،  ٣- بــرای حــال خــوب جامعــه و نشــاط اجتماعــی د

مطلــوب،  اجتماعــی  تعامــالت  اجتماعــی،  تعلــق  همبســتگی، 

ز زندگــی و همچنیــن ســالمت روانــی و اجتماعــی افــراد  رضایــت ا

و جامعــه، تــالش کنیــم. بــا افزایــش نشــاط طبیعــی اســت کــه بــه 

ــد.  ــش می یاب ــز کاه ــی نی ــیب های اجتماع ــوازات آن آس م

ر  ــجو، د ــه دانش ــتاد و چ ــه اس ــتیم چ ــه هس ــی ک ــر نقش ر ه 4- د

ــیم. ــهیم باش ــت س ــرژی مثب ــزه و ان ــاد اانگی ایج

         

ر  کشــو یــک  محــرک  ر  موتــو به عنــوان  دانشــگاهی  جامعــۀ 

را  مهمــی  نقــش  کارآمــد،  و  الیــق  انســانی  نیــروی  تربیــت  ر  د

جامعــۀ  کــه  اســت  یافتــه  توســعه  جامعــه ای  می   کنــد.  ایفــا 

فــارغ  و  باشــد.  رســیده  فکــری  بلــوغ  بــه  آن  دانشــگاهی 

ــر انــرژی و بــا نشــاط بــه جامعــه  التحصیــالن و دانشــجویانی پ

دهــد.  تحویــل 

ز  رو به امید آن 

ر شود نباید تکثی

دارالفنـــون

سارا حاتمی  
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی ۹۹
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ر رییــس کرســی ایرانشناســی دانشــگاه دولتــی ایــروان بــا رایــزن فرهنگــی ایــران  ر دیــدا ر ارمنســتان د راهکارهــای توســعه و تعمیــق مطالعــات ایرانشناســی د
ر ارمنســتان، بررســی شــد. و نماینــده بنیــاد ســعدی د

ر ایــروان  ر محــل رایزنــی فرهنگــی ایــران د ر وارطــان وســکانیان، رییــس کرســی ایرانشناســی دانشــگاه دولتــی ایــروان د ر دیــدا ز بنیــاد ســعدی د بــه گــزارش ایرنــا ا
ــروان و  ز همکاری هــای کرســی ایرانشناســی دانشــگاه دولتــی ای ر ا ــزن فرهنگــی جمهــوری اســالمی ایــران، طباطبایــی بــا تشــک بــا  سیدحســین طباطبایــی، رای
ر ارمنســتان، ضمــن مــرور برنامه هــای ســال جــاری  ــر بــه عنــوان پیــش قــراول مطالعــات ایرانشناســی د ــز معتب ارج نهــادن بــه تالش هــای پژوهشــگران ایــن مرک

ر دانســت. آنهــا مهــم و تاثیرگــذا ر اجــرای موفــق  ر حــوزه ایرانشناســی، مشــارکت کرســی ایرانشناســی را د رایزنــی فرهنگــی کشــورمان د

ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم / شماره هفتاد و پنج/ اردیبهشت 1400

ر ارمنستان بررسی راهکارهای توسعه و تعمیق مطالعات ایرانشناسی د

ر خلیج فارس مسئلۀ نفت و تحوالت بنیادین د

علی صمدی جوان 
ر دانشگاه فردوسی مشهد دکتری تاریخ معاص

ز جنــگ جهانــی دوم بــه دلیــل  ر ایــران طــی ســال های پــس ا کشــو

ز ســقوط پهلــوی اول و فعــال شــدن  ایجــاد جــو سیاســی آزاد پــس ا

ر داخلــی تجربــه  ر امــو ــر تنــش را د گروه هــای سیاســی دوره ای پ

می کــرد.

ر ایــن دوران، شــکل گیری جنبــش ملــی شــدن  مهم تریــن رویــداد د

ــر محمــد مصــدق بــود کــه بــا انگیــزه  صنعــت نفــت بــه رهبــری دکت

ر ادامــه بــه یــک نهضــت بــزرگ اجتماعــی  ز و د ملــی شــدن نفــت آغــا

و سیاســی تبدیــل شــد و کشــمکش قــدرت گروه هــای مختلــف را 

ر ایــران موجــب شــد. د

ر ۲۸ مــرداد ۱۳۳۲ ، راه حــل نهایــی  ــر مصــدق د بــا ســقوط دولــت دکت

ــزرگ و نیرومنــدی  ــروه ب بــرای رفــع مشــکالت نفتــی ایــران ســاخت گ

ــت  ــد نف ــداران جدی ــوان خری ــه  عن ــه ب ــود ک ــیوم ب ــام کنسرس ــه ن ب

ملــی شــده ایــران بــه عرصــۀ سیاســی و اقتصــادی ایــران وارد شــدند.

ــن  ــاال رفت ــال آن، ب ــه دنب ــی و ب ــای نفت ر قرارداده ــاختا ــر س ــا تغیی ب

ز درآمدهــای ارزی  قیمــت نفــت و تــوان صــادرات کشــور، ایــران ا

ــر ایــن اســاس دومیــن برنامــه  نســبتا خوبــی بهره منــد شــد و ب

ز  هفت ســالۀ توســعۀ خــود را طــی ســال های ۱۳۳۴ تــا ۱۳۴۱ آغــا

کــرد. هم چنیــن برنامــۀ ســوم توســعه بــه مــدت پنــج  ســال و 

ر  ز درآمدهــای سرشــا ا ــر  کــه متاث را  پنجــم  و  برنامه هــای چهــارم 

نفتــی بــود شــکل داد کــه در پــی آن وضعیــت اقتصــادی ایــران 

بــود کــه  ایــن  امــا مهم تریــن نکتــه  ــر قابل توجهــی کــرد.  تغیی

ر  ــران د ر ای ــو ــد کش ــزان درآم ــن می ــاال رفت ــت و ب ــت نف ــش قیم افزای

ایــران شــد. ایــن دوره موجــب نگرانــی برنامه ریــزان اقتصــادی 

بــه  داخلــی  ز  نیــا میــزان  باالرفتــن  و  نفــت  صــادرات  توســعۀ 

ــی  ــران ط ر ای ــت د ــع نف ــا صنای ــد ت ــب ش ــی موج ــای نفت فرآورده ه

ر آن شــهرهای ســاحلی  ر کنــا ایــن دوره رونــق بســیاری پیــدا کنــد و د

ز  ر شــاپور و اهــوا ز آن جملــه آبــادان، خرمشــهر، بنــد خلیــج فــارس و ا

ر  ز لحــاظ اجتماعــی و اقتصــادی تحــوالت عمــده پیــدا کننــد. د ا

ر فــالت  ز آن جملــه د ر مناطــق مختلــف و ا ز د ایــن دوره اکتشــاف گا

خلیــج فــارس موقعیــت ممتــازی را بــرای ایــران بــه وجــود آورد و 

ز مهم تریــن  ــزو یکــی ا ز بــه صــورت گســترده، ایــران را ج اســتخراج گا

درآورد. جهــان  ر  د ز  گا صادرکننــدگان 

ــج  ــالت خلی ر ف ــت د ــف نف ــی و کش ر ایران ــاد ــعۀ بن ــترش و توس گس

ــن آب راه  ــت ای ــظ امنی ــئلۀ حف ــا مس ــد ت ــث ش ــر آن باع ــارس و جزای ف

ــب  ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــت یاب ــش اهمی ز پی ــش ا ــران بی ــت ای ــرای دول ب

ز  ز ســال ۱۳۲۶ آغــا ز توســعه نــاوگان دریایــی ایــران ا مرحلــۀ جدیــدی ا

ر خرمشــهر، فصــل تــازه ای  و بــا راه انــدازی آموزشــگاه مهنــاوی د

ر  ــد ــال ۱۳۳۵ بن ز س ــد. ا ــران داده ش ــی ای ــی و دریای ــوای نظام ر ق د

ز پایگاه هــای اصلــی نیــروی دریایــی ارتــش ایــران  عبــاس یکــی ا

ــر همیــن اســاس، مذاکــره بــرای خریــد ناوهــای  ر گرفــت و ب قــرا

ز شــد. تحــوالت مهــم سیاســی و  ز آمریــکا آغــا ــر جنگــی ا نیــرو ب

ر خلیج فــارس طــی ســال های ۱۳۳۸  ایــران د بــا  نظامــی مرتبــط 

ــا  ر خلیــج فــارس ت ــران د ر نظامــی ای ــا ۱۳۵۰ شــکل گرفــت و اقتــدا ت

ــرن بیســتم،  ر ق ر د ــا پایــان همــان ســال تثبیــت شــد و بــرای اولین ب

ر خلیــج فــارس بــه  ر نیروهــای نظامــی د تــوازن نظامــی و حضــو

ــی  ــرمایه گذاری های داخل ــا س ــران ب ــورد و ای ــم خ ــه ه ــران ب ــع ای نف

ر  ر نظامــی د ر امــو و حمایت هــای خارجــی توانســت قــدرت خــود را د

خلیج فــارس بــه نمایــش گذاشــته و ایــن رونــد تــا پایــان ســال ۱۳۵۷ 

ــت. ــه یاف ادام

ر ســال ۱۳۵۰  ز تحوالتــی کــه د ر مســائل اشــاره شــده، یکــی ا ر کنــا د

ر منطقــۀ خلیــج فــارس روی داد و تــوان سیاســی و اقتصــادی  د

ــای  ز پایگاه ه ــی ا ــای انگلیس ــروج نیروه ــاخت، خ ــون س آن را دگرگ

زمــان  ایــن  تــا  بــود.  فــارس  خلیــج  به ویــژه  و  شــرق  ر  د نظامــی 

انگلســتان دارای پایگاه هــای نظامــی در بحریــن، شــارجه و مصیــره 

بــه حفــظ منافــع خــود  ایــن نیروهــا مبــادرت  ز طریــق  ا بــود و 

می نمــود. 

ــر  ز ه ز خلیــج فــارس بیــش ا اعــالم خــروج نیروهــای انگلیســی ا

ر آن، آمریــکا  ر کنــا کشــوری ایــران و عربســتان را خوشــحال نمــود. د

ــر کشــورهای غربــی  ر انگلســتان یــا دیگ معتقــد بــود تــداوم حضــو

برانگیختــه شــدن احساســات مــردم و  ر خلیج فــارس، موجــب  د

ــر  ب و  شــد  خواهــد  منطقــه  ر  محافظــه کا رژیم هــای  ســرنگونی 

ایــن بــاور بودنــد کــه منافــع غــرب بــا تامیــن ثبــات خلیج فــارس بــه 

ــتان  ــران و عربس ــی ای ــه، یعن ــت منطق ــای دوس ــت حکومت ه دس

ر خواهنــد بــود  آنــان قــاد تضمیــن خواهــد شــد و بدیــن ترتیــب 

ــر نفــوذ شــوروی را کاهــش دهنــد. بنابرایــن ایــران بــه عنــوان  خط

ــت. ر گرف ــرا ــر ق ــه مدنظ ــدارم منطق ژان

ــه  ــا ب ــد ت ر ش ــاد ــران ق ر ای ــو ــه، کش ــورت گرفت ــد ص ــرات جدی ــا تغیی ب

ــود را  ــش خ ــی نق ــای انگلیس ــرای نیروه ــر ب ــین موث ــوان جانش عن

ر  ز قــدرت د ایفــا نمایــد و طــی ایــن دوره، شــکل بندی جدیــدی ا

سیر بالتکلیفی ژورنال ها، میان واخواهی کارگری

حانیه طوسی
کارشناسی جامعه شناسی  98

پــس آن مکعــب گچــی،  رنــج می کشــد و در   
ً
زحمتکــش، جســما

ــر  ب شــدن  غالــب  رویــای  در  کــه  می کنــد  آزادی  احســاس  زمانــی 

کارفرمــای خویــش جهــت دســتیابی بــه حقوقــش اســت]جورج 

رول[. او

ر ســود محصورشــده اســت  ــر سیاســت، د اســاس بخــش خلل ناپذی

ر می دهــد تــا نیــروی انســانی اش  و نهــش خویــش را به گونــه ای قــرا

ــز را مــی درد کــه  ر شــود. امــا ریشــۀ نفــوذ تــا حــدی همه چی اســتثما

کاری  مصائبــش،  ر  کارزا ر  د سوسیالیســم،  آرمان هــای  تمامیــت  ز  ا

ــری   ــا جلوه گ ــا ب ــا، روزنامه ه ــن تنگن ــس ای ــا در پ ــت. ام ــاخته نیس س

ــر نادرســت  ر هویــدا کــردن تدبی غنــی و عمیــق، رســالت خــود را د

ز همیــن جســتارها مســئلۀ انعــکاس  کارشــکنان می بیننــد. یکــی ا

ــر  ز کارگ حقــوق کارگــری به ویــژه در روز یازدهــم اردیبهشــت یــا رو

ر تکویــن ایــن مســئله بایــد گفــت کــه تشــکل های کارگــری  اســت؛ د

ر دولت هــای ریاســت جمهــوری  بــه ســبب سیاســت های مختلــف د

ز آن بــا تاریــخ جنبش هایــی بــا  و ممــزوج بــودن بخــش بســیاری ا

ر  رویکــرد گوناگــون ماننــد کمونیســتی و لیبــرال گونــه، ایــن ســی

 
ً
ــا ــان آن صرف ــت و بی ــده اس ــود دی ــه خ ــادی را ب ــرات زی ــول تغیی تح

ــی  ــل بررس  ماحص
ً
ــا ــدارد و صرف ــری ن ــالت دیگ ــت، رس ــک روای ــز ی ج

ــت. ــالم اس ــان و س ــد کیه ــرح همانن ــای مط روزنامه ه

ایــران، هرســاله  ر  ز ماوقــع فعالیت هــای کارگــری د ر چشــم اندا د

خطــی  کشــور،  نشــریات  و  روزنامــه  اردیبهشــت ماه،  حوالــی 

ر خــط  مســجل و حتــی منفعــل پیش گرفته انــد کــه به راحتــی د

ــر  زمانــی ای، جــای  داده می شــوند و البتــه هرچــه بــه ســال های اخی

ــر آزادی تیترهــا می رویــد و اغمــاض  می رســیم، گویــی مــرگ در پیک

ز آن  ر مــواردی کــه ســخت می تــوان ا ــز د ز ســطح و محتواهــا ج ا

گذشــت، قصــد رمیــدن نــدارد.

ــای  ــۀ۶۰، نیروه ــای ده ــا میانه ه ــی ت ــالمی، حت ــالب اس ز انق ــس ا پ

خــود،  جنب وجــوش  ز  فــرا ر  د انقالبــی 

بــا گرایش هــای چــپ کــه ســابقۀ آن هــا 

بطــن  در  دارد  ظاهرســازی  ز  ا نشــان 

اینکــه،  گــو  داشــتند؛  ر  قــرا روزنامه هــا 

ــده  ــی سپری ش ــش انقالب ــوژی و من ایدئول

بــه  کارگــران،  ز  ا ســخن  بســامد  امــا  بــود 

ــی  ــپ و حت ــخصیت های چ ــلط ش ــدد تس م

ر شــاکلۀ قــدرت، اوایــل انقــالب  رادیــکال د

وجــود داشــت کــه امــری طبیعــی تلقــی 

ــر آن، انقــالب ایــران و  می شــود؛ افــزون  ب

ــر اســالمی و  نیروهــای انقالبــی مشــتمل ب

ز  ــتی ــاره ای استعمارس ــا رخس ــالمی ب ــر اس غی

ر مبــارزه بــا امپریالیســم جهانــی  ز د و پیشــتا

ر ایــن دوران به رغــم ســازمان دهی کارگــری،  ر عرصــه نهادنــد و د پــا د

ر متــن و جلــد نشــریات مســتولی  جنب وجوش هــای مرتبــط بــا آن د

ــر تــدارکات  ــزون ب گشــته بــود و هرســال حوالــی اردیبهشــت مــاه اف

ــریات  ــتون های نش ر س ــط ر س ــر د ز کارگ ــت رو ــر بزرگداش ــم خب عظی

ز دوران جنــگ هشــت  ر ا خودنمایــی میکــرد. رفتــه رفتــه بــا گــذ

ــا  ــرای جبــران لطمه هــای وارد شــده ب ســاله و تــالش دولــت وقــت ب

ر در راســتای جهــاد ســازندگی، آرمــان آزادی خواهــی  پیمــودن مســی

ز مفــاد مهــم آن حقــوق کارگــری بــود، بــا ورود  اجتماعــی کــه یکــی ا

ــر  ــود، کمرنگ ت ــان خ ر خفق ــی، د ــاد جهان ــدرت اقتص ــاهراه ق ــه ش ب

ــد.                                ش

ر  د اشــخاص  هفتــم(،  اصالحات)دولــت  اول  دورۀ  ر  د البتــه 

ــام  ــرط ت ــه ش ــرال، ک ــات لیب ــتحالۀ نظری ــور و اس ــی تط ــوان گرم عنف

ر گشــایش  ر دهکــدۀ جهانــی بــود پــا د گفت وگــوی تمدن هــا د

رســانه های چاپــی نهادنــد تــا آزادی نســبی ، دو مرتبــه رجعــت یابــد؛ 

گــو اینکــه خواســت آحــاد نیروهــای شــغلی و کارگــری چــاپ مطالــب 

ز انقالب هــای بــزرگ نبــود کــه فقــط  پساســاختارگرانۀ بــه جــا مانــده ا

ز یــوغ ماشــینی تلقــی می شــد. بــا ایــن  یگانــه خواســته اش رســتن ا

ــرا  ــت؛ زی ــی نداش ــق چندان ــن دوره رم ر ای ــری د ــر کارگ ــر خب ــال نش ح

ــر  ر دولــت ششــم بــه تدریــج بــه الگویــی الیتغی کارمایــۀ اصلــی اش د

ــود. ــده ب ــل ش ــریات تبدی ــۀ نش در ریش

ــر حــال بــا تمــام خوبی هــا و بدی هــا، حاشــیه ها و بی توجهــی  ر ه د

ر انعــکاس مســائل کارگــری و به خصــوص  روزنامه هــای مطــرح د

ــان  ــه می ــت ب ــم صحب ز ه ــا ــود ب ــه ب ــه ک ــر، هرچ ز کارگ ــت رو بزرگداش

می شــد  اســتفاده  بازارگرمــی  جهــت  ر  د آن  ز  ا ــر  اگ هرچنــد  بــود؛ 

ایــن  ر  د بحــث  و  واکنــش  کــه  گویــی  کنونــی  دوران  ر  د ولــی 

و  نمی آیــد.  میــان  بــه  ســخنی  باشــد،  مجــازات  مشــمول  ارتبــاط 

اســت  بســته  رخــت  روزنامه هــا  و  نشــریات  ر  پربــا ســتون های  ز  ا

ــر بخواهیــم تمــام وقایــع را بــا صداقــت بیــان کنیــم  هرچنــد کــه اگ

ر  د کارگــران  مســئلۀ  باالگرفتــن  بــه  توجــه  بــا  اخیــر  درســال های 

روزنامه هایــی  ز چندگاهــی نشــریات و  ــر ا ز کارخانه هــا، ه برخــی ا

ــری را دارنــد بــه بیــان ایــن مســئله  کــه دغدغــۀ احقــاق حقــوق کارگ

ر صعــودی پیــدا کنــد. ر مــی رود ایــن رونــد ســی می پردازنــد امــا انتظــا

ــش  ر آن نق ــتان د ــران و عربس ــه ای ــد ک ــود آم ــه وج ــارس ب ــج ف خلی

ــر کشــورها بــا توجــه بــه توســعه  اصلــی بــه عهــده داشــتند و دیگ

ر ســایه صــادرات نفــت بــه وجــود آمــده  ســریع اقتصــادی کــه د

ــر بــه تعامــل و ایجــاد  ــر قدرت هــا ناگزی ر دیگ ر کنــا بــود بــه تدریــج د

ــای  ــب، جغرافی ــن ترتی ــه ای ــدند و ب ــی ش ــادی و سیاس ــط اقتص رواب

کــه  یافــت  عمــده ای  تغییــرات   ۱۳۵۰ ســال  ز  ا منطقــه  سیاســی 

مهم تریــن ویژگــی آن، جایگزینــی قــدرت، نفــوذ و سیاســت آمریــکا 

ــود. ــتان ب ــای انگلس ــه ج ــارس ب ــج ف ر خلی د

ــروی مهــم منطقــه ای یعنــی  تعــارض، همــکاری و تعامــل ســه نی

ایــران، عربســتان و عــراق، منطقــه خلیــج فــارس را آبســتن حوادثــی 

ــب  ــت و ترکی ــوع پیوس ــه وق ــدان دور ب ــه چن ــده ن ر آین ــه د ــود ک نم

اســالمی  انقــالب  وقــوع  ســاخت.  دگرگــون  را  منطقــه  سیاســی 

ــالت  ــات و تعام ــن تعارض ز ای ــدی ا ــال ۱۳۵۷ دوران جدی ر س ــران د ای

ر موقعیــت  منطقــه ای را بــه وجــود آورد و قدرت هــای جهانــی د

ــالب  ــوع انق ــد. وق ــت زدن ــدی دس ــای جدی ــای نقش ه ــه ایف ــازه ب ت

ر جغرافیــای سیاســی خلیــج  ــر اساســی و عمــده د اســالمی تغیی

ــر بــه خوبــی  ــر حاض ــر تــا عص ر ایــن تغیی آثــا فــارس ایجــاد نمــود کــه 

ــده  ــه ش ر منطق ــده د ــای عم ــب دگرگونی ه ــت و موج ــان اس نمای

ر تحــوالت عمیــق  ر ســال ۱۳۵۷ فقــط ایــران نبــود کــه دچــا اســت. د

خلیــج  کشــورهای  ــر  دیگ بلکــه  می شــد؛  سیاســی  و  اقتصــادی 

ــز دگرگونی هــای اقتصــادی و سیاســی عمــده ای یافتنــد  فــارس نی

ــر رویدادهــای  آنهــا می توانــد بــه فهــم هرچــه بیش ت ز  کــه آگاهــی ا

ــد. ــک کن ــن دوره کم ای

تــاریـــخ و
انـدیشــــه
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ر می کند. ر ادبیات کودک را چاپ و روانه بازا مگان مارکل، عروس  خانواده سلطنتی انگلیس به زودی اولین کتاب خود در ژان

ر  ز چشــمان مــاد ــر را ا ز پایــگاه اطالع رســانی ورایتــی، ایــن کتــاب کــه نیمکــت )The Bench( نــام دارد، پیونــد خــاص بیــن یــک پــدر و پس بــه گــزارش ایرنــا ا
ــری، و پســرش، آرچــی، نوشــته اســت. ز رابطــه بیــن همســرش، ه خانــواده توصیــف می کنــد. گفتــه می شــود مــگان ایــن کتــاب را بــا الهــام ا

ــر  ر حــال تکامــل و گســترش بیــن پــدران و پســران را بــه تصوی ر رابطــه د ــر شــده دربــاره نیمکــت، ایــن کتــاب بــه شــکلی تاثیرگــذا ز بیانیــه منتش بــه نقــل ا
ر می شــود. ز آن را در یــک خانــواده مــدرن بــه مخاطــب یــادآو کشــیده و شــکل های گوناگــون عشــق و ابــرا

ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم / شماره هفتاد و پنج/ اردیبهشت 1400

مگان مارکل دست به قلم شد

 ما خون تازه در رگ عشقیم 

نام من عشـــق 
است، آیا 

می شناسیدم؟

درون آینۀ منزوی چه می بینی؟

سارا کامیابی
کارشناس ارشد ادبیات تطبیقی

جواد بلندی
منتقد ادبی

حســین منــزوی، در پاییــزی دیــده بــه جهــان گشــود و در بهــاری 

زادگاه  در  چنــدی  و  تهــران  ر  د چنــدی  بســت.  فــرو  دنیــا  ز  ا دیــده 

ر دو  ر گذرانیــد. تحصیــالت دانشــگاهی خــود را د خــود زنجــان روزگا

ــرد و  ــا ک ــام ره ــه تم ــی نیم ــه شناس ــی و جامع ــات فارس ــتۀ ادبی رش

ــروغ  ر جوانــی موفــق بــه دریافــت جایــزۀ» ف بــه شــاعری پرداخــت. د

ــز جایــزۀ اولیــن دورۀ» جشــنوارۀ فجــر« شــد  فرخــزاد« و چنــدی بعــد نی

ز  و تمــام عمرخــود را صــرف شــاعری و کارهــای فرهنگــی نمــود؛ ا

ر  ر نادرپــو ســال ها فعالیتــش در رادیــو و تلویزیــون بــا همــکاری نــاد

رودکــی و ســرودن ترانــه  ر مجلــۀ  گرفتــه تــا دبیــری صفحــۀ شــع

ــورش  ــری، ک ــهرام ناظ ــون ش ز چ ــام آوا ــتادان بن ز اس ــیاری ا ــرای بس ب

ــی. یغمای

ــوب،  ر خ ــعا ــوان اش ــارش می ت ــه ب ر کول ــاعران د ــی ش ــون تمام همچ

ــر شــاعران هــم دوره اش  ز دیگ آنچــه او را ا متوســط و ضعیــف دیــد؛ 

ــت.  ــق اس ــان عش ــی او در بی ــاده و صمیم ــان س ــد، زب ــز می کن متمای

ر  بــدون پیچیدگــی و عریــان د رفتــه،  را شســته و  منــزوی عشــق 

ر می دهــد.  ر مخاطــب قــرا اختیــا

ر نئوکالســیک می تــوان او را شــخصیت تأثیرگــذاری  ــر شــع ز منظ ا

ز  ــرگاه ا ــه ه ــی ک ــا جای ــود؛ ت ــت ب ــره  دس ــرایی چی ر غزل س ــت. د دانس

ر نظــر، غزل هــای اوســت.  ــزوی یــاد می شــود، اغلــب منظــو ر من شــع

ــم  ــر بخواهی ــد: »اگ ــزوی می گوی ــورد من ر م ــی د ــی بهمن ــد عل محم

ز نیمــا را بررســی کنیــم، بایــد بگوییــم کــه هوشــنگ  غــزل بعــد ا

ر  ــو ــل عب ــن پ ز ای ــتانی ا ــر نیس ــد و منوچه ــی میزن ــزل پل ر غ ــاج د ابته

ــزوی اســت کــه طیــف  می کنــد و ادامــه دهنــدۀ ایــن راه حســین من

وســیعی را بــه دنبــال خــود می کشــد.« 

ر موافــق  ــر نــگاه بــه شــع ر مــورد تغیی منــزوی بــا نظــرات نیمــا د

ــزل حــرف  ر غ ــر همیــن اســاس عمــل می کــرد و د ــز ب بــود و خــود نی

ر دریــای  ر معشــوق، زیبایــی را د نــو میــزد؛ بــه  جــای چشــم خمــا

می جســت.  معشــوق  چشــمان  ز  شــورانگی

ــر  ز تصاوی ــر نمــی رود و ا ز ســطح وصــف فرات ر غزل هایــش ا ــزوی د من

ــر  ــه نظ ــد ب ــد؛ هرچن ــره می جوی ــدرت به ــه ن ــت ب ــه و دیریاف ــد الی چن

ــگرد  ــن ش ــه ای ــد گرچ ــام می ده  انج
ً
ــدا ر را تعم ــن کا ــه ای ــد ک می رس

ــاط  ــۀ نق ز جمل ــد، ا ــر می کن ــهل  الوصول ت ــتی و س ــر را دم دس تصاوی

ز پیچیدگی هــای غــزل  ر منــزوی اســت؛ چــون حرکــت ا قــوت شــع

ر  ر ســطح، ســبب ارتبــاط هرچــه بیشــت ــرِ د کالســیک، بــه ســمِت تصاوی

ــردد.  ــب می گ ــا مخاط ــعر ب ش

و  النظیــر  مراعــات  طبــاق،  ز  ا او  فــراوان  اســتفادۀ  میــان،  ایــن  ر  د

ــترس  ر دس ــن آورد و د ــه زمی ــمان ب ز آس ــعر را ا ــه ش ــود ک ــاعری ب ــزوی ش ــرد و من ــمان ها ب ــه آس ــعر را ب ــه ش ــود ک ــاعری ب ــظ ش »حاف

ــد. ــن می گوی ــارۀ او چنی ــی درب ــفیعی کدکن ر داد.« ش ــرا ــردم ق م

ر  ر موســیقی خواننــدگان مطــرح بســیاری شــنیده اید. د ــروده هایش را د ــر نخوانــده باشــید، قطــع بــه یقیــن س غزل هایــش را اگ

ر عشــق همیشــه« اســت. بــا ایــن حــال، خــودش می گفــت: »هرچنــد پایــگاه تغــزل را عشــق  وصــف منــزوی گفته انــد کــه او »شــاع

ــر اجتماعــی و عرفانــی  ــر نــوع حدیــث نفســی را دربربگیــرد حتــی اگ و عاشــقی دانســته اند، ولــی بــه گمــان مــن، تغــزل می توانــد ه

ر هیــچ الگویــی نداشــته ام، ولــی بــه حافــظ، مولــوی، ســعدی و خیــام ارادتمنــدم.  ر شــع باشــد«. وی همچنیــن معتقدبــود: »د

ــز برایــم بســی عزیزنــد«. ر نی نیمــا، شــاملو، فــروغ و نادرپــو

ــز دســت و پــای فــرم را نمی بنــدد. منــزوی  ر حســین منــزوی، فــرم بــرای محتــوا حــد و محــدوده تعییــن نمــی کنــد و محتــوا نی ر شــع د

ــرم  ــد ف ــا بای ــوب، حتم ر خ ــع ــک ش ــد: »ی ــا می گوی ــکل گیری آن ه ــی ش ــوا و چگونگ ــرم و محت ــۀ ف ــون رابط ــی پیرام ر گفت و گوی د

ــه  ــه ب ــی ن ــه دارد، ول ــم توج ــم ه ــه فرمالیس ــودش ب ر خ ــع ر ش ــا د ــر حتم ــرو و معاص ــاعر پیش ــی ش ــد. یعن ــته باش ــم داش ــوب ه خ

صورتــی کــه شــعر را فقــط بــه شــکل تبدیــل کنــد و تنهــا بــه اصالــت شــکل معتقــد باشــد.

ــود  ــه وج ــو ب ــای دوقل ــل نوزاده ــر دو مث ــد و ه ــده باش ــت ش ر آن رعای ــر دو د ــوا ه ــکل و محت ــه ش ــت ک ــعری اس ــوب ش ر خ ــع ش

ر حقیقــت تمامیتــش را  ر لطمــه می خــورد و د ز این هــا عقــب بمانــد، بــه آن شــع ــر کــدام ا ــر ه بیاینــد و بــا هــم نفــس بکشــند و اگ

ر خواهد کــرد، توجــه بــه محتــوا ســبب نمی شــود کــه فــرم نادیــده گرفتــه شــود و شــعر بایــد شــکل زیبــا هــم داشــته  خدشــه دا

باشــد«.

ز دو زاویــه گوناگــون  آثــار و اشــعار وی ا ــر ایــران، بــه  ر غــزل معاص ر نیم نــگاه ویــژۀ ایــن شــماره بــه مناســب درگذشــت پــد  د

پرداخته ایــم.

شــیفتگانش او را پیشــوای غــزل نــو می داننــد و منتقدانــش او را 

شــاعری متوســط، خــودش هــم می گفــت: » مــرا ندیــده بگیریــد 

ــر فارســی  ز غــزل معاص ا ــر می شــود  . امــا مگ ز مــن«  ا و بگذریــد 

ر نام هایــی چــون هوشــنگ ابتهــاج، ســیمین  ر کنــا ســخن گفــت و د

ز او  ــر نیســتانی نامــی ا بهبهانــی، محمــد علــی بهمنــی و منوچه

ــرد؟ نب

ر شــهر زنجــان، مهمــان  ر مهرمــاه ســال ۱۳۲۵ د  حســین منــزوی د

ر اردیبهشــت ســال۱۳۸۳هم  جهــان شــد و تــا پایــان ایــن مهمانــی د

ــزی چاقــوی زنجــان در زبانــش، و  ر جانــش مانــد و هــم تی ــر زن د ِمه

ــعرش. ر ش ــت د ــی اردیبهش ــراوت و تازگ ــم ط ه

ز   چنــدی ادبیــات خوانــد و چنــدی جامعــه شناســی؛ امــا خیلــی زود ا

قیــل و قــال مدرســه دلــش گرفــت و در رادیــو و تلویزیــون ملــی بــرای 

خــودش کاری دســت و پــا کــرد؛ آن هــم چنــدان نپاییــد. بعــد هــم او 

بــود و انجمن هــای ادبــی و خانــۀ دوســتان و بی تابی هــای خیابــان. 

ــر بــود. شــاعری  ر همــۀ عم مــردی کــه ســرگرم بــه خــود زخــم زدن د

ــر پریــدن بــود«. ــر قفــس مــی بافــت ولــی بــه فک کــه« تمــام عم

کام  ز  هنــو او  ر  شــع ز  ا آنچــه  بگذریــم،  کــه  تلخ گویی هــا  ایــن  ز  ا

ترانه هــای  و  غزل هــا  عســل  طعــم  می کنــد،  شــیرین  را  جانمــان 

ر های نیمایــی و ســپید هــم دارد امــا  دل ربــای اوســت؛ هرچنــد شــع

ــزرو. ــواری تی ــه تک س ــت ن ــاده اس ــری پی ــزوی عاب ــق من ــن طری ر ای د

و  زمینی تریــن  در  عشــق  اســت؛  عاشــقانه  ر  بیشــت غزل هایــش 

ــی  ــی و مذهب ــزل آیین ــد غ ــش. چن ــن معنای ــن و تجربی تری عینی تری

هــم دارد، چندتایــی هــم غــزل اجتماعــی و اعتراضــی.

ر ســنت.  ــری د ر تجــدد و نــو خواهــی دارد و س ــزوی پایــی د ر من شــع

ــت.  ــی دانس ــان نو-قدمای ــه جری ــق ب ــد متعل ر او را بای ــا ــن اعتب ــه ای ب

ــر تناســب،  ــر شــعرش مبتنــی اســت ب نظــام زیبایی شناســی حاکــم ب

ر او ســنتی اســت چــون مــوزون اســت؛ قالــب  تعــادل و تقــارن. شــع

ــی  ــت، تصریح ــک معناس ــت، ت ر اس ــو ــت مح  بی
ً
ــا ــت، عموم ــد اس من

ــده.  ــکوت مان ــم و مس ــه مبه ــت ن ــی اس ــت تلویح ــن حال و در بهتری

ــب  ــود؛ مخاط ــته نمی ش ــود، نوش ــروده می ش ــه س ــت ک ــعری اس ش

ر لحظــه معنــای آن را درمی یابــد؛  آن را می شــنود و می خوانــد و د

غــزل  ر  ســاختا ر  بیشــت انســجام  ســبب  واژگان،  درســت  چینــش 

ر غزل هایــش اســتفاده  ــر د ــر معاص ز تصاوی می گــردد. او بــا زیرکــی ا

ــورد  ــو م ــیوه ای ن ــه ش ــن را ب ــر که ــادت، تصاوی ــرق ع ــا خ ــد و ب می کن

ر می دهــد؛ کــه ایــن رویکــرد را می توانیــم بــه روشــنی  اســتفاده قــرا

ــاره قســمت ابــن الســالم شــد«  ــزل» مــاه و پلنــگ« و» لیــال دوب ر غ د

ز  ــزل را ا ــجام غ ــه انس ــت ک ــرآن اس ــزل ب ر غ ــزوی د ــعی من ــم. س ببینی

ر عمــودی ببــرد و صــد البتــه بــه دلیــل  ر افقــی بــه ســمت محــو محــو

تنگنــای قالــب غــزل و محدودیت هــای قافیــه، همــواره امــکان 

ر  ز رفتــن بــه ســوی شــع ــر نمی شــود ولــی نشــانه های آشــکاری ا پذی

ر آن مشــاهده کــرد.  نــو را می تــوان د

بــرای  او  مهــارت  ر  د می تــوان  را  اشــعارش  موفقیــت  ز  ا بخشــی 

دانســت.  آن هــا  ترکیــب  و  انتخــاب  و  عروضــی  اوزان  ز  ا اســتفاده 

ر  ــه و د ــج وزن پرداخت ــل و پن ز چه ــش ا ــر و بی ــه دوازده بح ــزوی ب من

ز پانــزده وزن ابتــکاری دارد.  آن هــا طبع آزمایــی کــرده اســت و بیــش ا

 
ً
خــود او بــه وجــود وزن هــای ابتــکاری اعتقــادی نداشــته و آن را صرفا

ر ســرودن می دانــد کــه باعــث آفرینــش  شــیوۀ خــاص ذهــن خــود د

ر شــعرهایش می شــود. ــر خــالف عــادت مألــوف د گونــه ای تــازه و ب

گرچــه شــهرت منــزوی بیشــتر بــه غزل هایــش اســت، درســرودن 

ر نــو نیــز به خوبــی عمــل می کنــد. اشــعارش داری پیرنــگ و  شــع

ــر منتهــی می شــود؛ درک  روایت هایــی اســت کــه اغلــب بــه تصوی

ــر بــرای خواننــدۀ مشــتاق بــا حــس لحظــه دریافــت شــده  ایــن تصاوی

ــت. ــش اس ز آن همراه ــی ا ــی ناش و لذت

را غزل هایــی  ز منتقدانــی کــه غزل هــای منــزوی  ا چــه آن دســته 

ر مخاطــب عــام می داننــد و چــه آن هــا کــه او را  ســطحی و درخــو

ــی  ــد؛ ف ر می دانن ــاهکا ــن ش ــب چندی ــر و صاح ــزل معاص ــلطان غ س

ــر متفــق القولنــد کــه شــعرهای منــزوی مخاطبین  ــر ایــن ام الجملــه ب

ــده اند. ــنیده ش ــده و ش ــرات خوان ــه ک ــیاری دارد و ب بس

ــۀ  ز جمل ــو، ا ــتم بیگل ــاج رس ــا ح ــی و محمدرض ــعید میرزای ــد س محم

ــر کــردن  پیــروان و شــاگردان منــزوی هســتند کــه ســعی در پیچیده ت

ــر کردنــد و بــه واســطۀ تقــرب بــه حســین منــزوی وی را اســتاد  تصاوی

خویــش خواندنــد.  

ــر ســنگ مــزاری ســاده  و  ر آرامســتان زنجــان، در زی ر ســایه ســا بــاری د

ر »نــام مــن عشــق اســت. آیــا مــی شناســیدم؟«  مزیــن بــه ایــن شــع

ز غوغــای جهــان خفتــه اســت.  ــزوی  چندیســت فــارغ البــال ا من

نام من عشق است آیــا می شناسیدم؟

زخمی ام -زخمی سراپا- می شناسیدم؟

با شما طی کرده ام راه درازی را

خسته هستم- خسته - آیا می شناسیدم؟

ــه  ــد ک ــنتی تنومن ــنیداری-گفتاری. س ــنت ش ــه س ــق ب
ّ
ــعری متعل ش

روان مخاطــب فارســی زبــان شــعر پــای گرفتــه  ر جــان و  چنــان د

اســت کــه مشــکل بــرود؛ هرچنــد نیمایــی بیایــد و فروغــی بدرخشــد. 

ــد. ــان باش ــه نه ــن نکت ر همی ر او د ــع ــت ش ز محبوبی ــاید را و ش

ز وزن هــای تــازه  ر منــزوی نــو اســت؛ اســتفاده ا ــر ســو شــع ز دیگ ا

ــزل، نزدیــک کــردن زبــان و نحــو  ز غ ــا کــم کاربــرد، حــذف تخلــص ا ی

غــزل بــه زبــان روزمــره، ورود واژگان و موتیو هــای تــازه بــه غــزل، 

ر تنانــۀ زن به عنــوان  ــری و فردیــت یافتــن معشــوق، حضــو جزئی نگ

ز تشــبیهات و  ــز ا معشــوق، اعتــراض مدنــی و استبداد ســتیزی، گری

ــا  ــی غزل ه ــل در برخ ــر تخی ــی عناص ــه ای و تازگ ــتعاره های کلیش اس

ــت. ــی اس ــن نو خواه ــای ای نموده

چنــدان  را  منــزوی  ر  شــع کــه  کســی  ذره بیــن  پشــت  ز  ا ــر  اگ

کــه  می بینیــم  ســروده هایی  ر  بیشــت کنیــم،  نــگاه  نمی پســندد 

چنــدان اندیشــۀ ژرف و تــازه ای نــدارد . گاه شــعاری، معنــا زده و بیــش 

ــر جــان شــیفتگی  ر گوســت. تن کامگــی ب ز حــد نومیدانــه و آشکا ا

ز رمانتیســم و احســاس گرایی مفــرط رنــج می بــرد، فــرم  غلبــه دارد، ا

ذهنــی ســازمان یافته نــدارد، شــیوه های بالغــی و بیانــی تــازه ای 

ــر  ــعر راه را ب ــان ش ــردن زب ــتی ک ــا دم دس ــت ب ر نهای ــدارد و د ر ن ر کا د

اســت. گشــوده  عاشق پیشــه  موزون ســرای  بی مایــگان 

ــر اســت  ز هن ــر شــاید بتــوان گفــت افــق انتظــارات مــا ا دســت آخ

کــه بــه داوری مــا جهــت می دهــد. اگــر بخواهیــم شــعر بازتــاب 

ــق ها و  ــد و عش ــا باش ــین م ــت های پیش ــف و خواس ــا و عواط باوره

ر بازنمایــی کنــد و همیــن  نومیدی هــا، نا خرســندی هامان را آیینــه وا

ر لحظــه معنایــش را دریابیــم  کــه آن را می خوانیــم یــا می شــنویم د

ز غزل هــا و ترانه هــای  ر ا ــرق لــذت شــویم، چــه شــعری دلپســندت و غ

ر  ز هنــر، گشــودن افق هــای تــازه د ــر انتظارمــان ا منــزوی؟ امــا اگ

ــر بــرای کشــف یــا خلــق  ــر ذهــن و ضمیرمــان و درگیــری بــا متــن اث براب

ــیرینی  ــم، ش ــح بدهی ــیده را ترجی ــم و پوش ــر مبه ــد و هن ــا باش معن

غزل هایــش زود کام دلمــان را می زنــد. ترجیــح شــما چیســت؟ بــه 

ر خســته دل و  دنبــال آینــه می گردیــد یــا پنجــره؟ شــاید هــم آن قــد

ملولیــد کــه بــه جــای اندیشــیدن بــه ایــن پرســش ترجیــح می دهیــد 

ــد: ــخ دهی ــزوی پاس ــان من ز زب ــگ ا بی درن

ز همهمه بیزاریم ز زمزمه دل تنگیم، ا » ا

نه طاقت خاموشی، نه تاب سخن داریم«

نیم نگـاه ویـژه
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ر  دبیرخانــه جایــزه جهانــی کتــاب ســال جمهــوری اســالمی ایــران، بیســت ونهمین دوره ایــن جایــزه را بــا هــدف شناســایی و معرفــی کتاب هــای ارزشــمند د
ر می کنــد. دو حــوزه مطالعــات اســالمی و مطالعــات ایرانــی در بهمــن ۱۴۰۰ برگــزا

ر ســه بخــش  ز روابــط عمومــی خانــه کتــاب و ادبیــات ایــران، بیســت ونهمین دوره جایــزه جهانــی کتــاب ســال جمهــوری اســالمی ایــران د بــه گــزارش ایرنــا ا
ز ایــران( چــاپ  ــر ا ر کشــورهای مختلــف )غی ر طــی ســال گذشــته میــالدی )۲۰۲۰( بــه زبان هــای گوناگــون د تالیــف، ترجمــه و تصحیــح کــه بــرای نخســتین با

ر می پذیــرد.  آثــا شــده اســت، 

ر مــاه  ــر خــود را تــا ۳۱ شــهریو ز کتــاب موردنظ ز تمــام ناشــران، پدیدآورنــدگان و صاحب نظــران دعــوت می شــود، یــک نســخه ا ــر اســاس ایــن فراخــوان، ا ب
ر ایــن دوره جایــزه، بــه نشــانی دبیرخانــه ارســال کننــد. ۱۴۰۰ بــرای شــرکت د

ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم / شماره هفتاد و پنج/ اردیبهشت 1400

بیست ونهمین جایزه جهانی کتاب سال فراخوان داد

ر عربستان که مجنون عاشقی بود د

ر همه ساله اردیبهشت هژی

بودن یا نبودن؟ 
سایۀ لرزاِن زندگی »ویلیام شکسپیر«

ر زینب قدسی ف
کارشناسی ادبیات فارسی 97

حامد مهراد
دکتری ادبیات فارسی 94

الناز  نوری
 کارشناسی ادبیات فارسی  97

ر طــول تاریــخ ادبیــات فارســی شــخصیت های زیــادی هســتند  د

ســاخته  تاریخــی  و  واقعــی  شــخصیت های  ز  ا اقتبــاس  بــا  کــه 

ر داســتان ها و روایــات مختلــف، بــرای  شــده اند و بــا نقش آفرینــی د

ر مواجهــه بــا ایــن کاراکترهــا، چنــد  ر شــده اند. د همیشــه مانــدگا

ــت و  ــق اس ــه و تحقی ــورد مطالع ــا م ــود آن ه ــت وج ــون واقعی و چ

ر بــه خــود مشــغول داشــته اســت.  پژوهشــگران ایــن حــوزه را بســیا

ــود  ــدم وج ــا ع ــود ی ــه وج ــتانی ک ــخصیت های داس ــن ش ز ای ــی ا یک

ز دو شــخصیت  تاریخــی آن محــل بحــث اســت» مجنــون«، یکــی ا

اســت.  گنجــوی  نظامــی  ــر  اث مجنــون  و  لیلــی  منظومــۀ   اصلــی 

ر اصــل کاراکتــری اســت  یــا همــان قیــس بنــی عامــر، د مجنــون 

ر  ر همــان  زمیــن شــهرتش بســیا ز ادبیــات عربــی کــه د برگرفتــه ا

داســتان ها  افســانه ها،  و  اســت  فارســی  ادبیــات  ز  ا ر  گســترده ت

یــا  درســتی  تشــخیص  داده انــد؛  نســبت  او  بــه  زیــادی  ر  اشــعا و 

ــرده و   ــود ک ــر خ ــادی را درگی ــان زی ــوبات محقق ــن منس ــتی ای نادرس

ر نهایــت هــم بــه نتیجــۀ واحــدی نرســیده اســت. برخــی محققــان  د

جــدی  تردیــد  مجنــون  تاریخــی  وجــود  در  حســین«  »طــه  ماننــد 

ــر  ــز می شــمرند. برخــی دیگ ر ناچی می کننــد و ایــن احتمــال را بســیا

ــر مجنــون یــک شــخصیت واقعــی هــم باشــد،  اذعــان دارنــد کــه اگ

ــاراِن  ــط چون»ب ــه فق ــت؛ ن ــال اس ــاه س ــاعرانه ترین م ــت ش اردیبهش

فــرش  صبــا  بــاِد  فــّراِش  و  رســیده  همه جــا  بی حســابش  رحمــت 

ر َمهــد زمیــن  زمّردیــن گســترده و دایــۀ ابــر بهــاری، بنــاِت نبــات د

ــر انگشــِت  ز نــو، ب ــرِ اردیبهشــت ا زرگ ر  پــرورده«، و نــه چون»هنــرَو

شــاعرانه ترین  اردیبهشــت  مــی کارد«؛  غنچــه  نگیــن  درختانــش 

ــال  ــهراب و اقب ــار و س ــاد به ــا ی ــش ب ــون تقویم ــت چ ــال اس ــاه س م

ــازد  ــخن- می آغ ر س ــیرین ت ــو ش ز ت ــت ا ــده ا س ــس ندی ــعدی– ک و س

ــر کرســی  ــرد و ب ــاال ُب ز ب ــا ــام خیــام و فردوســی– کــو ســخن را ب ــا ن و ب

می انجامــد. نشــاند- 

قــوم  فرهنگــی  دســتاورد  درخشــان ترین  فارســی،  ادبیــات 

ر ایــن میــان بایــد شــاخص دانســت. چــه،  ایرانی ســت و شــاهنامه را د

ز  ــر نبــود، ســعدی و حافــظ و مولــوی و دیگــران هــم ا فردوســی اگ

ر آســمان زبــان  ر فارســی نمی شکســتند. ایــن ســتارگان، د
ّ

پــی او شــک

ــگ و  ــرف فرهن ــه و ظ ــی جان مای ــان فارس ــیده اند. زب ــی درخش فارس

ــن  ز همی ر آن. ا ــو ــل تبل ــی مح ــات فارس ــت و ادبی ــی  اس ــۀ ایران اندیش

روز پاسداشــت زبــان  را،  روز بزرگداشــت فردوســی  روی اســت اگــر 

ــز نامیده انــد. ســرودن و بــه نظــم کشــیدن شــاهنامه  فارســی نی

ر بــزرگ او آن اســت کــه جانــی دوبــاره  ــر فردوسی ســت؛ امــا کا هن

ــر تــن آن دمیــد.  بــه پیکــرۀ زبــان پارســی بخشــید و روحــی تــازه ب

ر اندیشــه های پــس  شــاهنامۀ او شــاِه نامه هــای پیشــین و آبشــخو

نویســندۀ  بزرگ تریــن  را  او  بســیاری  کــه  ر  شکســپی ویلیــام 

بریتانیــا  اســتراتفورد  ر  د  1564 آوریــل  می داننــد،  انگلیســی زبان 

ــه  ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــادی اس ــات زی ــی او ابهام ــد. در زندگ ــا آم ــه دنی ب

ــک  ر ش ــپی ــام شکس ــام ویلی ــه ن ــخصی ب ــود ش ــده ای در وج ــی ع حت

ــم  ــاوت، آن ه ــای متف ــود زندگی نامه ه ــۀ وج ــاید ریش ــد! ش کرده ان

ــی  ــش گمانه زن ز مرگ ــس ا ــه پ ــد ک ــن باش ر ای ــام د ــرای ویلی ــص، ب ناق

درمــورد زندگــی او زیــاد شــد و زندگی نامه هــای مربــوط بــه ویلیــام 

ز حقیقــت فاصلــه گرفتنــد و بــا افســانه ها همــراه شــدند. بــا توجــه  ا

کمــدی،  تــراژدی،  انــواع  ر  د متنــوع  نمایشــنامۀ   ٣7 او  اینکــه  بــه 

ر کوتــاه و روایی  تاریخــی و... دارد و صاحــب تعــدادی غــزل واره و شــع

ر چــه محیطــی پــرورش پیــدا کــرده  اســت، مهــم اســت کــه بدانیــم د

ــت.   ــده اس ــث ش ــت و مکب ــل همل ــاری مث آث ــدۀ  ــه آفرینن و چگون

دیوانــی  صاحب منصبــان  ز  ا ویلیــام  پــدر  باورنــد  ایــن  ــر  ب عــده ای 

بــوده اســت کــه ظاهــرا بعدهــا مشــکالت مالــی پیــدا می کنــد و 

ز تحصیــالت پایــه، درس را ادامــه  بــه همیــن دلیــل ویلیــام پــس ا

ر جوانــی  ز زبــان التیــن داشــته اســت. او د نــداده و اطالعــات کمــی ا

بــه لنــدن رفتــه و جــزو هنرپیشــگان و نمایشنامه نویســان لنــدن 

ــته و  ــود داش ــی وج ــا ویلیام ــا واقع ــه آی ــؤال ک ــن س ــت. ای ــوده اس ب

ــرن 19 رایــج شــد.  ز ق آثــارش را نوشــته اســت ا ــر بــوده آیــا خــودش  اگ

ــارش  آث ــته و  ــی داش ــود خارج ــپیر وج ــد شکس ــه معتقدن ــرادی ک اف

ر طایفــۀ  نســب و نــام او درســت نیســت؛ چراکــه بــا جســت و جو د

ز چنیــن شــخصی بــا ایــن مشــخصات،  بنی عامــر، هیــچ اطالعــی ا

ــز معتقدنــد  ز پژوهشــگران نی بــه دســت نیامــده اســت. بعضــی ا

ــتفاده  ز آن  اس ــروان ا ــی م ز بن ــی ا ــه جوان ــت ک ــی اس ــون، تخلص مجن

ــی  ــود. دیگران ــال نش ــش برم ــه دخترعموی ــق او ب ز عش ــا را ــرد ت می ک

هــم اعتقــاد دارنــد کــه گرچــه مجنــون یــک شــخصیت حقیقــی 

ــح  ــه او صحی ر ب ــعا ــاد اش ــداد زی ــن تع ــبت دادن ای ــت، نس ــوده اس ب

ــر شــعری را  ر ایــن  بــاره می گویــد: » مــردم ه نیســت. »جاحــظ« د

ــروده شــده بــه  کــه گوینــده اش ناشــناس اســت و در بــاب لیلــی س

ر ایــن  ــر د ــر دیگ مجنون]قیــس بــن ملــوح[ نســبت داده انــد... .« نظ

بــاره  آن اســت کــه شــخصیت مجنــون نــه یــک فــرد واحــد، بلکــه یــک 

تیــپ شــخصیتی بــوده اســت و افــرادی کــه بــه ســبب عشــق دیوانــه 

ر حقیقــت نــه  را بــه ایــن نــام می خوانده انــد و د شــده بوده انــد 

یــک مجنــون، بلکــه مجنون هــای متعــددی وجــود داشــته اســت. 

ــۀ  ز قبیل ــین ا ــی بادیه نش ز عرب ــد:» ا ــاره می گوی ــن ب ر ای ــی« د »اصمع

ر  ــری پرســیدم و او د ــر بــن صعصعــه راجــع بــه مجنــون عام بنــی عام

ز ایشــان را می گیــری« اصمعــی  پاســخ گفــت: »ســراغ کــدام یــک ا

عشــق  توصیــف  ر  د کــه  می گیــرم  را  مجنونــی  ســراغ  می گویــد: 

خــود بــه لیلــی غزل ســرایی کرده اســت. اعرابــی پاســخ می دهــد: 

ــپس  ــد« . و س ــرایی کرده ان ــی غزل س ــف لیل ــی در وص ــان، جملگ »آن

ــد. پــس  ر مجنون هــای مختلــف را مثــال می زن ز اشــعا نمونه هایــی ا

ــت. ــن اس ز چنی ــرو ــا ام ــوده و ت ــود ب ز خ ا

ــر  ــر این هــا، آنچــه شــاهنامه را در پهنــۀ زبــان و ادب پارســی ب افــزون ب

ر اوج نــگاه داشــته، اندیشــۀ  ــر ســترگ فردوســی را د قلــه نشــانده و اث

ر تاریــخ شــاهان  ــر محــو ر آن اســت. گرچــه بنــای شــاهنامه ب منــدرج د

ز طلــوع نخســتیِن پیشــدادیان تــا غــروب امپراتــوری  ر شــده و ا اســتوا

ر  ا ســت کــه د یــک جهان بینــی  ایــن  روایــت می کنــد،  را  ساســانی 

ر  لبــاس داســتان عرضــه شــده. در یــک نــگاه کلــی بــه شــاهنامه و د

ــت  ــه را یاف ــون و بن مای ــه مضم ــوان س ــتان های آن، می ت ــِس داس پ

ــاهنامه  ــای ش ــدۀ آموزه ه ــَرد. چکی ــو و داد و ِخ ــرد: دی ــته ک و برجس

ز خــرد اســت. ــری ا مبــارزه بــا دیــو، برقــراری داد و بهره گی

ــز  حماســه یعنــی مبــارزۀ انســان بــا دیــو؛ و دیــو چیــزی نیســت ج

ی و کاســتی روان آدمــی. جهــان شــاهنامه، صحنــۀ مبــارزۀ 
ّ
ســویۀ کــژ

دروغ؛  و  زیاده خواهــی  و  خشــم  دیــو  بــا  اســت  انســان  پیوســتۀ 

ــر دم بــه لبــاس دگــر« برمی آیــد. بــا  ــر لحظــه بــه شــکلی« و »ه که»ه

ــت: ر نیس ــوا ــو دش ــناخت دی ــال، ش این ح

ر دیو را مردِم بد شناس تو م

ز یزدان سپاس کسی کو ندارد 

ز ره مردمی آنکو بگشت ا ر  ه

ز دیوان شمر، مشمرش زآدمی

رو کــه داســتان های  ز آن  شــاهنامه همچنیــن کتــاِب داد اســت؛ ا

داد  بی شــمار.  آن  عبرت هــای  و  فراوان انــد  شــاهنامه،  دادبنیــاد 

ر ســاحت   انســانی و هــم د ُبعــد فــردی و  ر شــاهنامه هــم در  د

ــده  ــتراتفوردی« نامی » اس
ً
ــا ــت اصطالح ــته اس ــودش نوش ــم خ را ه

می شــوند و بــرای اثبــات وجــود خارجــی او بــه وصیــت نامــۀ ویلیــام، 

ــت  ــی و لیس ر قدیم ــا آث ر  ــام او د ر ن ــو ــده و حض ــه جامان ــای ب نامه ه

ر  ــر اســتناد می کننــد. درمــورد میــزان ســواد شکســپی بازیگــران تئات

کم ســواد  را  او  ــر  اگ البتــه  کــه  نمی داننــد  کم ســواد  را  او  عــده ای 

ــد.  ــّوت او می دانن ــۀ ق ــی را نقط ــن ویژگ ــرادی همی ــد، اف ــم بدانن ه

ر  ــدا ــن، وام ــن مت ز ای ــی ا ــه بخش ــپیر« ک ــا شکس ــنایی ب ــاب »آش ر کت د

ــر وی  ز قــول »درایــدن« آمــده اســت: »آنــان کــه ب ایــن کتــاب اســت ا

خــرده می گیرنــد کــه چنــدان دانــش نیاموخــت ســخت ثناگــوی وی 

ر مکتــب طبیعــت درس خوانــده بــود و حاجــت بــه  انــد ایــن مــرد د

ــد« .  ــت را بخوان ــا آن اوراق طبیع ــا ب ــت ت ــاب نداش ــک کت عین

ــز  نی افــرادی  ویلیــام،  حامــی  اســترانفوردی های  ر  درکنــا امــا 

ــر اســت و نامزدهــای  ر انســانی دیگ می گوینــد ویلیــام شکســپی

نامزدهــا،  مهمتریــن  ز  ا کرده انــد.  معرفــی  ر  آثــا بــرای  دیگــری 

هســتند. ر  دوو ادوارد  و  بیکــن  فرانســیس  مارلــو،  ر  کریســتوف

مارلویی هــا عقیــده دارنــد مارلــو_ کــه خــود نمایشــنامه نویــس 

ز  اســت_ ســبکی مشــابه ســبک ویلیــام دارد و مارلــو بــه دالیلــی ا

ز گروه هــای ضــد مذهبــی موقعیــت مطمئنــی  ا جملــه حمایــت 

ــتش  ــام دوس ــه ن ــارش را ب آث ز  ــی ا ــل بخش ــن دلی ــه همی ــته؛ ب نداش

ویلیــام چــاپ می کــرده اســت و نویســندۀ حقیقــی مارلــو اســت. امــا 

ز  ــس ا ــپیر پ ز شکس ــاری ا آث ــود و  ــته می ش ــال 159٣ کش ر س ــو د مارل

ایــن تاریــخ همچنــان نوشــته می شــود. پــس چگونــه مارلــو همــان 

ویلیــام اســت؟ پاســخ مارلویی هــا ایــن اســت کــه آن مــرگ، ســاختگی 

ز او می خواهــد نمونه هــای  ا ر اصمعــی  ز خوانــدن چندیــن شــع ا

ــز اعتــراض کــرده و می گویــد: »کافــی  ــز بیــاورد. اعرابــی نی ــری نی دیگ

بــا تمــام  ایــن جماعــت  ز  ا اســت! بــه خــدا ســوگند کــه هــر یــک 

خردمنــدان شــما هم ســنگی کننــد.«

ر مجنــون را تأییــد کــرده  ــز تبــا ز محققــان نی ر نهایــت، عــده ای ا و د

قیــس  روایــات،  ایــن  طبــق  ــر  ب می  کننــد.  روایــت  او  ز  ا اشــعاری  و 

ر  ز غزل ســرایان عــذری د بــن ملــوح یــا مجنــون بنــی عامــر یکــی ا

ــت  ــرده اس ــام ب ــون ن ز مجن ــه ا ــی ک ــن منبع ــت. اولی ــوی اس ــر ام عص

ز آن ابوالفــرج  ر قــرن ســوم هجــری اســت و پــس ا الشــعر و الشــعرا د

االغانــی دربــارۀ مجنــون، عشــق  ر کتــاب  اصفهانــی اســت کــه د

ــه  ــوطی ارائ ــات مبس ــتان آن دو، توضیح ــی و داس ــه لیل ــبت ب او نس

ز  ــوح ا ــن مل ــس ب ــه او، قی ــد ک ــاره گوی ــن ب ر ای ــرج د ــد. ابوالف می ده

ــه  ــن قبیل ر ای ــرو ر او، س ــد ــت و پ ــه اس ــن صمصع ــر ب ــی عام ــۀ بن قبیل

ــز داشــته اســت امــا پــدرش  ــری نی ــرادران دیگ بــوده اســت. قیــس ب

ــر می داشــته اســت. قیــس  ر میــان همــۀ فرزنــدان، او را گرامی ت د

بیــش  بــود.  خــود  قــوم  جوانــان  خوش محضرتریــن  و  زیباتریــن 

ــا را  ــر آن ه ــز بهت ــه نی ز هم ــت و ا ــر داش ز ب ــی ا ر عرب ــعا ــران اش ز دیگ ا

ر  ادا می کــرد. او بــه ســبب عشــق لیلــی شــروع بــه ســرایش اشــعا

ر و البتــه عشــق  ز کــرد و شــهرت او بــه دلیــل همیــن اشــعا جان ســو

ز نمونه هــای  افســانه ای او نســبت بــه لیلــی اســت. ایــن ابیــات برخــی ا

ــد:  ــبت می دهن ــون نس ــه مجن ــه ب ــت ک ــعاری اس اش

ز ایــن دیــدگاه، شــاهنامه  اجتماعــی و سیاســی تعیین کننــده اســت. ا

گرچــه پیونــدی بــا سیاســت دارد، سیاســِت شــاهنامه را نســبتی 

ز آِن مــردم اســت،  بــا غــرض ورزی و یک ســونگری نیســت. گرچــه ا

ر آن بنگریــم،  ــر نیــک د اگ بــود.  ز نخواهنــد  ز آن بی نیــا ا شــاهان 

چشــمه ها  آنچــه  شــاهنامه  ر  د اســت.  سیاســت نامه  شــاهنامه، 

را پــرآب، رودهــا را خروشــان، دشــت ها را سرســبز و دل هــا را شــاد 

می کنــد داد اســت. بــی داد، رود هــا را خشــکیده، جنگل هــا را تبــاه، 

ابرهــا را نــازا، دل هــا را غمیــن و خردمنــدان را گوشه نشــین می کنــد. 

آناننــد: بزرگ تریــن شــاهان شــاهنامه، دادگرتریــن 

فریدون فّرخ فرشته نبود،

ر سرشته نبود ز عنب ز مشک و 

به داد و دهش یافت آن نیکویی

تو داد و دهش کن، فریدون تویی

ــر مبنــای خــرد جان گرفتــه  و امــا ِخــَرد، رکــن آفرینــش اســت. هســتی ب

ــت.  ــرد اس ــده، خ ــر آفری ــن گوه ــده و بهتری ــت آفرینن ــن صف و برتری

ز می شــود و تــا پایــان، ارج خــرد را  شــاهنامه بــا ســتایش خــرد آغــا

ــدن  ــه تابی ــت ک ــرد اوس ــر و خ ر هن ــا ر کن ــان، د ــر انس ــذارد. گوه می گ

ــره  ــارای چی ــه ی ــود و ن ــد ب ــر توان ــه دادگ ــرد، ن ــان نابخ ــرد. انس می گی

ــر دیــو دارد:  شــدن ب

خرد رهنمای و خرد رهگشای

خرد دست گیرد به هردو سرای...

تو این را دروغ و فسانه مدان

بــوده و مارلــو مدت هــا بعــد فــوت می کنــد.

دیدگاه هــای  ردپــای  می گوینــد  بیکــن  فرانســیس  طرفــداران 

او  ر  شکســپی برخــالف  و  هســت  ویلیــام  ر  آثــا ر  د بیکــن  فلســفی 

مثــل  اطالعاتــی  ر  حضــو و  اســت  بــوده  کــرده  تحصیــل  فــردی 

ر نوشــته های بیکــن، برخــالف  مســائل تاریخــی و احــکام حقوقــی د

نیســت. ر  آو تعجــب  شکســپیر، 

»ادوارد  ر  طرفــدا کــه  هســتند  هــا«  دیگر»آکســفوردی  مدعیــان 

ــر ایــن اســت کــه ادوارد فــردی تحصیــل  دوور« انــد. و نظرشــان ب

ز  ا بســیاری  بــه  بــود.  کــرده 

ر  د ر  شکســپی کــه  مکان هایــی 

آن هــا  ز  ا نمایشــنامه هایش 

ر کــرده و چــون  بــرده ســف نــام 

ر واالیــی  نمایشــنامه نویســی کا

ز نــام ویلیــام اســتفاده  نبــوده ا

ــه  ــه ب ــرادی ک ــا ای ــت. ام ــرده اس ک

کــه  اســت:  وارد  آکســفوردی ها 

ــرگ  ز م ــس ا ــث پ ــل مکب ــری مث اث

پــس  اســت؛  شــده  اجــرا  ادوارد 

ویلیــام  همــان  ادوارد  چگونــه 

اســت؟

ر  آثــا نامــزد  ــز  نی دیگــری  افــراد 

بــه  و  هســتند  مبهــم  ویلیــام 

ر کلــی ســؤال ایــن اســت کــه  طــو

ر  ر مدرســۀ محلــی درس خوانــده اســت چطــو شکســپیری کــه د

ز مســائل نیازمنــد  ز زبــان و واژگان داشــته و ا اســتفاده ای عالــی ا

ز  ســواد ســخن گفتــه اســت؟ چــرا در وصیت نامــۀ ویلیــام حرفــی ا

کتاب هایــش نیســت؟ چــرا امضاهــای او بــا هــم متفاوتنــد و تشــییع 

ــل  ــؤاالت دالی ــن س ــۀ ای ــا هم ــت؟ ام ــته اس ــترده ای نداش ــازۀ گس جن

ــتند و  ــودن او نیس ــر نب ــب اث ــا صاح ــام ی ــود ویلی ــرای نب ــتندی ب مس

کــه  بــوده  ای  نابغــه  ر  شکســپی می گوینــد  کــه  اســتراتفوردی ها 

ــری دارنــد. ر متعلــق بــه خــودش اســت، جــای پــای محکم ت آثــا تمــام 

ر یقوُل اناس َعلَّ مجنوَن عام

ی لما ِبَیا؟!
َّ

، قلُت ان
ً
ّوا

ُ
َیروُم ُسل

و قد الَمنی فی ُحبِّ لیلی اقارِبی

اِخی و ابُن عّمی وابُن خالی و خالیا 

یقولون لیلی اهُل بیِت َعداوه

ی ِمن َعُدّو و مالیا 
َ
فسَی لیل

َ
بن

را  جماعتــی گوینــد کــه شــاید مجنــون عامــری قصــد دارد لیلــی 

ــت؟! ــن اس ــه ممک ــر چگون ــن ام ــم ای ــن می گوی ــد و م ــوش کن فرام

ر عشــق او، خویشــان و نزدیکانــم، بــرادر و پســرعمو و پســردایی و   د

ــز مــرا ســرزنش کردنــد. دایــی ام نی

ــه دارد.  ــمنی دیرین ــا دش ــا م ــی ب ــوادۀ لیل ــه خان ــد ک ــان می گوین آن  

ــمنی! ــن دش ــدای چنی ــم ف ــان و مال ج

ــده  ــخص نش ــی مش ر قطع ــو ــه ط ــوز ب ــل هن ــن تفاصی ــام ای ــا تم ب

 
ً
ــا ــا صرف ــوده ی ــی ب ــخص واقع ــک ش ــری ی ــس عام ــا قی ــه آی ــت ک اس

ســاختۀ ذهــن هنرمنــِد شــاعران و داستان ســرایانی بــوده اســت 

ــذری  ــش ع ــاک و بی آالی ــق پ ــرای عش ــادی ب ــش نم ــی آفرین ــه در پ ک

ــته  ــود داش ــع وج ــم واق ر عال ــی د ــه مجنون ــر روی، چ ــه ه ــد؛ ب بودن

و چــه وجــود نداشــته اســت، در وجــود مجنــوِن د اســتان ها کــه 

ر و  ــدگا ــقان مان ــان عاش ر می ــی د ــه لیل ــود ب ــانه ای خ ــق افس ــا عش ب

ــت. ــکی نیس ــچ ش ــت، هی ــده اس ــاودان ش ج

به یکسان َرِوشِن زمانه مدان

ر خورد با خرد ازو هرچه اند

ز معنی بَرد دگر بر ره رم

گفته انــد و درســت گفته انــد کــه شــاهنامه آییــن جنــگ نیســت، 

ز  ا نیســت،  دشــمنی  و  کینــه  کتــاب  صلــح.  بــرای  تالشی ســت 

ــه  ــا رزم نام ــد. تنه ــخن می گوی ــت س ــر و مظلومی ــتی و مه نوع دوس

ر  ر ال بــه الی ایــن نظــم ســترگ، شــع نیســت، بزم نامــه هــم هســت. د

ر ایــن گــذرگاه حــوادث،  لطیــِف نــرم و نــازک هــم هســت؛ تــا بگویــد د

ــت  ــاد نکب ــِس تندب ــد و در پ ــم خورده ان ــا رق ــا و دلبری ه دلربایی ه

ایــام، رامــش و آرامــش فرامی رســد. این کــه مرزهــای جغرافیایــی 

ــر مهــرورزی و خردگرایــی محــو  و خط کشــی های سیاســی، در براب

بــدل  هم دلــی  و  یک رنگــی  بــه  نــژادی،  اختالفــات  و  می شــوند 

ــد. ــد ش خواه

ر عبــرت  رزم نامــه و بــه اعتبــا ر تاریــخ شــاهان،  شــاهنامه بــا محــو

ز حیــث گوشــزدهای شــاهزادگان  پادشــاهان، سیاســت نامه اســت. ا

ر  د ِخــرد  ــر  گوه َدرج  جهــت  ز  ا و  اســت  آیین نامــه  نوقدرتــان،  و 

کــه  ز  امــرو نامیــد.  خردنامــه  را  آن  بایــد  اندرزنامــه،  ایــن  ــر  سراس

پرســش  دو  می گــذرد،  شــاهنامه  ســرایش  ز  ا هزارســال  ز  ا بیــش 

روی ماســت: »چــرا بایــد شــاهنامه بخوانیــم؟« و  بنیادیــن پیــش 

ــرای  ــص ب ــی ناق ــار، تالش ــن گفت ــم؟«. ای ــاهنامه نمی خوانی ــرا ش »چ

ــر بــه پرســش نخســت بــود. پرســش دوم امــا،  ارائــۀ پاســخی مختص

باقیســت. هم چنــان 

ادبــــــی
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ر مدرن اروپا را روشن می کند کیارستمی چراغ بزرگ ترین موزه هن

ر  ر عبــاس کیارســتمی را برگــزا آثــا ر  ز چنــد مــاه تعطیلــی، برنامــه کامــل مــرو ژ پمپیــدو در پاریــس بــه مناســبت بازگشــایی پــس ا ــر ژر ــز ملــی فرهنــگ و هن مرک

می کنــد.

ر شــود امــا بــه دلیــل بحــران شــیوع ویــروس کرونــا حــاال  ر مــاه آوریــل برگــزا ر بــود د ــر قــرا ر فرانســه پیش ت بــه گــزارش ایسنا،بزرگداشــت عبــاس کیارســتمی د

ز ســاخته های ایــن چهــره  ر شــود. ایــن برنامــه شــامل نمایــش ۴۶ فیلــم ا ز ۱۹ مــی تــا ۲۶ جــوالی )۲۹ اردیبهشــت تــا ۴ مردادمــاه( برگــزا ر اســت بــا تاخیــر و ا قــرا

ــر ترمیــم شــده اند. ر طــی چنــد ســال اخی آثــا ز ایــن  ر  مــوج نــو ســینمای ایــران اســت کــه برخــی ا تاثیرگــذا

ر  ر مترمربــع د ز هــزا ر مســاحتی بیــش ا ــری بــا عنــوان »خانــه دوســت کجاســت؟« د ر کیارســتمی همچنیــن بــا برپایــی یــک نمایشــگاه هن آثــا ر  ــرو برنامــه م

ز عکس هــا و چیدمان هــای دیده نشــده ایــن هنرمنــد خواهــد بــود. ژ پمپیــدو« همــراه خواهــد بــود کــه شــامل نمایــش مجموعــه ای ا ــری »ژر ــز هن مرک

عکــــــس
ر جان نشسته است لبخند همان زخم های ب

ر  علیزاده کوث
کارشناسی حقوق۹۹

همیشــه به عنــوان یــک آدم ســعی کــرده ام در زندگــی خیلــی بــه جزئیــات نپــردازم امــا 

ــا  ــر پ ــت را زی ــن اس ر ذه ــل د
ّ

ــد و تعق ــۀ تعه ــه نتیج ــی ک ــت قانون های ــی الزم اس ر جاهای د

ــی. ــازه بده ــدۀ ت ــاور و عقی ــه ب ــذاری و دل ب بگ

بهــت فــراوان و قیافــۀ حــق بــه جانــب بــه آدم هــا 
ُ
ر ســعی کرده ایــم کــه بــا ا همــۀ مــا بســیا

رو کنیــم و بگوییــم »حواشــی رو رهــا  کــن، بــه اصــل و اســاس زندگــی بچســب.« امــا زندگــی 

ــرای  ــی ب ــل و اساس ــات اص ــود جزئی ــا نب ــع ب ــدارد و در واق ــی ن ــل و اساس ــات اص ــدون جزئی ب

ــال  ــس و ح ــس ح ــرای لم ــدم ب ــد فهمی ــه بع ــی ب ز جای ــم ا ــن ه ــرد. م ــکل نمی گی ــی ش زندگ

زندگــی بایــد جزئیــات را جــدی گرفــت.

داشــتم این هــا را می نوشــتم کــه دیــدم دوســتم بــا صــدای بلنــدی صدایــم می زنــد و 

کجاســت؟!« حواســت  می گویــد:» 

مکــث کــردم و بــا خنــده گفتــم:» داشــتم مثــل همیشــه چیزایــی کــه تــو ذهنــم میومــد رو 

مــی نوشــتم تــا بعــد بشــه یــه متــن کامــل.«

گفــت: » بیــا بریم یــه جا که حال و هوا و روایاتش مخصوص قلم خوِد خودته.«

ر مثل قبل نبود.  با او همراه شــدم؛ من را برد جایی که اســمش مدرســه بود اما دیگ

هیچ شــباهتی به مدرسه نداشت.

ــرادی  ــاِی انف ــل جمعه ه ــش مث ــال و هوای ــا ح ــود، ام ــه ب ــاختمانش مدرس ر و س ــوا در و دی

ــزی. ــدان مرک زن

بــا تعجب گفتم:» اومدیم اینجا چیکار؟

چیو  ببینیم؟

اینجا که سوت و کوره...«

گفــت:» هیچی نگو؛ با من بیا خودت می فهمی.«

ــروی طویلــی کــه داخــل ســالن مدرســه بــود را طــی کردیــم و رســیدیم بــه کالس »پنــج  راه

»۲

ر حــال و هــوای  ــر می کــردم، دیــدم تعــدادی بچــه نشســته اند و د ــزی کــه فک ــر خــالف چی ب

خودشــان اند.

ز روی غلــط امالیی هایــش  می نویســد و یکــی ســرش را روی  یکــی نقاشــی می کشــد، یکــی ا

ــز گذاشــته تــا اســتراحت کنــد. می

بــا تعجب گفتم:» بچه ها... !

کالس... ؟

ز  هنــو مشــکالت  تمــام  ر  کنــا ر  د کــه  هنــگام  آن  قرنطینــه،  ز  ا پیــش  ایــام  ر  د

ر هــم باشــیم، مهمــان دانش آمــوزان مدرســه ای بــودم کــه  ر کنــا می توانســتیم د

ــر ماحصــل دیــداری کوتــاه  ز شــور زندگــی داشــت. ایــن تصاوی لبخندهایشــان نشــان ا

 امیریــه اســت. بــه امیــد روزی کــه بــا بازگشــایی مــدارس دوبــاره 
ٔ

بــا بچه هــای مدرســه

ــر عکس هــای دســته جمعی کــودکان برگــردد. ب ایــن لبخندهــا 

تو این اوضاع... !«

ر بایــد حضــوری بیــان. اونقــدری بضاعــت مالــی نــدارن کــه گوشــی  گفــت: » خــب، ناچــا

آنالیــن شــرکت کنــن.«  باشــن و کالس  هوشــمند داشــته 

ز  ــردم ا ــس ک ــد. ح ــگاه می کردن ــا ن ــه م ــی ب ــوای خاص ــال و ه ــا ح ــدیم ب ــه ش وارد کالس ک

ز موضــوع درس بــا آن هــا  اینکــه زنــگ تفریــح آمده ایــم و می خواهیــم گفــت و گــوی خــارج ا

بــه  ر مدرســه  ز حضــور بچه هــا د ا داشــته باشــیم، خوش حال انــد. متعجــب و بهــت زده 

ــالم.« ــم: » س ــردم و گفت ــا رو ک آن ه

بــا حالتــی کــه نمی توانــم وصــف کنــم جــواب ســالمم را دادنــد و بعــد ســکوت حکم فرمــا 

شــد.

ر آوردم و  ــم د ــل کیف ز داخ ــتمالی ا ــیدم؛ دس ــم کش ــمت چپ ــی س ــت خال ــتی روی نیمک دس

گــرد و خاکــش را پــاک کــردم و نشســتم.

گفتم: » خب بچه ها ، شــروع کنین خودتون رو بهم معرفی کنین.«

ر  یکــی یکــی بــا لحن هــای متفاوتــی خــود را  معرفــی کردنــد امــا یکــی بینشــان بــود کــه د

ســکوت مطلــق بــود.

گفتم: » عزیزم، شــما نمیخوای خودت رو معرفی کنی؟«

ــرج و مرجــی شــد و بچه هــا گفتنــد: » اون خیلــی وقتــه کــه تــو حــال خودشــه و بــا کســی   ه

ــه.«  ــرف نمی زن ح

اما درکمال ناباوری رو کرد به من و گفت: » خانم من می خوام با شــما حرف بزنم 

گفتم: » جانم، بگو«

گفت: » میشــه بیام کنارتون بشینم؟ «

گفتم: » آره. فقط فاصله ۲ متری رو برای حفظ ســالمتی خودت رعایت کن.«

گفتم: » خب، اســمت چیه؟«

 گفت: »خانم من می خوام باهاتون حرف بزنم. می خوام حرفامو بشــنوین. 

ز من سوالی نپرسید؟« میشــه شما ا

با تعجب گفتم: » باشــه!«

گفت: » خانم، اســمم ابوالفضل هست.« 

گفتم: » چه اســم قشنگی.« 

ــض و  ــاال درد و بغ ــا ح ــم، ت ــت: » خان ــه داد و گف ــش را ادام ــن، حرف ــواب م ــه ج ــه ب بی توج

ــن؟« ــه کردی ــا تجرب ــک ج ــی رو ی کالفگ

ــر  لبخنــد ملیحــی زدم و گفتــم:» شــاید...« نگذاشــت حرفــم را تمــام کنــم. چشــمانش پ

ــودش  ــه خ ز درد ب ــم ا ــدم مامان ــی دی ــردم. وقت ــه ک ــن تجرب ــا م ــت: » ام ــد و گف ــک ش ز اش ا

ز دیــدم هرچــی کــه ســاعت و دقیقــه هــا گذشــت بابــام نیومــد،  می پیچــه، وقتــی کــه یــه رو

ــم  ــو گوش ــادرم ت ــای م ــاعت ناله ه ــه ۲۴ س ــی دیگ ــارِی لعنت ــن بیم ــدن ای ــا اوم ــه ب ــی ک وقت

ــتم،  ــه نداش ــم و غص ز غ ــدن ا ر ش ــاعتی دو ــرای س ــراری ب ــچ راه ف ــه هی ــد و دیگ ر می ش ــرا تک

ــم ــازی کن ــون ب ــم و باهاش ــتامو ببین ــتم دوس ــه نتونس ــه دیگ ــی ک وقت

وقتــی کــه وســط کالس درس یــه دفعــه یــادم می اومــد و بــا خــودم می گفتــم نکنــه 

ــه...« ــر بش ــش بدت ــم حال مامان

بــا ناراحتــی گفــت:» خانــم، نــه می تونــم درد کشــیدنش رو ببینــم نــه می تونــم تــو فکــرش 

نباشــم

ــا  ــم ب ــس می کن ــون ح ــه؛ چ ــاال ن ــا ح ــدم ام ــتم بخن ــتام می تونس ــل دوس ــه روزی مث ــم ی من

ر دل خــودم و مــادرم اهانــت کــردم. خنــده بــه غــم نهفتــه د

 خانم،

ز ما عکس گرفته بود.«   هم اومده بود اینجا و ا
ً
 این دوســتتون قبال

ــت رو  ــوری هس ــای آبخ ــا ج ز بچه ه ــی ا ــه یک ــِس ک ــت: » اون عک ــتم و گف ــه دوس ــرد ب رو ک

ــن؟ ــوزم داری هن

 می خوام دوباره ببینمش.«

ر آورد و عکس را نشــان داد. ز جیب د ر  تلفن همراهش را  ا ســح

ر  ز شــی رو کــرد بــه مــن و گفــت: »خانــم، دلــم بــرای بی دغدغــه آب خــوردن ا ابوالفضــل 

بچه هــا  بــا  بــازی  بــرای  مــادرم،  خنده هــای  خــودم،  خنده هــای  بــرای  دلــم  آب خــوری، 

ز کرونــا، دلــم بــرای همــۀ چیزهایــی کــه باهاشــون شــاد بــودم و االن دیگــه  بــدون تــرس ا

ندارمشــون تنــگ شــده.« 

ر عــوض بــه آخریــن روزی  رو کــرد بــه ســحر و گفــت: » کاش پــول داشــتم و خــرج می کــردم. د

کــه لبخنــد مــادرم رو روی لبــاش دیــدم برمی گشــتم و بعــد شــما ثبتــش می کــردی. قــاب 

ر خونــه.« لبخنــد تلخــی زد و ســاکت شــد. می کــردم مــی زدم بــه دیــوا

ر دوربین دوســتم می دیدم. تو راه برگشــت عکس ها را د

ــر فرصــت یــه متــن بنویــس، بــذارم کپشــن ایــن عکس هــا.«  ر گفــت: » رفتــی خونــه س ســح

ــی  ــل هیچ ــای ابوالفض ــرف ه ــل ح ر مقاب ــن د ــِم م ــم قل ــی کن ــس م  ح
ً
ــا ــم: »  حقیقت گفت

بــرای گفتــن نــداره

فقط می تونم حرفاشــو با اندکی تغییرات روی کاغذ بیارم.«

ر لب زمزمه اش کردم: ز یکــی متن های خودم آمد و آرام زی ناخــودآگاه یــادم ا

ز عصب گذشــته است لبخند همان دردهای ا

ر جان نشســته است لبخند همان زخم های ب

ر آمیخته با جنون لبخنــد همان درد های د

ر گلو لبخنــد تمام بغض های نهفته د

Broad Board
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ــه  ــا را »مای آنه ــات  ــان، اقدام ــش در پلتفورم هایش ــردن فعالیت ــوع ک ــت ممن ــوگل باب ــر و گ ــبوک، توییت ز فیس ــاد ا ــا انتق ــکا ب ــابق آمری ــوری س رئیس جمه
آنهــا بایــد بابــت کارشــان »بهــای سیاســی«  خجالــت و فضاحــت کامــل« دانســت. او ایــن رســانه ها را »شــرکت های رســانه اجتماعــی فاســد« خوانــد و گفــت 

پرداخــت کننــد.

ر ایــن شــبکه  ر هیــات نظــارت فیســبوک تصمیــم گرفــت تــا ممنوعیــت فعالیــت دونالــد ترامــپ د ز خبرگــزاری اســپوتنیک، پیشــت بــه گــزارش ایســنا، بــه نقــل ا
ز شــورش کنگــره اعمــال شــده بــود، تاییــد کنــد. اجتماعــی را کــه ژانویــه بعــد ا

ز حقیقــت  ر ایــاالت متحــده گرفتــه شــده زیــرا دیوانــگان چــپ رادیــکال ا ز رئیــس جمهــو دونالــد ترامــپ، رئیــس جمهــوری پیشــین آمریــکا گفــت: آزادی بیــان ا
ز پیــش. مــردم کشــورمان ایــن را تحمــل نمی کننــد! ــر ا ــر و قوی ت ز راه می رســد، بزرگت ــر حــال ا می ترســند امــا حقیقــت بــه ه

ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم / شماره هفتاد و پنج/ اردیبهشت 1400

ترامپ »شرکت های رسانه اجتماعی فاسد« را به باد انتقاد گرفت

ویروسی به نام اطالعات جعلی

ــدارد.  ــوخی ن ــی ش ــا کس ــه ب ــه ک ــرا گرفت ــهر را ف ــدی ش ــروس جدی وی

ز  ز طریــق تمــاس حضــوری یــا مجــازی- یعنــی ا شــما ممکــن اســت ا

ــروس شــوید. البتــه تعــداد  ر ایــن وی طریــق انســان یــا ربــات – گرفتــا

ــر آن ایمــن و برخــی میزبانــان خوبــی بــرای آن  ز مــا در براب کمــی ا

ــم،  ــارۀ آن می دانی ــه درب ــی ک ــۀ اطالعات ــم هم ــا علی رغ ــتیم. ام هس

ــت. ــی اس ر هرکس ــا ــد انتظ ز ح ــر ا ــر و مقاوم ت ــروس موذی ت ــن وی ای

ر  بحــث دربــارۀ اطالعــات جعلــی، موضــوع جدیــدی نیســت؛ اخبــا

ز اختــراع چاپخانــه هــم وجــود داشــته امــا اولیــن  کاذب حتــی قبــل ا

ر ســال 18٣5 اتفــاق  ر ابعــاد بــزرگ د ــر ســاختگی روزنامه نــگاران د خب

ــر کــرد  افتــاد. زمانــی کــه »نیویــورک ســان« شــش مقالــه را منتش

ز  ــرو ــه ام آنچ ــا  ــی داد. ام ــر م ــاه خب ر م ــی د ــف زندگ ز کش ر آن ا ــه د ک

ــرق کــرده ســرعت، دامنــه و مقیــاس اطالعــات اســت کــه مســبب  ف

ر   د
ً
آنالیــن بــه افــرادی کــه قبــال آن تکنولــوژی اســت. رســانه های 

همچنیــن  و  دروغ  ر  اخبــا دست فروشــی  فرصــت  بودنــد  حاشــیه 

ــت.  ــردم داده اس ــب  م ــرای فری ــی ب ــون محکم تریب

ــودن  ز دروغ ب ــردم ا ــه م ــه گرچ ــت ک ــن اس ــه ای ــب توج ــوع جال موض

ــر  ز هــم آن را رهــا نمی کننــد؛ یعنــی حتــی اگ موضوعــی آگاهنــد، بــا

ز هــم افســانه ها  ر شــود، هنــو جعلــی بــودن موضوعــی آشــکا

و  کننــد  رخنــه  مــا  قضاوت هــای  ر  د اســت  ممکــن  خرافه هــا  و 

ز  ر ادبیــات ا ر دهنــد.) نتیجــه ای کــه د ــر قــرا تصمیمــات مــا را تحــت تأثی

ــر نفــوذ مســتمر« یــاد می شــود(. آن بــا عنوان»تأثی

بــرای درک کامــل ماهیــت مخــرب ویــروس اطالعــات جعلــی، الزم 

ــه  ــت ک ــهل اس ــم. س ــر کنی ــد نظ ــان تجدی ــی میزب ــت در بی گناه اس

ــات  ــا اطالع ــه م ــم ب ــا فکرکنی ــم ی ــب کاران بدانی ــی فری ــود را قربان خ

جعلــی را خورانده انــد؛ همــان اتفاقــی کــه بــرای دیگــران هــم رخ 

ــر  می دهــد، همــان افــراد بی نــام و نشــانی کــه به راحتــی تحــت  تأثی

ــن  ــه م ــتی ب ــد. دوس ر می گیرن ــرا ــایعه پراکنی ها ق ــی و ش عوام فریب

می گفــت: »مشــکل ایــن اســت کــه مــردم گوســفند هســتند«. 

ز دیگــران هــم شــنیده ام و معنــی آن  همیــن حــرف را بارهــا و بارهــا ا

ز قمــاش آن مــردم فریب خــورده  ــز ایــن نیســت کــه آن هــا و مــن ا ج

تحصیــل  مــا  چــون  جداســت؛  آن هــا  ز  ا حســابمان  و  نیســتیم 

ــر کنیــم، پــس اغفــال  ــر چیــزی تفک کرده ایــم، یــاد گرفتیــم دربــارۀ ه

نمی شــویم و ایمــن هســتیم. امــا تــا بــه حــال شــاهد بوده ایــم کــه 

ر کمیــن افــراد نــاآگاه ننشســته، گاهــی  اطالعــات جعلــی فقــط د

ــروس  ــن وی ــر ای ــر در براب ــد کمت ــر می رس ــه نظ ــه ب ــرادی ک ــات اف اوق

حتــی  و  می شــوند  آن  ز  میهمان نــوا میزبانــان  پذیرنــد،  آســیب 

غالمــی اش را هــم می کننــد.

جعلــی  اطالعــات  ــر  نش آیــا  کــه  کــه  بــوده ام  فکــر  ایــن  ر  د  
ً
اخیــرا

تبدیــل  فرهنــگ  نوعــی  بــه  دارد  مدرســه  ر  د خشــونت  مثــل 

ر  ز مــا فعاالنــه د ر خواهــد شــد؟ زیــرا برخــی ا می شــود و ادامــه دا

هســتیم  ــر  نظاره گ  
ً
صرفــا ــر  دیگ برخــی  و  می کنیــم  شــرکت  آن 

و اجــازه می دهیــم ادامــه یابــد. اگــر واقعــا چنیــن باشــد، شــاید 

ــر نگــران اصــالح باورهــای غلــط مــردم باشــیم و  ــر اســت کمت بهت

ــه  ــم ک ــی بپردازی ــای اجتماع ــر هنجاره ــه تغیی ــتر ب ــای آن بیش ــه ج ب

ــز دانســتن اطالعــات جعلــی را تأییــد  ایجــاد، گســترش، اشــتراک و جای

. می کنــد

 The عنــوان  بــا   ۲0۲1 آپریــل   1۶ تاریــخ  ر  د و  درمنژیســکا  الیســا  نوشــته  مطلــب  ایــن 

اســت. شــده  ــر  منتش  Aeon ر  د  Misinformation Virus

 Operation« عنــوان  بــا   ۲01۹ ــر  اکتب  ۲0 تاریــخ  ر  د و  ویلتــس  برانــدی  نوشــته  مطلــب  ایــن 

ــر شــده اســت. ر Medium منتش Velkyrie: A Failed Assassination Attempt on Hitler« د

والکری؛ توطئه ای نافرجام علیه رهبر رایش سوم

فرزانه شکوهمند
عضو هیئت علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی

ــد  ــوء قص ــرای س ــادی ب ــای زی ــوم تالش ه ــش س ــت رای ــول حکوم ر ط د

ز  ز آن هــا ا ز ۴۲ مــورد، ۱۵ مــورد ا ــر صــورت گرفــت کــه ا بــه جــان هیتل

ارتــش  آخریــن عملیــات  انجــام گرفــت.  ارتــش خــودی  افــراد  ســمت 

ــه  ــد، ب ــام ش ــتافنبرگ« انج ــی »کالوس ون اش ــه فرمانده ــه ب ــودی ک خ

ر اســت. عملیــات »والکــری« مشــهو

ــر بپیونــدد،  ز آن کــه بــه زمــرۀ  توطئه گــران علیــه هیتل اشــتافنبرگ پیــش ا

ر  د می کــرد.  خدمــت  ســتادی  ــر  افس ســمت  ر  د آفریقــا  شــمال  ر  د

ــر فرماندهــی  او مــورد حملــه  شــکاری های  تابســتان ســال ۱۹۴۳، مق

ــد.  ــدید ش ــی ش ر مصدومیت ــا ــی آن دچ ــه ط ــت ک ر گرف ــرا ــن ق بمب افک

روحیــۀ جنگنــده و قــدرت رهبــری بــاالی وی،  او را گزینــه ای مناســب 

ــه  ــتافنبرگ ب ــت اش ر نهای ــرد. د ــر می ک ــل هیتل ــۀ قت ــی نقش ــرای طراح ب

ر ۲۰ جــوالی ۱۹۴۴ انجــام شــد،  عضویــت رهبــران عملیــات والکــری، کــه د

ر بــرای نجــات ملتــش ســودمند خواهــد  ر داشــت ایــن کا درآمــد؛ زیــرا بــاو

بــود.

بــرای  ر ســال ۱۹۴۳  ــر د ابتــدا توســط شــخص هیتل ر  ایــن عملیــات د

ــر فــرود احتمالــی  تقابــل بــا شــورش کارگــران خارجــی، ایســتادگی در براب

ســریع  تجمــع  ر  منظــو بــه  هم چنیــن  و  دشــمن  ز  چتربــا ســربازان 

ــان  ــرو آلم ــه قلم ــی ب ــالت احتمال ــر حم ــش در براب ــی ارت ــای دفاع نیرو ه

طراحــی شــده بــود.

ــی  ــدۀ عال ــا فرمان ــت، تنه ــرورت می یاف ــری ض ــات والک ــرای عملی ــر اج اگ

ر  ر کنــد، امــا د ارتــش در برلیــن می توانســت فرمــان اجــرای آن را صــاد

نقشــه  اشــتافنبرگ این گونــه نبــود؛ عملیــات بــه صورتــی اجــرا می شــد 

ر و وظیفه شــناس  ــر بــه قتــل می رســید و ســربازان وفــادا کــه هیتل

ز ایــن مقاومــت، حکومــت رایــش را بــه دســت  ورماخــت بــه پشــتیبانی ا

ــد. بگیرن

ــرل رایــش را  ــر می رســید کــه توطئه گــران، کنت بــه نظ

درحالــی بــه دســت می گیرنــد کــه دولــت در بحبوحــۀ 

ایجــاد یــک حکومــت سوسیالیســت دموکــرات بــود. 

ر عملیــات می بایســت توســط  هرگونــه تغییــری د

ــر امضــا می شــد و خوشــبختانه  خــود شــخص هیتل

او بــدون هیــچ ســوالی اصالحــات را پذیرفتــه و امضــا 

ــر  ــای هیتل ــت امض ز دریاف ــس ا ــران پ ــرد. توطئه گ ک

یــک  شــامل  کــه  او،  قتــل  عملیــات  بودنــد  قــادر 

دولــت  دگرگونــی  و  شــده  برنامه ریــزی  کودتــای 

می شــد را پیــش ببرنــد.

ــر  گام بعــدی پیــدا کــردن شــخصی بــود کــه بــه هیتل

دسترســی داشــته و تمــام و کمــال بــه نقشــۀ قتــل 

باشــد. رهبــران توطئــه کــه دریافتنــد  او متعهــد 

ــر  ــه هیتل ــتقیم ب ــی مس ــا دسترس ــبی را ب ــرد مناس ف

نمی یابنــد، اشــتافنبرگ را بــه عنــوان رئیــس ســتاد 

ارتــش ذخیــره برگزیدنــد تــا عملیــات را جلــو برانــد. 

او مســئول جابجایی هــای ارتــش بــود و البتــه بــه 

ــر دسترســی مســتقیم  عنــوان رئیــس ســتاد بــه هیتل

داشــت؛ بنابرایــن اشــتافنبرگ مســئولیت قــراردادن 

ر »آشــیانه گــرگ« )پناهــگاه زیرزمینــی هیتلر(  بمــب د

ــر  ز قتــل هیتل ــری جنبش هــای نظامــی پــس ا و رهب

ــر عهــده گرفــت.  را ب

تــالش  دو  ر  د عملیــات،  نهایــی  اجــرای  ز  ا پیــش  او 

ر اولیــن  ر شــد؛ د ناموفــق مجبــور بــه لغــو انفجــا

بــردن  بیــن  ز  ا قصــد  کــه  اشــتافنبرگ  تــالش، 

برجســته  چهره هــای  ز  ا »هیملــر«،  و  »گورینــگ« 

ر  ــود، د ــه ب ــب را ریخت ــذاری بم ــه  کارگ ــت و نقش ــم داش ــازی را ه ــزب ن ح

ر  ــر را دریافــت کــرد، امــا وقتــی د ر مالقــات بــا هیتل ۱۱ جــوالی ۱۹۴۴ دســتو

آنجــا حضــور یافــت متوجــه غیبــت ایــن دو چهــره شــد؛ بنابرایــن عملیــات 

بــه تعویــق افتــاد.

او  گرفــت؛  شــکل   ۱۹۴۴ جــوالی   ۱۵ ر  د او  ناموفــق  اقــدام  دومیــن 

ز  ر اتاقــش اطمینــان حاصــل می کــرد و پــس ا ــر د ر هیتل ز حضــو بایــد ا

ر  ز انفجــا ــر، پیــش ا ر نزدیک تریــن محــل بــه شــخص هیتل بمب گــذاری د

آنجــا را تــرک می کــرد. علــت شکســت ایــن عملیــات مشــخص نیســت، امــا 

ــر اســاس یــک ســری فرضیــات، گفتــه می شــود اشــتافنبرگ موفــق بــه  ب

ر بمــب لغــو  ر نتیجــه انفجــا ز اتــاق نشــده و د ــروج ا یافتــن عــذری بــرای خ

شــده اســت.

را  قبلــی  عملیــات  ر  د شکســت  می بایســت  دسیســه  ایــن  رهبــران 

ــر  ر کل عملیــات والکــری درنظ بــه عنــوان نشــانۀ عــدم موفقیــت د

ــا  ــود. او نهایت ــدن نب ــلیم ش ــه تس ــر ب ــتافنبرگ حاض ــا اش ــد، ام می گرفتن

ــیانه  ر آش ــر د ــل هیتل ــرای قت ــود را ب ــم خ ــوالی ۱۹۴۴ تصمی ــتم ج در بیس

ــر بــه مــرگ  ر منج ــر انفجــا گــرگ قطعــی کــرد. اشــتافنبرگ می دانســت اگ

ر کــرده بــود بــه  ــا آن هــا کا ــر نشــود، جــان او و تمــام افــرادی کــه ب هیتل

ــاد. ــد افت ــر خواه خط

بــه محــض ورود اشــتافنبرگ بــه پناهــگاه »فیلــد مارشــال کایتــل«، 

ــر  ــر داد کــه جلســه پنــج دقیقــه زودت ر شــخصی هیتلــر، بــه او خب دســتیا

ر حالــی عــذری بــرای تــرک اتــاق مهیــا  ر خواهــد شــد. اشــتافنبرگ د برگــزا

ر اتــاق مجــاور بمــب  ــر فــون هافتــن، د کــرد کــه دســتیارش، ســتوان ورن

ــود. ــرده ب ــذاری ک را کارگ

می بــرد،  زمــان  دقیقــه   ۱۰ تنهــا  بمب گــذاری 

ــوا روی  ــۀ ه ــرات درج ــه تغیی ــی ک ز آن جای ــا ا ام

ر بــه  ــر داشــت، زمــان انفجــا ر زمــان تاثی مــدا

ر دقیــق مشــخص نبــود و هــوای گــرم  طــو

ــر لحظــه  و مرطــوب آن روز باعــث می شــد ه

ایــن  باشــد؛  داشــته  وجــود  انفجــار  امــکان 

دادن  ر  قــرا بــرای  اشــتافنبرگ  زمــان  یعنــی 

و  ــر  هیتل بــه  نقطــه  نزدیک تریــن  ر  د بمــب 

ر آن  ر بــه ســمت ماشــینی کــه هافتــن د فــرا

ر محــدود بــود. زمانــی  ر بــود، بســیا ر انتظــا د

ر  مجــاو اتــاق  ر  د هافتــن  و  اشــتافنبرگ  کــه 

بودنــد،  بمب هــا  تنظیــم  مشــغول  ــر  هیتل

بــرای اطــالع شــروع جلســه،  یــک گروهبــان 

ــه  ــد. ب ــاد می کن ــه ایج ــه وقف ــام پروس ر انج د

همیــن دلیــل اشــتافنبرگ بمــب فعــال نشــده 

ر بمــب فعــال شــده  ر دادن کنــا را بــه جــای قــرا

ز  ــا ا ــپرد ت ــن س ــه هافت ــتی اش، ب ــف دس ر کی د

ــر بمــب  ر حالــی کــه اگ ــر آن خــالص شــود، د ش

ر مــی داد،  ر بمــب فعــال قــرا غیرفعــال را کنــا

می توانســت  او   و  می شــد  ــر  دوبراب ر  انفجــا

وجــود  بــا  را   قصــد  ســوء  برنامــه   به راحتــی 

موانــع فیزیکــی و زمان بنــدی ضعیــف عملــی 

ــد. کن

ز پناهگاه و ســربازخانه ای  ر خــارج ا کنفرانــس د

ز جنــس گــچ، چــوب و فایبــرگالس تشــکیل  ا

بــرای  پنجــره  طریــق  ز  ا ر  فــرا امــکان  و  شــد 

ز جنــس  ر میانــۀ اتــاق، میــزی ا ــر ایــن ، د اشــتافنبرگ فراهــم بــود. عــالوه ب

ر داشــت کــه توســط ژنرال هــا و فرماندهــان احاطــه  چــوب بلــوط قــرا

ر  ــتی را د ــف دس ــاق کی ــه ات ــض ورود ب ــه مح ــتافنبرگ ب ــود. اش ــده ب ش

ز اتــاق خــارج شــد.  ر داد و ا ــر قــرا ز یک متــری هیتل ــر ا فاصلــه  کمت

ــز چوبــی و افــرادی کــه بــه  ر ســاعت ۱۲:۴۰اتفــاق افتــاد؛ می ر د انفجــا

ــر نزدیــک بودنــد بــه عنــوان پوششــی بــرای جــان او عمــل کردنــد  هیتل

ر  ر نهایــت او بــا چنــد خــراش و کبــودی جــان ســالم بــه در بــرد. د و د

ــردن  ــه نرم ک ــت و پنج ــغول دس ــه مش ــر در واقع ــراد حاض ــه اف ــی ک حال

ر بودنــد، اشــتافنبرگ در راه برلیــن بــرای انجــام کامــل  بــا عواقــب انفجــا

عملیــات والکــری و تشــکیل دولــت سوسیالیســت دموکــرات بــود؛ زیــرا 

ــت.  ــرده اس ر نب ــه د ــالم ب ــان س ر ج ــا ز آن انفج ــس ا ــت هیچ ک ر داش ــاو ب

ــو  ــرعت لغ ــه س ــران را ب ــط توطئه گ ــده توس ــای صادرش ــر فرمان ه هیتل

ــز مجبــور بــه تصمیم گیــری فــوری شــدند:  کــرد و افســران ارتــش نی

ز دســت دادن جانشــان یــا ادامــه   ز فرمــان دسیســه چینان و ا پیــروی ا

ــر.  ز هیتل ــروی ا پی

ــری،  ــات والک ر و عملی ــا ــۀ  انفج ز واقع ــس ا ــر پ ــدن هیتل ــده مان ــالم زن اع

بــا  آن هــا  رابطــه   هرگونــه  ر  انــکا و  ســربازان  تمــام  تــرس  باعــث 

ز آن دوام  دسیســه چینان شــد و این گونــه بــود کــه والکــری بیــش ا

ــر  ز نیمــه شــب بیســتم جــوالی ۱۹۴۴، اشــتافنبرگ و دیگ نیافــت. پیــش ا

آویختــه شــدند.  ر  بــه دا ســرکردگان توطئــه، دســتگیر و 
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Press Freedom; Unappreciated gift of Africa to the world

Cults; Destructive but Essential
The Void

Episode 4

The  pandemic has made clear that bad information can kill.
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It all began in Windhoek, Namibia at a seminar 

held by UNESCO from 29 April to 3 May 1991. A 

group of aspiring and indomitable African journal-

ists set the tone for the unprecedented notion of 

press freedom, the right to report news or express 

opinion without censorship from the governments, 

and brought the capabilities of an unconstrained 

and pluralistic media to the world’s attention. The 

five-day conference led to a statement on press free-

dom principles known as The Windhoek Declara-

tion, which subsequently became a touchstone of 

free journalism and an impetus for adopting simi-

lar declarations in other regions of the world. 

As for the commemoration of its 30th anniversary 

and a reminder of 3 May, UNESCO officially an-

nounced the 2021 World Press Freedom day theme 

as “Information as a Public Good”, but how do the 

great and inspirational ideas of those African jour-

nalists resonate today?

Amidst grave crisis and in times of crying need for 

the free flow of information, media outlets play a 

pivotal role in disseminating covid-19-related news 

and findings. Every day, a considerable amount 

of falsehoods and misleading information circu-

- What can you tell me about her, sir?

+ Well, officer, she was a character! I, personal-

ly, didn’t know her that much but god almighty; 

whenever I went to her shop, I made sure to 

chat with her as little as I could!

- Why is that?

+ She was crazy! Give her the wrong attitude 

and she would unleash hell upon you.

- Do you know anything about her personal life 

or family?

+ As I said, I didn’t know her well. All I know is 

that her husband’s in jail and that she has a son. 

Poor little guy! What’s he going to do now? His 

misery never ends apparently.

- How would you describe her in three words 

ma’am?

+ Sweet, nice and humble. She was really a good 

friend of mine. I still can’t believe that someone 

could do this to her kind soul.

- I assume that you two were close, weren’t you?

+ She and I talked a lot and I considered her my 

late the web, continuing to further exacerbate the 

tensions caused by Coronavirus outburst. In the 

meantime, media outlets delve deep into the issues 

and debunk the unverified and bogus infodemics. 

“Journalism is the best vaccine against disinforma-

tion”, stated RSF (Reporters Without Borders) sec-

retary-general. 

Having been placed under pressure of the weighty 

responsibility of endless fact-checking, journalists 

are the ones who have been imposed to the most 

severe restrictions on and borne the brunt of the 

global pandemic. In the early days of the outbreak, 

not only did the authorities prevaricate about the 

extent of virus spread, they also clamped down on 

media to prohibit unfavorable information from 

being heard publically. If they raised questions 

about lack of covid-19’s death toll statistics, state 

officials would criminalize their acts in the pretext 

of Journalists’ seeking to aggravate this critical sit-

uation. According to International Press Institute’s 

Covid-19 Press Freedom Tracker, more than 600 

press freedom violations including physical and 

verbal attacks were reported across the globe in 

2020. 33.67 percent of all the cases pertained to ar-

rests of media workers or charges brought against 

them by the states, while many might have gone 

unreported.

It’s tragically absurd; in times of global epidemic, 

best friend. Though she wasn’t really lucky in 

her motherhood.

Oddly, this word, motherhood, sounded really 

familiar. I realized that it was mentioned in that 

origami note as well...

- Why do you say that?

+ Her son is an ungrateful brat. He doesn’t re-

alize that his mother gave him a job and he still 

isn’t obedient...

It was really amazing to me how versatile a per-

son’s face can be. How different Mr. Jakobssen 

and Mrs. Hilde’s perceptions were. They were 

her only neighbours.

I had to ask them one more thing:

- Did she know anyone that you considered to 

be her enemy?

And both of them had the same answer:

 +  She wasn’t a really successful person, no one 

seemed to envy her.

It was strange. Although her community had 

mixed feelings about her, nobody wanted her 

dead. So, what was the motive? And more im-

portantly, who was the killer?

The killer mentioned in the note something 

about a mother. A mother who doesn’t fit the 

role. Mr. Jakobssen and Mrs. Hilde had differ-

ent thoughts about her, but their words had one 

thing in common, she wasn’t exactly what you 

call a perfect mother and her son, although be-

ing allegedly a brat, has undeniably suffered. 

But how did the killer managed to kill her? 

According to the neighbours, she was home all 

day.

The raindrops started to wet my thoughts one 

after another. Sweden never had this much rain 

in one single week as I remember.

Maybe the gloomy sky is warning and mourning 

the tragedy yet to come.

As I reached the station doors, Detective Niel-

sen with a group of officers accompanying him, 

suddenly opened the door

- Oh! You’re here ginger! How unlucky you 

must be! Turn around! We have another body.

when the journalists are supposed to publicize ev-

idence-based news freely and be the voice of the 

people, they fear over their endangered security 

and privacy, hence a major impediment to their 

work process.

This might lead us to believe that the constraints, 

harassments, and fear of intimidation experienced 

by the press are limited to times of crisis; yet, the 

history has proven us wrong.

Before the signing of the U.S Declaration of Inde-

pendence, the media of the Thirteen Colonies used 

to be curtailed by British authorities. In 2008, the 

Chinese state strictly forbade the media to cover 

a “free Tibet” protest. The Turkish government’s 

intensity in suppressing the media has made the 

tyranny to be described as the “death of journal-

ism”. The aforementioned cases were just a tiny 

glimpse of how media freedom remained unheed-

ed throughout the history. 

In Iran, journalism dates back to almost 183 years 

ago; in 1837, Mirza Saleh Shirazi, one of the stu-

dents who was dispatched to England by Abbas 

Mirza to gain knowledge of modern sciences, pub-

lished the first ever Iranian newspaper, which he 

later called “Kaghaze Akhbar”, the literal trans-

lation of “newspaper”. No further information is 

available, but the historians claim that the monthly 

newspaper’s coverage did not exceed the decisions 

made at the royal court. Years later in 1850, the 

second Persian-language and the very first state-run 

newspaper was released by Amir Kabir under the 

title of “Vaqaye Etefaqyie.” Despite Amir’s firm in-

tentions of enhancing development in the country, 

the paper swerved from its initial and politically 

constructive purposes as he was put to death.

Journalism has consistently been fraught with diffi-

culties since then. When some affairs and matters 

are not favorable to the authorities, the press would 

be caught in an appalling dilemma; they could ei-

ther bring to light the unfavorable information and 

consequently face suppression or enter the conspir-

acy of silence. In the recently released 2021 World 

Press Freedom Index compiled by RSF, Iran has 

ranked at 174 out of 180 countries, down one from 

2020, explaining “the authorities tightened their 

control over news coverage.” 

In the midst of the chaotic world of news where 

freedom of expression has never been guaranteed 

and a climate of public mistrust towards journalists 

has also taken another dimension, press freedom is 

far from attainable. 

But still, there’s always a pinprick of light at the end 

of the tunnel. 

In different stages of life and with the purpose 

of fulfilling various needs, man has always been 

in want of a single feeling; to feel belonged. 

Having a ‘sense of belonging’ is not simply lim-

ited to being acquainted with other people, but 

most importantly, it is about the acceptance, at-

tention and support given from the members of 

a group each person may be a part of. Therefore, 

man, unable to receive this feeling from the 

family, friendship groups and even the society 

in its general meaning, while desperately seek-

ing it, finds redemption in joining common-in-

terest social groups, known as ‘cults’. 

An extreme definition of cults according to the 

anti-cult Cult Awareness Network would be ‘a 

closed system whose members have been uneth-

ically and deceptively recruited through the use 

of manipulative techniques of thought reform or 

mind control’, but conversely, a lot of scholars 

have emphasized the lack of a comprehensive 

yet distinctive definition of these systems. This 

group believes that the line to distinguish real 

religious groups and destructive cults is consid-

erably thin – if there has ever been any. Also, a 

defined set of criteria for this definition would 

be required as well. 

However, the truth is that many people are turn-

ing to these social groups due to normal life 

deficiencies and defects, although statistics on 

the number of cults and cult members cannot 

be trusted because of the existing gaps in the 

legal systems. Nevertheless, it is still possible to 

raise awareness and prevent the rapid increase 

in cults membership by analyzing factors affect-

ing joining and leaving them. 

Based on a study carried out on 31 former cult 

members, women are more desirous to join 

cults in comparison to men. Also, a number of 

life events were identified as facilitators of this 

commitment. Among those, need for personal 

development, life dissatisfaction, and depressive 

symptoms were known to affect this decision. 

Besides, social presence of the group, plus fami-

ly members already joined the cultic group play 

important roles as environmental vulnerability 

factors, alongside the importance of support of 

the family and friends, which are environmen-

tal protective factors on cult membership. 

All these factors lead people to accept the con-

siderable risks of cults membership, including 

humiliation, punishment, verbal and/or phys-

ical violence and strengthened monitoring in 

cases of opposition, and impacts such as sig-

nificant reduction of social life, isolation and 

identity change experiences by willingly joining 

cultic groups. 

Taking to consideration the unregulated nature 

of these hierarchical systems, most people be-

come members of cults through a coercive per-

suasion, and not a sincere conversation. Hence, 

the process of leaving would become difficult 

due to the imposed mindsets of the members. 

In this regard, feeling of dependence towards 

the leader and/or the group, regressive and reas-

suring experiences in the group, feeling of guilt 

and social precariousness create obstacles to de-

parture. However, according to the study, loss of 

faith in the group, alongside the experiences of 

psychological abuse and social intervention had 

aided members in leaving cultic groups. Need-

less to mention that this departure may even 

take place after months of uncertainty. 

Cults are threats to individuals and the fabric 

of society. Not having any exact number of the 

cults and their members raises this danger to 

a higher level. Joining cultic groups or not is – 

by no means – a matter of individuals’ choices, 

nor does it fit among rights that cannot be tak-

en away from them. This decision may directly 

cause harm to the society and therefore, it has 

a right to impose limits. Providing a compre-

hensive definition of cults as an accepted ex-

isting part of the society, plus the codification 

of guidelines and minimum standards for their 

practices can be a fundamental step towards 

regulating them. 

Cultural, social, political and literary magazine/ the 7th year/ issue 75/ Ordibehesht 140016

Awash in bad information, people have swallowed hydroxychloroquine hoping the drug will protect them against 
COVID-19, others refuse to wear masks, contrary to the best public health advice available. “COVID has opened ev-
eryone’s eyes to the dangers of health misinformation,” says a cognitive scientist.
Scientists are struggling to stem the tide of misinformation that threatens to drown society. The sheer volume of fake 
news, flooding across social media with little fact-checking to dam it, is taking an enormous toll on trust in basic insti-
tutions. Social media companies have taken some steps to fight misinformation spread on their platforms, with mixed 
results.
Misinformation researchers have recently called for social media companies to share more of their data so that scien-
tists can better track the spread of online misinformation. Such research can be done without violating users’ privacy, 
for instance by aggregating information or asking users to actively consent to research studies.
Some social media companies do collaborate with outside researchers to study the dynamics of fake news, but much 
more remains to be done to inoculate the public against false information.
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