
ر اصــل  اکثرکســانی کــه گرایــش بــه خودکشــی دارنــد، د
بــه  می خواهنــد   

ً
صرفــا آن هــا  بمیرنــد؛  نمی خواهنــد 

درد و رنجشــان)واقعی یــا خیالــی( پایــان دهنــد و بــه 
مرگــی  خودکشــی  هســتند.  کمــک  نیازمنــد  عبارتــی، 
زی  نابودســا بــرای  عمــد  روی  ز  ا و  آگاهانــه  کــه  اســت 
خودکشــی  اصطــاح  بــه  کــه  می گیــرد  صــورت  خــود 
عمــل  کــه  صورتــی  ر  د می شــود.  نامیــده  موفــق 
بــه  منجــر  ولــی  گیــرد،  انجــام  خودکشــی  بــه  اقــدام 
ــا خودکشــی  مــرگ نشــود، آن را اقــدام بــه خودکشــی ی
توصیــف  را  کســانی   

ً
معمــوال و  می نامنــد  ناموفــق 

ــازند  ــم می س ری فراه ــو ــه را ط ــی زمین ــه گاه ــد ک می کن
مــوارد  ز  ا درپــاره ای  هرچنــد  کننــد.  پیــدا  نجــات  کــه 
باشــد.  نداشــته  وجــود  فریادرســی  اســت  ممکــن 
ــا  ــود دارد؛ ام ــنی وج ــای س ــام گروه ه ر تم ــی د خودکش
ــژه ســربازان، بــه دلیــل  ــان و به وی فراوانــی آن بیــن جوان
ــع  ر واق ــی د ــت. خودکش ر اس ــت ــان بیش آن ــاص  ــرایط خ ش
ــر کــردن تــا اقــدام بــه  ز فک ر ا بــه صــورت یــک پیوســتا
عوامــل  متداول تریــن  مختلــف،  درمنابــع   . اســت  آن 
ــی  روان ــاالت  ز اخت ــد ا ــی عبارتن ــرای خودکش ــز ب خطرانگی
و اقــدام بــه خودکشــی قبلــی. اختال هــای افســردگی 
ر  د تشــخیص  قابــل  روانــی  اختال هــای   %95 ز  ا  %80
خودکشــی  کننــدگان  اقــدام  یــا  شــوندگان  مرتکــب 
مختلفــی  تعاریــف  خودکشــی،  می شــوند.  شــامل  را 
ــود  ــت می ش ــی صحب ز خودکش ــی ا ــع، زمان ر واق دارد؛ د
ــدف  ــود ه ــتن خ ــرای زیس ــد ب ــاس می کن ــرد احس ــه ف ک
ز چیــزی لــذت نمی بــرد  و معنایــی منطقــی نمی یابــد، ا
غــم  ز  ا مملــو  و  اندوهگیــن  دنیایــی  ر  د را  خــود  و 
ــم  ر آن را ه ــودن د ــه ای ب رزش ثانی ــه ا ــد ک ر می کن ــو تص
بــه  مختلفــی  نظریه هــای  و  مختلــف  عوامــل  نــدارد. 
روانــی  آســیب  پرداخته انــد.  خودکشــی  شــکل گیری 
خودکشــی  بــرای  خطــر  عوامــل  شــایع ترین  ز  ا یکــی 
ر و  اســت. شــایع ترین اختــال، افســردگی اســت. افــکا
پیش بین هــای  بهتریــن  قبلــی،  خودکشــی  اقدامــات 
دو  اختــال  هســتند.  آینــده  خودکشــی  اقدامــات 
ر  د ری  بدرفتــا مخــدر،  مــواد  و  الــکل  مصــرف  قطبــی، 
ر خودکشــی ارتبــاط  دورۀ کودکــی نیــز بــا خطــر بیشــت

دارد. 
زده انــد  خودکشــی  بــه  دســت  به تازگــی  کــه  افــرادی 
ر  ــر حــاد زیــاد بــرای خودکشــی قــرا ر معــرض خط یــا د
کــردن  بســتری  گرچــه  شــد.  خواهنــد  بســتری  دارنــد، 
 
ً
ــوال ــت، معم ری اس ــرو ــا ض ــان آن ه ز ج ــت ا ــرای محافظ ب
بــرای افــراد، خانــوادۀ او و متخصــص بالینــی اســترس 
هرگونــه  تأمیــن  کــردن،  بســتری  ز  ا هــدف  زاســت. 
ــر اقــدام خودکشــی فــرد،  درمــان پزشــکی الزم بــه خاط
ر کوتــاه مــدت، و برنامه ریــزی  ایمــن نگــه  داشــتن او د
ری کــه فــرد بتوانــد بــه خانــه  بــرای ایمنــی اســت. بــه طــو
و  کامــی  توافق هــای  ایمنــی  برنامه هــای  برگــردد. 
ری بیــن فــرد، مراقبــت کننــدگان، و درمانگــران  نوشــتا
ز ترخیــص  اســت کــه بــرای ایمــن نگــه داشــتن وی پــس ا
بســتری،  ز  ا پــس  بافاصلــه  دورۀ  شــده اند.  طراحــی 
افــرادی  چهــارم  یــک   

ً
تقریبــا اســت.  خطرنــاک  خیلــی 

ظــرف  دوبــاره  می زننــد،  خودکشــی  بــه  دســت  کــه 
خطرناک تریــن  می کننــد.  آن  بــه  اقــدام  ســال  یــک 
روش  ــک  ــت. ی ــص اس ز ترخی ــس ا ــاه اول پ ــه م دوره، س
ر طــول ایــن دورۀ  ز آن هــا کــه د ســاده بــرای محافظــت ا
بــرای  حمایتــی  خدمــات  ری  یــادآو هســتند  بحرانــی 
آن هاســت. توضیــح ایــن موضــوع کــه چــرا برخــی افــراد 
برخــی  کــه  حالــی   ر  د می گیرنــد  خوکشــی  بــه  تصمیــم 
چنیــن  آن  ز  ا ــر  بدت حتــی  یــا  یکســان  شــرایط  ر  د ــر  دیگ
ر  بیشــت حــال  ایــن  بــا  اســت.  مشــکل  نمی کننــد  ری  کا

هســتند. پیشــگیری  قابــل  خودکشــی ها 
ــای  ــه رفتاره ــتی ب ــای بهداش ــان مراقبت ه ــی کارکن وقت
ــر  زی مــوارد  بایــد  می شــوند،  مشــکوک  خودکشــی 
ــارۀ   ــرد درب ــی ف ــات فعل ر و احساس ــکا ــوند: اف ــی ش بررس
مــرگ یــا خودکشــی، نقشــۀ فعلــی فــرد بــرای خودکشــی، 
دوســتان(.  و  خانــواده  شــخص)  حمایتــی  ر  ســاختا

ر مسعود آهوان دکت
ر روان درمان گ

سرمقاله

نوش دارو پس از حادثه

ادامه در صفحه 4 

ر  1400 دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره هفتاد و هشت / نیمۀ دوم تی

نیمهشبنیمهشب
اتفاقافتاد اتفاقافتاد 

نگاهویژه:

صفحه  3

صفحه  4

صفحه  2

صفحه 6

ر ر اصالحاتمغروقین آسمان های آبی ت لزوم بازنگری د

ر توسعه  نقش دبیران و دیوانیان د
فرهنگ ایران اسالمی

وقتی همه خواب بودیم



ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم / شماره هفتاد و چهار/ فروردین 41400 دوهفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی/ سال هفتم/ شمارۀ هفتاد و هشت/ نیمۀ دوم تیر 21400

ر ر و رویداد هـــا د جدیدترین اخبـا

کانال تلگرام سازمان دانشجویان:

@  s d j d m

صاحب امتیاز:     سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی
مدیرمسئول:     سبحان گوهری                         سردبیر:   فرشته نوری

ر ماسوله ر احمد رضا اصغرپو مشاوره  فرهنگی :   دکت
ــر صــدری، حســین مهدویــان، نوشــین زندیــه  همــکاران ایــن شــماره: میثــم درســتی، فائــزه قنبــری، مــژده مقیســه، صبــا مقیســه، حســین میرانصــاری، کوث

و علــی اکبــری.

ز علیــزاده، ســرویس فرهنگــی  هیئــت تحریریــه: ســرویس خبرنامــه: ســجاد کاشــانی، ســرویس اقتصــادی و اجتماعــی: ســیده زهــرا فاطمــی یــزدی، فرنــا
ز نــوری، ســرویس دارالفنــون: الهــام  حق پرســت، ســرویس عکــس: رســول هاشــم آبادی، ســرویس  و هنــری: مریــم رحیمــی، ســرویس ادبــی: النــا

ــی. ــرا طارق ــی: المی ــرویس صوت ــعدی، س ــادی اس ــی: ش انگلیس

ر نجم الدین گیانی. ر مسعود آهوان، دکت ر از: دکت با تشک

ز صفحه آرا و طراح جلد:  امیررضـــا رنگ آمیــ
vaghayeh.mag@gmail.com :ایمیل    www.sdjdm.ir   :وبسایت

شماره مجوز: 1400617

@ v a g h a y e h 1 3 8 9

خبـرنامـــه

دهکدۀ کوچــک جهانی و تکنولوژی اطالعات 

ر  تقابل با بحران ها د
آستانۀ قرن جدید

فائزه قنبری
کارشناسی علوم سیاسی 99

سجاد کاشانی 
کارشناسی علوم سیاسی 98

ــی  ــی، زندگ ــۀ جهان ــه عرص ــات ب ــوژی اطاع ــگام ورود تکنول ز هن ا

ر تحــوالت بســیاری  نیــروی قدرتمنــد دچــا ایــن  ــر  ــر تحت تاثی بش

ز  ــرو ر و ب ــو ــان ظه ــی انس ــاد زندگ ــه ابع ر هم ــوالت د ــن تح ــد. ای ش

تکنولــوژی  ورود  بــا  نیــز  انســان  روزمــرۀ  زندگــی  حتــی  یافــت. 

و  نمانــد  مصــون  تحــوالت  ایــن  ز  ا ــز  نی سیاســت  شــد.  متحــول 

ــر آن گذاشــت. ایــن تاثیــرات  تکنولــوژی اطاعــات تاثیــرات بســیاری ب

انتخابــات،  عمومــی،  ر  افــکا ز  ا اعــم  سیاســت  ابعــاد  همــه  ر  د

مدنــی،  جامعــه  اطاعــات،  حفــظ  دفاعــی،  ر  امــو دموکراســی، 

آزادی هــای شــهروندان، تســامح و تســاهل میــان شــهروندان و 

ر شــد . دیپلماســی آشــکا

ر  ــرا ــی ق ــورد بررس ــرات را م ــن تاثی ــر ای ــورت جزئی ت ــه ص ــه ب ر ادام د

می دهیــم.

تکنولــوژی اطاعــات موجــب شــده اســت کــه جهــان بــا تمــام 

برســد  نظــر  بــه  کوچــک  دهکــده ای  هم چــون  خــود  وســعت 

ــر  یکدیگ بــا  راحتــی  بــه  لحظــه  ــر  ه ر  د افــراد  تمــام  آن  ر  د کــه 

ز  ر کننــد. ایــن دسترســی راحــت باعــث می شــود کــه ا ارتبــاط برقــرا

آگاه  ــر جهــان رخ می دهــد  ر سرتاس اتفاقــات و رویدادهایــی کــه د

ر  آن روزهــا را بــه خوبــی یــاد دارم، هشــت ســال پیــش، ملتــی د
ــر  ه بــه  را  ز  شــبانه رو منتخب شــان،  کرسی نشــاندن  ــر  ب ر  انتظــا
ــر  ز تدبیــر و امیــد س ر اســتقبال ا وســیله ای کــه می توانســتند د

می کردنــد.
عــزت  تصویرکشــیدن  بــه  وقــف  را  خــود  قلــم  فرهیختــگان، 
بــه  یازدهــم  دولــت  رئیــس  کــه  بودنــد  کــرده  اقتــداری  و 
ر جهــت  ز هــر رســانه ای د ارمغــان خواهــدآورد و اندیشــمندان ا
نشــان دادن طــرح آن بهشــتی اســتفاده می کردنــد کــه بــه قولــی 
ر می کشــید. ر پشــت درب هــای بســته دیپلماســی، مــارا انتظــا د

ز شــد، بــه  ر افتــاد و تابســتان داغ تدبیــر و امیــد آغــا ر بــه کا روزشــما
ر همــان  گونــه ای یــک دســت، کــه بــا اطمینــان تمــام بــرای آینــده د
می نوشــتند  را  بزرگــی  و  طایــی  اندازهــای  چشــم  ورود،  بــدو 
ر جایــگاه هژمونیــک و آرمانــی بــه صــورت  کــه آینــدۀ ایــران را د

ــی داد. ــوه م ــن دارد جل ــرای گفت ــخن ها ب ــه س ــی ک قدرت

ــول  ــه ق ــه ب ــت ک ــه  اس ــو گرفت روزگاری پهل ر  ــتی د ــون آن کش اکن
ر فقیــد؛ اســماعیل اصفهانــی، شــاع

ز یکــی نیســت  ــر مــرده دو صــد شــیون بــود/ امــرو ــر ه ــر س  دی ب
ــر صــد گریــد. کــه ب

مقــرری  موعــد  ــر  س ــر  ب خاموشــی  شــهروندانش  دعــای  تنهــا 
ــز تــا جنوبــش مبتــا  ز مرک اســت کــه شــرکت بــرق ارائــه می کنــد و ا
ــه  ــی ب ــران درحال ز ای ــرو ــده، ام ــر نگارن ــه نظ ــت. ب ــنگی اس ــه تش ب
ر چشــم اندازهای خــود خواهــد رســید، کــه نســبت  موعــد مقــر
ــز  بــه کشــورهای هم ســطح، هم ســایه و هــم رده، چنــد گام نی

عقب تــر رفتــه اســت.
ز کلیــدواژۀ بزنــگاه یــا گردنــه مهــم تاریخــی  بگذاریــد بــا شــما ا
فرصت هایــی  خــود،  زندگــی  هرکجــای  ر  د انســان ها  بگویــم، 
ز آن چــه حیــات  ا را چنــدگام  تــا خــود  آورد  بــه دســت خواهنــد 

ببرنــد. پیش تــر  می کنــد  مجاب شــان  روزمره شــان 
روبــه رو  ــز کــه بــا بحــث وســیع تری  درمــورد اهالــی سیاســت نی
ایــن فرصت هــا، همــان بزنگاه هایــی اســت کــه یــک  هســتند 

می دهــد. جلــوه  ضعیــف  یــا  قدرتمنــد  را  ر  سیاســت مدا

ر  ر ســال 1999 بــرای کشــو به عنــوان مثــال، ایــن بزنــگاه سیاســی د
ــران   ر بح ــا ــیه دچ ــه روس ــی ک ــت، هنگام ــوع پیوس ــه وق ــیه ب روس
ر پــی  آن دیگــر بحران هــا بــود، والدیمیــر پوتیــن  اقتصــادی و د
بــا کشــورش  ــر گردیــد و  روســیه ظاه جــوان، به عنــوان ناجــی 
روســیه  ز ســال ها نمی تواننــد  ا کاری کــرد، کــه مــردم آن پــس 
ــن،  ز پوتی ــی، ا ــگاه  تاریخ ــن بزن ــوند، ای ر ش ــو ــن را متص ــد پوتی فاق
ر جــدول  ر صــد قهرمانــی ملــی و محبــوب ســاخت کــه اکنــون او د
اســت؛  جهــان  سیاســت مداران  قدرتمندتریــن  و  محبوب تریــن 
ــی  ــاد مل ــی و اعتم ر عموم ــکا ــون اف ــزاری هم چ ــب اب ــه صاح چراک

اســت.

ر  ر بطــن جامعــه اش، د امــروز، ایــران بــا توجــه بــه وقایــع رخــداده د
چنیــن بزنــگاه تاریخــی اســت، وجــود تفکــری مصلحت اندیــش 
چنیــن  ــر  اگ امــا  بپــردازد،  چالش هــا  و  مشــکات  حــل  بــه  کــه 
ــود. ــد ب ــورمان خواه ــه کش ــایندی متوج ــوال ناخوش ــود، اح نش

بــا آن مواجــه  ایــران  تاریخــی کــه  ایــن گردنــه حیاتــی  چــرا کــه 
هم چــون  زیســت محیطی  بحران هــای  و  مخاطــرات  ز  ا اســت، 
آبــی، کنترل ناپذیــری  بحــران خشک ســالی، خشک شــدن منابــع 
ر  کوویــد-۱۹، تــا بحران هــای اقتصــادی سیاســی هم چــون بــازا

می شــود. شــامل  را  ایــران  علیــه  گســترده  تحریم هــای 

می توانــد  درســت  سیاســت ورزی  بــا  ســیزدهم،  دولــت  رئیــس 
کنونــی  وضعیــت  بــه  نســبت  نتیجه بخشــی  و  مثبــت  رویــه 
داشــته باشــد، تــا بــا حــل مشــکات و مســائل اقتصــادی، اعتمــاد 
عمومــی را جلــب کنــد و ایــن ســرمایۀ اجتماعــی را حفــظ نمایــد و 
یــا بــا پی گیــری سیاســت های غلــط می توانــد صاحــب کشــوری 

ر ازجملــه مســائل بنیادیــن شــود. بــا بحران هایــی شــدیدت

کنیــم. کســب  جدیــدی  تجربه هــای  همچنیــن  و  شــویم 

افــراد  گوناگــون،  فناوری هــای  و  تکنولــوژی  گســترش  ــر  اث ر  د

سیاســی  وقایــع  ز  ا و  می کننــد  کســب  بیش تــری  آگاهی هــای 

مقایســه  قــدرت  نتیجــه  ر  د و  می شــوند  آگاه  دنیــا  اجتماعــی  و 

می شــود. مهیــا  برای شــان  آن هــا  تحلیــل  و  دولت هــا 

حــد  تــا  دولت هــا  زورگویــی  و  قدرت طلبــی  شــرایطی  چنیــن  ر  د

ــه  ــی مورد توج ر عموم ــکا ــد و آرا و اف ــدا می کن ــش پی ــادی کاه زی

ــر نمی تواننــد تصمیمــات را پنهانــی  ر می گیــرد. دولت هــا دیگ قــرا

ــت  ــات پش ــن تصمیم ــروزه گرفت ــد. ام ــردم بگیرن ــم م ز چش ر ا و دو

ــر  آگاهــی نــدادن بــه مــردم جامعــه امکان پذی درهــای بســته و 

همــراه  شفاف ســازی  و  آگاهــی  بــا  تصمیمــات  بایــد  و  نیســت 

آگاهــی و آشــنا  ــا افزایــش  باشــد. شــهروندان کشــورهای جهــان ب

ر  خواســتا ــر  دیگ کشــورهای  مــردم  سیاســی  زندگــی  بــا  شــدن 

ر  ــی  خواهی را د ــه دموکراس ــل ب ــوند و تمای آزادی می ش ــوق و  حق

ــای  ــات حکومت ه ــل حی ــن عوام ــد. ای ــش می دهن ــه را افزای جامع

خودکامــه و مســتبد را بــا تهدیــد روبــه رو می کنــد.

ر زمینــۀ  هم چنیــن تکنولــوژی اطاعــات و پیشــرفت هایی کــه د

و  اطاعات شــان  حفــظ  مــورد  ر  د دولت هــا  بــه  اســت  شــده  آن 

ر دفاعــی کشورشــان کمک هــای مفیــدی می کنــد. اســتفاده  امــو

ر را افزایــش  ز فناوری هــای نویــن توانمندی هــای نظامــی کشــو ا

می دهــد.

ز همیــن ارتباطــات اســت.  ــر ا ــز تــا حــد زیــادی متأث ر عمومــی نی افــکا

ر عمومــی را  بــا توســل بــه ایــن فناوری هــا می تــوان هدایــت افــکا

ر موضوعاتــی بــا خــود همــراه کــرد.  ر دســت گرفــت و آن هــا را د د

ــطح  ــل س ــه دلی ــروزه ب ــد ام ــر ش ــر ذک ر باالت ــه د ر ک ــو ــا همان ط ام

آگاهی هــای مــردم، دسترســی آن هــا بــه نقــاط مختلــف  بــاالی 

کمــی  همراهــی  ایــن  حکومت هــا  مقایســه  توانایــی  و  جهــان 

ر اســت  آزادی برخــوردا ز ایــن  ــر شــهروند ا ر شــده اســت و ه دشــوارت

ــر خــود را داشــته باشــد و بــدون هیــچ گونــه  کــه انتخــاب و نظ

ــد. ــان کن ــه ای آن را بی واهم

ر کــه هــرروزه مشــاهده می کنیــم تکنولــوژی اطاعــات  همین طــو

ــر می گــذارد و آن هــا را  ر تمــام ابعــاد جامعــه تاثی ارتباطــات د و 

ز جملــۀ ایــن مــوارد  ــز ا ر می دهــد. سیاســت نی ــر خــود قــرا تحــت تاثی

اســت کــه بــه واســطۀ تکنولــوژی اطاعــات و پیشــرفت های آن 

ــت. ــده اس ــا ش ــه زمینه ه ر هم ــیاری د ــوالت بس ر تح ــا دچ

ــر کــردن و موضع گیــری  ــر چگونگــی فک تکنولــوژی اطاعــات ب

ر  ــر می گــذارد. بنابرایــن حضــو مــا نســبت بــه مســائل مختلــف اث

ر مســائل سیاســی و اجتماعــی، موضــع گیری هــا،  و مشــارکت د

ر احــزاب و گروه هــای سیاســی همــه و همــه  افــکار، عضویــت د

ر زندگــی اســتفاده می کنیــم. ــر رســانه هایی اســت کــه د تحــت تاثی

ر اصالحات لزوم بازنگری د
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عمومــی  ر  افــکا اصاح طلبــان  ســرمایۀ  تنهــا  کــه  شــرایطی  ر  د
ــع  ــس قط ــد مجل ــی مانن ــودن جایگاه ــر ب ز موث ــردم ا ــت و م اس
ر  د ســرمایه  کــدام  بــا  بایــد  اصاح طلبــان  کرده انــد،  امیــد  
ایــن  بایــد  ابتــدا  اصاح طلبــان  می کردنــد؟  شــرکت  انتخابــات 
اجتماعــی  بدنــۀ  بــه  امیــد  دوبــاره  کــه  کننــد  اصــاح  را  حــوزه 
ر همیــن راســتا  حامــی ایــن جریــان و تــودۀ مــردم بازگــردد. د
رد  ز  ا می توانســتند  بایــد  گذشــته   انتخابــات  ر  د اصاح طلبــان 
ــز  ر ایــن راه نی صاحیت هــای گســترده پیش گیــری کننــد  کــه د

نکردنــد. کســب  توفیقــی 
اســت.  نمــرده  اصاح طلبــی  اندیشــه  نگارنــده  ــر  نظ بــه 
هســتند  مطــرح  اصاحــات  جریــان  حــوزۀ  ر  د کــه  کنش گرانــی 
و  عمل کــرد  ماحظــه،  بــدون  و  صادقانــه  بازنگــری  بــا  بایــد 
ر مصاحبه هــای  بارهــا د بارهــا و  ببیننــد. مشــکات  را  مســائل 
ســال  ز  ا بعــد  هــم  مشــخص  ر  به طــو شــده،  مطــرح  مختلــف 
و  اصاح طلــب  احــزاب  بــه  خطــاب  رســمی   نامــۀ  طــی   ۹۶
مشــکات  سرمنشــأ  و  انتقــادات  اصاح طلــب،  شــخصیت های 

اســت. شــده  ــر  ذک
ر  د شکســت  ز  ا پــس  چهارمــاه  و  ســال  یــک  اصاح طلبــان 
انتخابــات  ر  د شکســت  تجربــۀ  یازدهــم،  مجلــس  انتخابــات 
ر  د خردادمــاه  روزهــای  آخریــن  ر  د هــم  را  ری  جمهــو ریاســت 
بــه  امــا  همــه  ایــن  بــا  کردنــد،  ثبــت  خــود  سیاســی  کارنامــۀ 
ــر  فرات بســی  آن  تبعــات  و  دوم  شکســت  نــوع  می رســد  ــر  نظ
رئیــس  نایــب  و  رئیــس  اســتعفای  باشــد.  نخســت  شکســت  ز  ا
ر  مســی ز  آغــا طلبــان؛  اصــاح  ری  سیاســت گذا عالــی  شــورای 
ــر اصاحــات و نخســتین واکنــش  انحــال ایــن نهــاد تصمیم گی

بــود. انتخابــات  ر  د شکســت  بــه  آن هــا 
ز رئیــس و نحــوۀ تصمیم گیــری،  شعســا بــا هجــوم انتقــادات ا
ز یــا جبهــه  ــر وحــدت را نهــاد اجماع ســا ر چت منحــل شــد و ایــن بــا
اصاحــات ایــران برداشــت. دبیــران کل )یــا نماینــدگان( ۳۱ حــزب 
شــخصیت   ۱۵ و  حقوقــی  اعضــای  عنــوان  بــه  طلــب  اصــاح 

ــز  پایی اواســط  ز  ا اجماع ســاز،  نهــاد  ر  د حقیقــی  اصاح طلــب 
ر  د راهبــرد  و  تصمیــم  یــک  بــه  رســیدن  بــرای  گذشــته  ســال 
را  خــود  ر  کا ســیزدهم  ری  جمهــو ریاســت  مهــم  انتخابــات 
ر حــوزۀ اصــول و هــم راه بردهــا  ز کــرد. ایــن نهــاد هــم د آغــا
ــا و آرای  ــوع دیدگاه ه ــت؛ مجم ــش داش ر پی ری د ــوا ــرایط دش ش
ر گرفــت کــه  ــر ایــن تصمیــم قــرا ر ایــن شــورا ب اصاح طلبــان د
ر  ر د بــا رأی گیــری، ۱۴ چهــرۀ اصاح طلــب را کــه مایــل بــه حضــو
را  آن هــا  برنامه هــا  و  انتخــاب  بودنــد؛  انتخاباتــی  رقابت هــای 
ز ایــن چهره هــا کــه »محمدجــواد ظریــف« و  دریافــت کننــد. ا
ر فهرســت رأی بودنــد؛  ــری« نخســتین آن هــا د »اســحاق جهانگی

ر انتخابــات ثبــت نــام کــرد. ــر د ۹ نف
رد  شــرایط  بدبینانه تریــن  ر  د بودنــد  معتقــد  اصاح طلبــان 
صاحیــت  تاییــد  گزینــه   ۹ ایــن  ز  ا یکــی  هــم  صاحیت هــا 
تــدارک ســتادهای  ر حــال  بــه همیــن دلیــل د خواهــد شــد و 
ر انتخابــات  ر و مشــارکت فعــال د ــر حضــو ــر س آنــان بودنــد و ب
ــاع  ــن اجم ــت. ای ــود داش ز وج ــا ــاع س ــاد اجم ر نه ــی د ــاع کل اجم
ــا رد  ــر چهــارم خــرداد ممکــن بــود و هم زمــان ب ــا ظه امــا تنهــا ت
ــود  ــای خ ــارکت ج ــاع مش ــات، اجم ــه اصاح ــر ۹ گزین ــت ه صاحی
حمایــت  و  فعــال  مشــارکت  بــا  مخالفت هــا  و  تردیدهــا  بــه  را 
ز میــان گزینه هــای معرفــی شــدۀ شــورای  ا ز نامــزدی خــاص  ا

داد. نگهبــان 
دلیــل  بــه  کــه  کــرد  اعــام  بیانیــه ای  ر  د ز  اجماع ســا نهــاد 
پــس  داشــت؛  نخواهــد  انتخابــات  ر  د نامــزدی  ردصاحیــت؛ 
ز  ا یکــی  ز  ا حمایــت  بــرای  نهــاد  ایــن  بــه  ر   فشــا مناظره هــا،  ز  ا
راه  شــخصیت ها  و  احــزاب  ز  ا برخــی  یافــت،  افزایــش  نامزدهــا 
ز نامــزدی خــاص حمایــت کردنــد  ز دیگــران جداکــرده و ا خــود را ا
ر نهایــت بــا شکســت وی، انتخابــات بــرای اصاحــات تمــام  کــه د
شــد امــا بــا توجــه بــه اعتراضــات و انتقــادات پیــدا و پنهــان ایــن 
ــر  نظ بــه  اصاح طلــب  شــخصیت های  و  احــزاب  میــان  روزهــا، 
ــده ای  ر آین ــت کم د ــده و دس ــود آم ــه وج ــقاق ب ــد؛ انش ــی رس م

نزدیــک هــم ادامــه خواهــد یافــت.
ر  دچــا خــود  رون  د سیاســی  جریــان  یــک  کــه  اســت  طبیعــی 
ایــن  کــه  اســت  طبیعــی  هم چنیــن  و  شــود  اختافاتــی 
ری  بــه ســرانجام برســاند، حداقــل کا ر نقطــه ای  را د اختافــات 

کــه  اســت  ایــن  داد  انجــام  می شــود  فعلــی  شــرایط  ر  د کــه 
شــود،  ر  آشــکا اصاح طلبــان  جبهــه ای  رون  د مرزبندی هــای 
حــزب  داخــل  ز  ا کردنــد،  اســتعفا  ری  ال موســوی  آقــای  اکنــون 
هــم  ایــن  و  می شــود  بلنــد  مختلفــی  صداهــای  کارگــزاران 
ــن  رون ای ــف د ــای مختل ــع الیه ه ــه مواض ــرا ک ــدارد چ ــکالی ن اش

می کنــد. پیــدا  بیش تــری  وضــوح  طیــف 
ــت  ــخص اس ــات مش ــان اصاح ــی جری رون ــرایط د ــه ش ر ک ــو آن ط
سیاســی  جنــاح  ایــن  بــرای  پیش بینــی  قابــل  ــر  تغیی حداقــل 
شــورای  ر  د به ویــژه  داخلــی  ســاختارهای  ر  د اساســی  بازنگــری 
ــئله  ــن مس ــه ای ــرا ک ــت چ ــان اس ری اصاح طلب ــت گذا ــی سیاس عال
و  اســت  اصاح طلــب  فعالیــن  ز  ا ری  بســیا نظــر  و  خواســت 
چنیــن  ایجــاد  بــدون  اصاحــات  جریــان  کــه  اســت  مشــخص 

رســید. خواهــد  رونــی  د بن بســتی  بــه  تغییراتــی 
حــدی  بــه  شــده  مخــدوش  اصاح طلبــی  گفتمــان  ــر  عناص
اصاح طلبــی  صــدای  کــه  نمی دانــد  را  تکلیفــش  جامعــه  کــه 
نــام اصــاح طلبــی  بــه  کــدام صداســت؟ صداهــای مختلفــی 
منطبــق  یــک  کــدام  نیســت  مشــخص  و  کردنــد  پیــدا  پــژواک 
ر  ایــن هــرج و مــرج  د ــر  اث ــر گفتمــان اصاح طلبــی هســتند.  ب

داد. نشــان  را  خــود  یازدهــم  مجلــس  انتخابــات 
ری بــه  ر کارشناســانه و آمــا ر ایــن مســائل بایــد بــه طــو ر کنــا د
ز  ا آن  کاندیداهــای  ز  ا ری  بســیا کــه  دهــم  مجلــس  عمل کــرد 
طریــق لیســت امیــد مــورد حمایــت جریــان اصاحــات بودنــد، 
آن  وکای  و  مجلــس  ایــن  عمل کــرد  و  بی اندازیــم  نگاهــی 
خــاص  ر  طــو بــه  و  مجلــس  ایــن  آیــا  ببریــم؛  ذره بیــن  ــر  زی را 
را  رأی دهنــدگان  اعتمــاد  پاســخ  توانســته اند  اصاح طلبــان 

یــا خیــر؟ بدهنــد 
شــورای  شــدن  تعطیــل  ز  ا بعــد  به ویــژه   ۹۹ ســال  اوایــل  ر  د
ر  ر کا بــه عنــوان دســتو ری بحثــی مطــرح و  عالــی سیاســت گذا
ز شــخصیت های اصاح طلــب  ا ر گرفــت و  جبهــه اصاحــات قــرا
نقطــه  مختلفــی  جلســات  ر  د و  شــد  دعــوت  صاحب نظــران  و 
بــرای  مانیفســتی  تهیــۀ  بــا  ارتبــاط  ر  د را  مختلــف  نظــرات 
ــید  ــه ای نرس ــه نتیج ــم ب ــی آن ه ــد ول ر گرفتن ــه کا ــان ب اصاح طلب
ــی  ــا خروج ــد ام ــر ش ــات منج ــۀ اصاح ــکیل جبه ــه تش ــا ب و نهایت

نبــود. رضایت بخــش 
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ر اولیــن جلســه ســتاد مبــارزه  ر اســت د ر اعــام کــرد کــه قــرا ــز توســعه پیشــگیری و درمــان اعتیــاد ســازمان بهزیســتی کشــو سرپرســت مرک
ــر ۱۸ ســال و افــراد بــاالی ۶۵ ســال مطــرح شــود و بــه نتیجــه  بــا مــواد مخــدر و جلســه ســتادی مــاده ۱۶، موضــوع جمــع آوری معتــادان زی

برســند.

ــتی  ــازمان بهزیس ــرد: س ر ک ــا ــاد اظه ــان معت ــودکان و نوجوان ــع آوری ک ــوص جم ــنا، درخص ــا ایس ــو ب ر گفت وگ ــی د ــوان مدن ــه رض فاطم
ر اولیــن جلســه ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر و جلســه ســتادی  ر اســت د ــر ۱۸ ســال نــدارد، امــا قــرا برنامــه ای بــرای جمــع آوری کــودکان زی

ــر ۱۸ ســال و افــراد بــاالی ۶۵ ســال مطــرح شــود و بــه نتیجــه برســند. مــاده ۱۶، موضــوع جمــع آوری معتــادان زی

ز  ــر ۱۸ ســال عنــوان متجاهــر را اطــاق کــرد، زیــرا ایــن افــراد هنــو وی افــزود: ســازمان بهزیســتی معتقــد اســت کــه نمی تــوان بــه معتــاد زی
ــر باشــند؛ بنابرایــن متولــی درمــان ایــن افــراد بــه لحــاظ قانونــی و علمــی وزارت بهداشــت اســت. بــه ســن قانونــی نرســیده اند کــه متجاه

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

ر ۱۸ سال را درمان نمی کند بهزیستی معتادان زی

اجتمــــاعی

حسین میرانصاری
کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی98

ــر خــاف نظــرات و دیدگاه هــای محافــل علمــی و غیرعلمــی  ب
ــوص  ر خص ــز د ــش  برانگی ــاوت، چال ــه ای متف ز زاوی ــم ا ــد داری قص

ــم. ــث کنی ــوع بح ــن موض ای
ــت؛  ــوده و نیس ــایع نب ــده ای ش ــی پدی ــخ فرزندکش ــول تاری ر ط  د
دســت  ایــن  ز  ا مــواردی  شــاهد  ــر  اخی ســال های  ر  د گرچــه 
ر واقــع اشــاره بــه جنایاتــی دارد  بوده ایــم. موضــوع فرزندکشــی د
ــا فرزنــدان  ــر دو مبــادرت بــه قتــل فرزنــد ی ــا ه ر ی ــا مــاد ر ی کــه پــد
فرزندکشــی  پرونده هــای  بیشــتر  ر  د می ورزند.البتــه  خــود 
ــادر. ــا م ــرد ت ــورت می گی ر ص ــد ــب پ ز جان ر ا ــت ــل  بیش ــه قت ــدام ب اق
ــاید  ــه می گذارد.ش ــزاره صح ــن گ ــه ای ــی ب ــل قضای ــواهد و دالی ش
ــه  ــد ک ــه باش ــت مادران ــف و محب ــف ،لطی ــات ظری ــل روحی ــه دلی ب
را مشــاهده نمی کنیــم. ز مــادران  ا پایــی  رد  اوقــات _  ر  _بیشــت
بحــث  بــا  مرتبــط  پرونده هــای  ز  ا نمونه هایــی  بخواهیــم  اگــر 
ــه  ــوان ب ــه می ت ــد ه ای ک ــتین پرون ــم ،نخس ــال بزنی ــان را مث خودم
ــر نوجــوان ۱۴ ســالۀ تالشــی  آن اشــاره کــرد ، مربــوط بــه قتــل دخت
ر اردیبهشــت مــاه ســال ۱۳۹۹ چــراغ  ، رومینــا اشــرفی اســت کــه د
ز  زندگــی اش بــه دســت پــدرش خامــوش شــد. رومینــا کــه بعــد ا
مخالفــت خانــواده بــا ازدواجــش ، همــراه پســری کــه بــه او وعــدۀ 
ز دســتگیری،  ر می کنــد و بعــد ا ز خانــه فــرا ا ازدواج داده بــود، 
بــه خانــواده تحویــل داده می شــود. گرچــه رومینــا بــه مأمــوران 
ــر مــرا تحویــل دهیــد پــدرم مــرا می کشــد ! امــا  گفتــه بــود کــه اگ
رومینــا گــوش ندادنــد  ر  ایــن اخطــا ضابطیــن دادگســتری بــه 
ــه  ــا داس ب ــا ب ر رومین ــد ــک ، پ ــرد و تاری ــب س ــک ش ــت دری و نهای
زندگــی دختــرش خاتمــه می دهــد و او را بــه قتــل می رســاند.
ــردان و  ــن ، کارگ ــک خرمدی ــدۀ باب ــه پرون ــوط ب ــدی مرب ــۀ بع نمون

فیلم نامــه نویــس شــناخته شــدۀ ایرانــی بــود.
ر  ر ۲۵ اردیبهشــت ۱۴۰۰ بــه دســت والدینــش د بابــک خرمدیــن د
ر ۲۶ اردیبهشــت و پــس  شــهرک اکباتــان تهــران بــه قتــل رســید.د
ز جســد مثلــه شــدۀ   ــر شــهرداری بخش هایــی ا ز آن کــه یــک کارگ ا
ر خرمدیــن را  ر و مــاد ر شــهرک اکباتــان پیــدا کــرد، پلیــس پــد او را د

بازداشــت کــرد و آن هــا بــه قتــل فرزندشــان اعتــراف کردنــد.
ز  فرامــر دامادشــان  کــه  کردنــد  اعتــراف  خرمدیــن  ر  مــاد و  ر  پــد
 ۱۳۹۷ و   ۱۳۹۰ ســال های  ر  د ترتیــب  بــه  نیــز  را  آرزو  دخترشــان  و 
و  کرده انــد  تکه تکــه  رســانده اند؛  قتــل  بــه  روش  همــان  بــا 

انداخته انــد. زبالــه  ســطل  ر  د را  اجسادشــان 
ــرد. ر ک ــه دا ــی را جریح ــات عموم ــدیدا احساس ــده ش ــن دو پرون ای
ــاح  ــه  اصط ــد و ب ــان دادن ــدیدی نش ــش ش ــی واکن ر عموم ــکا اف

ــت. ــکل گرف ــه ش ر جامع ــی د ــراس اخاق ــک ه ــی ی حقوق
کم کــم بــه مهمتریــن ســؤال و بحــث مربــوط بــه پرونده هــای 
این چنینــی کــه بــه ذهــن مــا و شــما خواننــدۀ محتــرم و البتــه 
ر  ر می کنــد می رســیم:  چــرا ...؟ چــرا یــک پــد عمــوم جامعــه خطــو
ز  ــرو اقــدام بــه قتــل فرزنــد خــود می کنــد؟ چــه عواملــی زمینــۀ ب
ــد؟  ــهیل می کن ــی را تس ــوزۀ فرزندکش ــه ح ــوط ب ــای مرب جنایت ه
آنچــه کــه  ز جنایــت فززنــد کشــی چیســت؟  علــت و ســبب بــرو
ر تحلیــل  روزنامه هــا و محافــل علمــی د ر رســانه ها،   د

ً
معمــوال

ر تحلیــل  جنایت هــای مربــوط بــه فرزندکشــی می شــنویم، بیشــت
ــون،  ــر، قان ــارت بهت ــت.به عب ــی اس ــا قانون ــک خ ــه ی ــوف ب معط

ــی و  ــزۀ حقوق ــرا اع ــود.اما چ ــوب می ش ــف اول، محس ــم ردی مته
ــد؟  ــی می دانن ــی فرزندکش ــت اصل ــون را عل ــی قان ــر حقوق غی

ر جنایــات عمــدی   بــا ایــن مقدمــه بــه ســؤال پاســخ می دهیــم.د
قصــاص  اولیــه  و  اصلــی  واکنــش  جســمانی،  تمامیــت  علیــه 
ر  د می شــود،  وارد  جنایتــی  دیگــری  بــه  وقتــی  اســت.یعنی 
ر قتــل ، اولیــای دم حــق  جنایــات مــادون نفــس، مجنــی علیــه و د
ــروح   مج

ً
قصــاص دارد.بــه عبــارت ســاده تر وقتــی کســی را عمــدا

می توانــد  مجــروح  شرایطی_شــخص  حصــول  _بــا  می کنیــم 
ــورد  ر م ــد.و د ــاص کن ــت ، قص ــدازۀ جنای ــان ان ــه هم ــب را ب مرتک
کنــد.  قصــاص  را  مرتکــب  می توانــد  مقتــول  دم  ولــی  قتــل، 
ر قانــون مجــازات اســامی مقــرره ای داریــم کــه امــکان  امــا د
ر  ــن د ــر، مقن ــان بهت ــه بی ــد را نمی دهد.ب ــال فرزن ر قب ر د ــد ــل پ قت
ــاص  ــد، قص ــری را بکش ــی دیگ ــر کس ــه اگ ــرده ک ــان ک ــواردی بی م
مجــازات  قانــون   ۳۰۱ مــاده  ر  د مــوارد  ازیــن  یکــی   ! نمی شــود 
ــه  ر گرفت ــرا ــاره ق ــورد اش ــابق ( م ــادۀ ۲۰۲ ق.م.ا س ــامی ۹۲ )م اس

: می گویــد  ر  قانون گــذا کــه  اســت 
ز  ر یــا ا ر صورتــی ثابــت می شــود کــه مرتکــب، پــد » قصــاص د

اجــداد پــدری مجنــٌی علیــه نباشــد...«
ر یــا جــد پــدری باشــد، قصــاص  ــر مرتکــب قتــل، پــد یعنــی اگ

می شــود. ســاقط 
و  شــریعت  ز  ا منبعــث  مــا  قوانیــن   ، اساســی  قانــون  طبــق 
متــون  ز  ا قانونــی  مــادۀ  ایــن  واقــع  ر  د هســتند.و  مذهــب 
ر  فقهــی اســتخراج شــده اســت. البتــه نبایــد ناگفتــه بمانــد کــه د
ــر وجــود دارد. امــا  ــز درخصــوص ایــن حکــم اختــاف نظ فقــه نی
ــاص دارد  ــوت قص ــدم ثب ــه ع ــاره ب ــا، اش ــر فقه ــب و اکث ــر اغل نظ
ر یــا جــد پــدری باشــد و بــه روایاتــی اشــاره  زمانــی کــه مرتکــب پــد
تــو و  ِبیــَک  یعنــی 

َ
ِل ــَک  

ُ
َمال َو  ــَت  

ْ
ن

َ
أ می کننــد. به عنــوان مثــال: 

ز آن پــدرت اســت و بــا وجــود ایــن شــبهه اعمــال حــد  اموالــت ا
اندیشــمند  البتــه خواننــدگان محتــرم و  را ســاقط می داننــد و 
ز حــد ، معنــای مضیــع حــدود نیســت  ا ر  می داننــد کــه منظــو
بلکــه همــۀ مجازاتــی کــه جنبــۀ الهــی دارنــد را شــامل می شــود؛ 

یعنــی حــدود ، قصــاص و دیــات.
ــم  ــان برگردی ــی خودم ــؤال اصل ــه س ــه ب ــن مقدم ــر ای ــا ذک ــب ب خ
بــه  اشــاره  موجــود  تحلیل هــای  چیســت؟  فرزندکشــی  .علــت 
ــر قانــون  همیــن نقیصــه و خــا قانونــی دارنــد و معتقدنــد کــه اگ
ز حکــم قصــاص نمی کــرد، اکنــون مــا شــاهد  ر را مســتثنی ا مــا پــد
جنایت هــای مربــوط بــه حــوزۀ فرزندکشــی نبودیم.ایــن دیــدگاه 
ــی  ز فرزندکش ــخن ا ــا س ــادی دارد و هرج ــداران زی ــه طرف ر جامع د
ر ابتــدا بــه ســمت همیــن خــا قانونــی  اســت ، انگشــت اتهــام  د

نشــانه مــی رود.
اینکــه آیــا حکــم قصــاص حکــم خوبــی اســت یــا نــه ، محــل بحــث 
ز فقــه باشــند  مــا نیســت. اینکــه آیــا قوانیــن فعلــی بایــد متخــذ ا
ــم  ــد داری  قص

ً
ــا ــا فع ــت. م ــا نیس ــث م ــل بح ــم مح ز ه ــا ــه ، ب ــا ن ی

ســمتی  بــه  را  جامعــه  و  محتــرم  خواننــدگان  نورانــی  اندیشــۀ 
ــتی  ــه راس ــم. ب ــل وا بداری ــه تأم ــی ب ــم و اندک ــل کنی ــر متمای دیگ
ر قبــال قتــل فرزنــد قصــاص  ر را د ــر قانــون هــم اکنــون پــد اگ

ــود؟ ــم ب ــی نخواهی ــاهد فرزندکش ــر ش ــا دیگ ــد ، م کن
ــی  ــع فرزندکش ــد مان ــدید می توان ــن و ش ــازات خش ــال مج ــا اعم ای

بشــود؟
ــه  ــبت ب ــی نس ــوارد فرزندکش ر م ــاص د ــم قص ــا حک ــر م ــی اگ یعن
ــات  ــدن جنای ــم ش ــا ک ــدن و ی ــر ش ــاهد صف ــم، ش ــرا کنی ر را اج ــد پ

ــد؟ ــم ش ــی خواهی فرزندکش
ر قانــون  ــر واضــح اســت کــه خیــر؛ چــرا؟  بــه یــک دلیــل واضــح. د پ
ر مــواردی حکــم اعــدام را بــرای مرتکــب  ر د مبــارزه بــا مــواد مخــد
ر  ر مشــخصی مــواد مخــد وضــع کردیــم و گفتیــم حمــل مقــدا
ز تصویــب ایــن قانــون، جرایــم  مجــازات اعــدام دارد. امــا آیــا بعــد ا
ر کاهــش پیــدا کــرد؟ شــواهد و قرایــن گویــای  حــوزۀ مــواد مخــد
ــری پیــش می آیــد کــه آیــا  ر اینجــا بحــث مهمت ــر نیســت و د ایــن ام
ر خــود را بــا قانــون کیفــری تطبیــق می دهنــد   مــردم رفتــا

ً
اساســا

روحیــات، شــناخت و تربیــت فــردی، خانوادگــی و  یــا براســاس 
ــی؟  اجتماع

ــا حــوزۀ  ر جرایــم مرتبــط ب همچنــان کــه افزایــش مــوارد اعــدام د
ــم  ــوت حک ــود، ثب ــم ش ز جرای ــرو ــع ب ــت مان ر نتوانس ــد ــواد مخ م
ز و  ر و جــد پــدری هــم نمی توانــد مانــع بــرو قصــاص بــرای پــد

ارتــکاب فرزندکشــی بشــود؟ 
ر ایــن اســت: آیــا قصــاص توســط  و ســؤال مهمتــر و اساســی ت
شــارع جهــت بازدارندگــی وضــع شــده اســت کــه بــود یــا نبــودش، 

ــد؟  ــگیرانه باش ــی و پیش ــی کنش ــی اقدام ــوارد فرزندکش ر م د
کــه  می بینیــم  قصــاص  نهــاد  خصوصیــات  ر  د مداقــه  بــا  مــا 
نقــص  ایفــای  بازدارندگــی  جهــت  ر  د قصــاص  خصایــص 
ز مســائل  ر بحــث پیشــگیری یکــی ا نمی کنــد. ســاده تر بگوییــم د
ز  مهــم، قطعیــت واکنــش اســت.یعنی قطعیتــی کــه ناشــی ا
ــا  ــا م ــود. ام ــرم می ش ز ج ــگیری ا ــث پیش ــت باع ــی اس ــر بنتام تفک
ر آیــات  می بینیــم کــه قصــاص فاقــد ویژگــی قطعیــت اســت و د
قــرآن اولیــای دم ترغیــب بــه گذشــت و عفــو مرتکــب شــدند و 
ر مطمــع  ر روایــات نیــز رویکــرد گذشــت مدارانــه بیشــت همچنیــن د
 توصیــه بــه گذشــت می شــود تــا 

ً
ــر شــارع بــوده و معمــوال نظ

 حــق اســت نــه مجــازات. 
ً
اعمــال قصــاص. نهــاد قصــاص اساســا

و بــا گذشــت ولــی دم یــا مجنــی علیــه ســاقط می شــود .اکنــون 
ر  ــدا ــزل و ناپای ــن متزل ــن چنی ــاص ای ر قص ــت د ــف قطعی ــه وص ک
اســت چگونــه می توانــد واجــد وصــف بازدارندگــی باشــد کــه 
ــاص  ــم قص ــمول حک ــز مش ر نی ــد ــر پ ــم اگ ــا کنی ــم ادع ــا بتوانی م
ــر می شــود  ز فرزندکشــی، کمت ر کــم جرایــم ناشــی ا بشــود، آمــا

...؟ 
مــوارد  ایــن  ر  د می دانــد   چــون  ر  پــد کــه  می گوینــد  عــده ای 
امــا  می شــود؛  فرزنــدش  قتــل  مرتکــب  نمی شــود،  قصــاص 
ر مــورد همیــن پرونــدۀ بابــک  آیــا د مجــدد ســؤال می کنیــم. 
ر  ــک د ر باب ــد ــدرش، پ ــات پ ــارات و اعتراف ــق اظه ــه طب ــن ک خرمدی
ســریالی  قتل هــای  بــه  ســپس  و  می کشــد  را  دامــادش  ابتــدا 
ر بابــک نمی دانســت کــه بــا قتــل دامــادش  دســت می زنــد، آیــا پــد
ز  ــا ــه آن ب ــم ب ــا عل ــت و ب ــه می دانس ــه ک ــود؟ البت ــاص می ش قص

ــرد. ــاد ک ــل دام ــه قت ــادرت ب ــم مب ه
ــد  ــۀ اول نبای ر وهل ــام د ــت اته ــه انگش ــد ک ــر می رس ــه نظ ــس ب پ
ــر اســاس  ز شــود. البتــه این کــه قوانیــن مــا ب بــه ســمت قانــون درا
ــرض  ــه ع ر ک ــو ــر ، همان ط ــا خی ــود ی ــته بش ــی نوش ــد فقه قواع
ــورت  ــه ص ــد ب ــه بای ــت ک ــه اس ــده و جداگان ــی ح ــث عل ــم بح کردی
ــم  ــر پذیرفتی ــا اگ ــرد. ام ر بگی ــرا ــث ق ــی و بح ــورد ارزیاب ــه م جداگان

آنــگاه  شــود  نوشــته  شــریعت  و  فقــه  براســاس  مــا  قواعــد 
ــم.  ــر بگذاری ــریعت فرات ــر ش ــی ب ــد مبتن ز قواع ــا را ا ــم پ نمی توانی
ر  ر د ــر مــا چنــد پــد  بگذاریــد اینگونــه ادامــه بدهیــم، مگ

ً
اصــا

بــه بیســت، ســی میلیــون. چنــد  ایــران داریــم؟ شــاید قریــب 
ر جنایــات مربــوط بــه حــوزۀ فرزندکشــی  فرزندکشــی داریــم؟ آمــا
ــر فقهــا،  ر کــم کــه بــه تعبی آنقــد ر اســت.  ر کــم و نــاد ر بســیا بســیا
 نداریــم. ســؤال ایــن اســت: 

ً
ر اصــا ر کالمعــدوم انــگا ز بــاب النــاد ا

ــر ادعــا نمی شــود  ر پاییــن اســت؟ مگ آنقــد ر فرزندکشــی  چــرا آمــا
خــا و نقــص قانونــی داریــم پــس چــرا ســایر پــدران و مــادران 
مرتکــب فرزندکشــی نمی شــوند؟ ایــن ســؤال مجــدد مــا را بــه 
ر  ــا ــب رفت ــردم غال ــه م ــرد ک ــابق می ب ــه س ــؤال مطروح ــمت س س
ــر اســاس بایدهــا و نبایدهــای قانــون تنظیــم نمی کننــد  خــود را ب
ــر  ر مــردم تغیی ــر رفتــا کــه مــا اکنــون بخواهیــم قانــون را بــه خاط

ــم ! دهی
پس علت ارتکاب فرزندکشــی چیست؟ 

ر حــوزۀ اختــاالت روانــی  ــر می رســد پاســخ را بــه جــد بایــد د بــه نظ
ــن  ــک خرمدی ــدۀ باب ر پرون ــال د ــوان مث ــم. به عن ــو کنی ــت و ج جس
ر کمــال خونســردی مرتکــب  ر د مــا شــاهد قتلــی هســتیم کــه پــد
و  هیجــان  ز  ا ناشــی  قتل هــای  ر  د می شــود!  فرزنــدش  قتــل 
ر  د امــا  نــدارد  وجــود   

ً
تقریبــا روانــی  اختــال  احتمــال  غضــب 

مــواردی مثــل ایــن کــه  شــخصی مرتکــب قتل هــای ســریالی 
 ، می شــود  مرتکــب  خونســردانه  غایــت  بــه  قتلــی  و  می شــود 
ر شــخصیت اوســت. پــدری کــه  بــه درســتی مبیــن اختاالتــی د
مرتکــب  را  شــنیعی  قتــل  چنیــن  خونســرد  و  آرام  این چنیــن 
ز آســیب های  ر اختــاالت جــدی اســت. امــا چــون ا می شــود، گرفتــا
فــردی، روحــی و اجتماعــی و نــوع تعامــات خانوادگــی خانــوادۀ 
او چیــزی نمی دانیــم، نمی توانیــم  ر  پــد  

ً
خرمدیــن و مخصوصــا

مشــخص و دقیــق علــت قتــل را تبییــن نماییــم.
ز لطــف نیســت کــه پزشــکی  ر انتهــا ذکــر یــک نکتــه خالــی ا د
ــاالت  ــرض اخت ــتاب زده ف ــورت ش ــه ص ــای اول ب ر روزه ــی د قانون
ر  ــد ــه پ ــرد ک ــام ک ــی اع ــکی قانون ــت! پزش ــی دانس ــی را منف روان
پاســخ  دقیــق  و  آگاهانــه  ســؤاالت  همــۀ  بــه  خرمدیــن  بابــک 
داده اســت لــذا اختــال روانــی نــدارد؛ امــا ســؤال ایــن اســت کــه 
ــۀ  ــد و صحن ــخ بده ــی پاس ــکی قانون ــؤاالت پزش ــه س ــس ب ــر ک ه
اختــال  نمایــد،  تشــریح  دقیــق  صــورت  بــه  را  ماوقــع  و  قتــل 
ــر می رســد ایــن گونــه نیســت. البتــه شــاید  روانــی نــدارد؟! بــه نظ
ر قانــون  ر پزشــکی قانونــی جنونــی و اختالــی باشــد کــه د منظــو
ز اختــال روانــی. بــا ایــن توضیــح کــه  ــر شــده نــه نــوع خاصــی ا ذک
ز اختــال روانــی را رافــع مســئولیت  قانــون مــا فقــط نــوع خاصــی ا
می دانــد آن هــم اختالــی کــه مانــع ادراک یــا کنتــرل بشــود و 
ر باشــد؛ امــا  ــر قانــون، شــخص مرتکــب، مســلوب االختیــا بــه تعبی
ــی  ــر و یک ــاک صف ــن م ــون، ای ــری قان ر بازنگ ــد د ــر باش ــاید بهت ش
ر بگذاریــم و نگوییــم شــخص یــا عاقــل اســت یــا مجنــون!  را کنــا
باشــد  روانــی داشــته  اختــال  گاهــی ممکــن اســت شــخصی 
ر  ر حــدی نباشــد کــه تــوان ادراک و کنتــرل اعمــال و رفتــا امــا د
ز  ز دســت بدهــد. شــاید بهتــر باشــد هماننــد بعضــی ا خــود را ا
بپذیریــم  را  نظام هــای حقوقــی مســئولیت کیفــری نقصانــی 
ر تعییــن میــزان مســئولیت  روانــی را د ز اختــال  ــر میــزان ا و ه
بینانــه  رویکــردی منطقــی و واقــع  کیفــری مداخلــه بدهیــم. 
پرونده هــای جنایــی همچــون  ر حــل معمــای  کــه می توانــد د
ــف  ــم ردی ــم مته ــا بتوانی ــا م ــد ت ــک کن ــا کم ــه م ــک، ب ــدۀ باب پرون

ــر تشــخیص بدهیــم. ز متهــم ردیــف آخ اول را ا

آیا متهم ردیف اول قانون است ؟
ر فرزندکشی با تکیه بر پروندۀ رومینا اشرفی و بابک خرمدین تحلیلی اجمالی ب

ر مغروقین آسمان های آبی ت
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ز  ا ر  بی ســرزمین ت کــه  هســتند  مردمانــی  غیرقانونــی  مهاجریــن 
ر جســت و جوی یــک زیســت مطمئن تــر بــه راه می افتنــد  بــاد، د
ــد  ــی می گردن ــال پل های ــه دنب ــاردار، ب ــیم های خ ــه س ــا ب و بی اعتن
ز مرحلــۀ بی چارگــی جــدا کــرده و بــه مرحلــۀ ســعادت  کــه آن هــا را ا
و نیک بختــی برســانند؛ ولــی پل هایــی کــه بــر پایــۀ قوانیــن بنــا 
نشــده باشــند لغــزان و پرمخاطره انــد و آدم هــای زیــادی را بــی  آن  
ــرزش خفیــف بــه دره هــا  کــه گناهــی کــرده باشــند، تنهــا بــا یــک ل
ــس  ــد و هیچ ک ر ان ــو ــخت و صعب العب ــا س ــن پل ه ــد. ای می افکنن
انتظــارش  ر  د اقبالــی  چــه  آن ســو،  بــه  رســیدن  بــا  نمی دانــد 
ــز شــعلۀ  ر تاریک تریــن لحظــات نی نشســته اســت. امــا امیــد، کــه د
ر  ز مــا را وادا روشــنایی نشــان مان می دهــد، برخــی ا ز  کوچکــی ا
می کنــد کــه چنیــن تصمیــم بی اعتبــاری را بگیریــم و بــودن یــا 
نبودن مــان را بــه شــانس و اقبــال گــره بزنیــم تــا شــاید ایــن شــعلۀ 
ز روشــنایی را  ــر واضح تــری ا ر آن ســوی پــل، تصوی کوچــک بتوانــد د

پیــش چشــمان مان بیــاورد.
آن  بدانــی  کــه  آن  پل-بــی   ز  ا ر  عبــو تصمیــم  دهشــتناک بودن 
طرفــش چــه دنیایــی منتظــرت ایســتاده- نــه تنهــا گریبــان خــود 
تــرک  را  آن  کــه  ســرزمینی  بــرای  بلکــه  می گیــرد،  را  مهاجــر  فــرد 
ر آن اقامــت داشــته  ر اســت د کــرده و هــم بــرای کشــوری کــه قــرا
تحــت  غیرقانونــی  مهاجریــن  می کنــد.  تنــگ  را  عرصــه  باشــد، 
حمایت هــای مالــی و معنــوی کمیســاریای عالــی پناهنــدگان و 
ــر دوش  ر مالــی آن هــا ب ر ندارنــد و بــا ــر قــرا مجامــع بین المللــی دیگ
ــر ســاله بایــد بودجــۀ هنگفتــی بــه جمــع آوری و  دولــت اســت و ه
برگردانــدن ایــن افــراد بــه کشورهای شــان تخصیــص داده شــود. 
ــر هزینه هــای  ر قانونــی ورود آن هــا عــاوه ب ز طرفــی وضعیــت غی ا
مالــی، تبعــات منفــی حقوقــی، اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی را 

ــال دارد. ــه دنب ر ب ــو ــای کش ــت مرزه ر امنی د
ز طریــق  ا ــر  بــه صــورت کلــی، مهاجرت هــای غیرقانونــی بیش ت
دریــا صــورت می گیــرد، زیــرا مطمئن تریــن راه بــرای رســیدن بــه 

ر  ــای ر س ــه د ــرا ک ــت چ ــی اس ر دریای ــف ز س ــتفاده ا ــود، اس ــن مقص ای
ز راه زمیــن یــا  ــر قانونــی ا ــروج غی شــیوه های حمــل و نقــل مثــل خ
هــوا، امــکان دســت گیری فــوری افــراد بــه راحتــی فراهــم اســت. 
ز طریــق دریــا عمده تریــن راه  ــر قانونــی ا ز طرفــی مهاجــرت غی ا
قاچــاق انســان اســت و ایــن خــود نشــان دهندۀ  مناســب بــودن 
ــرت  ــد مهاج ــه نبای ــت. البت ــه اس ــد مجرمان ــرای مقاص ــا ب ر دری ــت بس
غیرقانونــی یــا همــان قاچــاق مهاجریــن را بــا قاچــاق انســان خلــط 
ر عیــن حــال کــه شــباهت هایی دارنــد، بــه  نمــود چــرا کــه ایــن دو د
ــان  ــاق انس ر قاچ ــتند. د ــاوت هس ــدۀ متف ــت دو پدی ــاظ ماهی لح
ــتند،  ــان( هس ــودکان و زن ــژه ک ــه وی ــراد )ب ــرم، اف ــوع ج ــه موض ک
ــوب  ــی محس آت ــای  ــب درآمده ــرای کس ــیله ای ب ــاق وس ــل قاچ عم
ر آینــده  شــده و طریقیــت دارد، یعنــی وســیله جلــب منفعــت د
ر قاچــاق مهاجــران، خــود عمــل قاچــاق موضوعیــت  اســت ولــی د

ــود. ــمرده می ش ــرم ش ــدف ج دارد و ه

ر انســان  ر تــا هشــتصدهزا مطابــق آمــار، ســاالنه بیــن ششــصدهزا
فــروش  بــه  و  شــده  داده  ر  عبــو مرزهــا  ز  ا قاچاقچیــان  توســط 
ــکیل  ــران تش ــان و دخت ــراد را زن ــن اف ز ای ــد ا ــه ۸۰ درص ــند ک می رس
ســیاه  کارهــای  بــه  عمومــا  غیرقانونــی  مهاجریــن  می دهنــد. 

ر می شــود. ر آن هــا اســتثما واداشــته شــده و نیــروی کا
را تهدیــد  اثنــای مهاجــرت، خطــرات بســیاری جــان مهاجــران  ر  د
ــر مســافت طوالنــی ســفر و وســایل نامناســب  ر اث می کنــد؛ آن هــا د
ر  د غیربهداشــتی  اقامتگاه هــای  هم چنیــن  و  نقــل  و  حمــل 
ر می گیرنــد و ایــن شــرایط نامســاعد بــه  معــرض بیماری هــا قــرا
ــز  ر مقصــد نی ر کشــو ر شــدن آن هــا د ز مســتق ر معمــول پــس ا طــو

ادامــه دارد.
ــر  ــن غی ز ورود مهاجری ــوال ا ــورها اص ــی کش ــت مل ــت و امنی حاکمی
قانونــی بــه خــاک خــود ممانعــت بــه عمــل می آورنــد و همیــن 
ز طریــق نیروهــای نظامــی و مرزبانــان اعمــال  مقابلــه کــه عمومــا ا

ــر  غی مهاجریــن  جانــی  امنیــت  ــر  ب تهدیــد  خــود  ــز  نی می شــود 
قانونــی بــه حســاب می آیــد.

ــد،  ر مقص ــو ر کش ــا د ــت آن ه ر و اقام ــتقرا ــران و اس ــا ورود مهاج ب
ز جملــه ایــن  ر بــا دردســرهای بســیاری رو بــه رو می شــود؛ ا آن کشــو
ز بیــن مــی رود  کــه فرصت هــای شــغلی بــرای کارگــران داخلــی ا
ــه  ــتند ک ــرکت هایی هس ــب ش ــراِن منتخ ــن، کارگ ــه مهاجری ــرا ک چ
ز تشــریفات، مقــررات  ا ر  بــرای کاهــش هزینه هــای خــود و فــرا
ــروی ارزان  ــال نی ــه دنب ــمی، ب ر رس ر کا ــازا ــرِ ب ــت و پا گی ــی دس قانون
امــروزه  کار،  بین المللــی  ســازمان  آمارهــای  مطابــق  می گردنــد. 
ر غیررســمی  ر کا ر بــازا ــر د بیــن ســه و نیــم تــا پنــج میلیــون مهاج
روســیه مشــغول بــه فعالیــت هســتند و نکتــۀ جالــب آن جاســت 
ز فعالیــت ایــن افــراد و ارســال آن بــرای  کــه گاه درآمــد حاصــل ا
خارجــی  مســتقیم  ســرمایه گذاری  میــزان  بــا  مبــدأ  کشــورهای 

می کنــد! برابــری 
کشــورهای  بــرای  مهاجریــن  کــه  مخاطراتــی  ز  ا ــر  دیگ یکــی 
ر  ــا د ــکان دارد آن ه ــه ام ــت ک ــن اس ــد،  ای ــراه دارن ــه هم ــد ب مقص
فرمول هــای  بــه  فنــی  و  اقتصــادی  مباحــث  و  تولیــدات  حــوزۀ 
رقابــت  ر عرصــۀ  ر مقصــد دسترســی پیــدا کننــد و د صنعتــی کشــو

شــوند. محســوب  تهدیــد  اقتصــادی، 
ر میزبــان بــه  ــر مشــکاتی کــه بــا ورود مهاجریــن بــرای کشــو ز دیگ ا
ــه،  ر جامع ــکاران د ــش بی ــه افزای ــوان ب ــد، می ت ــد آم ــود خواه وج
ر بــه علــت عــدم امــکان ســرمایه گذاری  ز کشــو خــروج ســرمایه ا
ز  ا مهاجریــن  رایــگان  اســتفاده  بیگانــه،  اتبــاع  توســط  داخلــی 
هم چنیــن  و  ر  کشــو داخــل   .. و  درمانــی  و  اجتماعــی  خدمــات 

ر اشــاره نمــود. ر کشــو ز د افزایــش مشــاغل غیرمجــا
ــر قانونــی  ز مهاجرت هــای غی اکنــون کــه بــا آســیب های ناشــی ا
ــم  ــد ببینی ــدیم، بای ــنا ش ــر آش ــود مهاج ــد و خ ر مقص ــو ــرای کش ب
ــرل ایــن مشــکات وجــود دارد یــا خیــر.  کــه آیــا راهــکاری بــرای کنت
ــن  ــه و هم چنی ــات پیش گیران ــن اقدام ــه تبیی ــدی ب ــمارۀ بع ر ش د
ز مهاجــرت غیرقانونــی خواهیــم  نحــوۀ کنتــرل آســیب های ناشــی ا
ــه  ــرت و ب ــوع مهاج ــن ن ــش ای ــرای کاه ــی ب ــت و راهکارهای پرداخ

ــد.  ــد ش ــه خواه ز آن، ارائ ــی ا ــکات ناش ــش مش ــع کاه تب

)قسمت دوم(
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ز  محکومیت قضایی توضیح دانشگاه تهران درباره ادامه تحصیل کسری نوری پس ا

ــا  ــو ب ر گفت وگ ــران د ــگاه ته ــی دانش ــوم سیاس ــوق و عل ــکده حق ــی دانش ــات تکمیل ــی و تحصی ــاون آموزش ــی« مع ــید داود آقای »س

ر تاریــخ ۱۳/۴/۱۴۰۰،  ــری نــوری و شــیوه ادامــه تحصیــل ایــن دانشــجو توضیــح داد: د ر خصــوص لغــو حکــم اخــراج کس ر ایلنــا، د خبرنــگا

ــری نــوری بــوده  کمیســیون مــوارد خــاص دانشــگاه تهــران جلســه ای تشــکیل داد کــه موضــوع آن بررســی بازگشــت بــه تحصیــل کس

ــری نــوری کــه خواهــان بازگشــت وی بــه ادامــه تحصیــل بــوده، صــورت گرفتــه  ر کس اســت.این بررســی بــه پیشــنهاد و درخواســت مــاد

ز اســفند ســال ۱۳۹۶ تاکنــون ادامــه داشــته اســت. اســت، زیــرا محکومیــت قضایــی وی ا

ر تاریــخ1400/4/13 کمیســیون  معــاون آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه تهــران بیــان کــرد: د

ز طریــق  ز تحصیــل آقــای کســری نــوری گرفــت و حکمــی کــه تاریــخ ۱/۹/۹۹ ا مــوارد خــاص دانشــگاه تصمیــم بــه ابطــال حکــم محرومیــت ا

دانشــگاه اعمــال شــده بــود، لغــو و اجــازه ادامــه تحصیــل بــه وی داده شــد.

نگاه ویــــژه
وقتی همه خواب بودیم

ر صدری کوث
کارشناسی جامعه شناسی ۹۸

 ،۱۳۶۵ ســال  متولــد  قلی بیگلــو  ســعید  یــک: 
ز پایــان تحصیــات  دانشــجوی رشــته فیزیــک؛ کــه پــس ا
ــر گذاشــتن طــرح  ــرای پشــت س ــری ب ر دورۀ دکت خــود د
ر  دانشــجویی بــه دانشــگاه فردوســی مشــهد آمــد و د
ــر  خوابــگاه ایــن دانشــگاه ســاکن شــد؛ او پژوهش گ
پژوهشــی  دوره  هــای  و  بــود  فیزیــک  پســادکتری 
دانشــگاه  بــا  کــه  قــراردادی  طــی  را  خــود  یک ســاله 
داشــت، تحــت نظــر یــک عضــو هیــأت علمــی انجــام 

مــی داد.
ســعید  منتشرشــده  رســمی  ر  اخبــا اســاس  ــر  ب
درگذشــت؛  تیرمــاه،  پنجــم  شــنبه،  ز  رو ر  د قلی بیگلــو 

شــد. اعــام  خودکشــی  او  مــرگ  علــت 

تیرمــاه  :ســاعت ده و چهل و پنــج دقیقــۀ چهــارم  دو 
ــز مشــاورۀ دانشــگاه گرفتــه  تماســی بــا معــاون مرک
بــرای  قلی بیگلــو  می شــود،  بیــان   و  می شــود 
»قصــد  اینکــه  ــر  ب مبنــی  زده  پیامکــی  دوســتانش 

دارد. خودکشــی« 
خوابــگاه  سرپرســت  بــا  مشــاوره،  ــز  مرک معــاون 
ــرد  ــن ف ز ای ــوع ا ــوص موض ر خص ــرد و د ــاس می گی تم
پرس و جــو می کنــد؛ بافاصلــه مــددکاری را بــه آن جــا 
بــا  صحبــت  ز  ا بعــد  قلی بیگلــو  امــا   می فرســتند 
ز تمــاس  ر بــرای رفتــن مقاومــت می کنــد؛ بعــد ا مــددکا
ــو،  ــا قلی بیگل ــاون ب ــه مع ــاون و مکالم ــا مع ر ب ــددکا م
وی قانــع می شــود کــه بــه بیمارســتان مراجعــه کنــد و 

ببینــد. را  او  روان پزشــک 
بیمارســتان  بــه  انتظامــات  نیــروی  بــا  قلی بیگلــو 
مصــرف  دلیــل  بــه  آن جــا  ر  د و  رفتــه  ابن ســینا 
قرص هایــی کــه داشــته، ســریع بــه ســمت اورژانــس 
عدالتیــان بیمارســتان امــام رضــا بــرده می شــود؛ پزشــک 
ــر عائــم مســمومیت  ر آن جــا اعــام می کنــد کــه اگ د
ــن  ــه ای ــی داد و ب ــان م ــود را نش ــد خ ــت، بای ــود داش وج
ــری رونــد بــه بیمارســتان ابن ســینا  صــورت ادامــۀ پی گی

موکــول شــده اســت.
ر بیمارســتان ابن ســینا، چهل و پنــج  رزیدنــت کشــیک د
ز  ا بعــد  و  داشــته  صحبــت  قلی بیگلــو  بــا  دقیقــه 
ــه  ــرد هیچ گون ــن ف ــه ای ــت ک ــرده اس ر ک ــا ــاوره اظه مش

ر خصــوص خودکشــی نــدارد . ر فعالــی د افــکا
ــری کــه پزشــک  بــه ایــن ترتیــب بــه دلیــل اطمینــان خاط
ر داده اســت و حتــی  بیمارســتان متخصــص بــه مــددکا
ر مصاحبــه بــا قلــی بیگلــو عواملــی مثــل امیــد بــه  د
ر ایــن فــرد را گــزارش داده اســت، وی مرخــص  زندگــی د
ر ســاعت ۳  ز جریــان، قلــی بیگلــو د ا می شــود. بعــد 
ــز  صبــح بــه خوابــگاه برگشــته و طبــق قــراری کــه بــا مرک
مشــاوره تنظیــم شــده بــوده ســاعت نــه صبــح بایــد بــه 

ــرد.  ــوع می ک ــاوره رج ــز مش مرک
بــه خودکشــی  ز ســاعت مقــرر، دســت  ا تــا قبــل  امــا 

. نــد می ز
ــر  دکت صحبت هــای  ز  ا برآمــده  توضیحــات  ایــن 
اجتماعــی  ، معــاون فرهنگــی  و  حمیدرضــا طاهــری 
ــز مشــاوره  ــر راضیــه ادبــی، معــاون مرک دانشــگاه و دکت

اســت. دانشــجویان  بــا  جلســه  ر  د توانمندســازی   و 

ر  ز ایــن شــوک عظیــم، دانشــجویان خواســتا ســه: بعــد ا
بــه  و  شــدند  مســئله  ایــن  شــدن  شــفاف  و  بررســی 
ــاه،  ــت تیرم ــنبه، هف ز یکش ر رو ــد د ر ش ــرا ــب ق ــن ترتی ای
ر  حضــو بــا  مســئله  ایــن  توضیــح  بــرای  جلســه ای 
ر شــود . ــر علــوم برگــزا ر ســالن آمفی تئات مســئولین د

ــر محمــد کافــی؛  ر دکت ز یکشــنبه بــا حضــو رو جلســۀ 
ــر  ریاســت دانشــگاه فردوســی، دکترعــادل ســپهر؛ مدی
ــر حمیدرضــا طاهــری؛  روابــط عمومــی دانشــگاه، دکت
معــاون فرهنگــی اجتماعــی و دانشــجویی و  تعــدادی 

ر مقاطــع مختلــف تشــکیل شــد. ز دانشــجویان د ا
تأکیــد  جلســه  ابتــدای  ر  د دانشــجویان  ز  ا بخشــی 
کردنــد کــه هــدف جلســه پاســخگویی و درخواســت 
مطالبــات مــن بــاب ایــن موضــوع اســت و بــا بــه وجــود 
نتیجــۀ  بــه  عقانــی  ــر  غی و  احساســی  فضــای  آمــدن 
ر ادامــۀ جلســه  چندانــی نمی رســند. امــا متأســفانه د
ــد و  ــیده ش ــری کش ــی دیگ ــه حواش ــا ب ــد صحبت ه رون
ــی  ــدف اصل ــدن ه ــه ش ــث نادیده گرفت ــر باع ــن ام همی

ــد. ش
ر کلــی می تــوان گفــت صحبت هایــی کــه بیــان  بــه طــو

شــد شــامل ایــن مــوارد بــود :
و  دکتــری  مقاطــع  ر  د دانشــجویان  مشــکات 
را  ایــن بیــن مشــکات معیشــتی  ر  پســادکتری کــه د
ر ایــن حادثــه می دیدنــد.  ر د ر گــذا مهم تریــن عامــل تاثی
را  خوابگاه هــا  ر  د موجــود  مشــکات  همچنیــن  و   
حــس  ایجــاد  و  روحیــه  تخریــب  مهــم  علــل  ــر  دیگ ز  ا
معتقــد  و  می دانســتند  دانشــجویان  ر  د ناامیــدی 
روحیــۀ  تقویــت  بــرای  برنامــه ای  دانشــگاه  بودنــد 

اســت. نگرفتــه  ــر  نظ ر  د دانشــجویان 
ر  ز علــل تاثیرگــذا ــر ا ز دانشــجویان صرف نظ دســته ای ا
رونــد حادثــه و  ر ایــن حادثــه، بــه دنبــال شــفافیت  د
ر عذرخواهــی مســئولین  عاملیــن آن بودنــد و خواســتا

ــدند. ــا ش ــتعفای آن  ه ــا اس ــه و ی مربوط
بــه نقــد عمل کــرد آن  ز دانشــجویان  ا آخــر برخــی  ر   د
ر  د فعــال  ر  افــکا نبــود  کــه  پرداختنــد  روان پزشــکی 
ــت  ــی اس ــن درحال ــت؛ و ای ــرده اس ــد ک ــو را تایی قلی بیگل
خــوردن  و  ناموفــق  خودکشــی  یــک  ســابقۀ  او  کــه 

قــرص داشــته اســت.
ــز مشــاوره، عــدم توجــه  ز انتقــادات وارد شــده بــه مرک ا
خصــوص  ایــن  ر  د پروتکل هــای  و  مــوارد  برخــی  بــه 
ز  ز جملــه ضــرورت افزایــش حمایــت اجتماعــی بعــد ا ا

بــود. قلی بیگلــو  بــرای  خودکشــی 
ــز  مشــاوره   ز پایــان ایــن جلســه بنــا شــد رئیــس مرک بعــد ا
معــان  و  شــود  عــزل  دانشــجویان  توانمندســازی  و 

فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه اســتعفا دهــد.

ز جلســۀ پرحاشــیۀ یکشــنبه، نماینــدگان  چهــار: بعــد ا
ر برگــزاری جلســه ای  تشــکل هــای دانشــجویی خواســتا
ر ریاســت دانشــگاه و نماینــدگان تشــکل های  بــا حضــو

دانشــجویی بودنــد.
و دلیــل عمــده ی تشــکیل ایــن جلســه را اظهارنظرهــای 
ر   غیرعقانــی و البتــه بــه حــق،  د

ً
احساســی و بعضــا

می دانســتند. یکشــنبه  جلســۀ 
دانشــجویان  نماینــدگان  توســط  بیانیــه ای  پــس 
تشــکل های  ر  د مشــهد  فردوســی  دانشــگاه 
هیئــت  فرهنگی-هنــری،  کانون هــای  دانشــجویی، 

دانشــجویی و انجمن هــای علمــی دانشــگاه تنظیــم 
ــه  ــاه ارائ ــم تیرم ــنبه هفت ز دوش ــه ی رو ر جلس ــد. و د ش

شــد،  
کمیتــه  ی  تشــکیل  ر  خواســتا بیانیــه  ایــن  ر  د آنهــا 
ایــن  کــه  شــدند  موضــوع  ایــن  بــرای  یابــی  حقیقــت 
ز 9 عضــو اســت  و نســبت بــه تحقیــق  کمیتــه متشــکل ا
ز مســئولین  ا بــا نقــش هریــک  رابطــه  ر  و تفحــص د
را مشــخص  ر هریــک  اقــدام  و قصــو ایــن ماجــرا  ر  د
ر ادامــه بــا افــراد مرتبــط برخــورد شــود . می کنــد و د
بیانیــه  ر  د شــده  مطــرح  مســائل  ــر  دیگ ز  ا همچنیــن 
ــی  ــده صنف ــل ش ــورای منح ــر ش ــریع ت ــه س ــای هرچ احی

ــود. ب

ز یکشــنبه،  ر جلســه ی رو پنــج: ایــن حادثــه  و همین طــو
ــادآوری  ــگاه ی ــای دانش ر فض ــا را د ز کمبوده ــیاری ا بس
ــی  ــه راحت ــوان ب ــه نمی ت ــائلی ک ــن مس ز مهم تری ــرد؛ ا ک
ر کــرد، عــدم فضــای پویــای دانشــگاه و بــه  ز آن گــذ ا
و  مشــهد  فردوســی  دانشــگاه  ســطح  ر  د خصــوص 
مطالبه گــری  بــرای  مناســب  فضــای  عــدم  همچنیــن 

دانشــجویان اســت.
تــا  آمــد  پیــش  کــه  ازدحامــی  و  ز یکشــنبه  رو  جلســۀ 
خواســته های  تنــوع  و  ازدیــاد  گویــای  زیــادی  حــد 
هیچ وقــت  کــه  خواســته هایی  بــود؛  دانشــجویان 

اســت. نبــوده  آن  شــدن  فراهــم  بــرای  فرصتــی 
ــر مطالبــات دانشــجویان، فرصــت مناســبی  ر واقــع اگ د
ز پیــدا کنــد، بــه مرحلــۀ اغتشــاش و هرج و مــرج  بــرای بــرو

هــم نخواهــد رســید.

خصوصی تریــن  ز  ا یکــی  عمومــا  خودکشــی  شــش: 
ر می آیــد امــا قطعــا  و شــخصی ترین اعمــال بــه شــما
ز  ا زد،  ــز حــرف  نی آن  اجتماعــی  می تــوان دربــاره علــل 
جملــه کمبــود امکانــات، مشــکات اقتصــادی و عــدم 
ــود  ــه وج ــث ب ــا باع ــه این ه ــئولین و هم ــری مس پی گی
ر شــرایط معیشــتی، روانــى  آمــدن پیامدهــای ناگــواری د
ــاص  ر خ ــو ــه ط ــه و ب ــف جامع ر مختل ــا ــى اقش و اجتماع

ر ســطوح مختلــف می شــود. بــرای دانشــجویان د
ــرا و  ر ماج ــت ــات بیش ــه جزئی ــن ب ز پرداخت ــارغ ا ــال ف ــا ح ام
ر  ر ایــن حادثــه  ی بــه خصــوص، د ر مســئولین د قصــو
ــی،  ــه خودکش ز جمل ــی ا ــاى اجتماع ز پدیده ه ــیاری ا بس
گرفتــن  نادیــده  و  اجتماعــى  عوامــل  دیــدن  صــرف 
ــر  نقــش عوامــل روانــى، تحلیــل و راهکارهــاى مــا را غی

واقــع بینانــه می کنــد.
درحالــی  کــه ایــن تعمیــم اجتماعــی نــه تنهــا راه خوبــی 
باعــث  بلکــه  نیســت  خودکشــی  ز  ا پیشــگیری  بــرای 
ز دادن  ــو ــع مج ر واق ــود و د ــم می ش ر آن ه ــت رواج بیش
دانشــجویان  ز  ا دیگــری  بخــش  بــرای  خودکشــی  بــه 

دانشــگاه بــا شــرایط مشــابه اســت .

بررســی های  نتیجــه  ــر  منتظ همــه  اکنــون  هفــت: 
روشــن تری  ابعــاد  تــا  هســتیم  حقیقت یــاب  کمیتــه 
ز  ا ــر  حاض و  حــی  راویــان  آن چــه  بیابیــم.  را  ماجــرا  ز  ا
ــی  ــد بیرون ــا بع ــد تنه ــل  می کنن ــو نق ــی قلی بیگل زندگ
مــا  میــان  ر  د اکنــون  قلی بیگلــو  ســعید  ماجراســت. 
نیســت تــا آن چــه حقیقــت و واقعیــت بــوده را بیــان 
ــا تکمیــل  کنــد، بنابرایــن ایــن روایــات ناقــص اســت و ت

دارد. فاصلــه  شــدن 

سرمقاله

ر  ــی د ر خودکش ــکا ــه اف ــردن ب ــی ب ــرای پ ــن راه ب بهتری
ز او  ا ر مــورد خودکشــی  ایــن اســت کــه د یــک فــرد  
ــارۀ  ــؤال درب ــی س ر عموم ــاو ــاف ب ــر خ ــم. ب ــؤال کنی س
خودکشــی  ر  افــکا شــدن  کاشــته  باعــث  خودکشــی 
افــراد  ایــن  حقیقــت  ر  د نمی شــود.  شــخص  ــر  س ر  د
ــی و  ــوع خودکش ــه موض ــع ب ــوند راج ــحال می ش خوش
ــه  ــد ب ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج ــا آن دس ــه ب ــؤاالتی ک س

صــورت واضــح و مســتقیم صحبــت کننــد. 
چگونــه با این افراد برخــورد کنیم؟

• ازلحــاظ هیجانــی وی را حمایــت کنید.
شــخص  هرچــه  کنیــد.  ر  کا خودکشــی  ر  افــکا بــا   •
رزشــی  بی ا و  تنهایــی  فقــدان،  بــه  راجــع  واضح تــر 
ــود.  ــی می ش ــران هیجان ر بح ــا ــر دچ ــد کمت ــت کن صحب
ــر  ــن فک ر ای ــخص د ــود، ش ــام می ش ــران تم ــی بح وقت
ر  بســیا مراحــل  ایــن  کنــد.  ر  کا چــه  کــه  مــی رود  فــرو 
ر کــه هیــچ  ز اســت؛ همان طــو مهــم و سرنوشــت ســا
بــرای مــرگ  نــدارد فــردی کــه تصمیــم  ر  انتظــا کــس 
ــدد  ــد و مج ــوض کن ــود را ع ــم خ ــد تصمی ــه بتوان گرفت

بگیــرد. تصمیــم  زندگــی  بــرای 
بــه  شــوید،  ــز  متمرک فــرد  مثبــت  ویژگی هــای  بــر   •
ز طریــق چــه  ایــن موضــوع بپردازیــد کــه چگونــه و ا

کــرد. حــل  را  مســائل  می تــوان  راه هایــی 
پزشــک  یــا  روان  بهداشــت  کارشناســان  بــه  را  فــرد   •

دهیــد. ارجــاع 
ماقــات  فــرد  بــا  منظــم  زمانــی  فاصله هــای  ر  د  •

باشــید. داشــته 
ز وی  ــام »خودکشــی نــه« ببندیــد و ا ــه  ن • قــراردادی ب
ــناس و  روانش ــا  ــاس ب ــدون تم ــه وی ب ــد ک ــول بگیری ق

ــرد. ــد ک ــی نخواه ــی خودکش ــان معین ــدت زم ــرای م ب
ر شــرایط بحرانــی و اقــدام جــدی بــه  ــر فــرد د امــا اگ

چیســت؟ تکلیــف  دارد،  ر  قــرا خودکشــی 
 تنهــا نگذارید.

ً
• شــخص را مطلقــا

تســهیل  برایــش  را  خودکشــی  امــکان  کــه  ری  ابــزا  •
کنیــد. ر  دو او  ز  ا را  می کننــد، 

را  وی  شــدن  بســتری  شــرایط  جــدی  صــورت  بــه   •
کنیــد. فراهــم 

او فراهــم  بــرای  را  • حمایــت خانوادگــی و دوســتانه 
کنیــد.

•  بــا وی قرارداد« خودکشــی نــه« را ببندید.
امــا چگونــه بــا فــردی کــه تمایــل بــه خودکشــی دارد، 

ر کنیــم؟ ارتبــاط برقــرا
ر حالتــی آرام، همدلــی کنیــد و ســعی کنیــد  • بــا اود

ــد. ــوش دهی گ
ر صحبــت و رفتارتــان حمایــت و محافظــت را نشــان  • د

دهیــد.
موضــوع  ایــن  نگیریــد،  ســخره  بــه  را  موقعیــت   •
ــد. ــرآورد کنی ــر را ب ــزان خط ــت؛ می ــدی اس ــئله ای ج مس

• نســبت بــه راه هــای دیگر با وی گفت و گــو کنید.
ز مباحثتــان بــا وی، دربــارۀ برنامــۀ او نســبت  • یکــی ا
بــه خودکشــی باشــد. آیــا برنامــه ریــزی خاصــی بــرای 

ــت؟ ــرده اس ر ک ــن کا ای
ــرح  ــی و مط ــرد را بررس ــرای ف ــود ب ــای موج • حمایت ه

ــد. کنی
رهــا  را  وی   

ً
مطلقــا دارد،  وجــود  جــدی  ــر  خط ــر  اگ  •

. نکنیــد
برخــورد  ر  د می تواننــد  دیگــران  کــه  اشــتباهاتی  ز  ا
ــت زده  ــه وحش ــت ک ــن اس ــد، ای ــام دهن ــا انج ــا آن ه ب
را  و ترســیده بازخــورد دهنــد، یــا فــرد و موقعیتــش 
ــر  صب می شــه،  درســت  بگوینــد)  و  بگیرنــد  نادیــده 

و...(. بــاش  داشــته 
ر نهایــت می تــوان بــه آن پرداخــت، ایــن  نکتــه ای کــه د
ر گذشــته  بــا فــردی کــه د برخــورد  اســت کــه نحــوۀ 
ر آن  ــرا ــال تک ــر احتم ــادی ب ــر زی ــرده، تأثی ــی ک خودکش
ر ایــن شــرایط، افــراد خانــواده، دوســتان و...  دارد. د
ری  ــرو بایــد گــوش بــه زنــگ بــوده و اطاعــات الزم و ض
زی ارتباطشــان را بــا فــرد  کســب کننــد و راه هــای بازســا
گذشــته  ر  د خــود  زننــدۀ  آســیب  رفتارهــای  و  بیابنــد 
بــرای  مناســب  زمینــۀ  ایجــاد  بــا  و  کننــد  زی  بازســا را 
گفــت و گــو بــا وی، بهبــودی شــرایط را بــرای او فراهــم 

کننــد.

ادامه از صفحه 1 

نوش دارو پس از حادثه
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پول نفت رسالت دانشگاه ها را به فراموشی می برد

ــر مــن بــه عنــوان دانشــگاه، بــه پــول نفــت وابســته باشــم رســالتم را فرامــوش  رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان خراســان رضــوی گفــت: اگ
ــد. ــل کنن ــه را ح ــائل جامع ــه مس ــم ک ــت کن ــرادی را تربی ــه اف ــت ک ــن اس ــن ای ــم م ــالت های مه ز رس ــی ا ــرد و یک ــم ک خواه

ــادی  ــانات اقتص ز نوس ــرو ــورت ب ر ص ــراه دارد. د ــه هم ــی را ب ــت، تبعات ــه دول ــی ب ــع مال ــاظ مناب ــه لح ــی ب ــگاه های دولت ــتگی دانش وابس
ر می شــود. ــز کاهــش یافتــه و اداره آن الجــرم دشــوا وکاهــش درآمدهــای دولــت، بودجــه دانشــگاه ها نی

ز ســویی دیگــر، عمومــا اولویت هــای بودجــه ای دانشــگاه ها بــه پرداخــت حقــوق کارکنــان، اعضــاء هیــات علمــی و برنامه هــای آموزشــی  ا
دانشــگاه ها تعلــق می گیــرد، لــذا برنامه هــای توســعه ای یــا ســرمایه گذاری، ماننــد خریــد تجهیــزات مــورد نیــاز، ارتقــاء کیفــی فضاهــای 
ــی را  ــای پژوهش ــد فعالیت ه ــه می توان ــه ک آنچ ــی و  ــی بین الملل ــیمنارهای پژوهش ــزاری س ــی، برگ ــای پژوهش ــگاهی و فعالیت ه دانش

ز اولویــت خــارج می شــوند. پررنــگ کنــد ا

نگاه ویــــژه

ز خودکشی، پدیده ای تا ابد مرمو

دانشجو برای دانشجو 

مریم رحیمی
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی ۹۸

حسین مهدویان
کارشناسی مهندسی مکانیک ۹۶ 

ــز  ج چراکــه  اســت  ز  مرمــو پدیــده ای  خودکشــی 
را  آن  حقیقــی  علــت  دیگــری  کــس  خودکشــی کننده 
می تواننــد  فقــط  وی  بــه  نزدیــک  دیگــران  و  نمی دانــد 
فقــط  خودکشــی  بزننــد.  آن  علــت  بــاب  ر  د حدس هایــی 
کــه  می دهــد  دســت  ز  ا را  خــود  ز  اســرارآمی حالــت  زمانــی 
و  جامعه شناســان  صــورت  ایــن  ر  د باشــد،  ناموفــق  عمــل 

کننــد. واکاوی  را  حادثــه  می تواننــد  روان شناســان 
ز دوســتانم چندســال پیــش خیلــی خودجــوش  مــن و یکــی ا
ــناس  ــم )جامعه ش ــی دورکی ــاب خودکش ــدن کت ز خوان ــد ا بع
ز  ر زمینــه خودکشــی آغــا ر فرانســوی( مقالــه ای علمــی د شــهی
کردیــم. بــرای پیداکــردن نمونه هــای خودکشــی ناموفــق بــه 
ر ســالن طوالنــی  بیمارســتان امــام رضــا رفتیــم و چندمــاه را د
ــا  و باریــک بخــش مســمومیت بیمارســتان ســپری کردیــم و ب
ــف  ــنین مختل ــه س ــاوت و البت ــه ای متف ــش زمین ــا پی ــرادی ب اف
ز دوران کودکــی  مصاحبــه کردیــم و ســعی کردیــم بــا شــروع ا
روابــط خانوادگــی و اجتماعــی و دوســتانه و.... بــه شــب  و 
یــک دســته بندی  بتوانیــم  تــا  برســیم  ر  ز حادثــه مذبــو رو و 
رخ  باشــیم. حادثــۀ  ــر خودکشــی داشــته  ب ز عوامــل موثــر  ا
را  تــا نتایــج آن مقالــه  داده بــرای ســعید مــرا تشــویق کــرد 
ر ایــن یادداشــت بنویســم و بــا شــما  بــه صــورت چکیــده د
ــر  بتوانیــم درکــی بهت تــا  اشــتراک بگــذارم  بــه  خواننــدگان 
خودکشــی کنندگان  روانــی  و  روحــی  وضعیــت  بــه  نســبت 

ز جمــات و  ا ری  ر بســیا حقــوق دانشــجویی؛ عبارتــی کــه د
ز تریبون هــای  ری ا ر بســیا یادداشــت ها دیــده می شــود، د
ز  ا ری  بســیا زبــان  بــر  غیردانشــگاهی   و  دانشــگاهی 
متــون  ر  د حتــی  و  ری ســت    جا دانشــجویان  و  مســئولین 
ر  به طــو این کــه  بــا  و  می شــود  یــاد  ر  بســیا آن  ز  ا قانونــی 
و  مهــم  همــگان  بــرای  ظاهــر  ر  د حداقــل  و  مشــترک 
ــۀ  ــه و مطالب ــان دغدغ ــی هم چن ــود ول ــی می ش ــی تلق حیات
ــت.  ــجویان اس ــی دانش ــده و اصل ــده، محقق نش فراموش ش
دانشــگاه های  ر  د ز  هنــو دلیــل  چــه  بــه  و  چــرا  این کــه 
ر شــاهد نقــض و حتــی پایمال شــدن انــواع و اقســام  کشــو
مختلــف  روش هــای  و  اشــکال  بــه  دانشــجویی  حقــوق 
کــه  دارد  متنوعــی  و  گســترده  پاســخ های  حتمــا  هســتیم 
ر  به طــو امــا  اســت.  علمــی  و  دقیــق  بررســی  یــک  نیازمنــد 
مســئله  ایــن  دالیــل  مهم تریــن  ز  ا یکــی  بــه  مختصــر 
ــه  ــت. ب ــی اس ــورای صنف ــتقال ش ــم اس ــردازم و آن ه می پ
پیگیــری  بــرای  اســت  محلــی  صنفــی  شــورای  صــورت  ــر  ه
ــی  ــورای صنف ــه ش ــتی همیش ــذا بایس ــجویی ل ــوق دانش حق
کــه  آفت هایــی  عمده تریــن  ز  ا باشــد.  دانشــجویان  بــرای 
ــوان  ــت می ت ــوده اس ــی ب ــوراهای صنف ــراه ش ــه هم همیش
ــراد  ــا، اف ــه گروه ه ــا ب ــتگی آن ه ــتقال و وابس ــدم اس ــه ع ب

ــی  ــد را به راحت ــی دارن ر خودکش ــکا ــه اف ــی ک ــیم و آن های برس
ــم. ــا نگذاری تنه

ز زن و مــرد بــا اســتفاده  ــر اعــم ا ر مــا بــا ۲۳ نف ر مقالــۀ مذکــو د
طــول  ر  د و  گرفتیــم  مصاحبــه  روایت پژوهــی  تکنیــک  ز  ا
ر یــک صحنــۀ  کارمــان بــا افــراد مختلفــی آشــنا شــدیم. حتــی د
خودکشــی  یــک  شــاهد  بیمارســتان  ســالن  درون  ناگهانــی 
کــه  مــا  بــرای  به شــدت  کــه  بودیــم  هــم  زنــده  ناموفــق  
کلمــه  واقعــی  معنــای  بــه  بودیــم  دوم  ســال  دانشــجوی 
ر  ــان د ز دوران کارم ــی ا ــرات فراوان ــود. خاط ــده ب غافل گیرکنن
ــۀ  ز حوصل ــت ا ــن فرص ر ای ــه د ــم ک ــا داری ــام رض ــتان ام بیمارس
مســئلۀ  بــه  بنابرایــن  اســت  رج  خــا مقالــه  ایــن  خواننــدگان 

می پــردازم. اصلــی 
جهــان،  ر  د جمعیــت  میــزان  افزایــش  مــوازات  بــه  امــروزه 
ر ســطح  ر و یــا افزایــش آســیب های موجــود د شــاهد ظهــو
آســیب  ز  ا نوعــی  می تــوان  را  خودکشــی  هســتیم.  جامعــه 
ــاندن  ــد آسیب رس ــا قص ــی و ب آگاه ــا  ــرد آن را ب ــه ف ــت ک دانس
ایــن عمــل، تصادفــی و فاقــد  بــه خــود، انجــام می دهــد. 
روزنــه ای اســت کــه ســبب  بــه عنــوان  بلکــه  معنــا نیســت 
اســت.  شــخصی  دردهــای  و  رنــج  کاســتن  یــا  و  رهاشــدن 
ــر  ز ه خودکشــی تصمیمــی فــردی اســت کــه امــکان دارد ا
عوامــل  آن  پیوســتن  وقــوع  بــه  ر  د و  بزنــد  ســر  شــخصی 
اجتماعــی،  اقتصــادی،  سیاســی،  هم چــون:  گوناگونــی 
پیچیدگــی  دلیــل  بــه  هرچنــد  دارنــد.  نقــش   ... و  روانــی 
ــن  ز ای ــدام ا ــهم هرک ــک س ــکان تفکی ــی ام ــئله خودکش مس

نیســت. ــر  امکان پذی عوامــل 

 ... و  ســازمانی  سیاســی،  فکــری،  مختلــف  دســته های  و 
اســامی  تشــکل های  دانشــگاه،  فضــای  ر  د کــرد.  اشــاره 
فعالیت هــای  بــرای  بســتری  کــه  علمــی  انجمن هــای  و 
هســتند  دانشــگاه ها  ر  د دانشــجویان  ز  ا بخشــی 
دنبــال  به دلیــل  آن هــا  ز  ا هرکــدام  این کــه  به واســطه 
ــری و حتــی تخصصــی قابلیــت  ر خــاص فک کــردن یــک مســی
را  دانشــجویان  ز  ا به خصوصــی  طیف هــای  پذیرفتــن 
ر حالــت عــادی محلــی بــرای پیگیــری  دارنــد، نمی تواننــد د
باشــند  حقــوق دانشــجویی و صنفــی همــۀ دانشــجویان 
ــأ را  ــن خ ــا ای ــود ت ــاد ش ــی ایج ــورای صنف ــت ش ز اس ــا ــذا نی ل
ــتقال  ــورا اس ــن ش ــکیل ای ر تش ــم د ــۀ مه ــا نکت ــد. ام ــر کن پ
جهت دهــی  پتانســیل  دارای  فضــای  نــوع  ــر  ه ز  ا آن 
دانشــجویان  صنفــی  شــورای  اعضــای  ــر  اگ قطعــا  اســت. 
یــک  حتــی  و  سیاســی  و  عقیدتــی  طیــف  یــک  ز  ا متشــکل 
نمی تواننــد  دانشــگاه  ر  د به خصــوص  تحصیلــی  رشــتۀ 
باشــند بــه خوبــی اصــل بی طرفــی را رعایــت کنــد. شــورای 
دانشــگاه  مســئولین  و  نهــاد  بــرای  آن  اعضــای  و  صنفــی 
به حســاب  دانشــجویان  رســمی  ســخن گویان  به عنــوان 
ز ســوی ایــن  ر نتیجــه مطالبــات مطــرح شــده ا می آینــد و د
یــک گــروه  ز  ا ــر  برگرفتــه و تحت تأثی ر صورتــی کــه  شــورا د
هیــچ گاه  باشــد،  دانشــجویان  ز  ا خــاص  طیــف  یــک  یــا 
دانشــجویی  بــزرگ  بخــش  مطالبــات  مرتفع کننــده 
ز  ا شــده  انجــام  تاش هــای  حقیقــت  ر  د و  بــود  نخواهــد 

ــد،  ــن فرآین ــل ای ــش، ماحص ــی پژوه ــئله اصل ــه مس ــه ب باتوج
دســتیابی بــه یــک مفهــوم مرکــزی تحــت عنــوان: خودکشــی 
ــج  ــره و پن روزم ــکات  ــه مش ــش ب ــی التیام بخ ــوان عامل ــه عن ب
ــی، 

ّ
عل شــرایط  مداخلــه ای،  شــرایط  نظیــر:  محــوری  مقولــه 

شــرایط زمینــه ای، راهبردهــا و پیامدهــا اســت. 
ــر  ب ناظــر  کــه  خودکشــی  بــه  توجــه  ایجابــی  ضرورت هــای 
خصــوص  ایــن  ر  د ســوژه ها  ــر  منظ ز  ا پدیــده  ــی 

ّ
عل شــرایط 

رابطــه  ر  د اختــاف  نظیــر:  مصداق هایــی  گردیــد  مطــرح 
نامســاعد خاســتگاه خانوادگــی، تجربــه  زناشــویی، شــرایط 

دربرمی گرفــت. را  بیــکاری  و  ناخوشــایند  احساســات 
ــر  ناظ خودکشــی،  پدیــدۀ  ز  بــرو بــر  موثــر  زمینــه ای  شــرایط 
زمــان و  یــک  ر  ز شــرایط اســت کــه د ا ــر مجموعــۀ خاصــی  ب
تــا مجمــوع اوضــاع و احــوال  مــکان خــاص پدیــد می آینــد 
و  افــراد  یــا  اشــخاص  کــه  آورنــد  وجــود  بــه  را  شــرایطی  یــا 
ــا  ــه آن ه ــود ب ــای خ ــل و تعامل ه ــا عم ــه ب ر جامع ــا د گروه ه
ــر عواملــی نظیــر:  پاســخ می دهنــد. ایــن شــرایط مشــتمل ب
زنــدان،  ر  د ر  حضــو ســابقۀ  دوســت یابی،  فرآینــد  ر  د نقــص 
نامســاعد  وضعیــت  زناشــویی،  روابــط  نامســاعد  وضعیــت 
شــرایط  مخالــف،  جنــس  بــا  دوســتی  خانوادگــی،  روابــط 
شــرایط  فراهم بــودن  و  تحصیلــی  وضعیــت  نامســاعد 

اســت.  خودکشــی 
وضعیت هایــی  بــه  اشــاره  ــر  مداخله گ و  میان جــی  شــرایط 
ر  ــر اتخــاذ راهبردهــا و کنــش و تعامــل تاثیرگــذا دارد کــه ب
اعتقــادات  ر  د ضعــف  نظیــر:  شــرایطی  ــر  ب ناظــر  هســتند، 
و  اجتماعــی  خاســتگاه  شــرایط  بــودن  نامســاعد  دینــی، 

ســوی شــورای صنفــی صرفــا بــرای آن عــدۀ خــاص مفیــد 
دانشــجویی  تریبــون  ایــن  ز  ا دانشــجویان  ر  ســای و  اســت 

می ماننــد. بی بهــره 
بــه بی اعتمــادی  ــز منتهــی  نی ــر  ام ایــن  نتیجــه   متأســفانه 
ر  اثرگــذا و  مهــم  نهــاد  ایــن  بــه  نســبت  دانشــجویان 
و  قــدرت  بین رفتــن  ز  ا باعــث  درنتیجــه  و  می شــود 
ــر مســئولین دانشــگاه  ر نظ مشــروعیت شــورای صنفــی د
ــز  ــروعیت شــورای صنفــی نی ز بیــن رفتــن مش خواهــد شــد. ا
ــری معامــات و زد و بندهــای غیراخاقــی  منتهــی بــه یک س
ــم و  ــائل مه ــی مس ــورد برخ ــکوت درم ــرای س ــروع ب و نامش
مطالبــات به حــق دانشــجویی، میــان برخــی اعضــای شــورا 
و برخــی مســئولین دانشــگاهی می شــود تــا بدین وســیله 
بــا  ر نهایــت  ز کارایــی خــود بیفتــد و د ا ر عمــل  آن شــورا د
بدل شــدن شــورای صنفــی بــه شــورایی بی فایــده کــه نــه 
ــگاهی  ــه دانش ــاد جامع ــورد اعتم ــه م ــروعیتی دارد و ن مش
تشــکیل  ز  ا خبــری  ــز  نی بعــد  ســال های  ر  د ــر  دیگ اســت، 
ناشــی  آمــده  به وجــود  بی اعتمــادی  کــه  چــرا  نباشــد.  آن 
ر  د دانشــجویان  شــرکت  ــر  ب قبلــی  شــورای  عمل کــرد  ز  ا
ر  ــر گذاشــته و باعــث عــدم حضــو انتخابــات شــورای بعــدی اث
ر  حضــو عــدم  نتیجــۀ  می شــود.  صحنــه  ر  د دانشــجویان 
ر نهایــت حــذف ایــن  ــز عــدم تشــکیل شــورای صنفــی و د نی
بــود.  بــدون دخالــت مســتقیم دانشــگاه خواهــد  شــورا 

فردوســی،  دانشــگاه  صنفــی  شــورای  اســتقال  عــدم 

اســت.  دخانیــات  مصــرف  تجربــۀ 
راهبردهایــی  بــه  براســاس یافته هــای پژوهــش، ســوژه ها 
ر برخــورد بــا پدیــدۀ خودکشــی  بــه مثابــه مکانیــزم و تدبیــری د
اشــاره داشــته اند کــه بــا اتخــاذ آن هــا، ایــن پدیــده محقــق 
ــه  ــوف ب ــی معط ــد خودکش ــا دو بع ــن راهبرده ــردد. ای می گ

ر را دربرگرفته اســت. مــکان و خودکشــی معطــوف بــه ابــزا
خودخواهانــه  فــرد  کــه  سرنوشــتی  مثابــه  بــه  خودکشــی 
نوعــی  بــه  اقــدام  ایــن  آن  اســت.  زدن  رقــم  صــدد  ر  د
بــرآورده نشــده،  آرزوهــای  ــر خواســته ها و  می توانــد بیان گ
احســاس های  و  تضادهــا  محرومیت هــا،  ســرخوردگی ها، 
ز  ا نــوع  ایــن  انتخــاب  انتخــاب کننــد. گاهــی  افــراد  ناکامــی 
ــل  ر مقاب ــرد د ــی ف ــان و سرکش ر عصی ــانگ ــد نش ــرگ می توان م
ــه  ــی ن ــه خودکش ــی ک ز آن جای ــد. ا ــران باش ــته های دیگ خواس
ــتان  ــاوندان و دوس ــواده، خویش ــه خان ــرد بلک ــی ف ــا زندگ تنه
افــراد  می شــود  ســبب  می دهــد،  ر  قــرا ــر  تاثی تحــت  را  وی 
ــدن  ــده مان ــه زن ــی ب ــای متفاوت ــی واکنش ه ز خودکش ــس ا پ
ز  عمومــا خــود را بــه  خــود نشــان دهنــد. پیامدهــای ناشــی ا
صــورت دو وجهــی نشــان می دهنــد، ماننــد: احســاس عــدم 
خودکشــی،  بــه  اقــدام  ز  ا پــس  یافتــن  نجــات  ز  ا رضایــت   /
عــدم  بهره منــدی/  و  خودارزشــمندی  احســاس  پیدایــش 

ز حمایــت خانــواده و اطرافیــان. بهــره منــدی ا

فاطمــه  خانــم  کارشناســی  پایان نامــه  ز  ا برگرفتــه  یادداشــت  ایــن 

عوامــل  مــوردی  عنوان»مطالعــه  بــا  رحیمــی  مریــم  و  ذکرآبــاد 

اســت. خودکشــی«  ــر  ب موثــر  اجتماعــی 

ر دو دورۀ اخیــر بــه وضــوح  اتفاقــی بــود کــه متاســفانه د
شــورای  اعضــای  ز  ا غالبــی  جمعیــت  بــود.  احســاس  قابــل 
ز دانشــجویانی تشــکیل شــده بــود کــه متاســفانه  صنفــی ا
کــه  تصمیماتــی  ــر  اکث لــذا  بودنــد  خــاص  طیــف  یــک  ز  ا
نــه  و  بــود  افــراد  آن  گفتمــان  ز  ا صرفــا  می شــد  گرفتــه 
ــز  نی نتیجــه  دیگــر.  دانشــجویی  مختلــف  ســلیقه های 
کاهــش  شــاهد  دوره،  ــر  ه پایــان  ز  ا بعــد  بــود.  مشــخص 
شــورای  انتخابــات  ر  د دانشــجویان  ر  حضــو ر  آمــا مــداوم 
بعضــی  ر  د کــه  ری   به طــو بودیــم  دانشــگاه  صنفــی 
ــی  ــود. حت ــیده ب ــر رس ــه صف ــارکت ب ر مش ــا ــکده ها آم دانش
خودشــان  دانشــکده  آن  کاندیداهــای  دیگــر،  بعضــی  ر  د
بودنــد.  نــداده  هــم  را  دادن  رأی  زحمــت  خودشــان  بــه 
این هــا اتفاقاتــی اســت کــه حاصــل نادیــده گرفتــه شــدن 
مــا  کــه  زمانــی  اســت.  دانشــجو  خــود  دیــد  ز  ا دانشــجو 
ــان  ــر خودم ــه فک ــده ای ب ــف و عقی ــر طی ــا ه ــجویان ب دانش
دخیــل  صنفــی  ر  امــو ر  د را  جناحــی  مســائل  و  نباشــیم 
ر  ر کنــا البتــه د نیــز باشــیم.  ــر عواقبــش  بایــد منتظ کنیــم 
ــظ  ــود را حف ــتقال خ ــتی اس ــی بایس ــورای صنف ــه ش ــن ک ای
ز آن ســو  ر گیــرد امــا ا ــا مــورد اقبــال دانشــجویان قــرا کنــد ت
نیــز، دانشــجویان بایســتی نســبت بــه تشــکیل ایــن شــورا 
را  الزم  حساســیت  صنفــی  شــورای  انتخابــات  ر  د ر  حضــو و 
ز حادثــه ای ناگــوار، بــه یــاد  ــرج دهنــد تــا دوبــاره بعــد ا بــه خ
نیفتنــد.   آن  نبــودن  ز  ا غفلــت  و  صنفــی  شــورای  تشــکیل 

در باب استقالل شورای صنفی در وقت حادثه
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ــای وزارت  ــز همکاری ه ــی مرک ــان فارس ــترش زب ــت گس ــی معاون ــأت علم ــد هی ــو فقی ــتادزاده، عض ــرا اس ــرای زه ــتی ب ــم نکوداش مراس
ــد. ر ش ــزا ــاوری برگ ــات و فن ــوم، تحقیق عل

بــه گــزارش ایســنا، ایــن مراســم بــا عنــوان »آفتابگــردان خامــوش« همزمــان بــا زادروز زهــرا اســتادزاده، در روز یکشــنبه )۲۰ تیرمــاه( ســاعت 
ر شــد.  ر فضــای مجــازی برگــزا ۱۹ د

ــت  ــن نکوداش ر ای ــح د ــن ناص ــری و محمدامی ــادر باق ــی، به ــیدمحمد تراب ــی، س ــد بهبهان ــدم، امی ــد دبیرمق ــی، محم ــر یاحق محمدجعف
ــتند. ــخنرانی داش س

برگزاری نکوداشتی برای »بانوی زبان فارسی«

فرهنـــــگی
و هـــــنری

ر »مرگ تدریجی یک رویا« نگاهــی جامعه شناســانه ب
نوشین زندیه

دانش آموختۀ کارشناسی ارشد جامعه شناسی

ــم:  ــینمایی اش می شناس ر س ــا آث ــا  ــی را ب ــه جیران ــت ک سال هاس

ــتم« و  ر هس ــاد ــن م ــگفت انگیز، »م ــان ش ــر« و آن پای ــام آخ »ش

ــا  ــی«  ب ــی و»خفگ ــت اجتماع ــک واقعی ــورانۀ ی ــری جس تصویرگ

ــش. ــق و نمادین ــم عمی مفاهی

 امــا ورود او بــا »مــرگ تدریجــی یــک رویــا« بــه دنیــای تلویزیــون، 

ورودی متفــاوت بــود کــه نشــان داد یــک کارگــردان ســینما 

کــه  ر حالــی  تلویزیونــی خوبــی شــود، د می توانــد کارگــردان 

ر  ــر نگوییــم ناممکــن، بســیا ــر حســب تجربــه، اگ عکــس آن ب

ــت. ر اس ــوا دش

ــان  ــی میــان دو انس ــاده و صمیم ــت عشــقی س ــتان ، حکای داس

ز ایــن شــکاف عقیدتــی  بــا دو دنیــای متفــاوت اســت. یکــی ا

ــدن،  ــی ش ــر و یک ــد تغیی ــا امی ــود را ب ــرده، خ ر ک ــذ ــی گ ــه راحت ب

ــه  ــد ک ــا نمی دان ــری مطلق ــد( و دیگ ــد )حام ــتن می زن ــه ندانس ب

ــل  ــگ تقاب ــا پی رن ــریالی ب ــارال(. س ــت )م ــا کجاس ــه ت ــن فاصل ای

ر پــی پاســخ بــه یــک  ر د ر تمــام مســی ســنت و مدرنیتــه کــه د

ســوال اســت: »آیــا ایــن دو دیــدگاه، جمع پذیرنــد؟«

کــرد؟  ــر  تصوی بایــد  ر  چطــو را  جمع پذیــری  ایــن  امــا 

ــه  »ازدواج«  ــت ک ــی اس ــه جای ــش فیلمنام ــن بخ هنرمندانه تری

حامــد  ازدواج  می زنــد:  محــک  را  جمع پذیــری  ایــن  امــکان 

ــر ســنتی( و مــارال عظیمــی )نماینــدۀ  یزدان پنــاه )نماینــدۀ قش

ایــن  ز  ا یــک  هــر  انتخــاب  آیــا  روشــن فکر(.  و  مــدرن  ــر  قش

ایــن داســتان، قــدرت هم زیســتی  بــه طرفیــن  خط مشــی ها، 

دو  ایــن  ازدواج  بــه  بایــد  هــم  ز  بــا بخشــید؟  مســالمت آمیز 

ــز اســت؛ ســوتفاهماتی  ز ســوتفاهم لبری برگشــت: ایــن پیونــد ا

ســنتی  ــر  قش نــه  خویشــتن.  عقایــد  درک  عــدم  ز  ا برخاســته 

ــر  ز فک ــر ز ط ــزی ا ــدرن چی ــر م ــه قش ــناخته و ن ــود را ش ر خ ــکا اف

ــرو خانــوادۀ خــود اســت. بــا زهرچشــم  خــود می دانــد: حامــد پی

ــت  ــفارش اوس ــا س ــد، ب ــورد می کن ــدی برخ ــه تن ــارال ب ــا م ر ب ــد پ

ــر اوســت کــه تصمیــم  کــه بــا مــارال آشــتی می کنــد، بــه خاط

ز مــارال فرزنــدی داشــته باشــد. پــدر، تصمیم گیرنــدۀ  می گیــرد ا

و  خواهــر  مقابــل  ر  د مــارال  ســویی  ز  ا می شــود.  او  زندگــی 

آنــان  توصیه هــای  بــه  نمی کنــد،  مقاومتــی  دوســتانش، 

خــود  رویــای  بــه  تــا  می گریــزد  خانــه  ز  ا و  می ســپارد  گــوش 

اســت.  مشــترک  زندگــی  تــرک  الزمــه اش  کــه  رویایــی  برســد. 

شــخصیت های  ز  ا هیچ یــک  کــه  گفــت  می تــوان  مجموعــا 

بــه  درســت  نکرده انــد!  خــود  آن  ز  ا را  عقیده شــان  اصلــی، 

داســتان  ایــن  کاراکترهــای  تکلیــف  کــه  اســت  دلیــل  همیــن 

ز  ا بارهــا  مــارال  نیســت.  مشــخص  مشترک شــان  زندگــی  بــا 

ز می گــردد، حامــد بارهــا عصبانــی  خانــه مــی رود و دوبــاره بــا

ــته،  ــه او برگش ز ب ــا ــا ب ــد، ام ــرون می آی ــارال بی ــای م روی ز  ــده، ا ش

را  نیم بنــد  پیونــد  ایــن  تــا  می کنــد  ر  ســف آب هــا  آن ســوی  بــه 

انسان هایی ســت کــه  ایــن سرنوشــت محتــوم  نجــات دهــد. 

ر  ــند و د ــری را بشناس ــد دیگ ــود، درصددن ــناختن خ ز ش ــش ا پی

ز یافتــن راهــی  ــر دو شــناخت، مســتأصل ا ز ه جایــی، ناتــوان ا

ــه روی  روب ــان  ز انس ــود،  ا ــین خ ــی پیش ــه زندگ ــت ب ــرای بازگش ب

ر  زرده شــده، جدایــی را بــه وصــل ترجیــح می دهنــد. د آ خــود 

اجتماعــی  ر  د مدرنیتــه  و  ســنت  ــر  ب مترتــب  ــر  تفک حقیقــت، 

ــه  ــت ک ــم اس ــام و عقی ــان خ ــرده، آن چن ــر ک ــی تصوی ــه جیران ک

ــد. ــم زن رق ــد  ــری را نتوان ــرۀ بش روزم ز  ــی ا ــچ وضعیت ــود هی بهب

برایــم  خوانــده ام.  ــر  اث ایــن  وصــف  ر  د بســیاری  نقدهــای 

مایــۀ تعجــب بــود کــه بــه بهانــۀ سفارشــی بــودن فیلمنامــه 

بــا  منفی ســت.  نقدهــا  ســنتی-مذهبی،  ــر  قش تقدیــس  و 

دیدگاهــی جامعه شناســانه، نــه فقــط ایــن نقدهــا را زیرســوال 

تمــام  برخــاف   « می گویــم:  مقابــل  ر  د بلکــه  می بــرم، 

مشــکات  ــر  ب مشــکاتش  کــه  اســت  ســنت  ایــن  رزیابی هــا،  ا

ر انتهــای داســتان، بازنــدگان  ــر مــدرن پیشــی می گیــرد و د تفک

ســنت اند«.  نماینــدگان  اصلــی، 

ــر  قش ز  ا ــر  برت را  خــود  ســریال،  مذهبــی   شــخصیت های 

صلــب  قوانینشــان  می داننــد،  ــز  دین گری و  غیرمذهبــی 

تکلیــف  تعییــن  دیگــران  بــرای  اســت،  ــر  تغیی غیرقابــل  و 

می کننــد، تعاریــف خــاص خــود را دارنــد کــه بقیــه محکــوم 

بــا  ســایرین  ارشــاد  آن هــا،  بــرای  هم مانندنــد.  ــر  تفک بــه 

می گیــرد؛  ر  قــرا اهمیــت  اول  درجــۀ  ر  د متفــاوت،  اندیشــه ای 

بــه  خــود  عقیــدۀ  قبوالنــدن  ر  د ر  اجبــا نوعــی  بــه  یعنــی 

ــر مذهبــی ای کــه مــارال  ر جایــی ، دخت دیگــران معتقدنــد: د

یــک شــخصیت های  بــه عنــوان  پنــاه می بــرد-  بــه خانــه اش 

  ،۲۱ »قــرن  می گویــد:  آریــان  داریــوش  بــه  خطــاب  فرعــی- 

و  بپذیریــد«   رو  ایــن  بایــد  شــما  نیســت.  بی ایمانــی  قــرن 

اشــتباه  مــن   « می گویــد:  همســرش  بــه  خطــاب  حامــد  یــا 

کــه  تفکــری  بــه  برگــردی  بایــد  کــه  تویــی  ایــن  نمی کنــم. 

ــج کاو  ــی کن ــر گاه ــن قش ــتی«. ای رو نوش ــی  ــان گیت ــاش رم باه

ــر  ــا تفک ــخصیت های فرعی-ب ز ش ــی ا ــی، یک ر سکانس ــت: د اس

ر اتــاق خــواب دختــر و دامــادش را  ر زدن، د ســنتی- بــدون د

نمیایــن  چــرا  می کنیــد؟  ر  »چــی کا می گویــد:  و  می کنــد  ز  بــا

بــوده  ر هوشــمندانه  بیــرون؟«. لوکیشــن خانــۀ حامــد بســیا

ر  ــاالی د ــون ب ــد دارد. چ ــل دی ــه داخ ــاالی در، ب ز ب ــه ا ــت. خان اس

ز  ا خانــه  کل  می رویــد،  بــاال  راه پلــه  ز  ا وقتــی  و  اســت  شیشــه  

نمــای شیشــه ای پیداســت و دوربیــن جیرانــی  بــا هوشــمندی، 

ر می دهــد کــه بــه جــای  ر موقعیتــی قــرا مخاطــب را دائمــا د

ــد  ــارال و حام ــۀ م ــم خان ــه حری ــیم ک ــا باش ــن م ــخصیت ها، ای ش

می بینیــم. را 

مهــم  مســائل  بــه  قشــر  دو  ایــن  نــگاه  کــه  آن  ــر  ب مضــاف 

ســنتی  مردمــان  دیــدگاه  اســت:  متفــاوت  ر  بســیا زندگــی، 

بــه  دادن  تــن  و  پیونــد  ایــن  شــمردن  مقــدس  ازدواج؛  بــه 

این هــا  نهایــت،  ر  د و  اســت  آن  حفــظ  بــرای  شــرایطی  ــر  ه

اســاس  ــر  ب زوج   ایــن  کشــمکش های  توجیــه  ز  ا بخشــی  تنهــا 

ســنتی اند. رفتارهــای 

ر  امــا شــخصیت های مــدرن داســتان، دچــا

افسارگســیخته اند.  بی تفاوتــی  نوعــی 

ر مقالــۀ معــروف خــود  گئــورگ زیمــل د

ز تنهایــی  »کان شــهر و حیــات ذهنــی«، ا

ــخن  ــدرن س ــهرهای م ــط ش ر محی ــراد د اف

ر  می گویــد  و واژه ای خــاص بــرای آن بــه کا

می بــرد )apathy( تــا بــه بی احساســی و 

مردمــان  کنــد.  اشــاره  آنــان  بی تفاوتــی 

ر  ــر »خــود« پافشــاری می کننــد. د مــدرن ب

 l’individualisme« ــوان ــت عن ــی تح کتاب

فارســی:  )بــه   »est un humanisme

انسان گرایی ســت(،  فردگرایــی، 

نویســنده توجــه بــه خــود و عاقه هــای 

انســانی  ــر  جوه بــه  توجــه  را  شــخصی 

ایــن  امــا  اســت.  کــرده  معرفــی  خویــش 

رابطــه،  یــک  بســتر  ر  د فــرد  کــه  نیســت  ســنت  ــر  تفک همــان 

ز  ــرد. ا ــد ک ــره خواه ــد نف ــا چن ــع دو ی ــدای جم ــود را ف ــود خ وج

شــخصیت های  ذهــن  ر  د زن  حقــوق  بــه  توجــه  گذشــته،  آن 

ــر کســی  مــدرن داســتان، بــه اشــتباه برداشــت می شــود و اگ

ــی  ــر احساس ز ه ــی ا ــد او را خال ــد، بای زن باش ر  ــوادا ــد ه بخواه

ــر مســئلۀ عــدم شــناخت  کنــد و ســریال همین جاســت کــه ب

اســت. ــز  متمرک خویشــتن  عقایــد 

ز  ا ــر  ایــن دو قش ر تمــام شــخصیت های تیپیــک  ر کنــا البتــه د

دارنــد  ر  حضــو هــم  معتدلــی  شــخصیت های  ایــران،  اجتمــاع 

ر تفکــرات  کــه بــا وجــود اعتقــاد خــود بــه مســیری خــاص، ســای

ــل  ــاح مقاب ــب جن ــی تخری ر پ ــدان د ــمرده و چن ــرم ش ــز محت را نی

ز  ا حــدودی  تــا  کــه  ســنتی  ــر  قش نماینــدۀ  حامــد،  نیســتند: 

مرزبنــدی خانــوادۀ مذهبــی خــود عــدول کــرده، مــارال را بــا 

ــرده(  ــران نک ــرک ای ــد ت ــه قص ــی ک ــا جای ــش) ت ــام تفاوت های تم

ز و مــارال کــه بــا وجــود زندگــی  می پذیــرد و هلــن، دوســت ســانا

ســخت و تفکراتــی کــه او را بــه تنهایــی ســوق داده انــد، قصــد 

ــات  ــه تصمیم ــس را ب ــدارد و هرک ــران ن ــی دیگ ر زندگ ــت د دخال

ر می کنــد. خــودش واگــذا

ــی  ــه ملت ــاره ب ــی و یک ب ــه چکش ــه آرام ک ــه، ن ــه مدرنیت ــی ک زمان

بــا چالش هایــی  را   تزریــق شــود، ســالیانی طوالنــی آن ملــت 

روزمــره و جزئیــات  ر  را د راه خــود  رو می کنــد کــه  ر  رو د بــزرگ 

ز کــرده اســت و ایــن نشــان می دهــد کــه  ــا آنــان هــم ب زندگــی 

ــر خواهنــد کــرد. تغییــرات بی محابــا، کل تاریــخ را درگی

ر خــود  ز زنانــی ســخن گفتــه شــد کــه بــدون شــوه ر ســریال ا د

خالــۀ  »گیتــی«،  ــر  تصوی همــان  ایــن  برونــد؛  راه  نمی تواننــد 

ــی او  ــاس زندگ ــر اس ــود را ب ــان اول خ ــه وی رم ــت  ک ــارال اس م

ــب  ــارال، جال ــای م ــامی رمان ه ــاب اس ــوع انتخ ر مجم ــت. د نوش

ــی  ــرای بررس ــی ب ــم قدیم ــک اس ز ی ــی، ا ــاب گیت ــت. کت ــه اس توج

ر  داســتان یــک انســان ســنتی-مذهبی برگرفتــه شــده کــه د

بــرای بقیــه بخش هــای زندگــی، تمــام قدرتــش  عیــن تــاش 

او  بعــدی  رمــان  نــام  می کنــد.  هزینــه  خــود  ر  شــوه بــرای  را 

رویاســت.  می گیــرد،  او  دوســتان  و  ز  ســانا ز  ا کــه  تاثیراتــی  بــا 

ــم  ــک اس ــه ی ــد: اول اینک ــته باش ــه داش ــد دو جنب ــا می توان روی

دارد  اشــاره  رویایــی  بــه  شــاید  اینکــه  دوم  نیســت.  قدیمــی 

بودیــم:  شــاهد  ســریال  ر  مســی ر  د را  تدریجــی اش  مــرگ  کــه 

ــی را  ــارال، گیت ــور. م ز کش رج ا ــا ر خ ــارال د ــهرت م ــای ش روی ــرگ  م

رویــا  رویکــرد، رمــان  ــر می ســتاید امــا  بــا تغییــر  ر ابتــدای ام د

گیتــی  مقابــل  ر  د اصلــی  شــخصیت  آن،  ر  د کــه  می نویســد  را 

ــاالرانۀ  ر پدرس ــا ز رفت ــه ا ــت ک زن امروزی س ــک  ــا ی روی ــتد.  می ایس

دو  ایــن  جریــان  ر  د مــا  اســت.  آمــده  ســتوه  بــه  جامعــه اش 

هیچ یــک  ر  د مــارال  کــه  مواجهیــم  ــر  فک ز  طــر دو  بــا  رمــان 

ایــن حکایــت  نبــوده اســت و  آگاه  بــه آن هــا   ز رمان هایــش  ا

ــر می کننــد  زیــاد تغیی ر ماســت کــه  روشــن فک ــر مردمــان  اکث

را  تغییــری  هیــچ  تقریبــا  کــه  ســنتی  مردمــان  عــوض  ر  د و 

مقصــود  ســرمنزل  بــه  هــم  هیچ یــک  نمی شــوند.  پذیــرا 

ــد،  رزن ر می و ــرا ــدان اص ــه ب آنچ ــۀ  ز ریش ــون ا ــید؛ چ ــد رس نخواهن

. نــد ع ا طا بی ا

ــروج  ــرای خ ــه ب ــم ک ــی طرفی ــا زن ــا، ب روی ــک  ــی ی ــرگ تدریج ر م د

ر  مجبــو شــوهرش،  ز  ا اجــازه  نداشــتن  ــر  به خاط کشــور،  ز  ا

بــه  ایرانیــان، جیرانــی  ز  ا ــر خــاف بســیاری  ب تــرک اوســت.  بــه 

ــه  ــانی ک ــاوت انس ــت: تف ــده اس ــری ندی ــرت را سرس ــق، مهاج ح

بــه مانــدن و وطــن  بــه مهاجــرت می اندیشــد و انســانی کــه 

ز تفکــرات دو  ا برخاســته  تفــاوت مهمی ســت؛  ــر می کنــد،  فک

ر  ز نــوع ســطحی، کــه عمیــق و دو شــخص؛ آن هــم نــه تفــاوت ا

دراز. و 

ــر ترتیــب ســریال قــدرت ایــن را دارد کــه شــما را بــه عمــق  بــه ه

ناراحتــی بکشــاند: مثــل زمانــی کــه حامــد تمــام تــاش خــود 

ــام  ــارال انج ــا م ــود ب ــت خ ــترک سس ــی مش ــظ  زندگ ــرای حف را ب

آمــاده  همیشــه  مــارال  چمــدان  مقابــل،  ر  د امــا  می دهــد 

اســت. او همیشــه آمــادۀ رفتــن و تــرک حامــد اســت، بــدون 

ــود. ــگ ش ر تن ــا ر و دی ــا ــرای ی ــش ب ــه دل آن ک

نمادهاســت.  بــه  توجــه  ســریال،  ایــن  ــر  دیگ مثبــت  نقــاط  ز  ا

ــر نــوع رابطــۀ مــارال و حامــد  ر ایــن اثــر، تداعی گ آب و هــوا د

کــه  روبه روییــم  طوفــان  و  بــاران  و  بــاد  بــا  دائمــا  مــا  اســت: 

ــترک  ــی مش ــن زندگ ــرل ای ــل کنت ــگی و غیرقاب ــویش همیش تش

تشــویش اند  ر  د همــواره  دو  ایــن  گویــی  می کنــد.  ــر  تصوی را 

و  می کنــد  تــاش  رابطــه  قطــع  بــرای  یکــی  ندارنــد.  آرام  و 

ر  ــک دو ر ی ــان را د آن ــئله،  ــن مس ــظ آن و همی ــرای حف ــری ب دیگ

اشــتباه  انتخاب هــای  خصلــت  ایــن  و  می کنــد  ر  گرفتــا باطــل 

ــت  ــش بی نهای ــتان، کش ــن داس ــر ای ــی دیگ ــت. ویژگ ــان اس انس

را  قســمتی  هیــچ  گذاشــت.  کنــارش  نمی تــوان  اســت.  آن 

ندیــد.  و  نداشــت  دوســت  نمی شــود 

بــود.  تلویزیــون  و  رادیــو  ادغــام  رویــا،  یــک  تدریجــی  مــرگ 

محرابــی،  فریــدون  محرابــی،  )آشــا  رادیــو  بازیگــران  ر  حضــو

ر قــاب تلویزیــون، تصویــری  دانیــال حکیمــی و شــیوا خنیاگــر( د

ر  ر دوبلــو ر حضــو ر کنــا عجیــب و متفــاوت بــه وجــود آورد  کــه د

صداهــای  ز  ا ملغمــه ای  طهماســب،  ــر  ناص چــون  موفقــی 

ر را رقــم  خــوش بــا تمــی تاریــک و وقایــع ناگــوار، ســریالی مانــدگا

ــری، عجیــب و دوست داشــتنی بــود  ر مجمــوع، تیــم بازیگ زد. د

ر هیــچ  ر بگیریــد کــه د ری را فاکتــو ــر مــن ســتاره اســکند ) بــه نظ

ر  د اســکندری  ســتاره  انتخــاب  نمی نشــیند!  دل  ــر  ب نقشــی 

ــازی  ــا  ب ــود؛ ب ــی ب ــک جیران ــتباه مهل ــارال، اش ــر م ــش خواه نق

البتــه  و  ممکــن  فــرم  بدتریــن  بــه  دیالــوگ  ادای  باورناپذیــر، 

حســاس(.  ســکانس های  ر  د او  ــز  اغراق آمی واکنش هــای 

ایرانیانــی  بــه  انتهایــی،  بخش هــای  ر  د کــه  نمانــد  ناگفتــه 

ز کشــور، هویــت خــود را مخفــی  رج ا ر خــا پرداختــه شــد کــه د

ــر  ــر »مشــرقی« دیگ می کننــد، امــا مثــل همیشــه یــک کاراکت

ر میــدان گشــته، مــا را بــه »خــود  ، متفــاوت بــا همــه، جلــودا

می گردانــد. ز  بــا ایرانی مــان« 

ــۀ  ــی آن را نقط ــه برخ ــریال ک ــای س ــن بخش ه ز جالب تری ــی ا یک

ر تمامــی مراحــل  ضعــف داســتان می داننــد، آرامــش مــارال د

ــئله را  ــن مس ــن، ای ــاف منتقدی ــن برخ ــود. م ــدن ب ــه لن ــن ب رفت

نقطــۀ قوتــی می دانــم کــه بــه تلقیــن اشــاره داشــته اســت. 

ابتــدا  دهیــم،  شــکل  خــود  ر  د را  بــاوری  بخواهیــم  وقتــی 

ر  ــر شــکل گیری آن بــاو ــر می رســد. زمانــی کــه ب ســخت  به نظ

خواهــد  خــود  بــه  صلبــی  صــورت  نــاگاه،  بــه  کردیــم،  ر  اصــرا

ز  ــی ا ــات اجتماع ــت. واقعی ر اس ــوا ــتنش دش ــه شکس ــت ک گرف

ــکلی  ــه ش ر جامع ــررات د ر مک ــرا ــا تک ــم، ب ــل دورکی ــدگاه امی دی

اشــخاص  ر  د می توانیــم  زمانــی  مــا  و  می گیرنــد  مســتحکم 

شــکل  اجتماعــی  صلــب  واقعیــت  کــه  کنیــم  لحــاظ  تغییــری 

ر انتهــای داســتان،  نگرفتــه باشــد. واقعیــت زندگــی مــارال د

ــود.  ــفر ب س

ر نهایــت، ایــن نماینــدۀ  برخــاف نقدهایــی کــه خوانــده ام؛ د

ــده.  ــل ش ــنگین را متحم ــتی س ــه شکس ــت ک ــنتی اس ــر س تفک

ز مــارال، خواهــر و دوســتان او شکســت  حامــد و خانــواده اش، ا

نــگاه  کافی ســت  اطمینــان،  بــرای  و  خوردنــد  مفتضحانــه ای 

بــه  داســتان،  ر  د مدرنیتــه  نماینــدگان  چنان چــه  کــه  کنیــم 

ــر  ــد. اگ ــا می مان ــد تنه ــا اب ــد ت ــدند، حام ر نمی ش ــا ــی گرفت طریق

راضــی  بــه هیــچ قیمتــی،  آیــا  ر ســانحه نمی شــد،  مــارال دچــا

می مانــد؟  ایــران  ر  د می شــد؟  حامــد  بــا  مجــدد  زندگــی  بــه 

ایــن  تمامــی  پاســخ  می کــرد؟  زندگــی  ســنتی  انســان های  بــا 

ــر  ــارال، حاض رن م ــد ــر م ــت. تفک ــع اس ــه« قاط ــک »ن ــواالت، ی س

ــچ  ــردن هی ــازه ک ــه ت ــر ب ــت. حاض ــته نیس ــه گذش ــت ب ــه بازگش ب

ایــن  بــه جــای عقــل نیســت.  بــه احســاس  عهــدی، برگشــتن 

ر پررنــگ اســت. بــرای مثــال بــه  ر ســینمای ایــران بســیا مســئله د

ر  ــا ر دچ ــاال ــر پدرس ــد: اگ ــه کنی ــان آن توج ر و پای ــاال ــریال پدرس س

او  بالیــن  بــه  فرزندانــش  ز  ا هیچ یــک  آیــا  نمی شــد،  بیمــاری 

ــت  ــع اس ــه قاط ــک ن ــخ، ی ــز پاس ــا نی ر اینج ــد؟ د ر می یافتن ــو حض

بــرای  علــت  چــه  بــه  ایــران،  ســینمای  ر  د نیســت   مشــخص  و 

ــه  ــا ب ــتی لزوم ــان، بایس ــم زندگی م ــان های مه ــدن انس بازگردان

ر  ر شــویم )شــاید چــون می دانیــم کــه د بایــی ناگهانــی دچــا

ــر بــه زندگــی بــا مــا نیســت(.  وضعیــت عــادی، آن شــخص، حاض

ــت  ــد تازگی س ــا، فاق ــرۀ م روزم ر  ــه د ــینما ک ر س ــه د ــم ن ــن مه ای

اســت؟  جامعــه  حقیقــت  همــان  ســینما،  کــه  آن  نــه  ــر  مگ و 

ــر  نظ جامعــه  ر  د رایــج  خودکشــی های  دلیــل  بــه  کافی ســت  

افکنیــم تــا متوجــه شــویم کــه شــخص بــرای ایجــاد طرحــی 

ــی  ــم، ویژگ ــن مه ــود. ای ــل می ش ــک متوس ــان تراژی ــه پای ــو، ب ن

گفت وگــو،  ر  د ناتوانــی  تغییــر،  ر  د ناتوانــی  بــا  اجتمــاع  یــک 

مهــم  انتخاب هــای  ر  د گســترده  و  پی درپــی  اشــتباهات  بــا 

بازخواهــد  مــا  بــه  را  مــا  چنیــن  ایــن  ســینما  و  زندگی ســت 

گردانــد.
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ر  ــر امورخارجــه ، روســای هیات هــای طرفیــن جمهوریــت و طالبــان و صــدو ر گفتگوهــای بیــن االفغانــی تهــران بــا ســخنرانی وزی اولیــن دو
یــک اعامیــه ۶ مــاده پایــان یافــت .

ــر  ر محــل دفت ر نشســت پایانــی گفــت وگوهــای بیــن االفغانــی تهــران کــه د ر ســخنرانی خــود د بــه گــزارش ایســنا، محمــد جــواد  ظریــف د
ــی و  ــح و راحت ــا صل ــت وگوه ــن گف ر ای ــه د ــات ک ــر دو هی ز ه ر ا ــک ــا تش ــد ب ر ش ــزا ــه برگ ر امورخارج ــی وزا ــن الملل ــی و بی ــات سیاس مطالع
ر جنــگ  ز شــجاعت د ــر ا ر صلــح مهمت ر کــرد: شــجاعت د ر دادنــد اظهــا آســودگی مــردم افغانســتان را اولویــت گفــت وگوهــای خــود قــرا
ــر توجــه  ــری چشــم پوشــید و بــه خواســته هــای طــرف دیگ ز خواســته هــای حداکث اســت زیــرا بــرای صلــح بایــد ایثــار و گذشــت داشــت و ا
ر جســتجوی صلــح و آرامــش بــرای  ــر دو طــرف بــرادران هــم و د ر ایــن گفــت وگوهــا کــه طــرف دیگــری وجــود نــدارد و ه کــرد خصوصــا د

ملــت افغانســتان هســتند .

ــر صــورت کــه مایــل باشــید ادامــه گفــت وگوهــای شــما را   ظریــف تاکیــد کــرد : جمهــوری اســامی ایــران همیشــه آمــاده اســت تــا بــه ه
تســهیل کنــد.

ر جنگ است ز شجاعت د ر ا ر صلح مهم ت ظریف: شجاعت د

تاریــــــخ و
اندیــــــشه

روشنگری و رنِج فهمیدن
صبا مقیسه

 کارشناسی علوم سیاسی
ٔ

دانش آموخته

باشــد  نداشــته  را  فهمیــدن  شــجاعت  و  جســارت  انســانی  ــر  اگ

ــر او مســلط می شــوند.  ــر می کننــد و ب دیگــران بــه جــای او فک

اینجاســت کــه فــرد بــه ظاهــر بالــغ هیــج تفاوتــی بــا کودکــی 

بــزدل و ترســو نــدارد.

ــر اســت  فهمیــدن رنــج و مســئولیت توامــان دارد! بــه همیــن خاط

ــر و  ــارت فک ــه اس ــن ب ــا ت ــۀ دوران ه ر هم ــیاری د ــان بس ــه مردم ک

ــد. ــود می دهن ــه خ اندیش

ــر  ــن منتش ــۀ برلی ر ماهنام ــه د ــی ک ــدون امضای ــته ب ــی نوش ر پ د

ــه  ــی ارائ ــردن ازدواج مذهب ــر ملغی ک ــی ب ــنهادی مبن ــد و پیش ش

ز  مــی داد، روحانــی پروتســتان، یوهــان فریدریــش تســولنر، کــه ا

ــه  ــی ک ــل تندروی های ر مقاب ــود د ــنگری ب ــۀ روش ــداران نظری طرف

ــت  ــت تح ــی نوش ــود مطلب ــه ب ــورت گرفت ــنگری ص ــام روش ــه ن ب

ــر را بــه انــدازۀ  ایــن عنــوان کــه »روشــنگری چیســت؟«. وی ایــن ام

ــرد.  ــداد می ک ــت قلم ــت پراهمی ــت چیس ــه حقیق ــش ک ــن پرس ای

ر پاســخ بــه  ر پــی منتشرشــدن ایــن متــن نوشــته ای د ــز د کانــت نی

ز  ایــن ســوال کــه روشــنگری چیســت؟ نوشــت کــه خاصــه ای ا

ر ذیــل عنــوان شــده اســت. ــه د نــکات ایــن مقال

ر نوشــته هایش  خوداندیشــیدن مفهومــی اســت کــه کانــت د

وظایــف  مهم تریــن  ز  ا یکــی  و  دارد  تاکیــد  آن  ــر  ب همــواره 

انســان بالــغ،آگاه و مســئولیت پذیر را به کارگیــری قــوه فاهمــه 

گذرکــردن  یعنــی  روشــنگری  می نویســد  جایــی  ر  د می دانــد. 

ر ایــن  ز دوران کودکــی؛ کودکــی بــه ایــن معنــا کــه فــرد د انســان ا

ز به کارگیــری فهــم خــود بــدون راهنمایــی دیگــران ناتــوان  دوره ا

ــر علــت ایــن کودکــی نــه فقــدان فهــم، کــه نبــود عــزم  اســت و اگ

ر به کارگیــری فهــم خــود بــدون راهنمایــی .دیگــران  و شــجاعت د

ــت. ــان اس ــود انس ــردن خ ــه گ ــاه آن ب ــد، گن باش

روشــنگری ایــن اســت: جســارت آن را داشــته بــاش کــه  ر  شــعا

به کارگیــری. را  خــود  فهــم 

کــه  انســان هایی  ر  بســیا چــه  و  اســت  آســان  بــودن  کــودك 

بــه  امــا  ســاخته  بالــغ  فیزیکــی  لحــاظ  بــه  را  آن هــا  طبیعــت 

ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــد. ب ــودك می مان ــرگ ک ــا دم م ــود ت ــت خ خواس

ــر دوش دیگــران می نهنــد  مســئولیت اندیشــیدن خــود را بــاری ب

ــر کــردن  ــز کاهلــی و تنبلــی نــدارد. بــه راســتی فک کــه ایــن علتــی ج

ر  ســای ز  ا را  انســان  ویژگــی  همیــن  و  دنیاســت  ر  کا ســخت ترین 

می کنــد. ــز  متمای موجــودات 

انســان هایی کــه زحمــت اندیشــیدن، فهــم و درك رنــج و حقیقــت 

را نمی برنــد بــه موجــودات رامــی تبدیــل می شــوند کــه گاهــی 

ــر نمی گذارنــد و برای شــان  ر آن زندانی انــد پــا فرات ز جایــی کــه د ا

ــی  ــی نبات ــن زندگ ــه چنی ــه ب ــالیانی ک ز س ــد ا ــه بع ــت ک ر اس ــوا دش

ر آینــد. چــون بــه ایــن حالــت  ز حالــت کودکــی بــه د عــادت کردنــد ا

ر بســتن فهــم خــود ناتوانانــد چــرا کــه  ز بــه کا دلبســتگی دارنــد و ا

آنــان داده نشــده اســت. ر بــه  هیــچ موقــع مجــال ایــن کا

مقابــل  ر  د تســلیم  ــر  زنجی ز  ا را  خــود  اندکــی  تعــداد  تنهــا 

عمــدۀ  کــه  اســت  ممکــن  ایــن  امــا  می رهاننــد  اندیشــیدن 

ر اینجــا  ر باشــند د آزادی برخــوردا ز  ذهــن خــود را روشــن کننــد و ا

آزاداندیشــان  ــر می شــود. چراکــه ایــن  روشــنگری کمابیــش ناگزی

ر اطراف شــان  ز یــوغ کودکــی رهــا کردنــد د هنگامــی کــه خــود را ا

آزاداندیشــی  ــر انســان بــه  روحــی می پراکننــد کــه گرایــش ذاتــی ه

ــر  ز آســیب های جــدی ب را ممکــن می ســازد. پیــش داوری یکــی ا

آزاداندیشــی اســت بــه همیــن دلیــل اســت کــه عامــه نمی تواننــد 

ــدی. ــه کن ــر ب ــند مگ ــنگری برس ــه روش ــی ب ــه راحت ب

اندیشــه  شــیوۀ  اصــاح  بــرای  خوبــی  ر  ابــزا ــز  نی انقــاب 

ز  ا رشــته ای  کهنــه،  پیش داوری هــای  به جــای  چراکــه  نیســت 

باختــه  اندیشــۀ  توده هــای  گــردن  ر  د تــازه  پیش داوری هــای 

ــری  ــرای به کارگی ر ب ــکا آزادی آش ــوع  ز ن ــم ا آزادی آن ه ــد.  می افکن

نیســت. زمینه هــا  تمــام  ر  د خویــش  خــرد 

ــرد و  ز خ ــتفاده ا ر اس ــه د ــد همیش ــی بای ــد: هرکس ــت می گوی کان

ز  اندیشــه خــود بــه گونــه ای عمومــی آزاد باشــد و تنهــا اســتفاده ا

ایــن شــیوه می توانــد روشــنگری را میــان انســان ها پیــش ببــرد. 

ــر  ر براب ر مقــام دانشــمند د یعنــی اســتفاده ای کــه هرکــس د

ــی  ــری خصوص ــد. به کارگی ــود می کن ــرد خ ز خ ــوان ا ــودۀ کتاب خ ت

ر ســمت مدنــی  خــرد یعنــی اســتفاده ای کــه هرکــس حــق دارد د

ز خــرد خــود انجــام دهــد. ر شــده ا یــا اداری کــه بــه او واگــذا

روشــنگری بــا انعقــاد یــک قــرارداد کــه انســان ها را بــه ســوی 

ز  ا ــر  اگ حتــی  نمی رســد  نتیجــه  بــه  کنــد  رهنمــون  روشــنگری 

ر  ســوی برتریــن قــدرت سیاســی، نهادهــای قانون گــذاری یــا د

را جنایتــی  ر  ایــن کا رســمی ترین پیمان هــای صلــح باشــد.کانت 

بتوانــد  کــه  هرچــه  ســنجه  می دانــد.  انســان  ضدطبیعــت  ــر  ب

ــود  ــردم خ ــن م ــا ای ــه آی ــت ک ــن اس ــود ای ــون ش ــردم قان ــرای م ب

بــرای خــود وضــع کننــد؟ می تواننــد چنیــن قانونــی 

ر  پایــدا دینــی  اساســنامۀ  یــک  ســر  ــر  ب توافــق  هم چنیــن 

ز پیشــرفت بشــریت بــه  ــر نابــود کــردن دورانــی ا ــر س توافــق ب

ــرد  ــت. ف ــدگان اس ــرای آین ــردن آن ب ــد ک ــود و زیان من ــوی بهب س

می توانــد بــرای خــود آن هــم فقــط مــدت کوتاهــی روشــنگری را 

ز آن چشــم بپوشــیم  بــه عقــب بی انــدازد امــا ایــن کــه بــه تمامــی ا

ر حــق بشــریت و پایمــال  ز د ــر بــرای خودمــان باشــد تجــاو حتــی اگ

ر ایــن اســت کــه نگــذارد تــا کســی بــا  ر شــهریا آنهاســت. کا کــردن 

ر راه رســتگاری می کوشــد،  ــر را کــه د ر جلــوی تــاش فــردی دیگ زو

ــرد. بگی

ر  ــو ر ام ــردم د ــه م ــان ب ــت و فرم ــدم دخال ر ع ــه د ــی ک فرمان روای

آزاد  جهــت  ــر  ه ز  ا را  آنــان  و  نمی دانــد  خــود  وظیفــه  را  دینــی 

بــه  آینــدگان  بــرای  و  اســت  رســیده  روشــنگری  بــه  می گــذارد 

ــد  ــی رهان ز کودک ــر را ا ــوع بش ــه ن ــت ک ــتین کسی اس ــد نخس مانن

ز خــرد  ا ر وجدانــی  امــو ر تمامــی  تــا د آزاد نهــاده  را  و هرکســی 

آزادی، نظــم  ر یــک نظــام  ر ایــن صــورت د خویــش ســود ببرنــد. د

اســت و  روبــه رو  بــا کم تریــن خطــر  عمومــی و یگانگــی ملــت 

می گیرنــد. فاصلــه  درشــت خویی  ز  ا تدریــج  بــه  شــهروندان 

ز  ر آمــدن انســان ا کانــت پررنگ تریــن وجــه روشــنگری؛ یعنــی بــه د

ر زمینه هــای  ر دینــی می بینــد چــرا کــه د ر امــو کودکــی خــود را د

ــر حاکمــان هیــچ نفعــی ندارنــد کــه نقــش قیــم  علــوم و هن

فرودستان شــان را بــازی کننــد.

ر  ر اندیشــۀ حکومــت به کارگیــری خــرد بــه صــورت عمومــی د د

امــا  می شــود.  نمایــان  قانــون  اجــرای  و  نــگارش  ــر  بهت شــیوۀ 

فقــط حاکمــی جــرات گفتــن ایــن ســخن کــه: هرچــه می خواهیــد 

ر  بکنیــد ودربــارۀ هرچــه می خواهیــد خــرد ورزیــد؛ امــا فرمان بــردا

ــظ  ــال حف ــن ح ر عی ــیده و د ــنگری رس ــه روش ــه ب ــید، را دارد ک باش

بــرای  بنابرایــن  دارد.  فرمــان  بــه  گــوش  عمومی،ارتشــی  نظــم 

ز  ــا ــه ایــن ســو نی گســترش روشــنگری و ســوق دادن انســان ها ب

آزادی هــای مدنــی وجــود دارد. ز  بــه درجــۀ بیش تــری ا

ــر ذهنیــت مــردم  ایــن امــر)آزاد اندیشــی( ب چراکــه بــه تدریــج 

آزادانــه افزایــش  ــر می گــذارد و قابلیــت مــردم را بــرای عمــل  اث

. هــد می د

ر توســعۀ فرهنگ ایران اســالمی نقش دبیران و دیوانیان د
نجم الدین گیالنی

عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی

پراهمیت تریــن  ز  ا یکــی  ایرانیــان،  فرهنگــی  پیوســتگی 
ز  ا خیلــی  شــگفتی  باعــث  کــه  اســت  فرهنگــی  مســائل 
پژوهش گــران و اندیشــمندان شــده اســت. عوامــل زیــادی 
ر ایــن پیوســتگی مؤثــر بوده انــد کــه پرداختــن بــه همــۀ  د
قصــد  مــا  ــر  مختص ایــن  ر  د نگنجــد.  مجــال  ایــن  ر  د آن هــا 
ر تــداوم و انتقــال  پرداختــن بــه نقــش دبیــران و اهــل قلــم د
و  دبیــران  ز  ا بســیاری  داریــم.  را  ایرانیــان  فرهنگــی  تجــارب 
بــه  ایــران، هــر یــک  تاریــخ  ر طــول  ایرانــی د دیوان ســاالران 
ــال  ــران و انتق ــگ ای ز فرهن ــداری ا ر پاس ــود د ــاص خ ــیوۀ خ ش
ــز  آن بــه دوره هــای بعــد کوشــا بودنــد. دلیــل ایــن موضــوع نی
ــدن و  ــالۀ تم ر س ــزا ــن ه ــابقۀ چندی ــان س ــت. ایرانی ر اس ــکا آش
ــی و  ــی، پارس ــی، آرام ــران ایام ــگاه دبی ز جای ــتند. ا ــت داش کتاب
ــتناد  ــا اس ــم؛ ب ــه بگذری ــانی ک ــای پیشاساس ر دوره ه ــی د پارت
ز میــزان جایــگاه و قــرب و  بــه شــاهنامۀ فردوســی می تــوان ا
ر عهــد ساســانی پــی بــرد. دبیــران و اهــل قلــم  ت دبیــران د

ّ
عــز

ر بودنــد  ز چنــان جایگاهــی برخــوردا ر درگاه اردشــیر بابــکان ا د
ــوان  ر دی ــت د ــر می دانس ــری کم ت ــط و دبی ــی خ ــر کس ــه اگ ک

ــود:  ر نب ــوردا ــی برخ ــگاه چندان ز جای ــاه ا ش
ر               کســی را که کمتر بدی خط و وی

ر نرفتی به دیوان شــاه اردشی
ر       ســوی کارداران شــدندی به کا

ر ر شــهریا   قلم زن بماندی ب
ر  ر اردشی      شناســنده بد شــهریا

ر چــو دیدی به درگاه مرد دبی
   نویســنده گفتی که گنج آگنید

ز رای او رنج بپراگنید هــم ا
  بدو باشــد آباد شهر و سپاه

همان زیردستان فریادخواه
   دبیــران چو پیوند جان منند 

ر نهان منند همه پادشــا ب

مننــد/  جــان  پیونــد  چــو  »دبیــران  شــده  گفتــه  کــه  ایــن 
ر  د کــه  اســت  ســخنی  مننــد«،  نهــان  ــر  ب پادشــاه  همــه 
ز امیــران و ســاطین  ز اســام ســرلوحۀ برخــی ا ایــران پــس ا
ر گرفــت. چنــان کــه بیهقــی، به عنــوان یکــی  خردمنــد قــرا
ر  د زیــادی  نقــش  کــه  ایرانــی  اندیشــمند  دبیــراِن  ایــن  ز  ا
ز خــود  ا پــس  بــه دنیــای  ایرانــی  انتقــال فرهنــگ  حفــظ و 
آنکــه بــه  ز  دارد؛ گــزارش می دهــد کــه نصربن احمــد پــس ا
ــر بــرای اعمــال و  ضعــِف شــخصیتی خویــش پــی بــرد، دو ناظ
ــران و  ز دبی ــر دو ا ــر ه ــن دو ناظ ــرد. ای ــاب ک ــود انتخ ر خ ــا رفت
دیوانیــان بودنــد. همــگان همداســتانند کــه دبیــران نقــش 
ر تربیتــی و توســعۀ فرهنگــی دارنــد. بنابرایــن،  ر امــو کلیــدی د
ر ســال تجربــۀ  تصمیمــات نیــاکان مــا کــه حاصــل چندیــن هــزا

نبــوده اســت.  تاریخــی اســت، بی دلیــل 
ر  ــرو ز منابــع تاریخــی بــه خلفــا و ســاطین فضل پ ر بســیاری ا د
ــر توجــه شــده  توجــه شــده اســت، امــا بــه ایــن موضــوع کم ت
ــم  ــه عل ــه ب ــروری و توج ــث فضل پ ــانی باع ــه کس ــه چ ــت ک اس
ــد  ــویق و تأکی ــده اند؟ تش ــاطین ش ــا و س ــن خلف ــش ای و دان
ر اســت.  ــر همــگان آشــکا ــر دانش انــدوزی ب دیــن و مذهــب ب
به ویــژه دیــن مبیــن اســام کــه »ســوگند بــه قلــم«، بــه خودی 
ــر میــزان ازرش وجایــگاه قلــم و صاحــب قلــم  خــود بیان گ
اســت. بــا ایــن وجــود، دبیــران ایرانــی کــه بــا علــوم پیشــینیان 
زرخیــز« و »دانشــی مرد  ر ایــن خــاک  خــود آشــنا بودنــد و »د
بــا  اســام  دیــن  پذیــرش  بــا  بودنــد  یافتــه  پــرورش  پــرور«، 
و  فرهنــگ  توســعۀ  بــرای  خدمــت  ــر  کم بیش تــری  شــوق 
ــی  ــراِن ایران ــران و وزی ــن دبی ــتند. ای ــامی بس ــران اس ــدن ای تم
و  شــاگرد  پــرورش  کتــاب؛  تألیــف  و  ترجمــه  بــا  کــه  بودنــد 
ــز علمــی توانســتند فرهنــِگ پیشــینیان را بــه  تأســیس مراک
ز خــود انتقــال دهنــد. ایــن کــه چــرا منصــور،  عالــم پــس ا
ر شــهره هســتند؟  هــارون و مأمــون عباســی بــه فضل پــرو
ــن  ــاه چنی ــان و ملک ش آلپ ارس ــامانی،  ــر س ــر نص ــر امی و عص
ر تاش هــای دبیــران و  را بایــد د ر تاریــخ درخشــان اســت؛  د
وزیــران و دیوانیانــی ماننــد: ابن مقفــع، ابوایــوب موریانــی، 
خانــدان برمــک، خانــدان ســهل، خانــدان نوبخــت، خانــدان 

امثــال  و  بلعمــی  خانــدان  جیهانــی،  خانــدان  بخت یشــوع، 
ــی  ــا خودآگاه ــا ب ــرد. آن ه ــت و جو ک ــک جس خواجه نظام المل
ز  ر کننــد کــه مجــو فرهنگــی توانســتند خلفــا و امــرا را وادا
ز کتاب هــای پهلــوی را بگیرنــد. هم چنیــن  ترجمــۀ بســیاری ا
بــرای  کســانی  کتاب شــناس،  فرهنگیــاِن  ایــن  مشــورت  بــا 
شــد.  فرســتاده  ر  مجــاو تمدن هــای  ــر  دیگ ز  ا کتــاب   آوردن 
ز ایــن دبیــران حتــی خانــۀ خــود را بــه دارالترجمــه  بســیاری ا
تبدیــل کــرده بودنــد و بــا هزینــۀ شــخصی بــه ترجمــۀ کتــاب 
ــراِن  ــدِن ای ــگ و تم ــه فرهن ــود ک ــن ب ــن چنی ــد. ای می پرداختن

و  فرهنــگ  زریــن  »عصــر  بــه  و  گرفــت  درخشــش  اســامی 
ر شــد.  تمــدن اســامی«، مشــهو

ز اهــل قلــم را می تــوان شــهیداِن راه قلــم  اگرچــه بســیاری ا
ــر  ر ایــن راه جــان دادنــد، امــا جوه دانســت و بــا شــرافت د
ر  قلــم آن هــا خشــک نشــد و راه آن هــا ادامــه پیــدا کــرد. د
مجمــوع می تــوان ادعــا کــرد کــه »آن چــه کــه شمشــیر رســتم 
قلــِم  آورد؛  ارمغــان  بــه  ایــران  بــرای  نتوانســت  ر  اســفندیا و 
دبیــران و فرهنگیــان ایرانــی بــرای ایــران بــه ارمغــان آورد«.
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ز منافــع  ــر می توانــد ا ر حــال حاض یــک مقــام مطلــع بــه بلومبــرگ گفــت کــه آمریــکا بــا بازگشــت بــه توافــق هســته ای حداقــل د
نظــام عــدم اشــاعه هســته ای بهــره ببــرد.

ــود  ــا وج ــته ای ب ــق هس ــه تواف ــت ک ــام نوش ــای برج ــزوم احی ــه ل ــاره ب ــا اش ــی ب ر گزارش ــرگ د ــزاری بلومب ــنا، خبرگ ــزارش ایس ــه گ ب
داشــتن نواقــص همچنــان قدرتمنــد اســت.

ر ایــن زمینــه بــه بلومبــرگ گفــت کــه بازگشــت بــه توافــق هســته ای  ر مذاکــرات ویــن د یــک  منبــع نزدیــک بــه هیــات آمریکایــی د
ــر دارد. ــر منافــع عــدم اشــاعه ای هســته ای در ب حداقــل بــرای حــال حاض

ــام  ــه برج ــه اینک ــاره ب ــن اش ــز ضم ــی« نی ــح بین الملل ــرای صل ــی ب ــه کارنگ ــه »موقوف ــد موسس ــام ارش ــک مق ــو، ی ــوزان دیمگی س
جاگزینــی نــدارد، گفــت: مهــم اســت کــه بــه برجــام نــه تنهــا بــه عنــوان توافقــی بــرای عــدم اشــاعه هســته ای بلکــه بــه عنــوان 

ــم. ــی بنگری ــرای تنش زدای ــازوکاری ب س

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

بلومبرگ: برجام همچنان قدرتمند است

عکـــــس
عکاســی با موبایل؛ سخت اما ممکن

علی اکبری 
کارشناسی روان شناسی۹۷

ر  بــه طــو بایــد  بــه درد بیاوریــم  را  ــر شــما  بــه حاشــیه برویــم و س ــر نخواهیــم  اگ
ر کــه  خاصــه بگوییــم کــه موبایل گرافــی یعنــی عکاســی بــا موبایــل. همان طــو
ر  ــو ــی ن ــه معن ــو« ب ز دو واژه »فت ــی ا ــان عکاس ــا هم ــی ی ــد فتوگراف ــاال می دانی احتم
ــت.  ــده اس ــکیل ش ــد، تش ــی دارن ــه ای یونان ــه ریش ــگارش ک ــی ن ــه معن ــی« ب و »گراف
ــر همیــن  ر اســت. ب ر یــا نقــش کــردن نــو ر نتیجــه فتوگرافــی بــه معنــی نــگارش نــو د
ر میــان مــردم بــه موبایل گرافــی معــروف شــده  ــز د مبنــا عکاســی بــا موبایــل نی

ــت. اس
ر میــان مــردم بــه شــکل گســترده ای نفــوذ  ــر کــه گوشــی موبایــل د ر ســال های اخی د
ــیله  ــن وس ــه اصلی تری ــل ب ــه و تبدی ــی را گرفت ــای عکاس ــای دوربین ه ــرده، ج ــدا ک پی
ز همیــن روی موبایل گرافــی تبدیــل بــه هنــری  بــرای ثبــت خاطــرات شــده اســت. ا
ــر شــده و عاقه منــدان زیــادی دارد. بــا ایــن حــال ایــن رشــتۀ هنــری جدیــد  فراگی
هماننــد دیگــر رشــته های هنــری نــکات و مولفه هایــی دارد کــه بــا رعایــت آن هــا 
ز ایــن نــکات را بررســی می کنیــم. ر ادامــه شــماری ا ر آن موفــق بــود. د می تــوان د

ز زوایــای مختلــف عکس بگیرید ا
ــر  بیش ت دهیــد.  ر  قــرا ــر  مدنظ را  مختلــف  زوایــای  اســت  ــر  بهت موبایل گرافــی  ر  د
ز خوبی هــای  ر حالــت ایســتاده عکاســی می کننــد، امــا یکــی ا ر د ــازه کا عکاس هــای ت
ــتید آن را  ر هس ــاد ــما ق ــم آن ش ــاد و وزن ک ــت ابع ــه عل ــه ب ــت ک ــن اس ر ای ــل د موبای
ــر چنــدان مناســب  زوایــا و حالت هایــی اســتفاده کنیــد کــه دوربین هــای بزرگ ت ر  د
زوایــای مختلــف بــه شــما ایــن امــکان را  ز  ز یــک ســوژه ا نیســتند. ضمنــا عکاســی ا

ز بهتریــن زاویــه  می دهــد تــا بعــدا عکس هایتــان را بررســی کنیــد و عکســی کــه ا
ــد. ــاب کنی ــت را انتخ ــده اس ــه ش گرفت

ز پس زمینه های شــلوغ دوری کنید ا
اگــر پس زمینــه  عکــس شــما شــلوغ باشــد توجــه بیننــده بــه آن جلــب می شــود و 
ر پس زمینــه  عکــس شــما رنگ هــای  ــر د ر می گیــرد. اگ ر حاشــیه قــرا ســوژۀ شــما د
متضــاد و گیج کننــده  زیــادی وجــود دارد، توصیــۀ مــا تبدیــل آن عکــس بــه یــک 
ــای  ــی رنگ ه ــردن تمام ــذف ک ــا ح ــد ب ــما می توانی ــت. ش ــفید اس ــیاه و س ــس س عک
ــوید.  ــی ش ــوژه عکاس ــن س ــیه رفت ــه حاش ــب و ب ــی مخاط ــع حواس پرت ــه مان پس زمین
ر دادن آســمان بــه  ز پــس زمینه هــای شــلوغ قــرا روش دیگــر بــرای خاصــی ا یــک 
ز ارتفــاع زاویــۀ  دیــد خــود کاســته  ر الزم اســت ا عنــوان پــس زمینــه اســت. بــرای ایــن کا

ز آســمان بــه  عنــوان پس زمینــه  اســتفاده کنیــد. و ا

ر موبایل گرافی چیســت؟ ز خراب شــدن عکس د راه جلوگیری ا
ــه  ــید ب ــته باش ر نداش ــا ــود انتظ ــر خ ــوژۀ موردنظ ز س ــس ا ــک عک ــن ی ــا گرفت ــز ب هرگ
ر همــان اولیــن برداشــت  بهتریــن نتیجــه برســید. شــانس گرفتــن یــک عکــس خــوب د
ز فواصــل مختلــف  زوایــای مختلــف، ا ر  ر کنــا پاییــن اســت. توصیــۀ مــا ایــن اســت کــه د
ز یــک ســوژه  ــز عکــس بگیریــد. بــرای رســیدن بــه عکــس موردنظرتــان می بایســت ا نی
ــر  چنــد عکــس بگیریــد و ســپس عکس هایــی کــه گرفته ایــد را بررســی نماییــد. ه
ــچ  ــد. هی ــس بگیری ــد عک ــت چن ــان وضعی ر هم ــد د ــدا کردی ــبی پی ــه مناس ــان زاوی زم
ــوردن  ــانی خ ــه آس ــان را ب ــای بدت ــرا عکس ه ــید زی ــد نترس ــس ب ــن عک ز گرفت ــت ا وق

آب می توانیــد پــاک کنیــد.


