
روشــن  چنــدان  ایــران  در  تفکــر  آینــده  چشــم انداز 
بــا فروپاشــی هویــت و حیــات اجتماعــی و  مــا  نیســت. 
تاریخــی خویــش روبــرو هســتیم. اگــر نخســتین گسســت 
مشــروطیت  دوران  در  مــا  بــزرگ  فرهنگــی  و  تاریخــی 
شــکل گرفــت، گسســت دوم در دوران بعــد از انقــاب و 

یافــت. بــا ظهــور جهــان پســامدرن ظهــور 
مــا، بــه خصــوص در میــان جوانــان جامعــه، امــروزه بــا 
گسســت دهشــت انگیزمان از هویــت و ســنت تاریخــی و 

مــرگ میراث مــان مواجهیــم.
در  تفکــری  هیــچ  اساســاً  داشــت  توجــه  بایــد  لیکــن 
خــأ و منقطــع از ســنت تاریخــی امکان پذیــر نیســت و 
گسســت و انقطــاع تاریخــی از ســنت تاریخــی خویــش، 
یکــی از مهم تریــن دالیــل عــدم ظهــور و قــوام یافتــن تفکــر 
در جامعــه مــا اســت. بــدون غلبــه بــر گسســت و انقطــاع 
بــه ســنت تاریخــی خــود،  تاریخــی در پرتــو اندیشــیدن 
خــروج از بی تاریخــی مــا در جهــان کنونــی و پاســخ گویی 
راســتین بــه بحــران هویــت و پاســخ گویی بــه ایــن پرســش 
امکان پذیــر  کیســت؟«  ایرانــی  یــا  کیســتم؟  »مــن  کــه 
و  فلســفی  علمــی،  بحران هــای  از  بســیاری  نیســت. 
نظــری مــا و نیــز فروپاشــی ســنت تاریخــی و گسســت مــا 
جدیــد،  دنیــای  در  بی سروســامانی مان  و  میراث مــان  از 
ریشــه در ســنت نظــری و تاریخی مــان دارد. بــدون درک 
ســنت و تاریــخ آن، درک شــراط کنونی مــان امکان پذیــر 

نیســت.
»رجــوع  می گویــد:  حقیقــت«  »ذات  مقالــه  در  هایدگــر 
سرنوشت ســاز  آغــازی  به منزلــه   راســتین،  تاریخــی 
به ســوی آینــده ا  ی اصیــل اســت«. رجــوع بــه گذشــته صرفــاً 
در جهــت شــناخت گذشــته و حاصــل انگیزه هایــی صرفــا 
نظــری  کنجکاوی هــای  بــه  پاســخ  و  آکادمیــک  و  علمــی 
و  پرســش ها  بــه  پاســخ گویی  جهــت  در  بلکــه  نیســت، 
بحرانی هــای کنونــی و مســائل و بحران هایــی هســتند کــه 
ــا آن هــا مواجــه هســتیم. ــوان انســان معاصــر ب ــه عن مــا ب
ســنت امــری مربــوط بــه گذشــته نیســت، بلکــه در اکنــون 
مــا حضــور دارد؛ بــه همیــن دلیــل ایــن گذشــته، منفصــل 
از اکنــون مــا نیســت و حتــی می تــوان گفــت مــا خــود، 
ــه ســنت و تفســیر ســنت،  ــذا رجــوع ب ــن گذشــته ایم. ل ای
امــوری مربــوط بــه اکنــون و آینــده هســتند؛ زیــرا ســنت 
در اکنــون مــا حضــور دارد و بــر آینــده  مــا اثرگــذار اســت. 
بــه گفتــه هایدگــر »بازگشــت تاریخــی بــه ســنت و مآثــر 
تاریخــی امری ســت کــه مــا را بــا آن چیــزی کــه امــروزه در 

حــال رخ دادن اســت، درگیــر می کنــد«.
کــه  هایدگــر  و  نیچــه  چــون  متفکرانــی  تقدیــر،  هــر  بــه 
ــر از ســنت  ــد، تفکــری کــه اصیل ت ــال تفکــرِ آینده ان به دنب
سرچشــمه ها  یافتــن  بــرای  باشــد،  غربــی  متافیزیکــی 
بــه یونــان باســتان و تفکــر ماقبــل متافیزیکــی یونانیــان 
رجــوع می کننــد. درســت بــه همیــن دلیــل و بــه اعتبــار 
و  فلســفه  کــه  اســت  آینــده  و  بــا حــال  پیونــد گذشــته، 
ــه کــه هــگل و هایدگــر نشــان  می دهنــد،  تفکــر، همان گون
بــه  تاریخــی  بازگشــت  لیکــن  اســت.  تاریخــی  دانشــی 
ســنت بــه معنــای آگاهــی تاریخــی، در معنــای عــادی و 
شــرح  و  تقویمــی  و  کرونولوژیــکال  آگاهــی  یعنــی  رایــج، 
طــرز  چنیــن  نیســت؛  ســنت  از  تاریخــی  گزارش هــای  و 
تلقــی ای بــه معنــای ایــن اســت کــه مــا ســنت را امــری 
ــه عنــوان موضوعــی  ــه گذشــته بدانیــم و آن را ب ــوط ب مرب
ــم، در حالی کــه ســنت  ــرای مطالعــه  تاریخــی لحــاظ کنی ب

در اکنــون و آینــده  مــا حضــور دارد.
بســیاری چنیــن می پندارنــد کــه ســنت امری ســت کــه در 
ــراداده  ــه ف ــرار دارد، در حالی ک ــا ق ــع در پشــت ســر م واق
بــه ســوی مــا می آیــد؛ زیــرا مــا محصــول ســنت  ســنت 
بــه  مربــوط  امــری  »ســنت  لــذا  بدانیــم.  حواله شــده  و 
گذشــته نیســت، بلکــه در اکنــون مــا حضــور دارد«. رجــوع 
بــه گذشــته و تأمــل تاریخــی حقیقــی ســبب می شــود کــه 
مــا از اکنــون خــود بــه ســوی آینــده ای اصیــل فراتــر برویــم. 
بــه منزلــه  دیدگاهــی کــه ســنت و رونــد تاریــخ را صرفــاً 
می بینــد  گذشــته،  بــه  متعلــق  یعنــی  تاریخــی،  امــری 
اســیر گونــه ای از خودفریبی ســت کــه هنــوز بــه ســاحت 
تفکــر اصیــل، در معنــای تفکــر حکمــی و فلســفی نایــل 

نگردیــده اســت. 

بیژن عبدالکریمی 
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یــک دور دیگــر مذاکــرات هســته ای در ســپهر جدیــد سیاســی ایــران آغــاز شــده و در همیــن اولیــن گام، بی نتیجه بــودن یکــی از ایــن مذاکــرات منجــر بــه باالفتــن قیمــت دالر در ایــران شــده 
اســت. اگرچــه عــده ای قصــد دارنــد بگوینــد کــه قیمــت دالر ربطــی بــه مذاکــرات هســته ای نــدارد، امــا به هرحــال همــه مــا به عنــوان شــهروندانی کــه بیــش از دو دهــه بــا مذاکــرات هســته ای 
و نتایــج آن آشــنا هســتیم، می دانیــم کــه اصــول و قواعــد بــازی چیســت. مــا هــم آییــن قاعــده را می دانیــم و هــم ایــن را می دانیــم کــه در مذاکــرات توافق هــا نمی شــود بــدون دادن گزینــه 
الــف گزینــه ب را بــه دســت آورد. اکنــون می بینیــم کــه در ایــن دوره از مذاکــرات تغییــری در رونــد مذاکــره ایجــاد شــده و ایــران شــرط هایی تعییــن کــرده اســت. ســؤال اینجاســت کــه 
چــه میــزان بــه نتیجــه دادن ایــن ســبک مذاکــرات امیدوارنــد و تــا چــه میــزان فکــر می کننــد ایــن ســبک بازی کــردن جــواب می دهــد؟ به هرحــال ایــران به عنــوان کشــوری کــه بــا »مســئله« 
روبــه رو اســت، حــاال بــه مذاکــره بــا قدرت هــای جهانــی پرداختــه اســت. بایــد ببینیــم چــه کســی مســئله دارد و چــرا مســئله دارد؟ راه حــل را آن کســی کــه از مســئله آســیب می بینــد بایــد 
ارائــه کنــد یــا بایــد در مذاکراتــی بــا طرف هــای مقابــل به دنبــال راه نجــات باشــد؟ مــا االن دچــار مســئله جــدی حیاتــی هســتیم. مــردم مــا در نتیجــه فشــارهای اقتصــادی تحریم هــا کــه 
مســئله اصلــی ماســت، در تنگنــا قــرار دارنــد و به دنبــال راه چــاره ای هســتند. در چنیــن شــرایطی، شرط گذاشــتن چنــدان منطقــی بــه نظــر نمی آیــد. نمی تــوان انتظــار داشــت کــه آنهــا 

همــه تحریم هــا را بردارنــد و از مــا چیــزی نخواهنــد. قطعــا از مــا می خواهنــد کــه مســائلی را رعایــت کنیــم و حــد و مرزهایــی را بشناســیم.

مذاکرات هسته ای  قیمت دالر و دو دهه تکراری
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خبرنــــامه

ایــنهمــهپیــدازتووخودنهان

پایاننزدیکاســت؟

محمدسجاد کاشانی
کارشناسی علوم سیاسی 98

معصومه سیستانی
کارشناسی علوم سیاسی 99

ســیاق  و  ســبک  بــه  هرچــه  کــه  بــود  ارابــه ای  جهــان 
تــا غــروب پیــش  دموکراســی نزدیک تــر شــد، آن چــه 
ســپیده دمِ  در  نداشــت،  اهمیتــی  هیــچ  امــروز  از 
ــه گوهــری تازه کشف شــده مــورد  ــه منزل مردم ســاالری ب
ســتایش اصحــاب قــدرت قــرار گرفــت. توزیــع قــدرت 
از اواخــر قــرن بیســتم بــا تحوالتــی روبــرو شــد و طــی 
جریانــی تغییردهنــده، نظام هــای مســلط بــر جهــان نیــز 
بــا آن همــراه شــده و آن چــه تــا دیــروز می شــناختیم، 
ســرایت  و  تاخت وتــاز  کــرد.  تــن  بــه  پیراهنــی جدیــد 
ــی شــدت یافــت  ــان از زمان ــر جه پیراهــِن دموکراســی ب
کــه بــوی بــه دنیــا آمــدن مفهــوم شــهروندی، بــه معنــای 

واقعــی کلمــه، بــه مشــام رســید.
پیــش از ایــن اگــر ملتــی وجــود نداشــت و تنهــا رعیتــی 
زیــر چرخ دنده هــای خودکامگــی بود ه ایــم، زیــن پــس، 
دولت هــای تازه برخواســته از بطــن ملیــت و شــهروندی 
رو بــه اســتبداد گفتنــد: کــه ایــن آب نــاروان شــما نیــز 

ــه صبــح دم معاصــر رســیدیم. ــا ب بگــذرد و گذشــت، ت

افکار عمومی، طالی نورسیده
چرخــش  بــه  قــدرت  هــرم  کــه  مراتبــی  نخســتین  از 
در  حکومــت  پایه هــای  عنــوان  بــه  مــردم  تــا  درآمــد 
و  نظریه پــرداز  مارکــس،  تفکــر  در  گرفته شــدند،  نظــر 
فیلســوف آلمانی تبــار بــود و پــس از او نیــز، بــه لطــف 
پیروانــش در جبهــه چــپ،  بــه خصــوص در جنگ هــای 
جهانــی، می دانیــم کــه افــکار عمومــی تــا چــه میــزان از 
کــه موســولینی  برخــوردار اســت. همان طــور  اهمیــت 
را  عمومــی  افــکار  خودکامــه اش  رویــای  تحقــق  بــرای 
یــا  شــد،  جهانــی  جنــگ  وارد  و  گرفــت  خدمــت  بــه 
آدولــف هیتلــر بــا بــه آتــش کشــیدن تریبــون بــا ســخنان 
ــزِ آلمــان،  ــردِ خــود در آن روزهــای یأس انگی منحصربه ف
آغازگــر یکــی دیگــر از وقایــع فجیعــی شــد کــه بشــر بــه 

دیــده خــود آن را چشــیده اســت.
طــای  مثابــه  بــه  عمومــی  افــکار  کــه  بــود  زمــان  آن 
زمیــن  از  ســر  کــه  شــد  تلقــی  تازه کشف شــده ای 
برداشــته و اصحــاب قــدرت بــه آن آگاه شــده بودنــد. 
بخشــیده  قــدرت  عناصــر  بــه  نویــن  قوایــی  پــس 
دوران  در  ملــی  نهضت هــای  شــکل گرفتن  بــا  و  شــد 

مذاکراتــی  منزلــه   بــه  ایــران  هســته ای  مذاکــرات 
مســیر  صحیــح  نمــودن  طــی  بــرای  سرنوشت ســاز، 
بــا  همــراه  خــاص  اســتراتژی های  نیازمنــد  تکامــل، 
برنامه هــای بلندمــدت، دقیــق و حساب شــده اســت.
دیپلماتیــک  تاش هــای  می تــوان  را  مذاکــرات  ایــن 
و رایزنی هــای سلســله وار دولــت جمهــوری اســامی 
ایــران و گــروه ۱+۵ بــرای بــه دســت آوردن یــک توافــق 
جامــع در خصــوص چگونگــی ادامــه برنامــه هســته ای 
ایــران دانســت. ابتــدا مهلــت ایــن مذاکــرات در توافــق 
نوامبــر  تــا  ایــران،  هســته ای  برنامــه  بــر  ژنــو  موقــت 
۲۰۱۴ بــود و ســپس تــا اول ژوئیــه ۲۰۱۵ تمدیــد شــده 
و در نهایــت در پــی تفاهــم هســته ای لــوزان در روز 
جامــع  برنامــه  توافــق   ،۱۳۹۴ تیــر   ۲۳ سه شــنبه، 
اقــدام مشــترک در ویــن اتریــش بیــن ایــران، اتحادیــه 
ــا و گــروه ۱+۵، عضــو ثابــت شــورای امنیــت ملــل  اروپ
بریتانیــا،  روســیه،  فرانســه،  چیــن،  شــامل  متحــد 

ایــاالت متحــده و آلمــان منعقــد شــد.
شــاید بتــوان خــرداد ۱۳۸۲ را نخســتین تاریــخ رســمی 
فعالیــت  تعلیــق  بــرای  جهانــی  جامعــه  درخواســت 
هســته ای ایران به شــمار آورد. در اوت ۲۰۰۲ گروهی 
شــورای  بــه  معــروف  کشــور،  از  خــارج  مخالفیــن  از 
گزارشــی  انتشــار  بــه  اقــدام  ایــران  مقاومــت  ملــی 
هســته ای  تاسیســات  وجــود  از  آن  در  کــه  کردنــد 
پــی  بــود. در  اراک، خبــر داده  نطنــز و آب ســنگین 
ایــن گــزارش و اقدامــات پــس از آن، دولــت هشــتم 
بــه  آن هــا  پذیــرش  کــه  پذیرفــت  را  توافق نامه  هایــی 
تدریــج باعــث به تعلیق درآمــدن فعالیت هــای مرتبــط 
ایــران شــد، امــا پــس از  بــا غنی ســازی اورانیــوم در 
ــت هشــتم،  ــاه دول ــن م توافق نامــه پاریــس و در آخری
بــا  وقــت،  جمهــور  رییــس  خاتمــی،  محمــد  ســید 
تاکیــد بــر این کــه توقــف فعالیت هــای هســته ای بــرای 
مــا خســارت های مالــی فراوانــی بــه دنبــال داشــته و 

پسااســتعمار، دیگــر مرســوم شــده بــود کــه دولت هــا از 
ــن عصــری،  ــد. پــس در چنی ــدا کنن ــور پی ــت ظه دل مل
هرکــه بامــش بیــش، برفــش بیش تــر؛ آن کــه صاحــب 
حمایــت عوام النــاس شــمرده شــد، گنجــی در پســتوی 
منزلــش داشــت؛ نــادر و دســت نیافتنی. حــاال کــه بــه 
قــول اســتاد ســخن »گوســپند از بــرای چوپــان نیســت، 
چوپــان بــه خدمــت اوســت«، حاکمــان مــردم، از هــر 
عمومــی  محبوبیــت  تــا  می کردنــد  اســتفاده  فرصتــی 

باشــند. داشــته 

قدرت شبکه ها، حقیقتی مجازی
تاثیرگــذاری  کــه  ابــزاری  شــد،  مــرور  آن چــه  طبــق 

افــکار عمومــی دارد، رکنــی  بــر  از قــدرت مســتقیم 
نــازی،  آلمــان  در  می شــود.  از محســوب 

خیابانــی  بلندگوهــای  و  مطبوعــات 
اســتفاده می شــد تــا ســخنان پیشــوا 
شــود.  خوانــده  و  شــنیده  دائمــا 

ه  ز و مــر جهــاِن ا در  هرچــه 

باعــث شــده دانشــمندان هســته ای فعالیــت خــود را 
متوقــف کننــد، اعــام کــرد غنی ســازی اورانیــوم را از 
ســه  قطع نامــه  خاتمــی  هم چنیــن  می گیریــم.  ســر 
ــران  ــر محــروم کــردن ای ــی ب ــی، کــه مبتن کشــور اروپای
از دســتیابی بــه فنــاوری هســته ای بــود، را نامعتبــر 
ضمانــت  قطع نامــه،  ایــن  کــه  کــرد  اظهــار  و  خوانــد 

اجرایــی نــدارد.

بــه  موفــق  ایرانــی  دانشــمندان   ۲۰۰۶ آوریــل  در 
تولیــد چرخــه کامــل ســوخت هســته ای در مقیــاس 
آزمایشــگاهی شــدند و ایــران بــه کشــورهای عضــو در 
باشــگاه اتمــی پیوســت. در پــی ایــن اقــدام، شــورای 
 ۲۰۰۶ ژوئیــه  در  متحــد،  ملــل  ســازمان  امنیــت 
تعلیــق غنی ســازی  کــه خواســتار  را   ۱۶۹۶ قطع نامــه 
ــود، تصویــب کــرد. گــروه ۱+۵ در  اورانیــوم در ایــران ب
ــر توقــف برنامــه اتمــی ایــران،  راســتای ادامــه فشــار ب
نیــز  را   ۱۹۲۹ و   ۱۸۳۵  ،  ۱۸۰۳،  ۱۷۴۷ قطع نامه هــای 

پیــش  را  حکمــی  چنیــن  شــود،  بارگــذاری  رســانه ها 
از  می نشــیند.  ملــت  روان  بــر  مســتقیما  و  می گیــرد 
طرفــی تــا پیــش از ظهــور رســانه های ارتبــاط جمعــی، 
رادیــو، تلوزیــون و مطبوعــات ابــزار قــدرت یــک طرفــه ای 
قــرار  دولت هــا  دســت  در  تنهــا  آن   کلیــد  کــه  بودنــد 

داشــت.
بــا ظهــور شــبکه های ارتبــاط جمعــی، جهــان بــه منزلــه 
نیــز  ملــت  و  شــد  مــکان  و  زمــان  فاقــد  دهکــده ای 
ــد  ــن درب دو کلی ــد. حــاال ای ــرار گرفتن شــهروندان آن ق
داشــت کــه دیگــری در دســت ملــت قــرار گرفتــه بــود و 
ایــن بــه اهمیــت افــکار عمومــی افــزود. بســیاری معتقــد 
بودنــد کــه رســانه ها بــه دموکراتیک تــر شــدن دولت هــا 
کــه  ایــن اســت  امــا پاســخ درســت  کمــک می کننــد، 
باطنــِی  حقیقــِت  شــدِن  روشــن تر  رونــد  رســانه ها 
را  حقیقــت  ایــن  می بخشــد؛  تســریع  را  قدرت هــا 
می تــوان از رصــد عمل کــرد دولت هــا نســبت 
رســانه ای  فضــای  بــر  تســلط  بــه 
جهــان  در  به خصــوص 
مجــازی پیگیــری کــرد.

قطع نامه هــا،  ایــن  اســاس  بــر  کــه  کــرد  تصویــب 
ــراد وابســته  ــر شــرکت ها و اف ــی ب محدودیت هــای مال
بــه ســپاه پاســداران و ســازمان انــرژی اتمــی افزایــش 
مذاکــرات  دور  چندیــن  دوران  ایــن  در  یافــت. 
میــان ایــران و گــروه ۱+۵ در شــهرهای ژنــو، بغــداد، 
اســتانبول و مســکو انجــام گرفــت کــه ریاســت هیــات 
دبیــر  جلیلــی،  ســعید  مذاکــرات  ایــن  در  را  ایرانــی 

داشــت.  برعهــده  ملــی،  امنیــت  عالــی  شــورای 
روحانــی،  حســن  جمهــوری  ریاســت  دوره  شــروع 
مصــادف بــا دهمیــن ســال مذاکــرات هســته ای ایــران 
از  پــس  می آیــد.  حســاب  بــه  غربــی  کشــورهای  بــا 
وزیــر  الوروف،  ســرگئی  روحانــی،  تحلیــف  مراســم 
پیشــنهاد   ۵+۱ گــروه  کــرد  اعــام  روســیه،  خارجــه 
تــازه ای را بــرای از ســرگیری گفتگوهــای هســته ای بــه 
ایــران خواهــد داد. ورود حســن روحانــی بــه عنــوان 
شــرایطی  در  مذاکــرات،  بــه  ایــران  جمهــور  رئیــس 

از بازیگــری فضــای ســایبری در رویدادهــای قــدرت تــا 
دســت چدنی هــا

اکنــون گردنه هــای تاریخــی درب خانــه بشــریت را بــه 
صــدا درمــی آورد؛ رفراندوم هــا و انتخابــات و صحنه هــای 
جــدال سیاســت مداران و ملــت آغــاز می شــود و مــردم 
شــمار  بــه  عرصــه  ایــن  بازیگــران  نخســتین  هــم  بــاز 
ــر  ــار رســانه ها و تاثیرگــذاری آن ب ــد. مطالعــه رفت می آین
صحنــه رویدادهــای سیاســی میــزان بازیگری شــان در 

توزیــع قــدرت را نمایــان می ســازد.
تبلیغــات  ممنوعیــت  زنــگ  کــه  روز  آن  در  درســت 
انتخابــات در ایــاالت متحــده بــه صــدا درمی آیــد، بایــدن 
و ترامــپ بــه توییتــر و فیس بــوک خــود پنــاه می برنــد 
تــا دورادور بــر اذهــان عمومــی هیجــان بچکاننــد؛ یــا در 
رویــدادی دیگــر، وقتــی کــه طالبــان افغانســتان را مــورد 
هجــوم خــود قــرار داده اســت، تاخت وتازهــای رســانه اِی 
او پیــش از مرکب هایــش، نــه تنهــا بــه ولســوالی های 
افغانســتان، بلکــه وارد تلفــن همــراه تمــام مخاطبانــی 
می شــود کــه هشــتگ افغانســتان را دنبــال می کننــد.
چهــره  تیرگــی  جهــت  در  چدنــی،  دســت  دولت هــای 
رقبایشــان دســت بــر ســاحی می برنــد کــه هیــچ اثــر 
انگشــتی از خــود بــه جــا نگذارنــد و در پــس چهــره ای 
دشــمنی  کــوه  رقابت هایشــان،  کاه  از  معصومانــه، 

بســازند.
دموکراســی  به ســوی  بــا  جهــان  ارابــه  آن کــه  فرجــام 
حرکت کــردن، گوهــرِ تــازه ســر از خــاک بــرون آورده ای 
خاتــم  بــر  تــا  می دهــد  نشــان  قــدرت  عناصــر  بــه  را 
حکمرانیشــان  ســپس  و  نشســته  سیاســت مداران 
ظهــور  بــا  کــه  عمومــی  افــکار  گوهــرِ  کنــد؛  تثبیــت  را 
بــه  مجــازی  شــبکه  در  جمعــی  ارتبــاط  رســانه های 

اســت. شــده  افــزوده  آن  اهمیــت 
فضــای مجــازی، امــروزه هــم می توانــد بــه دموکراتیک تــر 
شــدن کشــورها کمــک کنــد، هــم در عیــن حــال ابــزاری 
افــکار عمومــی و کنتــرل ذهــن  بــر  در جهــت تســلط 
مخاطــب اســت و از ایــن حیــث بســیار حائــز اهمیــت. 
امــا ســوالی کــه همیشــه مطــرح می شــود ایــن اســت کــه 
آیــا بــا گســترش فضــای جــازی در رســانه های ارتبــاط 
می تواننــد  بیش تــر  کــه  مــردم هســتند  ایــن  جمعــی، 
دولت هــا را بــا خــود همــراه ســازند؟ یــا پیــش از این کــه 
آن هــا دســت بــه اقدامــی بزننــد، دولت هــا بــا اســتفاده از 

ــا خــود همــراه کرده انــد؟ ــزار آن هــا را ب ایــن اب

صــورت گرفــت کــه در طــول ســال های پیــش از او، 
دســتاورد قابــل ماحظــه ای در مذاکــرات هســته ای 
حاصــل نشــده و تنهــا تغییــری کــه صــورت پذیرفتــه، 
تبدیــل طــرف مذاکره کننــده از نماینــدگان ســه کشــور 
پنــج  نماینــدگان  بــه  انگلیــس  و  فرانســه  آلمــان، 
بــود.  آلمــان  بــه عــاوه  عضــو دائــم شــورای امنیــت 
در ایــن شــرایط، نظــر کارشناســان بــر ایــن بــود کــه 
لغــو  گــرو  در  روحانــی  اقتصــادی  وعده هــای  تحقــق 
تحریم هــای بین المللــی علیــه ایــران و لغــو تحریم هــا 
نیــز بــه دنبــال بــه ثمــر نشســتن مذاکــرات هســته ای 
خواهــد بــود، امــا چنان کــه گذشــت و دیدیــم، باتوجــه 
بــه این کــه دولــت روحانــی در برجــام بــه توافــق نرســید 
و تحریم هــا بــه رغــم اظهــارات دیپلمات هــای حاضــر 
در ایــن مذاکــرات رفــع نشــد، پیشــرفت چندانــی نیــز 

بــه نســبت قبــل در ایــن زمینــه صــورت نگرفــت. 
امــروز ســوال مــا ایــن اســت کــه رونــد مذاکــرات در 
دولــت ســیزدهم چگونــه خواهــد بــود؟ بــا توجــه بــه 
اظهــارات ابراهیــم رئیســی کــه بارهــا بعــد از حضــور 
در ســاختمان ریاســت جمهــوری تصریــح کــرده کــه 
در عیــن اهمیــت دادن بــه احیــای برجــام، اقتصــاد 
ایــران و عمل کــرد دولتــش را بــه آن  گــره نمی زنــد، آیــا 
بازگشــت بــه مذاکــرات و حــل مســائل از ایــن طریــق 
ــرار خواهــد گرفــت؟ ــه طــور جــدی در دســتور کار ق ب

انتظارنــد  در  هم چنــان  ایــران  مــردم  کــه  حــاال 
رفــع  و  مذاکــرات  بــه  زندگی شــان  پیش بــردِن  و 
اســت،  خــورده  گــره  اقتصــادی  ثبــات  و  تحریم هــا 
و  می ســپارند  گــوش  می رســد،  ویــن  از  آن چــه  بــه 
اخبــار مذاکــرات میــان ایــران و گــروه 4+1 را مصرانــه 
را  مرزهــا  و  حــد  بایــد  حــاال  می کننــد؛  پیگیــری 
در  بتوانیــم  تــا  بدهیــم  را  چیــزی  بایــد  بشناســیم، 
رویکــرد  اگــر  امــا  دســت  آوریــم،  بــه  چیــزی  مقابــل 
برمبنــای  بایــد  اســت،  اســتقال طلبانه  دولــت  ایــن 
معاهــده ان پی تــی )پیمــان منــع گســترش ســاح های 
هســته ای( و حفــظ اســتقال، راه تــازه ای بــرای رفــع 

بیابــد. اقتصــادی  گشــایش  و  تحریم هــا 

بررســینقشفضایســایبریدرتوزیعقدرت؛

مروریبرســیرمذاکراتهســتهایازابتداتاامروز؛
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مدتــی اســت کــه از ســوی مقامــات دولتــی اخبــار مثبــت در حــوزه فــروش نفــت ایــران اعــام مــی شــود، بــه تازگــی نیــز رئیــس جمهوری از گشــایش های 
قابــل توجــه در حــوزه صــادرات نفــت و وصــول درآمــد آن خبــر داده اســت کــه طبــق اعــام کارشناســان ایــن موضــوع مــی توانــد نویــد بخــش روزهــای 

خــوش بــرای طــای ســیاه ایرانــی باشــد.
تحریم هــای آمریــکا ســبب شــد ایــران از آوریــل ۲۰۱۸ تــا آوریــل ۲۰۲۱ از تولیــد یــک میلیــارد و ۸۰۰ میلیــون بشــکه نفــت و بیــش از ۱۰۰ میلیــارد دالر 
درآمــد نفتــی محــروم شــود و ایــن موضــوع بــه وارد آمــدن بیــش از ۱۰۰ میلیــارد دالر خســارت در زمانــی منجــر شــد کــه نیازمنــد تأمیــن ضروریاتــی در 
کشــور از جملــه بــرای مقابلــه بــا شــیوع کرونــا بوده ایــم، بــا ایــن حــال امــا خبرهــای جدیــد حکایــت از ایــن دارد کــه توســعه روابــط تجــاری بــا کشــورهای 

دیگــر از جملــه کشــورهای آســیای مرکــزی بیــش از ۲۰۰ درصــد رشــد داشــته اســت.

خبرهای خوش برای نفت ایران در راه است؟

نگاه ویــــژه
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دگرگونی هــا در جهــان امروزیــن چنــان انبــوه و پرشــتاب 
پژوهشــی،  گســتره های  از  بســیاری  کــه  گشــته اند 
کارگــزاری  پایــان  در  و  سیاســت گذاری  برنامه-ریــزی، 
از دریافــت و توجــه بــه آن بازمانده انــد. آشــکار اســت 
هیــچ کنشــی جــز در ســایه شــناخت درســت و درک 
بــر  آینــده  از آن پیش بینــی  از مســئله و مهم تــر  ژرف 
پایــه عقانیــت، مؤثــر و کارســاز واقــع نخواهــد شــد. 

مبنــای  بایــد  را  فنــاوری  توســعه  کــه  اســت  آشــکار 
تــا  گرفــت،  نظــر  در  اشــاره  مــورد  پرشــتاِب  دگرگونــی 
بدان جــا کــه گاه ســرعت زایایــی و نوبه نــو شــدن فنــاوری 
ــاری و  ــه بردب ــان پرشــتاب اســت کــه هــم از دامن آن چن
از  هــم  و  می شــود  خــارج  سیاســت-مداران  دریافــت 
نظــر روشــی و دانشــی نیــز امــکان بررســی و بازبینــی 
آن هــا فراهــم نمی  شــود. بــه ایــن مســئله، جذابیــت و 
قــدرت نفــوذ فنــاوری و متعلقاتــش در زندگــی روزمــره و 

اجتماعــی مــردم را نیــز اضافــه کنیــد. 
به ســوی  حرکــت  مســیر  در  جوامــع  بااین وجــود 
کان الگوهــای تمدنــی و تحقــق آرمان هــا و ارزش هــای 
بنیادیــن خــود، چــاره ای جــز توجــه بــه ایــن تحــوالت 
ــر ایــن بنیــاد اســت کــه امــروز علــوم انســانی  ندارنــد. ب
ــد  ــر مســائل نوپدی ــی ب ــد خــود را مبتن کوشــش می کنن
کــه بــه آن اشــاره شــد، هماهنــگ ســاخته و در اهــداف، 
روش هــا و برون دادهــا تغییــر یابنــد. به عنــوان نمونــه 
ــه دانشــی برجســته  چــون »مطالعــات  شــکل گیری پهن
فرهنگــی« و رشــد کم نظیــر آن در برابــر پهنــه کهن تــری 

چــون »جامعه شناســی« ره آورد همیــن نیــاز اســت. 
یکــی از دوگانگی هــای حاصــل ایــن مســئله کــه امــروز 
رابطــه  موضــوع  اســت،  آشــکار  همــگان  بــر  تقریبــاً 
اســت.  معاصــر«  فناورانــه  »جهــان  و  »ســنت«  میــان 
ســنت ها در هــر جامعــه ای بــر بنیــاد در هم آمیختــن 
جامعــه  آن  زیســتی  مؤلفه هــای  از  مجموعــه ای 
)فرهنگــی، اقتصــادی و سیاســی( بــر پــرگاره ارزش هــای 
ایشــان و شــکل گرفتــن در گــذرگاه دراز زمــان بــه وجــود 

نمایان گــر  خــاک،  در  فرورفتــه  عظیــم  ریشــه های 
درخــت  یــک  ثمربخشــی  اســتدامِت  و  قدمــت 
و  باران هــا  بســیار  کــه  می دهــد  نشــانمان  اســت؛ 
پــِس ســوزانندگی  از  از ســر گذرانــده،  را  طوفان هــا 
غنــی  بــرآورده،  ســر  بســیاری  روزهــای  در  آفتــاب 
ریشــه هایش،  اتــکای  بــه  و  دوانــده  ریشــه  شــده، 
آســمان  و  نــور  همســایگی  در  و  کــرده  بلنــد  ســر 
نقطــه   و  ثقــل  مرکــز  ریشــه ها،  اســت.  گرفتــه  قــرار 
اتــکا هســتند و هرچــه ایــن مرکــز سرشــارتر باشــد، 

بــود. خواهنــد  پربارتــر  شــاخه ها 
در حیــات اجتماعــی مــا نیــز، اســتدامت و قدمــت 
آن  آیینــِی  ریشــه های  و  پایه هــا  از  فرهنــگ  یــک 
کــه  شــرقی  فرهنگ هــای  در  می گیــرد.  نشــأت 
هســتند  غربــی  فرهنگ هــای  از  باســتانی تر  عمومــا 
نقــش  دارنــد،  طوالنی تــری  تاریخــی  عقبــه   و 
زندگــی  و  بــوده  پررنگ تــر  آیین هــا  و  ســنت ها 
روزمــره  افــراد در ایــن جوامــع، بــه نحــو تنگاتنگــی 
ــا باورهــای ســنتی آن هــا آمیختــه و ایــن آمیختگــی  ب
آن قــدر زیــاد اســت کــه افکارشــان را تــا حــدودی در 
ســایه  خرافــات قــرار داده اســت. در ایــن جوامــع، 
لبــاس  نــو، شــکرگزاری ها، شــکل  جشــن های ســال 
بــا  افــراد  اجتماعــی  تعامــات  حتــی  و  پوشــیدن 
شــده اند  تنظیــم  ســنت ها  محــور  حــول  یک دیگــر، 
اندازه ای ســت  تــا  آیین هــا  ایــن  فرهنگــی  غنــای  و 
ــان  کــه مــردم پــس از گذشــت چندیــن قــرن، هم چن

می داننــد. پایبنــد  آن هــا  اجــرای  بــه  را  خــود 
و  باســتانی  جوامــع  بــه  الهــی  ادیــان  ورود  بــا 
بــا  میهنــی  و  مذهبــی  ســنت های  آمیختگــی 
زندگــی  بــا  آیین هــا  درهم تنیدگــی  یک دیگــر، 
و  رســوم  ادیــان،  شــد.  گذشــته  از  بیش تــر  مــردم 
ــردی و اجتماعــی  ــر  اجــرای اعمــال ف تشــریفاتی را ب
ایــن  انجــام  بــا  ادیــان  پیــروان  و  می کننــد  وضــع 
رســوم و تشــریفات، پایبنــدی خــود را بــه آن دیــن 

به تدریــج  تاریــخ  درازنــای  در  ایــن ســنت ها  آمده انــد. 
نضــج یافتــه و قــدرت گرفته انــد. البتــه آشــکار اســت 
بــر  را  تأثیراتــی  زمــان،  در  جامعــه  دگرگونی هــای  کــه 
ــازه  ــرن ت ــی در ق ــن ســنت ها داشــته اســت، ول نمــود ای
میــادی بــه دلیــل همــان ســرعت باورناپذیــر چیرگــی 
و بیش تــر  نیافتــه  امــکان هماهنگــی  فنــاوری، ســنت 
ــن  ــان مــدرن هضــم می  شــود. در ای در مؤلفه هــای جه
شــرایط اســت کــه ســنت یــا آن چنــان در پرتــو فنــاوری 
نخســتین  معنــای  دیگــر  کــه  شــده  اســتحاله  دچــار 
آن چنــان  این کــه  یــا  می دهــد،  دســت  از  را  خویــش 
ناکارآمــد و بی معنــی خواهــد شــد کــه دیگــر »ســنت« 

نخواهــد بــود. 
از علــوم انســانی امروزیــن انتظــار اســت کــه از جســتار 

دامنــه دار و برجســته ای چــون »ســنت« غافــل نمانــده 
ــد. شــاید  ــکاش و جســت وجوگری کن ــون آن کن و پیرام
بــرای جامعــه غــرق در فنــاوری امــروز، ایــن پرســش طرح 
شــود کــه در جهانــی کــه این چنیــن بــه جلــو حرکــت 
ــازی  ــی را می گشــاید، چــه نی ــد و ســپهرهای نوین می کن
دارنــد.  اهمیتــی  و ســنت ها چــه  داریــم  بــه ســنت ها 
اهمیتــی  از  همــواره  گوناگونــی  دالیــل  بــه  ســنت ها 

می کننــد. ابــراز  جهان بینــی اش  و 
فقــه  و  اســام  کــه  آن جــا  از  مــا،  کشــور  مــورد  در 
ســاماندهی  بــرای  قواعــدی  تنظیــم  بــه  شــیعه 
روشــی  از  را  دیــن  و  پرداختــه  افــراد  میــان  روابــط 
پــروردگار،  بــا  شــخص  یــک  فــردی  ارتبــاط  بــرای 
جنبه هــای  تمامــی  بــر  حکمرانــی  بــرای  نظامــی  بــه 
زندگــی اشــخاص اعــم از فــردی و اجتماعــی تبدیــل 

بــا  ســنت ها  گره خوردگــی  کــه  بدیهی ســت  نمــوده ، 
افزایــش  شــدت  بــه  مــردم  جمعــی  زیســت  بطــن 

اســت. کــرده  پیــدا 
ســنت های  بــا  اجتماعــی  حیــات  گره خوردگــِی  ایــن 
ــن  ــه ِصــرف آن چــه شــارع معی ــدی ب ــی و پایبن مذهب
و  بــوده  مفیــد  بســیار  گذشــته  ادوار  در  کــرده، 
چراکــه  می  کــرد؛  تضمیــن  را  جامعــه  کل  منفعــت 

ــوده و البتــه هســتند.  ــن و تأثیرگــذار برخــوردار ب بنیادی
در  اهمیــت ســنت  دامنــه  و  نکتــه  ســاده ترین  شــاید 
ایــن باشــد کــه بخشــی از »حافظــه تاریخــی« یــا جمعــی 
نظــام اجتماعی ســت و به نوعــی بــه آن شــکل می دهــد. 
به عنــوان نمونــه آیین هــای همگانــی ای هم چــون »نــوروز« 
یــا »شــب یلــدا« بــا پوشــش انبوهــه ای از ســنت ها کــه 
بــا گذشــت ســال ها و بــا ترکیــب ویژگی هــای گســترده 
دینــی،  و  اعتقــادی  هنــری،  تاریخــی،  مردم شــناختی، 
ــرای صدهــا ســال  ــد و ب شــخصیتی و... شــکل گرفته ان
بخــش  بوده انــد،  همگانــی  زندگــی  جریــان  از  جزئــی 
مهمــی از حافظــه جمعــی ایرانیــان انگاشــته می  شــوند. 
جامعــه بــر اســاس »حافظــه جمعــی« و بــر پایــه گذشــته 
مشــترک خویــش کوشــش می کنــد تــا طــرح و تصویــری 

از آینــده خویــش را بــه دســت آورد. پــس آشــکار اســت 
بــرای  برجســته  اصــل  یــک  ســنت ها  پایــه،  ایــن  بــر 
کــه  می  شــوند  شــمرده  جامعــه  روبه جلــوی  حرکــت 

نمی تــوان آن هــا را نادیــده گرفــت. 
بــه  ســنت  ارزش  برجســته  بســیار  و  دیگــر  ســویه 
»ســرمایه اجتماعــی« بــاز می گــردد. ســرمایه اجتماعــی 
نظــام  در  »مشــارکت«  شــکل گیری  عامــل  مهم تریــن 

اجتماعی ســت. هیــچ جامعــه ای بــدون برخــورداری و 
تقویــت ســرمایه اجتماعــی، به ســوی پیشــرفت حرکــت 
ســرمایه  حضــور  بــدون  آن کــه  چــه  کــرد.  نخواهــد 
اجتماعــی، امــکان ایجــاد و شــکل گیری ســرمایه های 
تعاریــف  بــود.  نخواهــد  ممکــن  نیــز   ... و  اقتصــادی 
اجتماعــی  ســرمایه  بــرای  گوناگونــی  رویکردهــای  و 
بــا هــر رویکــردی )به عنــوان  ارائــه شــده اســت، ولــی 
ســرمایه  بــه  کــه  پوتنــام(  یــا  و  کلمــن  بوردیــو،  نمونــه 
اجتماعــی بنگریــم، متوجــه خواهیــم شــد کــه »ســنت« 
بی بدیــل  نقشــی  اجتماعــی  ســرمایه  شــکل گیری  در 
و  گوناگــون  پاره هــای  از  ترکیبــی  بــا  ســنت ها  دارد. 
پایــداری یافتــن در کــوره زمــان، زمینــه ارتقــای اعتمــاد، 
خواهنــد  فراهــم  را  مشــارکت  رشــد  و  یک پارچگــی 

ســاخت.
بــر ایــن مبنــا، راهبــران نظــام اجتماعــی بــرای ارتقــای 
ســرمایه اجتماعــی به عنــوان بنیــاد برجســته پیشــرفت، 
چــاره ای جــز توجــه بــه »ســنت« و بهــره بــردن از آن در 
ــد.  ــش ندارن سیاســت گذاری ها و برنامه ریزی هــای خوی
هــر دو رویکــرد افراط وتفریــط در برابــر ســنت هایی کــه 
برآمــده از نــگاه روش منــد و خردمندانــه اســت، بــه آن 
وارد  آســیب  اجتماعــی  رشــد  آن  به تبــع  و  ســنت ها 

خواهــد ســاخت. 
به جــای رویکردهــای افراطــی و تفریطــی بایســته اســت 
تــا کارگــزاران بــه دنبــال بهره منــدی درســت و دانشــورانه 
از ســنت ها بــر پایــه شــرایط فعلــی جامعــه و پیش بینــی 
ــاز  ــن نی ــی بنیادی ــن مســیر گام های ــده باشــند. در ای آین
بــه نقــش  بــاور درونــی  اســت. نخســتین پیش شــرط 
و مدیــران  برنامه ریــزان  از ســوی  اهمیــت ســنت ها  و 
اســت. در کنــار آن، تغییــرات اجتماعــی جامعــه و تأثیــر 
ــد مــورد بررســی و  ــن دگرگونی هــا بای ــر ســنت و ای و تأث
مطالعــه دقیــق قــرار گیــرد. ســومین گام آمادگــی بــرای 
بازتعریــف ســنت ها در شــکل جدیــد جهــان امروزیــن 
ــر  اســت و واپســین گام نیــز توانایــی بازنمایــی ســنت ب
ــاوری خواهــد  ــد و برآمــده از فن ــه ســاختارهای جدی پای
بــود. امیــد اســت بــا اتــکا بــه رویکردهــای دانش محــور 

ایــن مهــم محقــق شــود.

خــارج  بی نظمــی  از  را  اجتماعــی  روابــط  ســاختار 
بــه  نهایــت  در  کــه  مرجــی  و  هــرج  و  می ســاخته 
منجــر  دیگــران  حقــوق  تضییــع  و  بی عدالتــی 
ــا گذشــت  ــا ب ــرده  اســت، ام می شــده را از بیــن می ب
آیــا  اجتماعــی،  ســازوکارهای  تغییــرات  و  زمــان 
ســفت  اجــرای  و  ســنت ها  همــان  بــه  پایبنــدی 
مــا  بــه  گذشــتگان  کام  از  آنچــه  عیــن  ســخِت  و 

مــا  کار  دســتور  بایــد  هم چنــان  اســت،  رســیده 
تطبیــق  انعطاف پذیــری  و  عــدم  آیــا  بگیــرد؟  قــرار 
و  اســت  تغییــر  حــال  در  روز  هــر  کــه  جهانــی  بــا 
از پیشــینیان خــود گرفته ایــم،  بــر آن چــه  مقاومــت 
هم چنــان بــه ســاِن گذشــته مایــه  غنــای فرهنگــی و 

بــود؟ خواهــد  مــا  آیینــی 
فقــه  در  منفی ســت.  نگارنــده  دیــدگاه  از  پاســخ 

»منطقة الفــراغ«  عنــوان  بــا  مفهومــی  شــیعه، 
اجتماعــی  مســائل  از  قلمروئــی  بــه  کــه  داریــم 
اطــاق می شــود کــه در آن هــا فقــدان حکــم شــرعی 
دســته   دو  بــه  فقــه  ابــواب  طرفــی  از  دارد.  وجــود 
شــکی  شــده اند.  تقســیم  معامــات  و  عبــادات 
نیســت در بحــث عبــادات، کــه روابــط مســتقیم و 
فــردی انســان بــا خداونــد را در بــر می گیرنــد، مــا 
کنیــم  اجــرا  را  دقیــق حکــم شــرعی  طــور  بــه  بایــد 
نیســت،  آن  در  و حرفــی  تغییــر  جــای هیچ گونــه  و 
افــراد  امــا در بخــش معامــات کــه تمامــی روابــط 
ادعــا  می توانیــم  می شــود،  شــامل  را  جامعــه  در 
کنیــم کــه فقــه بــرای تســهیل روابطــی مثــل خریــد 
و فــروش و ازدواج و … بــه وضــع یک ســری احــکام 
قانــون  کــه  زمــان  آن  در  را  مــردم  تــا  پرداختــه 
دهــد  نجــات  ســردرگمی  از  نداشــته اند،  مدوّنــی 
مــی داده،  روزگار رخ  آن  آن چــه در  بــا  امــر  ایــن  و 

اســت. داشــته  تطابــق  کامــا 
روح  بــا  منطبــق  را  قوانیــن  کــه  مــا  قانون گــذار 
تدویــن  و  تنظیــم  اســامی  موازیــن  و   شــیعه  فقــه 
بــا  امــروز  این کــه  بــه  نظــر  بــا  بایــد  می کنــد، 
اســام  صــدر  در  کــه  هســتیم  گاویــز  مســائلی 
کــه  آن جــا  تــا  نداشــته اند،  اعــراب  از  محلــی 
گســتره   در  را  اجتماعــی  مســائل  اســت،  ممکــن 
قوانینــی  بتوانیــم  تــا  دهــد  قــرار  الفــراغ  منطقــة 
بــا وقایــع روز جامعــه داشــته  همــگام و هماهنــگ 
را  رفتارهــا  جرم انــگاری  طریــق،  ایــن  از  و  باشــیم 
دور  قانون گریــزی  از  را  مــردم  و  دهیــم  کاهــش 

. ییــم نما
آیین هــا و ســنت ها و باورهــای ملــی و مذهبــی در 
شایســته  و  محتــرم  و  مقــدس  بســیار  خــود  جــای 
کــه  بــوده  آن هــا  بــه  پایبنــدی  همیــن  و  توجه انــد 
امــروزه بــه مــا دســتاویزی بــرای ارتبــاط بــا گذشــته  
زیــاده روی  و  افــراط  امــا  اســت،  داده  تاریخی مــان 
بــه  جامعــه،  غلــط  عرف هــای  برخــی  از  پیــروی  در 
بــه  و  پویــا  عرصــه   در  جــز عقب افتادگــی  فرجامــی 

نمی انجامــد. بین المللــی  روز 

مرزپایبندیبهســنتهاکجاســت؟
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ســازمان جهانــی بهداشــت بــه مناســبت روز جهانــی مهاجــران در طرحــی بــا عنــوان »برنامــه ســامت و مهاجــرت »WHO  بــرای اولیــن بــار مجموعــه ای از اســتانداردهای جهانــی ســامت 
را در حمایــت از وضعیــت ســامت مهاجــران و پناهنــدگان ارائــه کــرده کــه در اختیــار کارکنــان بهداشــتِی کشــورهای مختلــف قــرار می دهــد.

ــا آگاهــی از  ــا کیفیــت و »مــردم محــور« و ب ــه خدمــات بهداشــتی ب ــت از ارائ ــروی کار ســامت و حمای ــت نی ــن اســتانداردها، راهنمــای دانــش و راهنمــای برنامــه درســی، تقوی هــدف ای
فرهنگ هــا بــه مهاجــران و پناهنــدگان اســت.

ایــن اولیــن مجموعــه از اســتانداردهای شایســتگی اســت کــه بــرای کارکنــان بهداشــتی کــه خدمــات بهداشــتی را بــه پناهنــدگان و مهاجــران ارائــه می کننــد و هم چنیــن بــرای مؤسســات 
آموزشــی بــه منظــور گنجانــدن ایــن اســتانداردها، دانــش و مهارت هــای اساســی در آمــوزش کارکنــان بهداشــتی، تدویــن می شــود.

ــرو هســتند. ایــن  مشــکات  ــا موانعــی روب ــا آگاهــی از فرهنگشــان در هــر دو کشــور ترانزیــت و مقصــد ب ــه خدمــات بهداشــتی مــردم محــور و ب پناهنــدگان و مهاجــران در دسترســی ب
می تواننــد شــامل تفاوت هــای زبانــی و فرهنگــی، تبعیــض ســازمانی و اســتفاده محــدود از خدمــات بهداشــتی باشــند.

ــا  ــان بهداشــتی اجــازه می دهــد ت ــه کارکن ــا شــرایط کشــورها ب ــاق آن هــا ب ــی بهداشــت، توســعه اســتانداردها و انطب ــه نقــل از ســایت اطــاع رســانی ســازمان جهان ــزارش ایســنا ب ــه گ ب
شــیوه های مراقبتــی بــا آگاهــی از فرهنگ هــا را بهبــود بخشــیده و منجــر بــه نتایــج بهداشــتی بهتــر بــرای پناهنــدگان و مهاجــران در سراســر جهــان شــود.

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شمارۀ هشتاد و سوم / نیمۀ دوم آذر 1400

ارائه اولین »استانداردهای جهانی سالمت« در حمایت از مهاجران و پناهندگان

اجتمـــاعـی

وصلتهایقاجاری

غایبانِسیاســتگذاریکشور
نــذروهویتزنانه

سید علی اصغر هاشم زاده 
کارشناسی مهندسی عمران 96

محیا جعفری ثانی 
کارشناسی علوم سیاسی 98

پروین سادات علوی زاده
کارشناسی جامعه شناسی 98

ــل توجهــی  ــان بخــش قاب انعــکاِس آداب و رســوم ایرانی
از آثــار مســافران خارجــی کــه بــه دالیــل مختلــف در 
دوره هــای مختلــف بــه ایــران آمده انــد، در برگرفتــه و 
فرهنــگ ایرانــی از مــواردی بــوده کــه بــرای توریســت ها، 
بــه دلیــل وجــود ســنت ها و رســوم خــاص، جذابیت هــای 

فراوانــی داشــته اســت.
یکــی از ایــن دوره هــا کــه در آثــار گردشــگران خارجــی 
انعکاس یافت، دوره قاجار است؛ ایرانیان در آن دوران، 
باتوجــه بــه قوانیــن اســامی، آداب و ضوابــط خاصــی 
خواســتگاری،  چــون  دیگــری  مســائل  و  ازدواج  بــرای 
عقــد و ... داشــته اند. اگرچــه در کشــور پهنــاور ایــران 
در آن زمــان بــه دلیــل وجــود قومیت هــا و آداب متنــوع، 
مراســم هرکــدام بــه گونــه ای برگــزار می شــد، امــا کلیــات 
آن مشــابه یک دیگــر بــوده و بــا دیگــر کشــورها تمایــز 
قابــل توجهــی داشــته اســت؛ خصوصــا این کــه اســام 
در زندگــی افــراد اهمیــت به ســزایی داشــته و در ایــن 
دیــن نیــز بــه امــر ازدواج تاکیــد فراوانــی شــده اســت. 
دیــن  بــه  باتوجــه  آداب  از  بخشــی  دلیــل  همیــن  بــه 
اســام انجــام می شــد. تاریخ نویســان، سیاســت مداران، 
نــگارش  بــه  دســت  جهان گــردان  و  ســیاحت گران 
مشــاهدات عینــی خــود زده و نوشــته های خــود را در 
قالــب ســیاحت نامه یــا ســفرنامه بــه تحریــر درآوردنــد 
و اطاعــات مهمــی از تاریــخ و ســنت های ایــران را بــه 
سرتاســر جهــان انتقــال دادنــد. در ایــن نوشــتار، نگارنــده 
بــه شــرح چنــد مــورد از آداب مرســومِ ازدواج در عهــد 

قاجــار خواهــد پرداخــت:

1. خواستگاری
هــر  قاجــار،  زمــان  در  قبــل  ســال   ۱۰۰ حــدود  در 
خانــواده ای کــه قصــد دامــاد کــردن فرزنــد خویــش را 
داشــتند، بــدون اطــاع بــه خانــواده دختــر، بــه خانــه 
آن هــا می رفتنــد تــا اوضــاع نظــم و مرتب بــودن خانــه 
را بســنجند و خانــواده دختــر کــه معمــوال ایــن احتمــال 
بــه  ناخوانــده  خواســتگار  هرلحظــه  کــه  می دادنــد  را 

شکاف جنسیتی در سطح جهانی در سال 2021، برابر 
با 68 درصد اســت که در مقایســه با ســال 2020، 0.6 
درصــد افزایــش داشــته اســت. در مســیر فعلــی حرکــت 
بــه نظــر می رســد 135 ســال طــول خواهــد کشــید تــا  
برطــرف شــود.  شــکاف جنســیتی در سراســر جهــان 
از چهــار شــاخص  اندازه گیــری شــکاف جنســیتی  در 
اســتفاده می شــود: توانمندســازی سیاســی، مشــارکت 
و فرصت هــای اقتصــادی، آمــوزش و بهداشــت. از میــان 
ایــن چهــار شــاخص، جهــان بزرگ تریــن نابرابــری را در 
عرصــه سیاســت تجربــه می کنــد. شــکاف جنســیتی در 
عرصــه سیاســت در ســطح جهانــی برابــر بــا 88 درصــد 
اســت که نســبت به ســال 2020، 2.4 درصد افزایش را 
نشــان می دهــد. بنابرایــن، مســئله نابرابــری در عرصــه 
ایــران در میــان  امــا  ایــران نیســت،  سیاســی، خــاِص 
156 کشــور جهــان از منظــر توانمندســازی سیاســی در 
ســال 2021 در رتبــه 150 قــرار دارد کــه نشــان می دهــد 
ــر از  ــران، پایین ت ــف سیاســت در ای شــاخص های مختل

متوســط جهانــی قــرار دارد. 
نیــز  آفریقــا  شــمال  و  خاورمیانــه  منطقــه  ســطح  در 
در میــان 19 کشــور، ایــران در رتبــه 16 قــرار دارد؛ در 
حالی کــه دنیــا بــه ســمت تئــوری Womenomics، بــه 
معنــای حضــور زنــان پیشــرو در مدیریــت، و بازتعریــف 
ارزش هــا و نگرش هــا پیــش مــی رود تــا در آینــده یــک 
تغییــر پارادایمیــک در ایــن عرصــه را رقــم بزنــد، زیــرا 
بــه دســت  ایــن موضــوع  تائیــد  بــرای  کافــی  شــواهد 
ــان دارای پتانســیل های بالقــوه ای هســتند  آمــده کــه زن
کــه می تواننــد بــه طــور معنــاداری توســعه اجتماعــی، 
امــا  را تقویــت کننــد،  اقتصــادی و سیاســی کشــورها 
در ایــران مــا شــاهد حضــور پررنــگ زنــان در عرصــه 

نیســتیم. سیاســت 
از  درصــد   5.6 فقــط  اســامی  شــورای  مجلــس  در 
نماینــدگان را بانــوان تشــکیل می دهنــد؛ در حالی کــه 
درصــد   26  ،2021 ســال  در  جهانــی  ســطح  متوســط 

ســنت در لغــت بــه معنــای آداب، آییــن، رســم و رســوم 
ــوان یــک  ــه عن ــذر ب ــف، ن اســت. در فرهنگ هــای مختل
فرهنگ هــای  بــه  بســته  و  می شــود  شــناخته  آییــن 
گوناگــون نــذورات اشــکال متفاوتــی بــه خــود می گیرنــد.
نــذر در لغــت بــه معنــی عهــد و پیمــان، چیــزی یــا کاری 
برخــود واجــب کــردن اســت و درواقــع، عملی ســت کــه 
فــرد بــرای متوســل شــدن بــه قدرتــی روحانــی انجــام 
می دهــد. از زمان هــای گذشــته تــا  کنــون در ایــران بــه 
دلیــل وجــود فرهنــگ دینــی، ادای نــذر معمــوال کنشــی 
ــه  ــوی دینــی ب ــه مــرور زمــان رنــگ  و ب ــا ب ــوده، ی دینــی ب
خــود گرفتــه اســت. نــذورات و نحــوه عمل کــرد آن در 
طبقــه  چــون جنســیت،  مختلفــی  عوامــل  از  جامعــه 
اجتماعــی، مناســبت ها، مکان هــا و شــرایط اجتماعــی و 

فرهنگــی تاثیــر می پذیــرد.
جنســیت  نــذر،  بــرروی  تاثیرگــذار  عوامــل  از  یکــی 
اســت؛ بــه عبارتــی در مراســمات دینــی کنش گــری و 
نقش هایــی کــه زنــان و مــردان در پروســه بــه جــا آوردن 
نــذر می گیرنــد، متفــاوت اســت. بــه عنــوان مثــال زنــان 
معمــوال در نذوراتــی چــون آجیــل مشکل گشــا، تهیــه 
غذاهایــی چــون آش و شــعله زرد، برگــزاری مراســمات 
می کننــد  مشــارکت   ... و  ابوالفضــل  حضــرت  ســفره 
و مــردان در نذرواتــی چــون ذبــح گوســفند، خریدهــا، 
حمــل َعلــم و آالت موســیقی عــزاداری مشــارکت دارنــد. 
آن هــا  زنــان،  توســط  نــذر  ادای  در  می رســد  نظــر  بــه 
احســاس می کننــد کــه جایــگاه و منزلــت اجتماعی شــان 
تــاش  نــذر  ادای  بــا  زنــان  درواقــع  و  یافتــه  افزایــش 
افزایــش  را  خودشــان  اجتماعــی  اثرگــذارِی  می کننــد 

دهنــد و نفــوذ بیش تــری را در جامعــه پیــدا کننــد.
نــذر در جامعــه توســط زنــان می توانــد  درواقــع ادای 
و  شــده  جامعــه  در  زنــان  هویــت  بازیابــی  موجــب 
هم چنیــن منجــر بــه ایجــاد رضایــت، افتخــار، آســایش و 

دینــی شــود. مشــروعیت 

مقالــه نــذر و هویــت اجتماعــی زنــان، نوشــته مهری بهار

بــرای  را  اتاق هــا  از  یکــی  همیشــه  بیایــد،  خانه شــان  
میهمــان آمــاده می کردنــد تــا بتواننــد بــه درســتی پذیــرا 
و خوشــامدگوی خواســتگار باشــند. در آن زمــان بــه طــور 
معمــول چهارشــنبه  را روز مناســبی بــرای خواســتگاری 
دانســته و خانــواده دامــاد بــا یــک قــواره چــادر نمــاز و 
کیســه نقل ونبــات بــه خانــه دختــر می رفتنــد. اگــر در 
یــک خانــه چنــد دختــر »دمِ بخــت« داشــتند، حتمــا 
دختــرِ بزرگ تــر را نشــان داده و »شــوهر می دادنــد« و 

دیگــر دخترهــا را از نظــر پنهــان می کردنــد.

در گذشــته فاصلــه چندانــی بیــن ســن کودکــی تــا ازدواج 
وجــود نداشــت و دختــران اغلــب بیــن ۷ تــا ۱۳ ســالگی 
می شــدند.  خانوادگــی  زندگــی  وارد  و  کــرده  ازدواج 
اقتصــادی،  اســتقال  بــه  رســیدن  چــون  عواملــی 
رشــد نســبتا ســریع دختــران آن روزگار و پایین بــودن 
میانگیــن عمــر بــه دلیــل شــیوع بیماری هــا در افزایــش 
ایــن ازدواج هــای زودرس بی تاثیــر نبــود. تصــور این گونــه 

اســت. تــا  کنــون فقــط یــک وزیــر زن را در کابینــه دولــت 
ــدای  ــی نتوانســته کاندی ــی حت ــچ زن ــم و هی شــاهد بودی

ریاســت جمهــوری شــود.

مشــارکت سیاســی زنــان بــا پیــروزی انقــاب اســامی 
شــد.  شــناخته  اســامی  تکلیــف  یــک  عنــوان  بــه 
ــن  ــه یکــی از مهم تری ــوه مقنن ــان در ق ــزان حضــور زن می
در ســطوح  زنــان  بــرای ســنجش مشــارکت  ماک هــا 
میــزان  بیش تریــن  و  اســت  تصمیم گیــری  بــاالی 
مشــارکت زنــان، در مجلــس شــورای اســامی مربــوط 
کــه  اســت  هفتــم  و  ششــم  پنجــم،  مجلس هــای  بــه 
حضــور زنــان بــه علــت محــور توجــه قــرار گرفتــِن توســعه 
ــه 14 نفــر  ــی ب سیاســی و طــرح حمایــت از جامعــه مدن
ــوط  ــان نیــز مرب رســید. پایین تریــن میــزان مشــارکت زن
ــه ســه دوره اول مجلــس شــورای اسامی ســت کــه 4  ب
نفــر در آن حضــور داشــتند. ایــن مســئله هــم مربــوط بــه 
اوضــاع نامناســب کشــور و درگیــری در جنــگ تحمیلــی 

هشــت ســاله بــود. 
ــان  مــا هــر ســاله شــاهد کاهــش مشــارکت سیاســی زن
نیــز  مرســوم  جنســیت نگرِی  و  هســتیم  جامعــه  در 
مزیــد بــر علــت اســت. خانــواده، مــدارس، رســانه ها و 

بــود کــه دختــران بایــد در خانــه شــوهر بــه بلــوغ برســند 
و در نتیجــه از وسوســه های نفســانی در امــان خواهنــد 

مانــد و ســعادتمند خواهنــد شــد.
خواســتگاری  متعــدد  جلســات  بــه  پســر  خانــواده 
ارزیابــی  جهــت  را  مــواردی  جلســه  هــر  و  می رفتنــد 
عــروِس احتمالــِی آینــده، بررســی می کردنــد؛ هم چــون 
ســامت جســمی دختــر یــا توانایــی او در خانــه داری. 
ــد  ــا خــود ســبزی می بردن ــال در یــک جلســه ب ــرای مث ب
تــا ببیننــد ســبزی ها را  و جلــوی دختــر می گذاشــتند 
درســت پــاک می کنــد یــا در انجــام ایــن امــر 
هم چنیــن  دارد.  ضعــف  خانــه داری  ســاده 
جهــت ارزیابــی توانایــی دختــر در پخت وپــز، 
مهــارت  ســنجش  جهــت  و  گوشــت  کمــی 
خــود  همــراه  پارچــه  مقــداری  دوخــت ودوز 
در  ارزیابی هــا  ایــن  از  هرکــدام  و  می بردنــد 
ــاق  یکــی از جلســات متعــدد خواســتگاری اتف
می افتــاد. اگــر دختــر تمــام ایــن آزمون هــا را بــا 
موفقیــت طــی می کــرد، در آن صــورت بــود کــه 
وصلــت ســر می گرفــت. همــه شــرایط ســخت 
اکثــر  کــه  می شــد  انجــام  صورتــی  در  فــوق 
پســرها هیچ گونــه شــغلی نداشــتند و زمانــی  
هــم کــه از خرج ومخــارج و معــاش آن هــا ســوال 
»روزی  می گفتنــد:  پســر  خانــواده  می شــد، 
ــه  ــا خــودش ب دســت خداســت« و »روزی زن ب

خانــه شــوهر مــی رود«. 
دختــری  از  پســری  اگــر   آن کــه  دیگــر  نکتــه 
خوشــش می آمــد، فــردی را بــه عنــوان واســط، 
معمــوال بــرادر یــا یکی از اقوام و ریش ســفیدان، 
را نــزد خانــواده دختــر می فرســتاد تــا تقاضــای 
او را بــا خانــواده دختــر در میــان بگــذارد و اگــر ایــن 
تقاضــا مــورد پذیــرش قــرار می گرفــت، دیگــر مراســم ها 
بــه شــکلی کــه پیش تــر گفتــه شــد، صــورت می گرفــت.

۲ .ازدواج
در صــورت رضایــت طرفیــن بــرای وصلــت، تشــریفات 
مبادلــه هدایــا بیــن خانواده هــا انجــام شــکل می گرفــت. 

ســایر گروه هــای اجتماعــی هــر یــک تصوراتــی از رفتــار 
مناســب هــر جنــس را بــه فــرد می آموزنــد و در نتیجــه 
افــراد بــه تدریــج بــر اســاس ایــن تصــورات، اطاعاتــی 
روانــی  ویژگی هــای  عاقه هــا،  نگرش هــا،  مــورد  در  را 
دســت  بــه  دیگــران  و  خــود  مناســب  شــغل  حتــی  و 
افــراد  میــان  در  جنســیتی  نــگاه  واقــع  در  می آورنــد. 
جامعــه باعــث شــده، بــه رغــم تبلیغــات گســترده کــه 
می گیــرد،  صــورت  زنــان  سیاســی  مشــارکت  بــرای 
تغییــرات چندانــی را در ایــن زمینــه شــاهد نباشــیم و 
هرســاله مشــارکت در ســطح بســیار پایینی قرار بگیرد. 
هنجارهــای اجتماعــی در جامعــه بــه مســئله جنســیت 
تاکیــد می کنــد و افــراد جامعــه نیــز در طــول زندگــی 
ــا ایــن هنجارهــا آشــنا می شــوند و ایــن مهــم در  خــود ب
میــزان مشــارکت سیاســی بانــوان در جامعــه نیــز بــه 

تاثیــر می گــذارد.  طبــع 
کلیشــه های تبعیــض جنســیتی در کنــار کلیشــه های 
نژادپرســتانه و کلیشــه های طبقاتــی، می توانــد مثلــث 
دیربــاز  از  کــه  بســازد  را  نابرابری هایــی  و  تبعیض هــا 
مایــه رنــج و محرومیــت بشــر در چهارگوشــه جهــان بوده 
اســت، امــا بــرای جلوگیــری از بازتولیــد ایــن کلیشــه های 
جنســیتی الزم اســت، پیــش از این کــه زنــان و مــردان 
ــا  ــاد شــوند، آن هــا را ب ــف ی ــوان جنس هــای مخال ــا عن ب
عنــوان انســان هایی معرفــی کــرد کــه هیچ یــک فراتــر یــا 
فروتــر از دیگــری )جنســیتی دیگــر( نیســتند و بــه افــراد 
بایــد آمــوزش داد کــه بشــر، فــارغ از زن یــا مــرد بــودن، 
دارای ضعــف و توانایی ســت؛ ایــن امــری حقیقــی در 
ــاب طبیعــت انســان اســت و جنســیت نمی شناســد.  ب

*در یادداشــتی که خواندید از منبع ذیل اســتفاده شــده است:
پــور رنجبــر، مهدیــه، امــام جمعــه زاده، ســید جــواد، علــی حســینی، 
ــان،  ــری و مشــارکت سیاســی زن ــی، بررســی رابطــه جامعــه پذی عل
مطالعــات  و  انســانی  علــوم  پژوهشــگاه  زنــان،  نامــه  پژوهــش 

فرهنگــی، ســال پنجــم، شــماره اول، بهــار و تابســتان 1393
گــزارش ســاالنه برابــری جنســیتی در کشــورها منتشرشــده توســط 

مجمــع جهانــی اقتصــاد

ایــن عمــل متقابــل را »ســنگ« یــا »وعــده« می نامیدنــد . 
هدایایــی کــه از جانــب پســر و خانــواده وی داده می شــد 
شــامل شــتر، گوســفند و بــز یــا ســایر چهارپایــان اهلــی 
دختــر  پــدر  خانــه  بــه  مســتقیم  هدایــا  ایــن  و  بــود 
ارســال می شــد. مراســم عقــد و ازدواج در زمــان قاجــار 
تشــریفات خاصــی داشــت کــه بیشــتر آن هــا از بیــن 
پیــش  دامــاد  و  عــروس  مثــال  طــور  بــه  اســت؛  رفتــه 
عــروس  انتخــاب  و  نمی دیدنــد  را  یک دیگــر  عقــد  از 
معمــوال توســط مــادر پســر انجــام می شــد. هم چنیــن 
خانواده هــای ثروتمنــد معمــوال عروســی های مجلــل و 
باشــکوهی برگــزار می کردنــد و گاهــی جشن هایشــان تــا 
۷ یــا ۸ روز ادامــه داشــت. در تمــام ایــن مــدت در خانــه 
دامــاد و عــروس جشــن و شــادی برپــا بــود. در خانــه 
ثروتمنــدان معمــوال دســت عــروس و دامــاد را در شــب 
هفتــم یــا هشــتم در دســت یک دیگــر می گذاشــتند و 
تــا پیــش  از آن حتــی حــق دیــدِن یک دیگــر را نداشــتند. 
بــه طــور کلــی اگرچــه آن چــه تا کنــون بــه تحریــر درآمــد 
ممکــن اســت دربرگیرنــده بخــش زیــادی از واقعیــت 
باشــد، امــا از آن جایــی کــه ایــن آداب و رســوم برگرفتــه 
از اســام بــود و جهان گــردان و تاریخ دانــاِن توریســت از 
قوانیــن و احــکام اســامی اطاعــات دقیقــی نداشــتند، 
طبعــا نمی توانســتند بــه طــور قطــع در ایــن خصــوص 
بــا در نظــر  اظهاراتــی داشــته باشــند. علــی ای حــال 
ــد اســت  ــن تمامــی اســناد و شــواهد موجــود، بعی گرفت
مــوارد  بــا  چندانــی  تفــاوت  آداب ورســوم،  کلیــات  کــه 

ذکرشــده داشــته باشــد.
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چنــد ســالی می شــود کــه برخــی افــراد بــا نــام روان شــناس، امــا بــا ماهیــت روان شــناس نما وارد چرخــه درمانــی ســامت روان کشــور شــده اند، افــراد 
سوءاســتفاده گر و کاه بــرداری کــه از مشــکات مــردم جامعــه بــا فــن بیــان خــوب و انجــام برخــی روش هــا بــرای جــذب دنبال کننــده بــه نفــع جیــب 
خــود تغذیــه می کننــد، افــراد متقلبــی کــه نــوک پیــکان هدفشــان بــه روی جامعــه و قشــر آســیب دیــده اســت، بــه طوری کــه می تــوان گفــت آن هــا از 

هرحربــه ای بــرای پیش بــرد منفعــت خــود بهــره می برنــد.
محمــد حاتمــی، رئیــس ســازمان نظــام روان شناســی و مشــاوره کشــور، دربــاره روان شــناس نما ها و افزایــش تعــداد آن هــا گفــت: برخــی افــراد ســودجو 
ــد، افرادی کــه خــود در صفحــات  ــر ایــن اســم قصــد درمــان ســامت روان افــراد جامعــه را دارن ــا باطنــی خــاف ب ــام روان شــناس واقعــی، امــا ب ــا ن ب
مجــازی مشــکات مــردم را احصــا کــرده و بــا یــک فــن بیــان خــوب نســخه روان شناســی عجیب وغریــب بــرای بیمــاران می پیچنــد کــه البتــه هیــچ 

کــدام از ایــن مشــاوره ها جنبــه علمــی و درمانــی نــدارد و افــراد جامعــه نبایــد بــه صحبــت آن هــا اعتمــاد کننــد.
وی ادامــه داد: یکــی از فعالیت هــای مهــم ســازمان نظــام روان شناســی و مشــاوره کشــور طــی ۶ مــاه گذشــته بررســی افــراد فاقــد صاحیــت و فاقــد 
پروانــه نظــام روان شناســی بــوده اســت، بــه طوری کــه نزدیــک بــه بیــش از ۵ هــزار روان شــناس نما یــا افرادی کــه در فضــای مجــازی خــود را بــا عنــوان 

روان شــناس معرفــی کــرده، امــا هیچ گونــه پروانــه و یــا مجــوز از ســازمان نظــام روان شناســی و مشــاوره کشــور نداشــته اند، محــرز شــده اســت.

افزایش اختالالت روانی با جوالن روانشناس نماها در فضای مجازی

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شمارۀ هشتاد و سوم / نیمۀ دوم آذر 51400
روان شنـــاسی
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کنیــم،  صحبــت  پدیــده ای  دربــاره  می خواهیــم  زمانی کــه 
بایــد بــه بررســی آن از جهــات مختلــف جامعه شــناختی، 
و  روان شناســی  اقتصــادی،  سیاســی،  مردم شناســی، 
تکاملــی بپردازیــم تــا دیدمــان نســبت بــه موضــوع جامــع  
از  را  مــا  بــر جنبــه ای،  زیــاد  تاکیــد  و واقع بینانه تــر شــود. 

می ســازد. غافــل  پدیــده  جنبه هــای  دیگــر  اهمیــت 
بــه  روانشناســانه   نگاهــی  داریــم  قصــد  نوشــتار  ایــن  در 

بیندازیــم. ســنت ها  و  رســومات  کهــن،  باورهــای 
در ابتــدا بهتــر اســت بــا تعریفــی از ســنت آشــنا شــویم: 
و  آداب  عقایــد،  نوعــی  عرفــی  رســومات  و  ســنت ها 
معانــی  و  هســتند  شــونده ای  تکــرار  رفتــاری  هنجارهــای 
ــا جامعــه  وجــود  ــد. ســنت ها در یــک گــروه ی نمادینــی دارن
ــه نســل دیگــر منتقــل می شــوند. فهــم  ــد و از نســلی ب دارن
ــی اصیــل ســنت  ، در گــرو فهــم دالیــل و چگونگــی آن  معان
اعمالی ســت کــه در گذشــته بــه دنبــال رویارویــی بــا محــرک 
خاصــی ظاهــر می شــدند. البتــه ایــن رســومات نشــانه ای 
بــرای تمییــز یــک جامعــه از جامعــه ای دیگــر اســت و بــه 
عبارتــی ارتبــاط مســتقیمی بــا هویت یابــی افــراد دارنــد کــه 
ایــن مهــم خــود موجــب ســامت روان انســان ها می شــود.
در  کــه  هســتند  فرهنــگ  یــک  اصلــی  بخــش  ســنت ها 
شــکل دادن ســاختار افــکار و رفتــار جامعــه دخالــت دارنــد. 
اگــر افــراد ســنت های جامعــه ای را از بیــن برنــد، در واقــع 
هویــت آن جامعــه زیــر ســوال مــی رود و افــراد اضطــراب 
شــدیدی را در نتیجــه ایــن بحــران هویــت تجربــه خواهنــد 

کــرد.
امــا چــرا مــا در جهــان مــدرن هنــوز بــه ســنت ها معتقــد 
ــر، چــرا مــا انســان ها دوســت  ــی عامیانه ت ــه بیان هســتیم؟ ب
داریــم کــه بــه ســنت های فرهنگ مــان بچســبیم و دنیــای 
تــا  ســوال  دو  ایــن  پاســخ  کنیــم؟  تفســیر  آن  بــا  را  خــود 
حــدودی بــه ســاختار مغــز و روان انســان مرتبــط اســت. 
ــرای  ــز ب ــز آشــنا شــویم: مغ ــرد مغ ــا عمل ک ــد کمــی ب بگذاری

پیش مصاحبه: زمانی که صحبت از ســامت روان و درمان 
ــد، بســیاری از مــردم متأســف می شــوند  ــه میــان می آی آن ب
و می پندارنــد حتمــا بایــد مشــکل حــاد روان شــناختی وجــود 
داشــته باشــد تــا فــردی بــه روان شــناس مراجعــه کنــد؛ کمــا 
این کــه روان درمانگــران و مشــاوران بــه مــا کمــک می کننــد 
تــا خــود را بهتــر بشناســیم، تصمیمــات درســت تری بگیریــم 

و حــال خــوب را تجربــه کنیــم.
در  و  اولیــن  مشــهد  فردوســی  دانشــگاه  مشــاوره  مرکــز 
دانشــگاه  ایــن  دانشــجویان  بــرای  مــکان  دســترس ترین 
بــا مشــعل  و  کــرده  آن مراجعــه  بــه  کــه می تواننــد  اســت 
فروزانــی کــه روان شناســان بــه دستشــان می دهنــد، مســیر 

ببرنــد. پیــش  آگاهــی  و  روشــنایی  در  را  زندگــی 
در همیــن راســتا، بــا ســرکار خانــم راضیــه ادبــی، معــاون 
مســئول  و  دانشــجویان  توانمندســازی  و  مشــاوره  مرکــز 
بــه  بحــران  در  مداخلــه  و  درمــان  مشــاوره،  بخــش 
اجتنــاب  دالیــل  بررســی  ضمــن  تــا  نشســتیم  گفت وگــو 
بــا خدمــات مرکــز مشــاوره بیشــتر  از روان درمانــی،  افــراد 
ایــن گفت و گــو تقدیــم  از  ادامــه بخشــی  آشــنا شــویم. در 

می شــود: اتفاقیــه  وقایــع  گرامــی  مخاطبیــن 
بــه  نســبت  افــراد  از  بعضــی  باورهــای خــاص  و  نگرش هــا 
روزهــای  این کــه  علی رغــم  شــده  موجــب  روان درمانــی، 
خدمــات  دریافــت  از  می گذارنــد،  ســر  پشــت  را  ســختی 
تخصصــی روان شــناختی اجتنــاب کننــد. نظــر شــما در ایــن 

چیســت؟ رابطــه 
امــا  می پذیریــم،  راحــت  خیلــی  را  جســمی  بیمــاری  مــا 
می کنیــم؛  تلقــی  برچســب  و  انــگ  را  روانــی  آســیب های 
بــه گونــه ای کــه نمی توانیــم ماننــد دل درد آن  را بــه عنــوان 
افســرده  کــه  کنیــم  بیــان  راحتــی  بــه  و  بپذیریــم  بیمــاری 
منفــی  دیــدگاهِ  ایــن  می شــویم.  مضطــرب  یــا  هســتیم 
نســبت بــه روان درمانــی، دیــر زمانی ســت کــه در جامعــه مــا 
وجــود دارد. در قــدم اول بایــد انگ زدایــی از ایــن مســئله 
اتفــاق بیفتــد. بایــد دانســت کــه ســامت جســم و روان را 
نمی تــوان از هــم متمایــز کــرد؛ زیــرا زمانی کــه تحــت اســترس 
ــه دچــار  ــری وجــود دارد ک شــدید هســتیم، احتمــال بیش ت
بــرای  پــس  بیماری هــای قلبی-عروقــی و گوارشــی شــویم. 

داشــتن جســمی ســالم بایــد روان ســامتی داشــت.
بایوسایکوسوشــال  ابعــاد  نیــز  روان   در ســامت  از طرفــی 
کــه ســامت  ایــن معنــا   بــه  اســت؛  اســپریچوال مطــرح  و 
و  اجتماعــی  زیســتی،  زیربناهــای  درگیــر  همــواره  روان 
عاوه بــر  افســردگی  مثــل  اختالــی  در  معنوی ســت. 
عوامــل روان شــناختی، مســائل زیســتی نیــز مطــرح اســت 
ایجــاد  در  مغــز  عصبــی  انتقال دهنده  هــای  جابه جایــی  و 
بــرای  کــه  همان طــور  لــذا  دارنــد.  نقــش  افســرده  خلــق 
بیماری هــای جســمی بــه پزشــک مراجعــه می کنیــم، الزم 
اســت بــرای مرتفــع ســاختِن آســیب های روان شــناختی نیــز 

بخواهیــم. کمــک  متخصــص  فــرد  از 
وی در خصــوص اهــداف و راهبردهــای مرکــز مشــاوره ادامــه 

را بــه ســمت چالــش کوچکــی می کشــاندند کــه خســتگی 
می داشــت. بــاز  مهم تــر  کارهــای  از  را  مــا  آن  از  حاصــل 
بــه  نســلی  از  مثبتشــان  تاثیــرات  ســبب  بــه  ســنت ها 
آن هــا،  وجــود  لطــف  بــه  می شــوند؛  منتقــل  دیگــر  نســل 
مــا روزانــه، کارهــای کم تــری را بــرای 
داریــم؛  برنامه ریزی کــردن 
آن هــا  از  بخشــی  چراکــه 
ناخــوداگاه  صــورت  بــه 
طرح ریــزی  قبــل  از 
شــده اند و ســنت ها 
مــا  این گونــه 
عمل گراتــر  را 
 . ند ز می ســا
واقــع  در 
ی  ها ر ختا ســا
را  مــا  ســنت، 
اضطــراب  از 
؛  ننــد ها می ر
الزم  چراکــه 
دربــاره  نیســت 
حتــی  امــرِ  هــر 
از  بیــش   تــازه ای 
تأمــل  نیــاز  حــدِ 

. کنیــم

نیــازِ  چهــار  در  ســنت ها 
مــا  کمــک  بــه  زیســتمان 

: ینــد می  آ
زندگــی؛  کیفیــت  افزایــش  بــه  نیــاز   .1
احســاس  افزایــش  ســبب  جمعــی،  آداب 
روانــی  امنیــت  و  ایمنــی  آرامــش، 

دلیــل دسترســی راحت تــر دانشــجویان بــه خدمــات مرکــز، 
بســیاری از مشــاوره ها بــه صــورت تلفنــی انجــام می گیرنــد. 
بخــش مــددکاری مرکــز مشــاوره نیــز بــه دانشــجویانی کــه 
مشــکل معیشــتی دارنــد، کمــک هزینــه تحصیــل، غــذا و 
پوشــاک اعطــا می کنــد. هم چنیــن بــرای افــرادی کــه دارای 
بحــران  در  مداخلــه  خدمــات  هســتند،  خودکشــی  افــکار 
دائــم  بــه طــور  افــراد  ایــن  روانــی  و وضعیــت  ارائــه شــده 
توســط تیــم درمــان کــه شــامل روان پزشــک، روان شــناس و 

مــددکار اســت، پی گیــری خواهــد شــد.
دیگــر  از  دانشــجویان  رواِن  ســامت  ســطح  غربالگــرِی 
اســت.  آن  عهــده دارِ  مشــاوره  مرکــز  کــه  وظایفی ســت 
صرفــا  ســال   15 مــدت  بــه  روان  ســامت  پایــش  طــرح 
کاغــذی  و  قلــم  صــورت  بــه  و  ورودی  دانشــجویان  بــرای 
کــه در معــرض خطــر شناســایی  افــرادی  انجــام می شــد. 
می شــدند، غربــال و تحــت درمــان قــرار می گرفتنــد، امــا در 
ــرای تمامــی دانشــجویان  دو ســال اخیــر ایــن طــرح ب
قابــل اجراســت و فــرم مقیــاس ملــی ســامت روان 
portal.saorg. دانشــجویان از طریــق ســامانه
قابــل  همــگان  بــرای   ir/mentalhealth
پرســش نامه،  ایــن  براســاس  دسترسی ســت. 
کارشــناس بخــش پذیــرش مرکــز بــا افــرادی که 
در الویــت  قــرار دارنــد، تمــاس گرفتــه و زمانــی 
را جهــت مصاحبــه بالینــی تنظیــم می کنــد؛ 
چنان چــه در مصاحبــه اولیــه تشــخیص داده 
شــود کــه فــرد دچــار مشــکات روان شــناختی 
اســت، همکارانمــان بــرای وی، وقــت مشــاوره 

تعییــن خواهنــد کــرد.
مرکــز مشــاوره تــا چــه انــدازه نســبت بــه حفــظ 
متعهــد  دانشــجویان  شــخصی  اطالعــات 
و  مراجــع  بیــن  کــه  و صحبت هایــی  اســت 
مشــاور مطــرح می شــود تــا چــه انــدازه در 
باقــی می مانــد؟ طــول درمــان محرمانــه 
اصــل  اولیــن  روان شناســی  علــم  در 
یــک  رازداری ســت؛  اخاقــی، 
بــه  نســبت  بایــد  روان شــناس 
و  مراجعه کننــده  هویــت 
رازدار  می گویــد  کــه  آن چــه 
و  مشــاوره  مرکــز  در  باشــد. 
دانشــجویان،  توان مندســازی 
بــه جــز مشــاور و ســوپروایزر 
نظــر  بــا  خــاص  مواقــع  -در 
فــرد  هیــچ  مراجعه کننــده- 
دیگــری بــه پرونــده افــراد دسترســی 
نــدارد. اطاعــات شــخصی افــراد در مرکــز باقــی 
می مانــد و بــه هیــچ بخــش یــا ســازمانی از دانشــگاه تحویــل 
تحصیــل  ادامــه  صورتی کــه  در  تنهــا  شــد.  نخواهــد  داده 

ســازگاری هرچــه بیش تــر بــا محیــط، بــه دنبــال آســان کردن 
کــه  آن جایی ســت  ماجــرا  تلــخ  حقیقــت  پدیده هاســت. 
پــی می بریــم انــرژی شــناختی محــدودی داریــم؛ در واقــع 
مغــز بــرای چیره شــدن بــر محیــط ســابق، میــل بــه حفــظ 
دارد. می پرســید چــرا؟  را  رفتارهــای گذشــته  و  نگرش هــا 

جدیــد،  محرک هــای  بــرای  آن کــه  دلیــل  بــه  
انــرژی شــناختی الزم را ذخیــره کنــد.

شــکل گیری  مســئله  ایــن 
و  شــخصی  عادت هــای 

نیــز  را  جمعی مــان 
می کنــد.  توجیــه 

تمایــل  مــا  بنابرایــن 
ســنت ها  بــه  داریــم 
باشــیم؛  پایبنــد 
می خواهیــم  زیــرا 
ن  یمــا ها ر کا

و  ســریع تر  را 
انجــام  بهینه شــده تر 
کنیــد  فــرض  دهیــم. 
وجــود  ســنت ها  اگــر 

بــرای  نداشــتند، 
اجتماعــِی  کنش هــای 

»ســام  ماننــد  ســاده ای 
ســاعت ها  بایــد  کــردن«، 
ــا  ــم کــه دقیق فکــر می کردی

را  ســخنی  چــه 
روبــرو  هنــگام 

آشــنا  فــرد  بــا  شــدن 
بــه  غریبــه  یــا 

زبــان بیاوریــم. 
ــکار مــا  ــن اف ای

داد:
کیفیــت تحصیــِل دانشــجویان ارتبــاط مســتقیمی بــا ســطح 
مرکــز  اصلــی  هــدف  ایــن رو  از  دارد.  آن هــا  روان  ســامت 
مشــاوره ارتقــای ســطح ســامت روان شــناختی و اجتماعــی 
دانشــجویان اســت تــا رونــد تحصیــل و زندگــی آن هــا بــه 

ســامت پیــش رود.
اوایــل جوانــی دوران بــروز برخــی از مشــکات روان شــناختی 
اســت؛ ممکــن اســت فــردی تــا قبــل از ورود بــه دانشــگاه 
بــا  امــا  نکنــد،  احســاس  خــود  امــور  و  زندگــی  در  خللــی 
در  کاســتی هایی  متوجــه  دانشــگاهی  جامعــه   بــه  ورود 
مزمــن  از  پیش گیــری،  و  مداخلــه  لــذا  شــود.  عملکــردش 

می کنــد. جلوگیــری  اختــال  آن  شــدِن 
پیش گیــری از آســیب های روان شــناختی و اجتماعــی نیــز 
ــم  ــا ســعی می کنی از دیگــر اهــداف مرکــز مشــاوره اســت. م
دهیــم؛  انجــام  را  الزم  پیش گیری هــای  ســطح  ســه  در 

پیش گیــری اولیــه بــرای عمــوم دانشــجویانی 
کم تــری  روان شــناختی  مشــکات  کــه 

ایــن  در  میفتــد.  اتفــاق  دارنــد، 
ســطح، مرکــز مشــاوره بــرای افــرادی 
امــا  ندارنــد،  جــدی  مشــکل  کــه 
حــوزه  در  اطاعاتــی  اســت  الزم 
روان داشــته باشــند، کارگاه هایــی 
ایــن  در  می کنــد.  برگــزار  را 
کارگاه هــا چگونگــی کنــار آمــدن 

و  عاطفــی  شکســت های  بــا 
ــا اســترس  ــه ب ســوگ، مقابل
کســب  اضطــراب،  و 

و  جرئت منــدی  مهارت هــای 
برقــراری  و چگونگــی  وجــود  ابــراز 
بــه  پایــدار  و  موثــر  ارتباطــات 
دانشــجویان آمــوزش داده می شــود. 

زمانی ســت  دوم،  ســطح  پیش گیــری 
فــرد  و  آمــده  وجــود  بــه  کــه مشــکاتی 
خواســتار رفــع آنــان اســت؛ در این ســطح 

افــراد، خدمــات مشــاوره را دریافــت 
پیش گیــری  در  کــرد.  خواهنــد 

مشــکات  ســوم  ســطح 
به وجــود  روان شــناختِی 
آمــده، ماننــد ســوء مصــرف 
شــده اند  مزمــن  مــواد، 
پیش گیــری  بــرای  فــرد  و 
احتمالــِی  آســیب های  از 

و  مراجعــه  مرکــز  بــه  بیش تــر، 
می کنــد. دریافــت  را  روان درمانــی  خدمــات 

و  فــردی  صــورت  بــه  مراجعیــن  بــرای  درمــان  و  مشــاوره 
ــا بــه  گروهــی انجــام می شــود. از زمــان شــیوع پاندمــی کرون

می شــوند. بلند مــدت  در  انســان 
2. نیــاز بــه داشــتن احســاس تعلــق و احتــرام: احســاس 
مثبتــی کــه مــا از عضویــت در گروهــی بــه دســت می آوریــم، 
و  کــرده  ابــراز  را  مشــترکمان  ارزش هــای  می شــود  باعــث 

حمایــت، احتــرام و دوســتی افــراد را کســب کنیــم.
ســالم،  روانــی  داشــتن  بــرای  داشــتن:  بــاور  بــه  نیــاز   .3
رفتــاری  و  اخاقــی  اصــول  از  سیســتمی  و  چارچــوب 
ضــروری اســت تــا فــرد بتوانــد ضمــن آن، هویــت خــود را 

نشــود. اضطــراب  و  ســرکوب  دچــار  و  کــرده  حفــظ 
بــه دیگــران: ســنت ها ســبب تســهیل  بــه کمــک   نیــاز   .4
کــه  مشــخصی  راه هــای  زیــرا  می شــوند؛  کمک کــردن  در 
پیــش پایمــان قــرار داده شــده، احتمــال اقــدام بــه کمــک را 
افزایــش می دهــد. از طرفــی هم گروهــی مــا، معــرف هویــت 
ــم کیفیــت زندگــی  ــه همیــن دلیــل ســعی می کنی ماســت؛ ب

ــم. ــاال ببری او را ب

حفــظ رســومات جنبه هــای مثبــت و فــراواِن دیگــری نیــز 
ــز  ــب آن  نی ــا از معای ــال نمی گنجــد، ام ــن مق ــه در ای دارد ک
نبایــد غافــل مانــد. بــه عنــوان مثــال، ســنت ها می تواننــد 
ــژادی و تفکــر فاشیســم  عواملــی جهــت تشــدید تبعیــض  ن
ــد؛  ــاز  دارن ــد مــا را از خاقیــت ب باشــند. هم چنیــن می توانن
در نتیجــه نمی توانیــم موضوعــی را از جنبه هــای مختلــف 
را خلــق  و موثرتــری  رفتــار متفــاوت  و  و مطالعــه  بررســی 
تاثیــرات  و  قــدرت  حاصــل  مســائل  ایــن  همــه   کنیــم. 
دارا  رســومات  و  ســنت ها  کــه  باالیی ســت  اجتماعــی 

هســتند.

شــده  اســتفاده  ذیــل  منابــع  از  خواندیــد،  کــه  یادداشــتی  *در 
اســت:

رابرت اســترنبرگ، کتاب روان شناســی شــناختی
جیمــز کلیــر، کتــاب عادت های اتمی

نوشــته   ،A Profound Need for Our Traditions مقالــه 
تــودِی در ســایکولوژی  لویــن، منتشرشــده  ســاول 

ــا مشــکل مواجــه شــود،  ــل روان شــناختی ب ــه عل دانشــجو ب
ــرد دانشــجو اطاعــات روان شــناختی وی  ــا تعهــد و نظــر ف ب
ــد  ــا تســهیاتی در رون ــه سیســتم آمــوزش گــزارش شــده ت ب

شــود.  گرفتــه  نظــر  در  تحصیلــش  ادامــه 
امــا بایــد تاکیــد کنــم کــه اصــل رازداری تنهــا در دو مــورد 
کــردن  وارد  قصــد  فــرد  کــه  زمانــی  شــود؛  رعایــت  نبایــد 
افــکار  دارای  یــا  دارد  دیگــران  و  خــود  بــه  جــدی  آســیب 
فــرد  زمانی کــه  خصوصــا  دگرآزاری ســت.  و  خودکشــی 
قصــد آزار رســاندن بــه کــودکان، ســالمندان و معلــوالن را 
داشــته باشــد، روانشــناس می بایســت افــرادی کــه قــادر بــه 

ســازد. مطلــع  را  تهدیــدات هســتند  ایــن  از  جلوگیــری 
افــراد چگونــه دربــاره  درمان گــران اطالعــات کســب کننــد تــا 
ــه مناســب آنهاســت  ــا شــخصی ک ــی را ب ــد روان درمان بتوانن

آغــاز کننــد؟ 
رزومه مشــاوران، حوزه تخصصی درمان و نوع رویکردشــان 
 moshaver.um.ac.ir در بخــش مشــاوره و درمــان ســایت
وجــود دارد. دانشــجویان عاوه بــر مراجعــه بــه ایــن قســمت، 
می تواننــد بــا پــر کــردن فــرم پذیــرش مرکــز مشــاوره از طریــق 
پرتــال دانشــجویی، اطاعــات اولیــه را در اختیــار مــا قــرار 
پرســش نامه  بررســی  بــا  درمــان  بخــش  مســئول  تــا  داده 
فــرد، او را بــه روان شــناس حــوزه بالینــی، تحصیلــی- شــغلی، 
خانــواده و پیــش از ازدواج، حقوقــی، مــددکار یــا روان پزشــک 

ارجــاع دهــد.
بــه طــور کلــی می تــوان گفــت رویکردهــای مشــاورین مرکــز، 
رویکردهایــی طوالنی مــدت ماننــد روان کاوی و روان تحلیلــی 
انتخــاب می کنیــم  نیســت؛ مــا رویکردهــای کوتاه مــدت را 
تــا بتوانیــم بــه وضعیــت همــه دانشــجویان رســیدگی کنیــم. 
همه جانبــه  دسترســی  بــرای  مشــاوره  مرکــز  راهــکار 

چیســت؟ روان  ســالمت  خدمــات  بــه  دانشــجویان 
جلســات  هــدف،  ایــن  بــه  رســیدن  بــرای  داریــم  قصــد 
دانشــجویان  تــا  کنیــم  راه انــدازی  خودیــاری  الکترونیکــی 
بــه  و  کننــد  کســب  را  اطاعاتــی  روان  ســامِت  مــورد  در 
خودشناســی برســند و در صــورت احســاس نیــاز بــه طــور 
حضــوی یــا مجــازی، بــا درمان گــر خــود ارتبــاط برقــرار کننــد.
در  روان درمانــی  جلســات  کــه  اســت  ایــن  امــر  حقیقــت 
کلینیک هــای ســطح شــهر، هزینه هــای گزافــی در پــی دارد، 
امــا در مرکــز مشــاوره ایــن امــکان بــرای دانشــجویان فراهــم 
اســت کــه بــا حداقــل هزینــه و تقریبــا رایــگان از خدمــات 

ســامت روان بهــره ببرنــد.
زمــان  هــر  می کنــم،  پیشــنهاد  دانشــجویان  بــه  پایــان  در 
دچــار مشــکلی شــدند بــه مرکــز مشــاوره مراجعــه کننــد؛ 
واقــع  موثرتــر  مشــکل،  اولیــه  مراحــل  در  مشــاوره  زیــرا 
و  هیجانــات  افــکار،  بــود  قــادر خواهنــد  افــراد  و  می شــود 
اختــال هــر چــه  بهتــر مدیریــت کننــد.  را  عواطــف خــود 
مزمن تــر شــود، رونــد درمــان بــه همــان نســبت طوالنی تــر و 

شــد. خواهــد  ســخت تر 
بــه  تــا  کنارتــان هســتیم  پایــان دوران تحصیــل در  تــا  مــا 
آرامشــی کــه الزم داریــد برســید و حــال خــوب را تجربــه 

کنیــد.

بررسیعواملروانشناختیموثردراعتقادبهسنتها

درگفتوگوبامعاونمرکزمشــاورهوتوانمندســازیدانشــگاهفردوســیمشــهد:
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معــاون وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در اختتامیــه پنجمیــن جشــنواره ملــی فانــوس کــه شــامگاه چهارشــنبه، ۲۴ آذر مــاه، در تــاالر شــهر مشــهد 
ــا  ــم ب ــاد اســت کــه امیدواری ــن حــوزه زی ــدان در ای ــه هنرمن ــار کــرد: گای ــدان از ســازمان ســینمایی، اظه ــادات هنرمن ــه انتق ــا اشــاره ب ــزار شــد، ب برگ
ــدازی شــود خیلــی از مشــکات اهالــی ســینما و زیرســاخت ها در اســتان ها حــل  تشــکیل شــورای عالــی ســینما کــه قــرار اســت در اســتان ها راه ان

شــود.
وی اضافــه کــرد: امیدواریــم در دولــت فعلــی شــورای عالــی ســینما بــار دیگــر احیــا شــود. ایــن بــار شــورای عالــی اســتان ها را نیــز تشــکیل دادیــم کــه 
بــه ریاســت اســتاندار و عضویــت نهادهایــی هم چــون اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی، شــهرداری، هنرمنــدان و... تشــکیل جلســه خواهــد داد. 
بــا تشــکیل و راه انــدازی شــورای عالــی ســینما در اســتان ها موضــوع تولیــد، زیرســاخت ها، جشــنواره ها و حمایــت از آنــان در دوره هــای بعــد در 

اســتان ها رونــق خواهــد گرفــت و ایــن مشــکات فعلــی مرتفــع خواهــد شــد.

احیاء شورای عالی سینما

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شمارۀ هشتاد و سوم / نیمۀ دوم آذر 61400
فرهنگ و هنـر

»گتســبی«؛حقیقتوامید

هنرمنــدان،میزبانتاریخو
سیاســتمدارانمهمانتاریخاند

»یــکدقیقه«را
درشــبیلدابشنوید...

محمدسجاد اعتماد گلستانی
کارشناسی  مدیریت مالی 98

محمدرضا صبوریان
کارشناسی مدیریت دولتی 98

از »ِجــی گتســبی« می تــوان بــه عنــوان یکــی از عمیق تریــن و 
حقیقی تریــن شــخصیت های غیرحقیقــی یــاد کــرد. بی شــک 
ــمایی پاردوکســیکال  ــن« َش ــردن واژه ی »حقیقی تری ــه کار ب ب
چراکــه  می بخشــد؛  ســاده  تماشــاگرِ  دیــدِ  حقیقــِت  بــه 
در دیــد انســاِن امــروز گتســبی شــخصی دور از واقعیــت، 
فانتــزی و صرفــا زیبانــگاری شــده اســت کــه بــه دل نشســته، 
تحســین  برانگیــز بــوده و اذهــان را جــذب خــود می کنــد، امــا 
هیــچ گاه ماننــدش )فــردی بــا باورهــا، رفتــار و افــکار او( در 
عالــم حقیقــِی زندگانــی پیــدا نخواهــد شــد و همیــن موضــوع 
ســرآغاز تشــکیل حقیقــِت بی پایــان گتسبی ســت؛ حقیقتــی 
کــه او را نــه تنهــا از فانتــزی و غیرواقعــی بــودن جــدا می کنــد، 

ــه او می بخشــد.  کــه جامــه  رئــال ب
در واقــع افــکار او و اعمالــش بــه گونــه ای جاری ســت کــه 
می تــوان از او آموخــت و یــا خویشــتن را در آن پیــدا کــرد؛ 
باورهــای  پنهــان.  گاه  و  اســت  آشــکار  گاه  کــه  خویشــتنی 
گتســبی از آن دســته باورهایی ســت کــه در دیــده  آدم هــا 
کــه  گونــه ای  بــه  غیرواقعــی می بیننــد؛  را  آن  و  نمی گنجــد 
نمی تواننــد بــا آن انــس بگیرنــد، هرچنــد کــه زیبــا بخواننــدش 
و نمی تواننــد خــود را پایبنــد آن کننــد، هرچنــد کــه بداننــد 
ســرانجام آن بینایی ســت و در عصــرِ انســان، بســیارند آن 

نابینایانــی کــه بینایــان را بــه کــوری متهــم کرده انــد.
در واقــع بایــد گفــت کــه انســان امــروز هماننــد گذشــته، نابینــا 
بــه جســت وجویی  را  انســان ها مســیر  از  اســت. بســیاری 
جســت وجویی  مســیرِ  در  بســیاری  و  پیموده انــد  غلــط 
درســت جــان داده  و گاهــی هــم جان ســتانده اند، امــا مســیر 

متاســفانه در ایــن روزهــا شــاهد رفتارهــا و گفتارهایــی 
خشــم  موجــب  کــه  هســتیم  افــراد  از  برخــی  ســوی  از 
از  دور  بــه  کــه  ســخنانی  می شــود؛  مــردم  ناراحتــی  و 
جامعــه  عمومــی  شــرایط  درک  و  عقانیــت  هرگونــه 
آن  بازخــورد  بــه  نســبت  توجهــی  هیــچ  و  شــده  بیــان 
در اجتمــاع وجــود نــدارد. ســخنانی کــه هیــچ ارتباطــی 
آن  پخــش  و  آن هــا  بیــان  بــا  و  نــدارد  آن  گوینــده  بــه 
و  کشــیده  مــردم  روح  بــر  ســوهان  مجــازی  فضــای  در 
موجــب تفرقه افکنــی در کشــور می شــود. ســخنانی کــه 
بی اطاعــی  و  فرهنگ وهنــر  از  بــودن  دور  نشــان دهنده 

اســت. مــردم  عایــق  از  آن  گوینــده 
کاظــم  ســید  ســخنان،  این گونــه  مــورد  آخریــن  در 
مجلــس  در  نمیــن  و  اردبیــل  مــردم  نماینــده  موســوی 
واردات  ممنوعیــت  خصــوص  در  اســامی  شــورای 
آالت موســیقی بــه کشــور گفتــه اســت  »موضــوع آالت 
موســیقی و لوازمــی از ایــن قبیــل آن قــدر مهــم نیســتند 
کــه مــا حتــی بــرای آن وقــت و ارزی خــرج کنیــم. چــرا 
بــا وجــود شــهدا و علمــا ورود آالت موســیقی بــه کشــور 
بایــد آزاد باشــد؟ کســی کــه بــه دنبــال آالت موســیقی 
آالت  ورود  بــرود،  ایــران  از  اســت  شــخصی  امیــال  و 
موســیقی بــه صــاح نیســت؛ چــون کشــور مــا کشــوری 

می باشــد«. اســامی 
را  نماینــده مجلــس در شــرایطی چنیــن ســخنانی  ایــن 
بیمــاری  کــه  دوســال گذشــته  طــی  در  کــه  کــرده  بیــان 
یکــی  بــود،  شــده  مــا  کشــور  مــردم  گریبان گیــر  کرونــا 
مــردم  زندگــی  بــه  امیــد  توانســت  کــه  مــواردی  از 
کرونــا  بــا  مبــارزه  مقــدم  خــط  در  کــه  پرســتارانی  و 
بودنــد را زنــده نگــه دارد و حــال آن هــا را خــوب کنــد، 
کــه  بــود  بــود. همیــن موســیقی  همیــن آالت موســیقی 
توانســت در شــرایط ســخت، کاری را انجــام دهــد کــه 

برنیامــد. آن  عهــده  از  سیاســت مداری  هیــچ 
اســامی  مــا  »کشــور  اســت  گفتــه  شــرایطی  در  وی 
موســیقی  آالت  از  اســتفاده  دلیــل  ایــن  بــه  و  اســت 
امــروز  کــه  نیســت«  جایــز  کشــور  بــه  آن هــا  ورود  و 
اســام  ترویــج  و  تبلیــغ  بــرای  بســیاری  خواننــدگان 
پیــدا  ورود  موســیقی  عرصــه  بــه  خــود  اعتقــادات  و 
کــه  زده انــد  خوبــی  بســیار  آثــار  بــه  دســت  و  کرده انــد 
بازتــاب گســترده در کشــورهای مختلــف داشــته اســت. 
کشــور  دشــمنان  بــه  مــردم  واکنــش  کــه  شــرایطی  در 
واســطه  بــه  اعتقــادی  و  سیاســی  مختلــف  اتفاقــات  و 

روزهــای  ایــن  خــوِب  خواننــدگان  از  یکــی  قلیــچ«  »علــی 
موسیقی ســت کــه فعالیــت خــود را بــه صــورت حرفــه ای 
از ســال ۱۳۹۴ آغــاز کــرده اســت. او کــه در ابتــدای کار 
بــود،  آثــار مناســبتی و مذهبــی شــناخته شــده  بــا  خــود 
توانســت بــا آثــار متعــدد چندزبانــه و تســلط بســیار خــوب 
زبــان  کنــار  در  آذری  و  عربــی  انگلیســی،  زبان هــای  بــر 
نیــز  را  دیگــر  کشــورهای  از  بســیاری  مخاطبــان  فارســی 

جــذب کنــد.
و  خــود  عاشــقانه  آثــار  بــا  توانســته  روزهــا  ایــن  کــه  او 
آثــار  باکیفیــت،  تنظیم کننــدگان  و  شــاعران  بــا  همــکاری 
گســترش  را  خــود  مخاطبــان  طیــف  و  ارائــه  را  مطلوبــی 
مناســبت شــب  بــه  پیــش  ســال  چنــد  نیــز  اثــری  دهــد، 
یلــدا تحــت عنــوان »یــک دقیقــه« منتشــر کــرده اســت  ؛ 
اثــری کــه بــه نظــر می رســد از باقــی آثــار تولیدشــده بــرای 
مناســبت  و  کیفیــت  نشــریه  از  شــماره  ایــن  مخاطــب 
بیش تــری دارد و آن طــور کــه بایــد شــنیده نشــده اســت.
بــا شــعر  کــه  اثــر  ایــن  اســاس تصمیــم گرفتیــم  ایــن  بــر 
ســعید پاشــازاده، آهنگســازی علــی قلیــچ و تنظیــم هومــن 
بــا  آزمــا تولیــد شــده را معرفــی کنیــم و شــما می توانیــد 
اســکن کیوآردکــد موجــود و مراجعــه بــه آپــارات بــه ایــن 

اثــر گــوش دهیــد.
صفحــه  بــه  مراجعــه  بــا  می  کنیــم  پیشــنهاد  هم چنیــن 
آدرس  بــه  خواننــده  ایــن  یوتیــوب  و  اینســتاگرام 
کــرده  پیــدا  او  آثــار  بــا  بیش تــری  آشــنایی   alighelich
و بــه نســبت عاقــه خــود بــه آثــار عاشــقانه، مذهبــی و 
چندزبانــه، موزیک هــای مــورد عاقــه خــود را انتخــاب و 

دهیــد. گــوش 

چیســت و جســت وجو کــدام اســت؟ پاســخ ســاده  اســت و 
ــرای درک؛ چراکــه آن مســیر  ــرت آوری دشــوار ب ــه طــرز حی ب
عشــق اســت و  جســت و جو، جســت و جویی بهــر معشــوق؛ 
عشــقی کــه می توانــد بــه هرشــکلی درآیــد و معشــوقی کــه از 
ــر اســت. انســان در گــذار  شــکل پذیری  عشــق شــکل پذیرت
می شــود،  خســته  قضاوت هــا  و  رنج هــا  دوری هــا،  زمــان، 
این طــور  او  بــرای  امــا  کنــاره می گیــرد،  از هــدف  و  ـُـرد  می ب
نبــود؛ چراکــه او چیــزی ورای دیــد انســان ها یافتــه بــود و آن 

ــود. عشــِق حقیقــی ب
و  بــزرگ  گتســبی  رمــان  نویســنده   فیتزجرالــد،  اســکات 
خالــق شــخصیت گتســبی نیــز بــه گونــه ای مســیری را بــه 
دشــواری تــا معشــوقه  خــود طــی کــرده بــود و آن جاســت 
زندگانــی  از  عشــق  گاهــی  می شــویم  متوجــه  کــه 
نــه  می کنــد؛  رخنــه  داستان هایشــان  بــه  نویســندگان 
آن کــه بــه الــزام دســت بــه عین نویســی بــرده و صرفــا 
آن چــه دیده انــد، چشــیده اند، گریســته اند و خندیده انــد 
را بــه تحریــر درآورنــد؛ نــه، امــا ذره ای از رنــگ زندگانــی 
خــود را بــه دنیایــی کــه خلــق کرده انــد، تزریــق می کننــد 
از  بیش تــر  فیتزجرالــد  شــاید  می دانــد،  چــه  کســی  و 

خــود  آن  کــه  بــوده  کــرده  درک  را  عشــق  گتســبی، 
حکایتــی دیگــر اســت.

گتســبی،  عشــق  مانایــِی  موضــوع 
وصــف  امیــدی  موضــوع 

موضــوع  و  ناشدنی ســت 
امیــد بی نهایــِت گتســبی از 
فلســفه های  اساســی ترین 
اســت.  راســتین  عشــق 

آن  نمونــه  آخریــن  کــه  می افتــد  اتفــاق  موســیقی 
ــا اســتفاده از آهنــگ محســن چاوشــی  واکنــش مــردم ب
شــأنی  از  دور  اخیــرا ســخناِن  کــه  فــردی  اظهــارات  بــه 
بایــد  بــود.  کــرده،  مطــرح  را  اطهــار)ع(  ائمــه  درمــورد 
کــه حتــی  کــرد  یــادآوری  نماینــده  ایــن  بــه  نیــز  را  ایــن 
خــود  محتــوای  تولیــد  بــرای  هــم  مداحــان  روزهــا  ایــن 
می کننــد. مراجعــه  موســیقی  ضبــط  اســتودیوهای  بــه 
بســیاری  بازخوردهــای  اردبیــل  نماینــده  ســخنان  ایــن 
یکــی  کــه  داشــت  کشــور  از  خــارج  و  داخــل  در 
داریــوش  واکنــش  بازخوردهــا،  آن  مهم تریــن  از 
موســیقی  خانــه  مدیــره  هیــات  رئیــس  پیرنیــاکان، 
ســخنان  ایــن  بــه  واکنــش  در  پیرنیــاکان  بــود.  کشــور 
مجلــس  نماینــده  یــک  کــه  متعجبیــم  واقعــا  مــا  گفــت: 
چنیــن حرفــی را بزنــد و آن هــم توهین آمیــز بــه جامعــه 
ارکان  از  کــه یکــی  هنــری و جامعــه موســیقایی کشــور 
کــه  دارد  ربطــی  چــه  بــه شــما  اســت.  فرهنگــی کشــور 
از  هســتند،  موســیقی  دنبــال  کــه  کســانی  می گوییــد 
خــود  شــدید  اعتــراض  موســیقی  خانــه  برونــد؟  کشــور 

مــی دارد. اعــام  مجلــس  نماینــده  اظهــارات  بــه  را 
رئیــس و ســخنگوی خانــه موســیقی ایــران ادامــه داد: 
ارشــاد  و  فرهنــگ  محتــرم  وزیــر  اســماعیلی،  آقــای  بــه 
بایــد  ارشــاد  وزارت  کــه  می گوییــم  را  ایــن  اســامی 
و  دهــد  نشــان  عکس العمــل  قضیــه  ایــن  بــه  نســبت 
ــی ســینما، موســیقی،  ــه متول ــرای این ک ــد. ب ــراض کن اعت
و  فرهنــگ  وزارت  هنرهــا  ایــن  همــه  و  نقاشــی  تاتــر، 
ارشــاد اســامی اســت. اگــر همین طــور دم فــرو ببنــدد 
برســد  راه  از  کــه  هرکســی  فــردا  نزنــد،  حرفــی  هیــچ  و 
در  هلنــد  در  می کنــد.  بیــان  را  حرف هایــی  چنیــن 
تــا  می کننــد  پخــش  موســیقی  گاوهــا  بــرای  ســوله هایی 
یــاد شــعر ســعدی افتــادم  شــیر آن هــا دو برابــر شــود. 
اســت  حالــت  در  عــرب  شــعر  بــه  اشــتر  می گویــد  کــه 
هــر  کــز عشــق بی خبــری.  کــژ طبــع جانــوری  و طــرب/ 
کســی از راه برســد نمی توانــد بــه ایــن مــردم بگویــد از 
کشــور برویــد. مثــل آن مجــری کــه در تلویزیــون گفتــه 

بــرود.  مملکــت  از  نمی خواهــد  کســی  اگــر  بــود 
وی خاطرنشــان کــرد: موســیقی بــرای ایــن مــردم ماننــد 
هواســت؛ موســیقی غــذای روح اســت و بایــد مــردم آن 
نیســتید.  شــما  آن  تصمیم گیرنــده  و  باشــند  داشــته  را 
بایــد بــه ایــن آقــای نماینــده بگویــم کــه سیاســت مداران 
در هــر جایگاهــی کــه باشــند، مهمانــان تاریخ انــد و مــا 
رفتنــی  کــه  آن هایــی  تاریخیــم.  میزبانــان  هنرمنــدان 

هســتند، شــما هســتید آقــای نماینــده نــه مــا.

بــه  کــه  هســتند  عناصــری  امیــد  و  عشــق  گفــت  بایــد 
یک دیگــر نیــرو می بخشــند. هــرگاه عشــق عمیق تــر شــود، 
امیــد بیش تــر شــده و هــرگاه امیــد اساســی تر شــود، عشــق 
حقیقی تــر؛ بــه گونــه ای کــه نظــر، معطــوِف معشــوق می شــود 
و قــدرت مــاورا. در آنجاســت کــه معشــوق معیــار می شــود و 
از آن جــا قضــاوت در بــاب معشــوق معنایــی نــدارد؛ چــرا کــه 

اوســت. معیــار 
فیتزجرالــد در رمــان خــود »گتســبی 
بــزرگ« جملــه ای را بــه کار بــرده 
کــه ســعی بــر اشــاره بــه عمــِق 
اســت:  داشــته  امیــد  ایــن 
 Reserving judgments«
 is a matter of infinite
بــه  نــه  گتســبی   .»hope
تحلیــل معشــوق می پــردازد 
آن کــه  بــا  او؛  قضــاوت  نــه  و 
بازهــم  بــوده،  همه چیــز  ناظــر 
نمی کشــد.  امیــد  از  دســت 
همــان  بــه  زنــده  گویی کــه 
عشــق اســت و بــی آن هیــچ 

می شــود.
موضــوع 

بایــد درک شــود و  از موضوعاتی ســت کــه  عشــق و امیــد 
تــا آن زمان کــه درک نشــود در ظاهــرِ رویــا باقــی می مانــد؛ 
ــه همان شــکلی  همان طــور ســتودنی و غیرواقعــی، درســت ب
بــه  آن  فیلــم  در  و  بــزرگ  گتســبی  رمــان  در  مــردم  کــه 
کارگردانــی »بــاز لورمــن« بــه تصویــر کشــیده شــدند؛ نابینــا 
بــر عشــق حقیقــی گتســبی و بینــا بــر ســاختن حکایت هایــی 

از حقیقــت. بســیار دور 
امــا نکتــه ایــن اســت کــه عاشــق هیــچ اهمیتــی بــه بــاور شــدن 
نمی دهــد، بلکــه همه چیــز را قربانــی معشــوق می کنــد. او 
عشــق خــود را فریــاد می زنــد، امــا فریــاد او تنهــا بــرای دلهــای 
باورشــان  کــه  چشــم هایی  نــه  و  پیداســت  عشــق  بینــای 

کلیشــه های روزمــره اســت. 
بــا  بــاور کــرده کــه گتســبی  درون داســتان،  امــروز  انســان 
ــای واقعــی  ــه دنی ــا ب ــد پ ــت، نمی توان ــد بی نهای ــار و امی آن وق
می کنــد،  گمــان  امــروز  انســان  بگــذارد.  امــروز  کثیــف  و 
دلیــل  و  باشــد  گتســبی  هم چــون  نمی توانــد  هیچ کــس 
خــود  دیــد  ســیطره   در  انســانی  چنیــن  شــناخت  عــدم  او 
اســت، امــا انســان نابیناســت و نــادان؛ چراکــه بــر اســاس 
اندیشــه  گتســبی نمی دانــد عــدم ســلطه در شــناخت، دلیــل 
عــدم وجــود نیســت، امــا در انتهــا بــا گــذار در سرگذشــت 
دراماتیــک، پرغــرور و بــا افتخــار گتســبی در عشــق و باورهــا 
و یقین هــای او بــه ســوالی بــس دشــوارتر می رســیم؛ ســوالی 
کــه ورای باورپذیــر بــودن وجــود راســتین گتســبی در دنیــای 

را می کشــد. انتظارمــان  امــروز 
می توانــد  گتســبی  آیــا  کــه  اســت  ایــن  اساســی  ســوال 

باشــد؟  عاشــق تر  و  عمیق تــر  کامل تــر، 
اگر از شخص من بپرسید بی درنگ خواهم گفت »بله«.

جدیــد  رویکــرد  نشــان دهنده  صداوســیما؛  واکنــش 
ملــی رســانه 

واکنــش دیگــری کــه بــه صــورت گســترده پخــش شــد، 
ســیما  پنــج  شــبکه  مجــری  دالوری  محمــد  واکنــش 
موضــوع  ایــن  بــه  نســبت  ملــی  رســانه  زنــده  آنتــن  در 
جدیــد  رویکردهــای  نشــان دهنده  کــه  واکنشــی  بــود. 
از  پــس  ایــران  اســامی  جمهــوری  صداوســیمای 
گســترده  بازتــاب  مــورد  و  بــود  جبلــی  پیمــان  انتصــاب 
را  واکنــش  ایــن  نحوی کــه  بــه  بــود؛  موســیقی  اهالــی 
آن  و  کــرده  هــر سیاســتی تحســین  نظــر گرفتــن  بــا در 
چندســال  در  صداوســیما  مثبــت  اقدامــات  از  یکــی  را 

برشــمردند. اخیــر 
ایــن مجــری در پاســخ بــه نماینــده اردبیــل بیــان کــرد: 
و  شــهید  چــون  مگــر  نشــدم.  حرف هــا  ایــن  متوجــه 
عالــم در کشــور مــا وجــود دارد، نبایــد آالت موســیقی 
ســال های  کــه  کشــوری  هــم  آن  باشــد؟  داشــته  وجــود 
دارد  موســیقی  در  درخشــانی  ســابقه  کــه  اســت  ســال 
اســت.  بــوده  مــا  زندگــی  اجــزای  از  یکــی  موســیقی  و 
مگــر شــهید و عالمــی تاحــاال گفتــه اســت کــه موزیــک 
مگــر  اصــا  باشــد؟  داشــته  وجــود  کشــور  در  نبایــد 
از  را  نتایــج  ایــن  امــکان دارد؟ نمیدانــم  چنیــن چیــزی 
بــا  را  ملــی  ســرود  موســیقی  می کنیــد.  دریافــت  کجــا 
بــا آالت  بــا در دبــه کــه نمی زننــد، بلکــه  چــه زده انــد؟ 

می نوازنــد. موســیقی 
دالوری تصریــح کــرد: کــه از شــما خواســت کــه وقــت 
بــرای موســیقی بگــذاری؟ کــه از شــما خواســت صــاح 
مجلــس  در  رای  یــک  شــما  کنــی؟  تعییــن  را  مملکــت 
می زنیــد  حــرف  طــوری  بــرو.  و  بــده  را  یــت  را داری، 
شــهدا  و  اســت  قطب بنــدی  مملکــت  یــن  ا نــگار  ا کــه 
را  مختلــف  قطــب  دو  موســیقی  لــی  اها بــا  عالم هــا  و 
نیســت.  این چنیــن  درحالی کــه  می دهنــد؛  تشــکیل 
و همــه در  اســت  یــک مملکــت متحــد  یــن مملکــت،  ا
می زننــد  ســاز  هــم  می کننــد.  زندگــی  یک دیگــر  کنــار 
خــود  وقــت  در  هــم  و  دارنــد  دوســت  را  موســیقی  و 

می کننــد. عــزاداری  و  عبــادت 
کــه  اســت  خواســته  شــما  از  کــه  داد:  ادامــه  وی 
چــه  و  نــد  بما یــران  ا در  کســی  چــه  کنــی  تعییــن 
یــن حــرف  ا یــن دومین بــاری اســت کــه  ا کســی بــرود؟ 
هیچ کــس  درحالی کــه  می شــود،  گفتــه  نامربــوط 
کنــد  تکلیــف  و  تعییــن  نــی  ایرا هیــچ  بــرای  نــد  نمی توا
بــرود  از کشــور  بایــد  فــردی  آن  نــد.  نما یــران  ا کــه در 

بزنــد. یــی  جدا ســاز  کــه 

نوشــتاریبرفیلمورمان»گتســبیبزرگ«

گذریبهموســیقینگاهــیبــهواکنشهــاپیرامــونســخنانیــکنمایندهمجلسدرخصوصآالتموســیقی؛



»بــه گمــان قدمــا »قــاف« سراســر زمیــن را دربــر گرفتــه، کناره هــای آســمان بــر آن نهــاده شــده و منشــاء پیدایــش کوه هــای دیگــر اســت. می گفتنــد 
ارتفــاع قــاف پانصــد فرســنگ و بیشــتر آن در میــان آب اســت و ماننــد میــخ، نگه دارنــده زمیــن اســت، وگرنــه زمیــن لــرزان خواهــد بــود. جنــس ایــن 
کــوه از زمــرد یــا یاقــوت ســبز اســت کــه رنــگ آســمان درواقــع انعکاســی از آن اســت، وگرنــه از عــاج ســفیدتر اســت؛ بنابرایــن، آن را »کــوه اخضــر« 
نیــز نامیده انــد. در قــاف انســانی زندگــی نمی کنــد، امــا در کوهپایــه آن دو شــهر »جابُلقــا« و »جابُلســا« وجــود دارد. کســی نمی دانــد آن ســوی قــاف 
چیســت؛ برخــی می گفتنــد منــزل فرشــتگان اســت و برخــی آن را جایــگاه اجنــه و دیگــران آن را ســرزمین هایی از طــا و نقــره و مشــک تصــور 
می کردنــد. برخــی می گفتنــد خورشــید پشــت آن و در چاهــی غــروب می کنــد. چشــمه آب حیــات و جایــگاه ســیمرغ )عنقــا( را هــم کــوه قــاف 

ــزد مهــر می شــمردند. ــگاه ای ــرز و جای ــوه الب ــژه  زرتشــتیان، آن را همــان ک می دانســتند. عــده ای هــم، به وی
پژوهشگران، نان و جایگاه کوه قفقاز را الهام بخش این افسانه می دانند«.

کوه »قاف« کجاست؟

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شمارۀ هشتاد و سوم / نیمۀ دوم آذر 71400
ادبـــــــی

انــگارهجوانمرگــیورنجِمرگآگاهی محمدرضا فرهمند
دکترای ادبیات عرفانی98

وَ اِنّا ســوَف تُدرِکُنا الَمنایا       
مُقــّدرةً لَنــا و مقّدرینا

لَعمــرَُک اِّن المــوَت مــا اَخطأ الفَتی
ِّــوَِل المُرخــی و ثِنیاهُ بِالیدِ لـَـکا الط

ــه دو شــاعر کهــن و  ــق اســت ب ــن دو بیــت متعل 1-   ای
بــزرگ عــرب کــه هــر دو از صاحبــان معلقات انــد: طرفــة 
بــن العبــد و عمروبــن کلثــوم. از میــان شــاعران معلقــات 
کشته شــده اند  تــن  ســه   مشــخصاً  عشــر(  )یــا  ســبع 
کــه امرؤالقیــس نخســتین آن هــا و ســر سلســله ایــن 
ســلطان  کــه  خالــق،  نــه  اگــر  و  نیــز هســت  شــاعران 
ــر قصیــده اســت. او زندگــی اودیســه واری  بامنــازع ژان
را از صحراهــای عربســتان تــا کناره هــای دجلــه و فــرات 
و مرزهــای ساســانیان، و از آن ســو تــا قلمــرو امپراتــوری 
روم گذرانــد و مرگــی نابه هنــگام و غم بــار داشــت. دو 
تــِن دیگــر امــا، دو ویژگــی مشــترک دیگــر دارنــد کــه در 
تناســبی هولنــاک بــه هــم گــره خورده انــد: جوانمرگــی 
و مــرگ آگاهــی، و چنان کــه می بینیــم در هــر دو بیــت 
اســت:  پیچیــده  هــراس آوری  و  ســنگین  تلــخ،  بــوی 
بــوی مــرگ. عمروبــن کلثــوم در همــان ابتــدای قصیــده 
سراســر خونبــارَش، گریــزی هنرمندانــه بــه مــرگ زده 
ــده تلخــی ســروده  ــان قصی ــد هــم چن ــن العب ــة ب و طرف
کــه در سراســر آن مــرگ، حضــوری خوف انگیــز دارد. 
گویــا مرثیه ای ســت خــود نگاشــته. در معلقــة عنترةبــن 
شــّداد هــم کــه خــود جنگجویــی بــزرگ بــوده، مــرگ 

حضــوری بــارز دارد.
گاه  آگاهــاِن  مــرگ  و  جوانمــرگان  سلســله  ایــن  اگــر 
خوشــباش و عیــار و گاه فیلســوف مآب و عــارف مشــرب 
راســتی  بــه  امــا  غم بــار،  ســیاهه  بــه  کنیــم  دنبــال  را 
و  ایــران  ســترگ  ادیبــان  و  شــاعران  از  شــکوهمندی 
جهــان بــر می خوریــم: ابونــواس اهــوازی بــا زندگــی ای 
سراســر فســق و فجــور، امــا آگاهــی، زیرکــی و هوشــیاری 
ــزم دارد و چشــمی  ــار کــه ســری در ب ــدِ تمام عی یــک رن
خمریــه  کــه  قدرتــی  همــان  بــه  و  زمانــه  حــوادث  بــه 
اجتماعــی  و  سیاســی  احــوال  و  اوضــاع  می ســراید، 
زمانــه اش را هــم می بینــد و رصــد و گــزارش می کنــد. 
گفتــه  بــه  کــه  شــاهنامه  آغازکننــده  توســی  دقیقــی 
در جوانــی  و  شــد  خــود  بدخلقــی  قربانــِی  فردوســی، 
بــه دســت غامــش کشــته شــد. فرخــی سیســتانی کــه 
در  و  لبیبــِی شــاعر، جوانمــرگ شــد  نظــر  از  حداقــل 
ــا عنصــری کــه از زر آالت خــوان ســاخت و از  ــاس ب قی
نقــره دیگــدان زد، بســیار زود مــرد: پیــری بمانــد دیــر 
و جوانــی برفــت زود... . هم چنیــن رابعــه بنــت کعــب 
قــزداری بلخــی کــه در پــی زندگــی تهورآمیــز و خــارج 
دهشــتناکی  و  شــوم  سرنوشــت  زمانــه اش  هنجــارِ  از 
یافــت. بــا ســرعت گرفتن و رســیدن بــه زمانــه معاصــر 
و در انتهــای ایــن سلســله می تــوان از چنیــن کســانی 
نــام بــرد: فرانتــس کافــکای چک تبــار و آلمانی نویــس 
کــه قبــل از مــرگ بــه ادراکــی خوفنــاک از مســخ آدمــی 
رســید، آنتــوان چخــوِف روســی کــه زندگــی ای بســیار 
ــه  ــر ن ــه اگ ــی ک ــا و انســانی داشــت، میشــیمای ژاپن زیب
ــر کامــوی  ــود و آلب ــارش ب زندگــی اش، مرگــش شــبیه آث
فرانســوی کــه ســالکی بــود در میــان هیاهوهــای توفانــی 
قــرن بیســتم و چالش هــای نظــری و عملــی میــان علــم 
و دیــن و فلســفه و اخــاق کــه بــه قــول اخــوان ثالــث 
ایــن قــرن را بــه راســتی »دژ آییــن قــرِن پرآشــوب؛ قــرن 
خــون آشــام، قــرن وحشــتناک تر پیغــام« ســاخت. آلبــر 
و  تیزبینــی  بــا  کــه  بــود  میــان ســالکی  ایــن  در  کامــو 
ایــن چالش هــا  از میانــه  عمل گرایــی غیرقابــل تصــور 
عبــور کــرد و هم چــون ابونــواس، هــم در میانــه آن هــا 
زیســت و هــم تمــام آن هــا را بــه روشــنی در آیینــه آثــار 
خــود گــزارش کــرد. گزارش هایــی درخشــان از موقعیــت 
آدمــی دریــن جهــان نوخاســته مــدرن در کارهایــی مثــل 
ایــن  گویــا   .  ... و  بیگانــه  ســیزیف،  افســانه  طاعــون، 
دســته از آدمیــان می داننــد کــه فرصــت کمــی دارنــد و 
الجــرم در بــازه ای کوتــاه )عمدتــاً نیــم یــا کم تــر از نیمــی 
از زندگــی طبیعــِی طوالنــی و مــال آور ســایر آدمیــان( 
خیلــی بیش تــر از دیگــران زندگــی می کننــد و اغلــب 
هــم در اوج نبــوغ می میرنــد و ازیــن نظــر هــم اســباب 

رشــک دیگــران تواننــد بــود.     
امــا در ایــراِن دوران پــس از مشــروطه تــا معاصــر بــاز 
از کســانی  ادامــه داد.  ایــن سلســله را  هــم می تــوان 
مثــل میــرزا جهانگیرخــان صوراســرافیل کــه دهخــدا 
آن  پــس  از  کــه  مســمطی  در  ســپس  و  رؤیایــی  در 
ایــن قربانــی اســتبداد را بســان  ســرود چهــره غم بــار 
چهــره ســیاوش در رویــای گــودرز روایــت کــرد و یکــی 
از زیباتریــن مرثیه هــای جهــان را در غــم یــک دوســت 

بــر  یــادآور مرثیــه غم بــار گیلگمــش  ســرود؛ چنان کــه 
انکیــدو، خنســاء بــر برادرانــش و فدریکــو گارســیا لــورکا 
میــرزاده  هم چنیــن  بــود.  توانــد  دوســتش  مــرگ  بــر 
عشــقی بــا آن رؤیــای هولناکــی کــه دیــده بــود و پیــام آور 
بــود و دســت آخــر از  مــرگ تلــخ و ناجوانمردانــه اش 
فــروغ فرخــزاد نــام بایــد بــرد بــا آن ســانحه رانندگــی 
زندگــی  یــک  پایــان  در  زمســتانی  آن روزِ  هولنــاِک 
الهامــی پیشــگویی اش  شــتابان، چنان کــه در شــعری 

کــرده بــود: 
حقیقت، آن دو دســت جوان بود

آن دو دســت جوان
که زیر بارش یکریز برف مدفون شــد...

را  »تصــادف«  کلمــه  کنونی مــان  معیــارِ  زبــان  در  مــا 
می بریــم.  کار  بــه  رانندگــی  ســوانح  و  حــوادث  بــرای 
زندگــی سراســر یــک »متغیــر تصادفی«ســت، امــا گویــا 
»تصادفــی  آن  بقیــه  از  بیش تــر  حــوادث  این گونــه 
زبانــی در  نوعــی مجــاز  و  را تداعــی می کننــد  بــودن« 
اینجــا حاکــم شــده اســت. در ایــن زبــان معیــار حتــی 
جنــگ و ســیل و زلزلــه هــم طبیعــی هســتند؛ آن چــه 
اســت،  هولنــاک  و  تأســف بار  الجــرم  و  طبیعــی  غیــر 
همــان تصــادف اســت. بــه قــول یــک شــعر و یــک مثـَـل 
عامیانــه: مــرگ دســته جمعی ســور اســت. امــا مــرگ 
و  تاریخــی  تــراژدی  یــک  بی تردیــد  او  امثــال  و  فــروغ 

ادبی ســت.  
زنــان  و  مــردان  ایــن  تمامــِی  آثــار  و  زندگــی  در   -2   
از  می تــوان  جهــان  ادبیــات  در  تأثیرگــذار  و  بــزرگ 
همــان ابتــدا ســایه شــوم مــرگ را دیــد و حــس کــرد. 
مــرگ خــود را بــر هــر موجــود زنــده ای تحمیــل می کنــد، 

مــواردی  ایــن  در  امــا 
و  بردیــم  نــام  کــه 
برشــمردیم، حضــوری 
دارد  پیش آگاهانــه 
و  ســرد  ســایه  از  و 
بیــرون  ســنگینش 
خــودی  و  آمــده 
از  اســت.  نمایانــده 
تجربــه ای،  طریــق 
نشــانه هایی  رویایــی، 
قراینــی  و  متنــی 
هم اکنــون  کــه 
و  خواننــدگان  مــا 
بــه خوبــی  مخاطبــان 
را  آن هــا  می توانیــم 
بازیابیــم و حتــی اگــر 
اطاعــات  اینــان  از 
هــم  زندگی نامــه ای 
باشــیم،  نداشــته 
ســردی  تلخــی،  از 
وافــری  ســیاهی  و 
متــون  دریــن  کــه 
و  نگــران  می بینیــم 
و  می شــویم  کنجــکاو 
ســراغ  بــه  کــه  آن گاه 
ن  شــا مه ها گی نا ند ز

اثــر  در  آگاهــی  مــرگ  بلــه:  کــه  می بینیــم  می رویــم، 
ادبــی، بــه وضــوح از یــک جوانمرگــی در زندگــی تقویمــی 
می شــود  بیش تــر  آن گاه  تلخــی  می دهــد.  خبــر  آنــان 
کــه دریابیــم خــود شــاعر یــا نوبســنده هــم در زمــان 
قرائــن شــومی  و  اَمــارات  از چنیــن  کوتاهــش  حیــات 
باخبــر بــوده؛ تــا حــدی کــه گاه بــه راســتی می شــد از 
وقــوع چنیــن سرنوشــت های شــومی جلوگیــری کــرد، 
امــا خــودِ فــرد گویــا هیــچ تاشــی بــرای تغییــر یــا تاخیــر 
کــه  دوســتی  اســت:  نکــرده  ناهنجــار  واقعــه  آن  در 
همــراه طرفــة بــن العبــد بــود نامــه خــود را گشــود و 
بــا آگاهــی از مفــاد آن مســیر حرکــت خــود را تغییــر 
داد و بــه طرفــه هــم اعــام کــرد کــه چنیــن کنــد، امــا 
ــا  ایــن جــواِن نیمــه آنارشیســت اعتنایــی نکــرد و تقریب
را  آن  رفــت؛ در حالــی حکــم  مــرگ  کام  بــه  آگاهانــه 
در دســتان خــود داشــت و خــود قاصــد آن بــود. در 
جیــب کامــو هنــگام تصــادف بــا اتومبیــل یــک بلیــت 
ــا خــودرو  ــوده ب ــرار ب ــا ق ــد. او می توانســته ی قطــار یافتن
ســفر نکنــد، امــا معلــوم نیســت چــرا ایــن کار را نکــرد. 
میــرزا جهانگیرخــان می توانســت مثــل دهخــدا و دیگــر 
مشــروطه خواهان زودتــر بجنبــد و مخفــی شــود، امــا 
مشــخص نیســت بــا کــدام اعتمــاد بــر کــدام کســان 
ایــن کار را نکــرد و بــه همــراه ملــک المتکلمیــن و تنــی 

چنــد در حــوادث پــارک اتابــک گیــر افتــاد و جانــش از 
کــف رفــت. از همــه تلخ تــر آن کســانی اند کــه ناخــوآگاه 
حوادثــه  ایــن  خبــر  رویــا  مکانیســم  در  هشیارشــان 
مــرگ  موجــب  هــم  بــاز  امــا  داد،  آنــان  بــه  را  شــوم 
فردوســی  قــول  بــه  کــه  چــرا  نشــد؛  نابه هنگام شــان 

. بــود...  کار  بودنــی  ایــن  و  بــود  چنیــن  بــزرگ: 
3- و ایــن منم

   زنــی تنهــا
   در آســتانه فصلی ســرد

  در ابتدای درک هســتی آلوده زمین 
  و یاس ســاده و غمناک آســمان

  و ناتوانی این دســت های ســیمانی
  امرور روز اول دی ماه اســت
  مــن راز فصل هــا را می دانــم

  و حــرف لحظه هــا را می خوانــم
  نجات دهنده در گور خفته اســت

  و خــاک
  خــاِک پذیرنده

  اشارتی ســت به آرامش...
مرگ آگاهی ســت  مانیفســت  نوعــی  خــود  شــعر  ایــن 
کــه بــا تصویــر یــک موقعیــت )زنــی تنهــا، در آســتانه 
فصلــی ســرد( آغــاز می شــود و بــا یــک ایمــان مبهــم بــه 
آغــازی دوبــاره پایــان می یابــد. پیش آگاهــی از مــرگ و 
پذیــرش صعــب و تلــخ آن را قبــل از پیــام محتوایــِی ایــن 
شــعر رازنــاک و برجســته، می تــوان در فــرم آن دیــد و 
حــس کــرد. چنــان آرایــه صوتــی ســرد و ســنگینی در 
چیدمــان حــرف »ســین« در بنــد آغازیــن شــعر گنجانــده 
شــده کــه شــنونده بی اختیــار احســاس ســرما مــی کنــد 
ســرما  ایــن  و 
طــول  تمــام  در 
منظومــه  ایــن 
حضــور  غم بــار 
در  حتــی  دارد؛ 
جملــه پایانــِی آن 
بــا  مجــددا  کــه 
هجــوم واج آرایــی 
ســرد  حــروف 
 ) ص - س - ز (
جــه  ا مو
مــن  می شــویم. 
پــس  از  هنــوز 
هروقــت  ســال ها 
را  شــعر  ایــن 
 ، نــم ا می خو
در  اگــر  حتــی 
تابســتان  ّــه  چل
تمــام  باشــم  هــم 
تم  ا ن فقر ســتو
می زنــد.  یــخ 
ــی  مگــر چــه اتفاق
چــه  و  افتــاده 
در  حوادثــی 
ایــن  زندگــی 
شــاعر جوانمــرگ روی داده کــه چنیــن متــن ســرد و 
تلخی را در پایان دوران شــاعری او پدید آورده اســت؟
انســان ها، چــه مؤمــن و چــه غیــر مؤمــن، در تجربــه ای 
غم بــار شــریکند: تجربــه مــرگ. مواجهــه بــا ایــن آخریــن 
ســختی  و  تلخــی  هرکدام شــان  بــرای  زندگــی  تجربــه 
خــود را دارد. بــرای انســان مؤمــن )مشــخصا مؤمــن بــه 
ادیــان آســمانی( مــرگ نقطــه عطفی ســت کــه تــازه پــس 
ادامــه  و  ماجراهــای مهم تــری شــروع می شــود  آن  از 
دغدغه هــای فــرد مؤمــن هــم هســت. در واقــع انســان 
مؤمــن بیــن »خــوف و رجا«یــی دائمــی زیســت می کنــد 
کــه خــط ســیر آن تــا پــس از مــرگ هــم ادامــه دارد؛ 
بــه قــول بیــدل دهلــوی: مــرده هــم فکــر قیامــت دارد- 
آرمیــدن چــه قَــَدر دشــوار اســت!...، امــا انســان غیــر 
ــد،  ــوف می یاب ــن موضــوع وق ــه ای مؤمــن هنگامــی کــه ب
و رجــاء  امیــد )خــوف  و  بیــم  از هرگونــه  عمــا خالــی 
در ادبیــات دینــی و عرفانــی( زیســت می کنــد. او تمــام 
دریافت هــا و پیــش آگاهی هــای خــود را مدیــون همیــن 
زندگــی این جهانــِی خــود اســت. تجربه هــای او بــه بهایی 
ســخت غیــر قابــل جبــران کســب شــده اند و زندگــی اش 
در  کــه  اجبارهایی ســت  و  انتخاب هــا  ســنگین  تــاوان 
دســت  بــه  این جهانــی  محــدود  حیــات  بســته  دایــره 
ــدارد،  ــران ن ــا جب ــه ادامــه ی ــد. او هیــچ امیــدی ب آمده ان
هیــچ کورســویی نــه از بیــم و نــه از امیــد در برابــر او 

نیســت و ازیــن روی ممکــن اســت بســیار متفاوت تــر 
ــرای انســان  ــا مــرگ مواجــه شــود. ب از انســان مؤمــن ب
ــان را حدفاصلــی بیــن دوران هــای  مــدرن هــم )اگــر ادی
مــدرن بدانیــم، و ازیــن روی طرفــة بــن العبــد و آلبرکامــو 
بــه یکســان مدرن انــد( طبیعتــا مــرگ بایــد خــط پایانــی 
باشــد بــدون هیــچ ماورایــی، ولــی شــگفتا کــه در آثــار 
ــرو می شــویم  ــا تصویرهــای متفاوتــی روب ــی اغلــب ب ادب
ــد. حــال تلخــِی  کــه نشــان دهنده نوعــی ایمــان مبهم ان
مؤمن؟غیــر  اســت؟  بیش تــر  زیســتی  تجربــه  کــدام 
انســان  اســت.  دشــوار  قضــاوت  مــدرن؟  یــا  مؤمــن؟ 
مــدرن در میانــه مؤمــن و غیــر مؤمــن ایســتاده اســت؛ 
خــود  کنــار  در  را  دو  هــر  زیســتی  تجربــه  کوله بــار  او 
دارد و ممکــن اســت در زندگــی خــود بــه خصــوص در 
رفتارهــای پســت مدرنیســتی از هــر دو ســاحت گــذر 
کنــد. ازیــن رو می تــوان تفــاوت تجربه هــا را در تفــاوت 
آثــار باورمنــدان و غیــر باورمنــدان بــه نوعــی مذهــب 
و عرفــان غیــر دینــی، یــا بقــول دان کیوپیــت: عرفــان 
ثانــوی، هــم دیــد؛ آن کــه می گویــد: »مــرگ پایــان کبوتــر 
نیســت« از راهــی ســیر کــرده و آن کــه مــی گویــد: »و 
کوچــک  پرنــده  آن  نــام  نمی دانســت/که  هیچ کــس 
از  اســت...«،  ایمــان  گریختــه  قلب هــا  از  غمگین/کــه 
نتیجــه ای کمابیــش مشــابه رســیده  بــه  راهــی دیگــر 
بــاور دارد  پایانــی متفــاوت. یکی شــان  بــا  امــا  اســت، 
ــه جهانــی دیگــر می گشــاید  کــه ایمــان دری ســت کــه ب
بــرای  اســت،  اجتناب ناپذیــر  تغییــری  تنهــا  مــرگ  و 
ــد  ــاه نوعــی ایمــاِن مبهــم و تردی ــور، و دیگــری در پن عب
را  ایمــان  مــرگ  حالی کــه  در  انســان،  جاودانگــی  در 
اعــام می کنــد، آرزو دارد کــه ادامــه ای در کار باشــد 
)ای کاش قضاوتــی- قضاوتــی- قضاوتــی درکار-درکار-
رنــج  دومــی  کــه  نظــر می رســد  بــه  درکار می بــود...(. 

می کشــد. بیشــتری 
فــروغ یکــی از همیــن تجربه گــران ســترگ اســت کــه 
کــرده  تجربــه  را  دینــی  حیاتــی  الزامــا  آن کــه  بــدون 
ــه همــان  باشــد، در ســاحت زندگــی مــدرن کمابیــش ب
ــا عــارف و  پایانــی رســیده اســت کــه یــک فــرد مؤمــن ی
فیلســوف بــه آن می رســد. تلخــی و بیهودگــی حیــات 
این جهانــی و البتــه بــاز هــم همــراه بــا بارقــه ای از امیــد، 

چنان کــه کــه قبــا ســروده بــود:
دست هایم را 

در باغچه خواهم کاشــت
ســبز خواهم شد

می دانم
می دانم... 

و این بــار همــان آرزوهــا در قالــب پرســش هایی ســخت 
دردنــاک و نومیدانــه:

آیا دوباره گیســوانم را در باد شــانه خواهم زد؟
آیا دوباره باغچه ها را بنفشــه خواهم کاشــت؟

و شــمعدانی ها را 
در آســمان پشــت پنجره خواهم گذاشــت؟...

سرگذشــت او تصویــری رنــج آور از زنــی بــا تجربه هایــی 
یــک زندگــی کوتــاه، توفانــی،  گوناگــون و سرشــار در 
عمدتــا ناهنجــار بــا زمانــه و بــا تمــام حــوادث عمدتــا 
مــا نشــان می دهــد.  بــه  را  تلــخ و کم تــر شــیرین اش 
زندگــی ای کــه هنــوز در تفســیر آن انــواع پرســش ها 
خوانش هــای  و  دارنــد  پررنــگ  حضــوری  ایرادهــا  و 
گوناگونــی بــر آن تحمیــل می شــوند. شــاید ظاهــر ایــن 
ــد:  ــه نظــر آین ــخ و ســیاه ب زندگانی هــا بیــش از حــد تل
ازدواج هــای عجوالنــه، جدایی هــای نابه هنــگام، تــرک 
بــودن در  فرزنــد، تغییــر در باورهــای دینــی، پیشــرو 
بیــان احساســات زنانــه، تــاش بــرای ورود بــه ســاحت 
اغلــب  عاطفــی  رابطه هــای  ادبیــات،  کنــار  در  هنــر 
پایانــی  آخــر  دســت   .  ... و  برانگیــز  ســوال  و  مبهــم 
کارنامــه  وقتــی  امــا  تاســف بار،  مرگــی  و  نابیوســان 
از »جوانمــرگان  ایــن سلســه  هنــری  میــراث  و  ادبــی 
مــرگ آگاه« را پیــش روی می نهیــم، در می بابیــم کــه 
ایــن آثــار ارزشــمند و ســترگ بــه چــه بهــای ســختی بــه 
دســت آمده انــد: بــه بهــای یــک زندگــی. و حاصــل آن: 
ــن کــه در ســاحت  ــه در ســاحت دی جاودانگــی؛ اگــر ن

ادبیــات.
تمــام روز را در آیینــه گریــه می کردم...

تمــام روز نگاه من 
به چشــم های زندگی ام خیره گشــته بود...

کــدام قله؟ کدام اوج؟...
و آن بهار؛ و آن وهم ســبز رنگ

کــه بــر دریچــه گذر داشــت با دلم می گفت:
نگاه کن 

تــو هیــچ گاه پیش نرفتی
تــو فرو رفتی....

بــهبهانــهیــادوارهتولدفروغفرخزاد؛
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So, you’ve been assigned to fulfil twelve 
near-impossible labors, which include car-
rying the literal heavens on your back for 
some time, and subduing a three-headed 
dog guarding the gate to the underworld, 
not to mention stealing carnivorous mares. 
It all seems hopeless, doesn’t it? Such was 
the case for Heracles. If the road to Olym-
pus is so winding and twisted, wouldn’t it be 
easier just to give up? But as the narrative 
unfolds, one can see that Hercules is not 
alone; he has guidance, receives help, and 
above all, wins the sympathy of other dei-
ties. This is the Greek Mythology’s charm; 
this is why it has haunted lovers of magic 
and story for centuries on end. Following 
the flow of a Greek myth, one plunges into 
the bleak depths of grief, and soars to the 
heights of bliss; the only constant is Con-
sequence, which inevitably gives the story 
its unbelievable verisimilitude despite all 
the fantastic allegorical storylines. There 
is no absolute; there might be a ‘serpent 
curled up under every rose’, and yet the 
protagonists ‘choose’ to wander in the bush-
es, search between the grass and pick that 
fine-looking fresh rose, and if the snake 
has been lying in wait all along? So be it; 
there’s always a sword to fight, or a chance 
to run, and in the most extreme cases, the 
inevitable demise. What matters is the flow, 
the indomitable will to go on, the incessant 
search despite coming to no avail, or may-
be because of coming to no avail. The eagle 
will, once again, take Prometheus’s liver out 
tomorrow morning, only to come back the 
day after that, Tantalus will reach for the 
fruit once more, only to have it recoil out 
of his grasp, and Sisyphus will roll the boul-

Slowly he closed his weary eyes. Bloody vi-
sions of horror unceasingly haunted the 
whole of his soul, driving his mind to the 
brink of insanity, where he could not dif-
ferentiate between reality and delusion. 
Now, he would see the flowing river paint-
ed crimson, scores of corpses screaming and 
submerging in it. Then he would see a black 
hand rising from the bank, reaching out to 
and awakening him. But he knew that they 
would all come rushing back, sooner or later. 
He went to the dining hall and saw his moth-
er. Their new house was larger and built in 
a more artsy-crafty way than their previous 
one. After all, it was meant to be the resi-
dence of royal personnel, not the common 
masses. “Good morning, my dearest son.” 
said his mother, with a sweet motherly grin 
on her face. 
“Morning, mama.” 
 “Such a lovely spring day, isn’t it?” 
He was not looking at her but at the cloudy 
sky through the windows. Spring? How many 
seasons had passed? Ten? A hundred? Mil-
lions? Did time mean anything at all? Not to 
him. He was trapped in a vicious circle of tor-
ment. Birth. Labored breathing. Death. Re-
birth. So on and so four-hundred and forth. 
“She loved cloudy spring days,” he said, still 
looking at the heavens above. 
“Oh, she most certainly did. But I’m sure 
she’s in a better place now.” 
“Indeed. In a grave, getting feasted on by the 
worms.” 
“God almighty! What am I to do with this 
child of mine, the only one that’s left me?” 
“If only I had the courage she had to over-
come the childish fear, to open arms and em-
brace the sweet demise, to put an end…” 
“But every end is a new beginning. That is 
how Lord has created this world. We shall 

der all the way up, only to watch it roll back 
down at night! “One must imagine Sisyphus 
happy,” as Camus said. And maybe that’s 
another reason why people have been mes-
merized under the spell of Greek Mythos for 
so long. However devoid of magical harps 
and flesh-eating horses our world may seem 
at first sight, it, too, gives rise to the most 

not live in the days long past, but to thank 
His gift of a new chance, to live another day, 
to build a better life.” 
His lips were parted, but he couldn’t artic-
ulate one more word. The most angelic be-
ing in the whole Nihitsch was nearing their 
house, red lips, blushed cheeks, gold hair, 
and timid nature. Although he had promised 
himself that to this mortal serenade he would 
never dance again, seeing her froze his heart 
once again. 
She knocked at the door. The Widow opened 
it, smiled, and warmly hugged their visitor. 
“How happy I am to see you again, darling.” 
The son caught his breath, came to the door, 
and bowed his head. So did The Beauty. “My 
father wants to see you today.” 
“I will set off at once,” he replied, not lifting 
his eyes off the ground. Nor did she. 
He rapidly paced the alleyways of The Cap-
ital, avoiding recognition. In front of a mys-
terious house, two guards were standing, 
sword in hand. He showed them a sign. They 
allowed him to pass. Inside the yard, Lord 
Chancellor was standing. Beside him was the 
very butler who had taken The Poet’s fami-
ly to their shelter. The son stood in front of 
them and bowed down. “At your service, my 
Lord.” 
“Was anyone following you?” 
He shook his head. 
“The Eyes are everywhere, gazing hungrily 
for any suspicious movement. Take great 
care, or else all our efforts will be wrecked 
for nothing.” 
“Rest assured, sir. Even I am beginning to 
doubt my own being alive.” 
“Very well then, thou doubtful son. Have you 
braced yourself?” 
Before he could nod, the butler handed him a 
sword. The two fought like enraged beats. In 
an instant, The son would no longer see Lord 
Chancellor’s humble butler, but the hostile 
countenance of The Black Sword. He struck 

him a blow with all his might, as if it could 
truly bring his deceased father back to life. 
“Enough!” Lord Chancellor yelled, “have 
you no wits to tell a friend from a fiend?” 
His butler had fallen upon the ground, 
his bosom heaving with pain. 
“Forgive me, my Lord. I don’t know 
what got the better of me.”
“Assist him, and take some rest to-
gether.” 
He did as he was told. “You are 
making astounding progress,” said 
the butler, “I daresay that only The 
Black Sword himself could fight 
you now.” The son gave him a rue-
ful laugh. 
“Tell me, young man,” Lord Chan-
cellor commenced at once, “would 
you not like to become an honest man? 
I say it is time you did.” 
“I’d rather not, sir.” 
“But don’t you want to beget children and 
retain your fathers’ name?” 
“To force a peaceful non-living into the insuf-
ferable existence? A base brutality.” 
“Why, do you mean to suggest that our an-
cestors were all criminals?”   
“Their beliefs do not matter. All that does, 
is that here we are now.” 
“I don’t…” 
One of the guards rushed inside. 
“Pardon my interruption, my 
Lord. His Majesty has sent 
for you.” 
Hundreds of ravens 
were flying across 
the cloudy sky. The 
ominous boughs of 
the trees were naked 
of blossoms. How 
many springs had 
been slaughtered by 
the claws of winter?

absurd losses and failures; there’s no rhyme 
or reason to many of the real-world happen-
stances. One occasionally gets stuck in cy-
cles as vicious as Prometheus’, and -if one’s 
lucky enough- there will occasionally be a 
red thread somewhere, leading one away 
from the proverbial Minotaur.  
This ever-blurring fine line between hope 

and despair, the triviality of what it takes to 
turn one’s world around, to go from “all is 
well” to “this cannot be saved”, from “you 
will get help” to “lost is the last resort” has 
been depicted to the point of perfection by 
the Greek. And isn’t it more pleasant to let 
the harsh truth sink slowly while the sweet-
ness of fiction sips through? Wouldn’t it be 
easier to accept the loss of what has slipped 
through one’s clenched fist after tears, 
blood, and sweat when hearing that after all 
the turmoil Orpheus brought upon himself, 
an untimely glance sealed his fate? In Greek 
myth’s universe, no glory lasts, which proba-
bly stirs something deep within the reader’s 
psyche, “I, too, am in the fruitless pursuit of 
permanence. I, too, tried to cage the time, 
only to see it ooze and creep away from be-
tween the bars. I, too, have felt a frustration 
almost as extreme as Achilles did.” 
 No matter what you’ve been or are going 
through, you can always find a perfect anal-
ogy for the turmoil you experience in the 
works of the Greek. Wouldn’t saying that 
one is in the depths of Tartarus be a much 
more enchanting way of asking for help? 
Because Tartarus isn’t one thing; it’s not 
a head-splitting headache or a bitterly un-
known blues coursing through one’s veins, 
or an interminable search for the elusive; 
it’s an extremity of pain, tailored for the in-
dividual. And this very fact is a feature of 
all real-world problems: it’s not possible to 
fully communicate pain since it is highly 
subjective, but a little anecdote will help to 
give others an insight into that which they 
cannot see for themselves.
It seems as if Greek Mythology is here to 
stay and be recounted many years from 
now. It has seeped in so many writers’ inspi-
ration and flew through so many works of 
literature to make it an unforgettable part of 
our collective memory.  
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